
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

NÚCLEO DE INTERAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 

 

 

ESTILOS COMUNICATIVOS E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ COM DEFI CIÊNCIA 

VISUAL 

 

 

Carolina Silva de Medeiros 

 

 

   

 

 

João Pessoa, fevereiro de 2010 



 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

 

 

ESTILOS COMUNICATIVOS E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ COM DEFI CIÊNCIA 
VISUAL 

 

 

 

 

Carolina Silva de Medeiros 

 

 

  Dissertação elaborada sob a orientação da Profª. 
Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão, apresentada ao 
Programa de Mestrado em Psicologia Social, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre 
em Psicologia Social.  

  

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, fevereiro de 2010 

 



 2 

ESTILOS COMUNICATIVOS E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ COM DEFI CIÊNCIA 
VISUAL  

 

 

 

Carolina Silva de Medeiros 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

_______________________________ 

Profª. Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão 

(Orientadora) 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Natanael Antônio dos Santos 

(Membro Interno) 

 

 

_______________________________________ 

Profª. Drª. Carmen Sevilla Gonçalves dos Santos 

(Membro Externo) 

   
 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer criança me desperta dois sentimentos: 

ternura pelo que ela é e respeito pelo que poderá 

vir a ser (LOUIS PASTEUR).  

 

 

  
 



 4 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos bebês participantes, os quais me mostraram que “o essencial realmente é 
invisível aos olhos” e às mães participantes, que tornaram mais belo este 
trabalho. 

Aos meus pais, Carlos e Conceição, pelo investimento em minha formação 
pessoal e profissional.  

A todos aqueles que, assim como eu, acreditam na beleza da vida e na pureza 
das crianças.  

  
 



 5 

AGRADECIMENTOS
           

    
    

A Deus, pelo dom da vida e pela presença constante, guiando os meus passos e conduzindo as 

minhas escolhas. Obrigada meu Deus pela saúde concedida e por todas as pessoas que 

cruzaram o meu caminho, tornando este mais frutífero;  

Aos meus pais, Carlos e Conceição, pelo amor incondicional, pela presença ao meu lado, 

incentivando e apoiando as minhas decisões. Agradeço pela paciência, pelo respeito e, acima 

de tudo, por vocês existirem e serem para mim exemplos de pessoas dignas e batalhadoras; 

Aos meus irmãos, Paulo e Patrícia, pelo respeito e pelo apoio em todos os momentos que 

juntos estivemos; 

Aos meus familiares, avós, tios, tias, primos e primas. Obrigada pelos momentos de 

descontração, pelas maravilhosas conversas. Agradeço especialmente a Renata, pelo 

interesse demonstrado e pela amizade que se fortaleceu ainda mais; 

Às amigas e amigos que acreditam em mim e me dão forças para continuar. Obrigada 

especialmente a Natália Costa pela amizade verdadeira e sincera que temos; 

Ao amigo Adeilson Costa, pelo carinho, pelo respeito, pelo apoio e pelas maravilhosas 

tardes, sempre acompanhadas de uma ótima conversa e de um bom café.  

À professora Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão, pela confiança em meu trabalho e por todo 

o conhecimento partilhado. Obrigada pelo exemplo de profissional que és e pela influência 

positiva em minha trajetória acadêmica; 

Ao professor Dr. Natanael Antônio dos Santos, pela aceitação em ler o meu trabalho e por 

acompanhar o meu percurso. Agradeço pela dedicação e pelas valiosas contribuições;  

Aos professores do Mestrado em Psicologia Social, por todo o conhecimento construído 

juntos e pelas relevantes leituras; 

À professora Drª. Carmen Sevilla Gonçalves dos Santos, por gentilmente ter aceitado o 

convite em participar da banca; 

Aos colegas de mestrado, pelas conversas informais, pelas jornadas vencidas com orgulho. 

Agradeço especialmente a Bruno, a Ana Clotilde, a Aline, a Marina, a Gleide, a Silvana e a 

  
 

  
 

    
    

 



 6 

Sandra. Obrigada por tornarem as obrigações acadêmicas mais prazerosas. Espero que a 

nossa amizade cresça e se fortaleça, sempre; 

Às colegas de núcleo, Deborah, Remédios, Zoraide, Fabíola, Ana Flávia e Teresa, por todo o 

carinho e confiança em mim depositada. Em especial, à Ellis Regina, pela força e pelo apoio 

em momentos decisivos; 

À Fabrícia Keilla, pelos momentos de descontração e alegria, tornando o período em que 

estive em João Pessoa mais agradável;  

À Ana Cristina, pelo carinho, respeito e incentivo durante este período; 

Aos funcionários do Mestrado, Graça e Chico, pela disposição, pelo carinho e por atenderem 

as minhas solicitações, quando necessário foi; 

Às mães participantes do estudo, por terem aceitado o convite e aberto as portas de suas 

residências, gentilmente me recebendo. Agradeço pelo privilégio de tê-las conhecido, pelo 

exemplo de mães que são e pela garra que têm na luta diária com seus filhos; 

Aos bebês, pela brilhante participação no estudo, sem os quais este não teria sentido;  

 À equipe da FUNAD, por permitirem o meu acesso na instituição e o contato com as mães 

dos bebês. Especialmente a Valdira, pelo interesse e pela disposição em me ajudar;  

À CAPES, pelo apoio financeiro;  

Enfim, como diz Herbert Vianna, “foi um longo caminho até aqui”. Com certeza, este é um 

caminho que apenas está começando. Agradeço, então, a todos que direta e indiretamente 

contribuíram para a conclusão desse trabalho. 

A todos, o meu eterno agradecimento.  

 

 

 

 

 

  
 

  
 



 7 

ESTILOS COMUNICATIVOS E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

 

RESUMO - Este estudo teve por objetivo principal analisar a interação mãe-bebê com 
deficiência visual, através da verificação dos estilos de fala materna, dos comportamentos não 
verbais maternos e dos comportamentos comunicativos infantis. Para melhor compreender a 
forma pela qual a mãe se relaciona com o bebê, optou-se por apreender as concepções 
maternas sobre o desenvolvimento infantil, visto que parte-se do pressuposto de que estas 
concepções podem estar relacionadas ao modo pelo qual as díades interagem. Como aporte 
teórico, foi adotada a Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem, segundo 
os quais, as primeiras relações estabelecidas entre os bebês e seus principais cuidadores (as 
mães) são consideradas primordiais para a promoção do desenvolvimento. Logo, a interação é 
vista em uma perspectiva bidirecional, isto é, tanto a mãe quanto o bebê são membros ativos 
na interação, em que o comportamento de um influencia as ações do outro e vice-versa. 
Participaram deste estudo seis díades, sendo três bebês com deficiência visual e três bebês 
com desenvolvimento típico, cujos dados serviram como parâmetros. Os bebês tinham entre 
seis e treze meses no início das observações, as quais ocorreram nas residências domiciliares 
em situação de brinquedo livre. Para cada díade foram realizadas três filmagens, com duração 
de 20 minutos cada. Anteriormente a realização das observações, foram feitas entrevistas com 
as mães, individualmente, abarcando as concepções maternas sobre desenvolvimento infantil. 
Tanto as observações como as entrevistas foram transcritas literalmente e analisadas, 
respectivamente, por meio das frequências obtidas com o recurso de dois componentes do 
sistema computacional CHILDES, isto é, o CLAN e o CHAT e através da análise de conteúdo 
categorial temática proposta por Bardin. As entrevistas indicaram, de uma maneira geral, a 
percepção das mães sobre o desenvolvimento dos filhos e suas limitações, no caso dos bebês 
com deficiência visual. Para as observações foram privilegiados tanto os aspectos 
comunicativos como os aspectos interativos. Foi possível perceber o alto número de estilos 
linguísticos do tipo diretivos, tanto nas mães de bebês com deficiência visual como nas mães 
de bebês com desenvolvimento típico. Os bebês, por sua vez, apresentaram comportamentos 
considerados espontâneos, referentes aos movimentos corporais. Os episódios interativos que 
indicaram ou não cenas de atenção conjunta foram considerados com base na continuidade e 
na descontinuidade da interação. Ambos os episódios foram observados nos dois grupos, 
sendo que nas mães de bebês com deficiência visual, a fala verbal e as ações gestuais se 
sobressaíram, funcionando como recursos a mais na promoção das interações. Podem-se 
considerar os resultados deste estudo como relevantes para a compreensão da comunicação 
inicial entre mães e bebês com deficiência visual e, assim, responder tanto a importantes 
questões teóricas sobre desenvolvimento linguístico, como pensar em estratégias interventivas 
que visem facilitar a comunicação mãe-bebê.  

Palavras-chave: interação mãe-bebê; estilos comunicativos; deficiência visual.   
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COMMUNICATIVE STYLES AND INTERACTION BETWEEN MOTHERS AND 
INFANTS WITH VISUAL IMPAIRMENT 

 

ABSTRACT - This study aimed to investigate the mother-infant interaction in babies with 
visual impairments, by analyzing the styles of mother's speech, the nonverbal behaviors of 
mothers and infant communicative behaviors. In order to better understand the way in which 
the mother relates to the baby, we decided to apprehend maternal conceptions of child 
development, considering the assumption that these concepts can be related to how the dyads 
interact. As theoretical support, we adopted the social interaction perspective. According to 
this perspective, the first relations between babies and their primary caregivers (mothers) are 
considered essential to the promotion of development. Therefore, the interaction is recognized 
in a bidirectional way, that is, both the mother and the baby are active members in the 
interaction, in which the behavior of one influences the actions of the other and vice versa. In 
this study six dyads participated, three babies with visual impairment and three babies with 
typical development, whose data were used as parameters. The babies were between six and 
thirteen months at the beginning of observations, which took place at home in a free play 
situation. For each dyad were performed three videos, lasting 20 minutes each one. Before the 
observations, it was carried out individual interviews with the mothers, in order to cover 
maternal conceptions of child development. Both observations and interviews were literally 
transcribed and analyzed, respectively, by the frequency obtained with the use of two 
components of the computer system CHILDES, that is, the CHAT and CLAN programs and 
by content analysis of categories and themes proposed by Bardin. In general, the interviews 
showed the perception of mothers on the development of children and their limitations in the 
case of babies with visual impairments. For the observations, it was privileged both the 
communicative aspects and the interactive aspects. It was possible to realize the high number 
of manager-type linguistic styles, both in the mothers of infants with visual impairment and in 
the mothers of infants with typical development. Babies, in turn, were demonstrated 
spontaneous behavior, referring to body movements. The interactive episodes that showed 
and did not indicate scenes of joint attention were considered based on the continuity and 
discontinuity of the interaction. Both episodes were observed in the two groups, but with 
mothers of infants with visual impairments, speech verbal gestures and actions stood out, 
acting as additional resources in the promotion of interactions. It is possible to consider our 
results as relevant to understand the initial communication between mothers and babies with 
visual impairment and thus to respond not only the important theoretical questions about 
language development, but also think of interventional strategies to facilitate the mother – 
baby relationship.  

 
Keywords: mother-infant interaction, communicative styles, visual impairment.  
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INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é uma das principais formas utilizadas pelos seres humanos para se 

comunicarem e tem por função a transmissão de ideias, pensamentos, sentimentos e até 

mesmo de costumes e regras culturais. Caracteriza-se por um sistema de signos cujo objetivo 

é o compartilhamento de uma mensagem a ser decodificada por um receptor.  

 As investigações iniciais acerca da linguagem apresentavam uma preocupação, 

sobretudo descritiva, isto é, o estudo da linguagem se resumia aos seus componentes, entre os 

quais os significantes e os significados de uma determinada palavra, não havendo interesse de 

fornecer explicações sobre suas funções. 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, posto que se considera que o contexto estará norteando e dirigindo o uso que se 

irá fazer da linguagem bem como a quem e em que situação será utilizada.  

Diante da relevância de compreender a linguagem nas relações socialmente 

estabelecidas, os estudiosos da Perspectiva da Interação Social postulam que a linguagem se 

faz presente nas primeiras trocas interacionais. De acordo com a literatura (Bowlby, 1984; 

Schaffer, 1996; Snow, 1997; Tomasello, 2003), logo no início da vida, as primeiras relações 

socialmente estabelecidas serão primordiais, em especial para a aquisição da linguagem, a 

qual é essencial para a descoberta do mundo que rodeia os bebês bem como para as diversas 

interações que nele ocorrem. Nos primeiros meses de vida do bebê e nas interações que 

estabelece com o principal cuidador, a comunicação se consolidará por meio do choro, dos 

gorjeios, dos sorrisos, das expressões faciais e das trocas mútuas de olhares.  

Portanto, é no primeiro ano de vida do bebê que ele adentrará no universo cultural em 

que a linguagem atua como principal veículo de comunicação. A maior parte da comunicação 

no primeiro ano de vida é do tipo não verbal, sobretudo para o bebê, visto que o adulto, além 
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de utilizar esta forma de se expressar, também faz uso de referentes linguísticos verbais, como 

forma de envolver o bebê na relação e, com isso, facilitar o engajamento entre ambos.  

Durante muito tempo foi dada pouca atenção às comunicações pré-verbais dos bebês. 

O interesse estava basicamente centrado no momento em que eles emitiam suas primeiras 

palavras. Todavia, conforme já referido anteriormente, são essenciais as primeiras trocas 

interativas estabelecidas entre os bebês e seu principal cuidador, que na maioria dos casos, é a 

mãe. Dado o fato de que a mãe se constitui como fundamental no que diz respeito à 

estimulação afetiva, as comunicações que antecedem à linguagem verbal são importantes não 

apenas para a sua aquisição, mas também para que o bebê se desenvolva de forma segura e 

independente (Seidl de Moura et. al. 2008).    

Bowlby (1988) focalizou os primeiros meses de vida do bebê como primordiais para o 

desenvolvimento da conduta do apego, através da relação com a mãe, sendo um processo 

ativo e resultante da ativação de sistemas comportamentais de ambos, que se desenvolve 

independentemente de reforçadores externos. A interação mãe-bebê é, pois, mediada por um 

sentimento bidirecional de eficácia. De acordo com este autor, a estimulação social 

considerada eficaz na promoção do comportamento do apego baseia-se na combinação de 

estímulos visuais, auditivos, táteis e olfativos. 

Sendo assim, um forte facilitador para o estabelecimento da interação mãe-bebê, entre 

os sistemas sensório-motores, é o contato estabelecido olho a olho, considerado como uma 

das redes mais forte de comunicação, uma vez que libera respostas maternais. Este contato, na 

relação, “é uma condição de eliciação maternal que estimula um estado proprioceptivo de 

alerta no bebê, bem como orienta a busca de outros padrões de estímulos efetivos à 

exploração” (Zamberlan, 2002, p. 403).  

Desde que nascem, os bebês têm a capacidade de percepção sensorial bastante 

acentuada, sendo, no geral, estimulados pelas mães ou cuidadores. De acordo com Lopes e 
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Arruda (2007), já ao nascer, embora ainda não processem estímulos aleatórios, os bebês 

buscam e se fixam em certos padrões, em especial o rosto humano. Nesse sentido, segundo 

Seidl de Moura et al. (2008), nos seis primeiros meses de vida, as trocas entre os bebês e as 

mães consistem em brincadeiras com o corpo, através dos toques, das vocalizações, assim 

como das variadas expressões faciais presentes em ambos. Estes fatores mostram-se 

primordiais para a compreensão acerca do desenvolvimento infantil e das relações 

socialmente estabelecidas, sobretudo no tocante às primeiras interações.  

 Muitos estudos (Salomão, 2009; Seidl de Moura, 2009) já foram realizados com o 

intuito de compreender os estilos comunicativos verbais e não verbais presentes nas díades 

mãe-bebê ainda no primeiro ano de vida. Dentre os estilos de fala materna considerados como 

favorecedores à aquisição da linguagem, destaca-se a atenção conjunta. Os contextos de 

atenção conjunta se caracterizam pela habilidade do bebê em compartilhar com um adulto a 

atenção para com um terceiro objeto ou evento e ainda estar ciente de que essa atenção está 

sendo conjuntamente partilhada. Embora a visão seja considerada fundamental para o 

estabelecimento da atenção conjunta, alguns estudiosos como Souza, Bosa e Hugo (2005) 

assinalam que esta pode ocorrer também através do tato e da audição, no caso de bebês com 

deficiência visual. É com base nessa afirmação que este estudo se propõe, além dos demais 

objetivos, a investigar os episódios interativos que destacam ou não a atenção conjunta.  

 Com efeito, as pesquisas nacionais envolvendo a interação mãe-bebê com 

desenvolvimento atípico e os estilos comunicativos ainda são em número reduzido, 

especialmente em relação aos bebês deficientes visuais. No entanto, parece crescer a 

convicção, por parte dos estudiosos, de que as trocas de olhares são necessárias e constituintes 

dos comportamentos verbais e não verbais das díades, e mais estudos estão sendo realizados 

sobre a relação direta dessas trocas na aquisição linguística. Diante dessa constatação, este 
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trabalho tem, entre outros objetivos, a finalidade de compreender o papel dos estilos 

linguísticos na interação mãe-bebê com deficiência visual.  

 Ademais, percebe-se ser importante compreender a concepção que as mães dessas 

crianças têm sobre o percurso do desenvolvimento e como ela pode vir a influenciar as 

interações sociais, posto que as concepções sobre desenvolvimento infantil podem fornecer 

evidências da forma com que as mães interagem com os filhos.  

 Questiona-se, pois, como se dá a interação entre mães e bebês cegos. Quais as 

estratégias comunicativas utilizadas pela díade, na ausência do contato olho a olho? Quais as 

concepções presentes nas mães acerca do desenvolvimento de seus filhos? Como estas podem 

interferir no curso da aquisição da linguagem, por exemplo? Enfim, são diversos os 

questionamentos sobre a forma como se dá a interação entre mães e bebês cegos, em especial 

em relação à comunicação estabelecida e a aquisição da linguagem, veículo de transmissão de 

mensagens que se mostra ainda mais útil no caso de bebês cuja visão não se faz presente. 

 Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar a interação de seis díades, sendo 

três bebês diagnosticados com deficiência visual total. Para melhor compreender o 

desenvolvimento desses bebês e a forma como interagem com a mãe, optou-se por incluir três 

bebês com desenvolvimento típico, a fim de atentar para as peculiaridades presentes nestes 

dois casos.  

  Parte-se, pois, da premissa de que as interações socialmente estabelecidas ocorrem de 

uma forma específica, isto é, com base no princípio da bidirecionalidade, em que tanto o 

comportamento do bebê é influenciado pelo comportamento da mãe, como também o 

comportamento da mãe é influenciado pelo do bebê (Brum & Schermann, 2004). Ambos são, 

portanto, integrantes ativos nesta relação.  

Este estudo está desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é referente a 

explanação teórica sobre o desenvolvimento humano através da Teoria Histórico-Cultural, 
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cujo principal representante é Lev Seminovitch Vygotsky. Logo em seguida, pontuam-se 

algumas das principais ideias da Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da 

Linguagem, e por fim, descrevem-se algumas considerações sobre a deficiência visual, com 

enfoque na etiologia e nos relatos de alguns estudos já realizados.   

O segundo capítulo consiste no método adotado, isto é, pontuam-se a forma com que 

os dados foram coletados, o local de realização das entrevistas e das observações, os 

instrumentos utilizados, bem como o modo de análise adotado. Os resultados obtidos são 

apresentados por meio de tabelas que expõem as frequências dos estilos de fala materna, dos 

comportamentos não verbais maternos e dos comportamentos comunicativos infantis. Para 

compreender os episódios interativos que destacam ou não a atenção conjunta, optou-se por 

descrever alguns recortes selecionados. Todos os resultados constam no terceiro capítulo 

deste trabalho.  

O quarto capítulo é referente à discussão desses resultados, e traz a contribuição de 

outros estudos já realizados. Por fim, no quinto capítulo, são feitas algumas considerações 

finais com o intuito de colaborar na compreensão da comunicação inicial mãe-bebê com 

deficiência visual, e é apresentada a sugestão para a realização de outros estudos que 

enfoquem esta temática.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

 

1.1 Teorias do Desenvolvimento da Linguagem 

 

 Diversas são as conceitualizações dadas ao termo desenvolvimento humano. Uma 

característica central em torno das várias concepções é a influência contextual associada 

àquilo que o indivíduo traz consigo desde a sua formação genética, ou em outras palavras, os 

fatores hereditários. Parte-se do princípio de que o desenvolvimento humano é 

multidimensional e dinâmico com ênfase no fato de que ele ocorre através de um processo 

cultural e historicamente determinado. Estudar o desenvolvimento significa, portanto, 

compreender o meio social no qual a criança está inserida, considerando as trocas interativas 

existentes e as estimulações sem, contudo, deixar de analisar a questão maturacional.   

 Destarte, ao longo do tempo, os estudiosos e teóricos da Psicologia, mais 

precisamente, do desenvolvimento infantil, forneceram diferentes explicações sobre como o 

mesmo ocorre. Questionaram-se porque algumas crianças se desenvolvem de modo mais 

satisfatório que outras e quais são as variáveis que parecem ser favoráveis ao 

desenvolvimento.  

 Este estudo tem interesse pela comunicação de bebês com deficiência visual. Quais os 

comportamentos verbais e não verbais que lhes são característicos? Como ocorrem as 

interações com as mães e de que modo elas lhes facilitam a apreensão do ambiente que os 

cerca? No intuito de responder a estas e outras questões, faz se necessário buscar, na literatura 

e nos estudos realizados, as principais considerações já obtidas, para, desse modo, lançar 

novos dados ou até mesmo corroborar com os já existentes.  
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Sendo assim, com base na revisão da literatura, percebe-se que são várias as teorias do 

desenvolvimento que tentam responder sobre como ocorre a comunicação no primeiro ano de 

vida e, consequentemente, a aquisição da linguagem, estando ciente de que cada uma delas 

enfatiza ora o aspecto biológico/maturacional ora o aspecto social ou ainda o fator 

interacional.  

 O estudo da linguagem, de acordo com Rice (1989), se situa entre os linguistas, a 

Psicologia do Desenvolvimento, a Sociologia, a Antropologia e a Educação. Ressalta, no 

entanto, que apesar da cognição infantil e do conhecimento social contribuírem para o 

crescimento da linguagem, eles não abarcam totalmente o desenvolvimento linguístico, visto 

que a maioria das informações sobre a linguagem infantil vem apenas daquilo que as crianças 

falam. 

Segundo Souza e Pontes (2007), em termos históricos, a aquisição da linguagem vem 

sendo estudada a partir de duas perspectivas gerais: as correntes estruturalistas e as correntes 

funcionalistas. A primeira enfatiza os aspectos formais da linguagem, subestimando a função 

exercida pelo ambiente e a segunda enfatiza as interações do indivíduo com o meio.  

 Rice (1989) assinala que a aquisição da linguagem abarca três componentes, quais 

sejam: linguagem a ser adquirida; a criança e as predisposições que consigo traz e o contexto 

linguístico, isto é,  a linguagem que a criança escuta. Para o autor, o problema maior é 

caracterizar como estes três aspectos se relacionam, a fim de resultar no surgimento 

espontâneo da linguagem. Considerando que a linguagem é eminentemente social e 

interacional, segundo o autor supracitado, é necessário compreender como a criança forma 

categorias linguísticas, abstrai regras e aprende a ajustar a linguagem em situações sociais.  

 É por volta da primeira metade do segundo ano de vida que os bebês são capazes de 

formar pequenas sentenças com duas palavras, o que já indica o início da aquisição de um 

vocabulário. Mas, para que o avanço linguístico do bebê aconteça da forma esperada, é 
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fundamental considerar o contexto em que está inserido, as trocas com o principal cuidador e 

os usos e ajustes que se faz da linguagem (mesmo que não sejam diretamente para o bebê), 

haja vista que estes serão primordiais para a aquisição de diferentes vocábulos. Ademais, 

Peréz-Pereira (2004, p.161) afirma que “aprender a falar exige da criança a capacidade de 

expressar conteúdos em formas linguísticas convencionais e de maneira apropriada ao 

contexto”.   

Nesse sentido, para fundamentar teoricamente esta investigação, optou-se por adotar a 

concepção de desenvolvimento enquanto um processo histórico e culturalmente determinado, 

considerando, pois, as contribuições advindas da Teoria histórico-cultural de Vygotsky. De 

acordo com Soares (2006), na Psicologia do Desenvolvimento, foi o interacionismo que 

ofereceu muitas respostas às lacunas deixadas pelas teorias comportamentais e inatistas, ao 

partir do pressuposto de que o sujeito interage ativamente com o meio, modificando-o em 

função de sua ação. 

É com base nestas considerações, que neste estudo adota-se a concepção sócio-

interacionista de Vygotsky, mas também dos estudiosos da Perspectiva da Interação Social, 

posto que se percebe ser importante não apenas considerar as influências dos fatores sociais 

no desenvolvimento, mas principalmente, entender como estes fatores passam a constituir o 

próprio indivíduo, exercendo com ele uma relação dialética. Os estudos realizados na 

perspectiva adotada partem do princípio de que as primeiras relações que o bebê estabelece 

com o mundo e com as pessoas que nele estão são primordiais para o seu desenvolvimento.  
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1.2 Teoria Histórico-cultural   

 

 A teoria histórico-cultural ou sociointeracionista tem Vygotsky como principal 

representante. Psicólogo russo, em pouco tempo de vida deixou renomados trabalhos, muitos 

dos quais não foram publicados ou traduzidos para o português. Para uma compreensão mais 

precisa da teoria histórico-cultural, faz-se necessário, antes de tudo, situá-la historica e 

contextualmente. Logo, o período que marcou o florescimento da teoria de Vygotsky foi o 

período pós-revolução russa, momento que exerceu fortes influências para o seu 

desenvolvimento.  

  Através dos pressupostos teórico-metodológicos propostos por Marx e Engels, 

Vygotsky (1996) elaborou suas ideias principais. Partiu, pois, do princípio de que o homem é 

um ser social, histórico e cultural e que se constitui a partir das relações socialmente 

estabelecidas, sendo, portanto, produto e produtor do meio em que está inserido. 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.  

Diferentemente de Darwin, Vygotsky (1996) acreditava que havia diferenças 

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. Através dos estudos de Kohler com chimpanzés, conclui-

se que estes não dispõem do “inestimável instrumento técnico da fala” (Veer & Valsiner, 

1996, p.224). Os animais fabricam e usam os instrumentos, no entanto, não o fazem através 

do trabalho, como os seres humanos. 
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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 a controlam. O surgimento da linguagem é, pois, um 

marco diferencial entre os homens e os animais, tanto em termos de grau como em termos de 

espécie. 

Para esse estudioso, 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 sócio-

histórico, 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. A característica principal é considerar que o indivíduo interage 

ativamente com o ambiente e que este último é a fonte de suas transformações qualitativas. A 

linguagem é, portanto, o veículo de comunicação utilizado pelos seres humanos para agirem 

na natureza.  

A linguagem, segundo Vygotsky (2005), tem por função primária a comunicação 

social. Logo, possibilita as trocas de experiências, seja através da 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). A fala é, neste sentido, concebida como um recurso cultural 

que, em várias instâncias, se assemelha aos instrumentos de trabalho. É, pois, através do 
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processo de internalização, isto é, a capacidade de reconstruir algo externo de forma interna, 

que a fala se constitui enquanto signo cultural.  

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.  

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 a si 

mesmos. A criança faz uso de instrumentos e signos que lhe dão a possibilidade de intervir no 

meio social. 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. De fato, 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. 

Desse modo, os traços que são específicos aos seres humanos são adquiridos por meio 

do domínio cultural, através da interação social. Concorda-se com Vygotsky quando ele 

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.   

 É, portanto, na interação e nas trocas comunicativas que as crianças aprendem a fazer 

uso da linguagem, a qual, por sua vez, possibilita a satisfação das suas necessidades. O bebê 
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recém-nascido, por exemplo, comunica-se inicialmente por meio do choro e no transcorrer do 

desenvolvimento, por meio dos sorrisos, dos gorjeios, etc. 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 humana, 

que geralmente é a da mãe, com a qual tem mais contato. Luque e Vila (1995) postulam que é 

necessário entender e compreender as trocas pré-verbais e os comportamentos não verbais dos 

bebês (olhar, sorriso, gesto etc.), visto que estes são considerados como o início do que, por 

volta dos 24 meses de vida, será concebido como a linguagem propriamente dita (linguagem 

verbal).  

Portanto, é importante também compreender o que vem antes da comunicação verbal. 

Quais as formas linguísticas (comportamentos não verbais) que os bebês utilizam para serem 

entendidos, mesmo na ausência da fala verbal? Para responder a esta questão, é preciso, antes 

de tudo, compreender o meio social e cultural em que os bebês estão inseridos, quais são as 

trocas afetivas, sociais e linguísticas que recebem e que poderão favorecer a aquisição da 

linguagem verbal.  

 É necessário que a mãe responda de forma ativa e promova contatos sociais com o 

bebê, pois só assim será estabelecida uma interdependência comportamental entre ambos, 

bem como serão assegurados sentimentos de segurança e de independência futura na criança. 

Na concepção sócio-interacionista, os fatores internos e externos se inter-relacionam 

constantemente, exercendo fortes influências um para com o outro (Wadsworth, 2003).   

 Nessa premissa, a ideia de desenvolvimento infantil recebe um novo olhar, sendo 

concebido não como algo linear, em 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 



 24 

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. 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.  

Vygotsky afirmou que os estudos com crianças “defeituosas” (defectologia) seria 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 
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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. Mas, de que forma?  

 Vygotsky (2007) põe em evidência a sua posição em relação ao aprendizado das 

crianças, a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal. Segundo ele, esta se 

caracteriza pelas funções ainda não amadurecidas na criança, mas que estão em processo 

maturacional. Somente a partir desta e da zona de desenvolvimento real, isto é, as funções já 

concluídas, é que se pode determinar o estado de desenvolvimento mental de uma criança e 

assim promover o processo de aprendizado.  

Ademais, Vygotsky (2007) afirmou que 

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 (p.99).  
 
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, 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 através dele esta 

passará a interagir e agir no mundo.  

Em suma, as contribuições da teoria histórico-cultural são inegáveis para o estudo do 

desenvolvimento infantil e para a compreensão do surgimento da fala nos seres humanos. 

Vygotsky proporcionou uma reviravolta na forma de conceber os indivíduos, ao postular que 

a cultura torna-se parte da natureza deles.  
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1.3 A Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem 

 

A linguagem é um instrumento que possibilita aos indivíduos a comunicação, seja de 

ideias, de sentimentos, de pensamentos, entre outros. Dessa forma, segundo Véras e Salomão 

(2005), é através da linguagem que o indivíduo se socializa e tem acesso às regras, valores e 

crenças do meio sociocultural em que está inserido.  

 Existem diferentes teorias e controvérsias em relação à aquisição da linguagem. Uma 

das primeiras abordagens para o estudo da linguagem e da sua aquisição pela criança foi 

elaborada por Skinner (1974), a partir dos pressupostos behavioristas, em que o 

comportamento, de uma maneira geral, se resumia ao esquema estímulo-resposta-

consequência (S-R-C). Segundo Chomsky (1959), a teoria de Skinner não oferecia uma 

explicação abrangente da linguagem por três razões principais: foi uma teoria concebida a 

partir de experiências laboratoriais com animais; fez-se uso de uma terminologia geral para a 

descrição de termos como estímulo, resposta e reforço e ao considerar que o modelo do adulto 

não é perfeito, a aprendizagem da linguagem passa a ser também motivada por necessidades 

internas da própria criança e não apenas por estímulos advindos do ambiente. A partir deste 

enfoque, surgiu nos anos 70 uma nova abordagem para a compreensão da aquisição da 

linguagem – o Inatismo. Essa teoria apoiou-se no pressuposto de que o ser humano dispõe de 

uma capacidade inata para a linguagem.  

 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. Para esse estudioso, a linguagem humana é uma capacidade que está 
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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 concepção inatista postula que o indivíduo já traz consigo, desde o nascimento, 

todas as potencialidades necessárias para se desenvolver. O ambiente, nesse sentido, pouco 

contribui e tem como papel interferir o mínimo possível, posto que os eventos posteriores ao 

nascimento não serão essenciais (Wadsworth, 2003). A teoria inatista enfatiza, pois, o caráter 

inato do desenvolvimento, ou seja, coloca ênfase naquilo que o indivíduo traz consigo, a 

partir da herança genética e negligencia, por sua vez, 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).  

Aimard (1998) critica os princípios que norteiam a concepção da presença de uma 

gramática universal nos seres humanos, afirmando que não se pode generalizar esta ideia 

quando se tem como ponto de partida apenas a língua inglesa, por exemplo. Sendo assim, em 

resposta à teoria inatista e a premissa postulada por Chomsky de que o input dirigido à criança 

é mal-formado, incoerente e complexo (Bates, Dale & Thal, 1997), os estudiosos da 

perspectiva da interação social, na década de 70, propuseram uma nova forma de conceber o 

fenômeno em questão.  

A ideia básica da interação social é de que a linguagem, para se desenvolver, necessita 

de constantes trocas interativas entre o indivíduo e as pessoas presentes em seu meio social. 

As primeiras pessoas com as quais a criança estabelece relação são fundamentais para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, cognitivas e de conhecimento. Diferentemente 

da abordagem de Skinner, a criança não apenas irá observar as trocas verbais presentes em 

seu contexto, imitando os estímulos que recebe, mas será um membro ativo e diferenciador no 



 28 

processo de aquisição linguística, através da perspectiva da bidirecionalidade, conceito que 

será melhor discutido no decorrer deste trabalho.  

 Destarte, torna-se relevante o estudo das primeiras trocas entre o bebê e seu principal 

cuidador, posto que a partir dessas trocas, a linguagem estará se aprimorando e se 

desenvolvendo. O bebê, desde o momento em que nasce, demonstra facilidades em se engajar 

no meio social que o cerca a fim de fazer parte das trocas interativas presentes, reagindo a 

diferentes padrões, sejam estes visuais ou auditivos.  

 Bruner (1997) chamou de “formatos” aos contextos nos quais os bebês estão inseridos, 

caracterizando-os como estáveis, através dos quais os mesmos aprendem sobre as regras de 

uma boa comunicação, proporcionando, pois, uma base firme e adequada ao período pré-

linguístico. 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.  

Para Seidl de Moura et al. (2008), as interações sociais são, de certo modo, 

organizadas pelo contexto cultural, sendo através deste e das atividades socialmente 

estabelecidas que a comunicação irá se firmar.  Esta, por sua vez, é entendida como “as 

condutas que a criança ou o adulto realizam intencionalmente, para afetar a conduta de outra 

pessoa, com o fim de que esta receba a informação e, consequentemente, atue” (Valmaseda, 

2004, p.85).   

 Silva e Souza (2005) afirmam que as crianças buscam formas de se comunicar, ou 

seja, buscam fazer-se entender e serem compreendidas. As primeiras evidências de que os 

bebês estão se comunicando são o choro e os sorrisos que, segundo Luque e Vila (1995), são 

a base da linguagem inicial e, aos poucos, vão sendo modificados. Portanto, as atividades 
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gestuais, as quais são formas não verbais de se comunicar, serão fundamentais no transcorrer 

do desenvolvimento, para as trocas interativas estabelecidas entre os bebês e os adultos.  

 Pode-se falar em protoconversações, ou seja, diálogos primitivos presentes em bebês 

com dois meses de vida e que se caracterizam por troca de olhares, sorrisos, gorjeios e 

mudanças expressivas. De acordo com Trevarthen (1979), as protoconversações se 

caracterizam por ações intersubjetivas, significando que mãe e bebê partilham o mesmo 

processo variado e criativo que constitui o desenvolvimento cognitivo deste último. 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.  

Uma característica importante dos primeiros meses de vida de um bebê é o ato de 

balbuciar. Pesquisas evidenciam que o reforço ou não dos balbucios que os bebês emitem 

afeta de forma significativa o desempenho verbal em formação.  

Horowitz (1992) afirma que as oportunidades oferecidas para a produção de balbucios 

e o ato de entonação vocal comprometem significativamente a frequência com que são 

enunciados pelo bebê. Antes mesmo da produção do balbucio, os bebês com um mês de vida 

já apresentam a capacidade de discriminar fonemas, embora ainda não sejam capazes de o 

produzirem. Ainda não o produzem porque as áreas cerebrais responsáveis pela fala e as suas 

conexões com as cordas vocais não estão suficientemente maduras para a produção dos 

fonemas da língua. De acordo com Newcombe (1999), é a partir do terceiro mês de vida que 

os bebês iniciarão a emissão de sons vocálicos. O balbucio surgirá, espontaneamente, por 

volta do quinto ou sexto mês de vida, tendo por característica a junção do som de uma 

consoante com o som de uma vogal, como ‘ba-ba-ba’.  

 Todavia, a frequência do balbucio antes do primeiro aniversário não prediz quão cedo 

ou quão tarde as crianças com um desenvolvimento considerado normal irão começar a 
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nomear palavras, muito menos o tamanho de seus vocabulários quando ingressarem na escola. 

O balbucio apenas reflete a excitação que o bebê sente diante da sua exposição a sons 

vocálicos. Esta afirmação se apoia no fato de que as crianças que não escutam a própria voz 

ou a voz dos que com elas convivem, por serem surdas, também balbuciarão por volta dos 

seis meses de vida. Ainda segundo a autora citada, decorrido um ou dois meses, os balbucios 

irão decrescer, sugerindo que para continuar na emissão de sons, é preciso que os bebês 

escutem a si mesmos e recebam estímulos externos.  

 Através da emissão de sons, ainda que seja por meio de balbucios, o bebê vai aos 

poucos começando a se comunicar de forma verbal, podendo-se afirmar que iniciou o 

processo de aquisição da linguagem. Basetto e Natallini (2000) destacam que a evolução 

fonêmica da criança ocorre concomitante com a idade. Nesse sentido, na maioria das crianças 

os sons da fala seguem um processo de aparição e desenvolvimento gradual. 

Dos quatro aos seis meses de vida, as interações entre os bebês e seus cuidadores se 

tornam mais complexas, o que faz evoluir também o uso da linguagem e a necessidade da 

comunicação. Segundo L. Gleitman e H. Gleitman (1981), por volta do primeiro ano de vida, 

as crianças já parecem estar cientes de que a linguagem é um veículo de comunicação, modo 

que lhes possibilita chamar a atenção dos outros e ter, por conseguinte, as suas necessidades 

satisfeitas. A esse respeito, Bruner (1997) afirma que à medida que a mãe se mostra atenta ao 

nível de compreensão da criança, gradualmente e concomitantemente cresce a confiança 

nesta, permitindo que a mesma tome mais iniciativas e se torne mais independente.  

 Outra característica essencial para o desenvolvimento infantil é o olhar, uma vez que 

possibilita que o bebê, de forma interativa, seja incorporado a novas situações. O contato olho 

a olho entre mãe e bebê é uma das primeiras formas de comunicação entre este e o ambiente 

social. Logo, é essencial que a mãe responda a esse olhar, possibilitando que o bebê faça, no 

decorrer do seu desenvolvimento (dos seis aos dozes meses de vida), tanto o reconhecimento 
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das diversas expressões faciais como também incorpore os gestos culturais. Através destes 

procedimentos, o bebê expressa as suas intenções, evidenciando, assim, o valor instrumental 

que a linguagem apresenta. Nesse sentido, Newson (1979) assinala que a sensitividade em 

comunicar-se com um bebê nada mais é que uma prática comunicativa constante. Os bebês 

podem estar envolvidos em diálogos sofisticados, complexos e gestos expressivos, bem antes 

da emergência do discurso.  

A linguagem apresenta uma característica importante, além das acima descritas, isto é, 

a atribuição dada pelos adultos àquilo que o bebê 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 

(principalmente as mães) fazem para estabelecer contatos sociocomunicativos com seus 

filhos. A esse respeito, Snow (1997) afirma a importância dos inputs linguísticos provenientes 

das mães (ou dos responsáveis) no processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem.  

 

1.3.1 Estilos de inputs facilitadores da aquisição da linguagem 

Segundo Peréz-Pereira (2004), a aquisição linguística acontece dentro de um contexto 

social, em que os pais ajustam a fala quando se dirigem aos filhos, de modo a favorecer a 

participação destes na relação e posteriormente, a compreensão no uso convencional das 

palavras.  

Esses ajustes são realizados por meio dos inputs, que tanto podem favorecer como 

dificultar a aquisição da linguagem. De acordo com Braz e Salomão (2002), 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.  
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 Para Snow (1997), a fala dirigida às crianças (input) é caracterizada como uma fala 

simples, fluente, porém com um vocabulário limitado, já que se destina a quem ainda não tem 

adquirido totalmente a linguagem verbal. É a partir de um ajuste da fala, que está intimamente 

relacionada com o grau de compreensão da criança assim como com seus interesses, que 

ocorre a interação adulto - criança.  

 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 (Bates, Dale & Thal, 1997).  

 São vários os tipos de inputs, sendo o motherese (ou manhês) um dos mais 

encontrados nas pesquisas e nos estudos da Perspectiva da Interação Social. Esse tipo de input 

tem a função de envolver a criança na interação, a partir do reconhecimento de sinais emitidos 

durante a comunicação (Vila, 1995). O motherese é um input linguístico no qual a mãe se 

comunica com a criança de forma simples, curta e gramaticalmente correta, com poucos 

verbos (Mussen, Conger, Kagan & Huston, 1995), mas com um nível linguístico mais 

elevado, para que seja possível tanto a participação na conversação quanto o avanço na 

aquisição da linguagem por parte da criança (Maratsos, 1983).  

 Pessôa e Seidl de Moura (2008) afirmam que a fala motherese se ajusta às 

características do bebê pré-linguístico, visto que, além de ter uma entonação própria e 

simplificada, versa sobre aspectos que são familiares ao bebê e frequentemente faz referências 

aos significados atribuídos às suas ações.  

 Segundo L. Gleitman e H. Gleitman (1981) é preciso entender a fala motherese de 

acordo com os interesses e as disposições da criança, uma vez que utiliza formas específicas e 

diferenciadas da linguagem, que vão de acordo com o processar do seu desenvolvimento. 

Portanto, no estilo motherese, podem-se observar outros aspectos que facilitam tanto a 



 33 

interação adulto-criança, como o desenvolvimento infantil. Um dos aspectos é o feedback, 

caracterizado como “a resposta do adulto aos enunciados da criança” (Silva & Salomão, 2002, 

p.312) e que tanto pode ser um feedback de aprovação, de desaprovação, de correção ou de 

expansão e reformulação. Para Aimard (1998), através do feedback, há um favorecimento no 

desenvolvimento da linguagem, possibilitando que a criança estruture a edificação lexical. 

 O feedback de expansão (ou reformulação) constitui um dos tipos de input mais 

eficazes no processo de aquisição da linguagem e, segundo Conti-Ramsden (1990), quando 

não se faz presente, pode e tem sido apontado como um dos fatores explicativos no atraso da 

fala. Caracteriza-se pela mudança na fala da criança, ou seja, reformula-se de modo a 

esclarecer o conteúdo.  

Solicitar clarificação constitui outro tipo de input positivo para a aquisição linguística. 

Borges & Salomão (2003) afirmam que para Demetras, Post e Snow (1996), “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.  

 Segundo Hoff (2006), de um modo geral, a frequência do input é um forte fator para a 

aprendizagem das palavras. 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.  

Contudo, um estilo de input que, segundo alguns teóricos (Gallaway & Woll, 1994), 

não favorece o desenvolvimento da linguagem é a diretividade, presente logo no início das 

interações verbais, sendo caracterizada pelos comandos, direções e instruções provenientes da 

mãe destinados à criança (Braz & Salomão, 2002).  Mas, é preciso considerar que não há um 
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consenso por parte dos estudiosos a esse respeito, haja vista que não se sabe se são as 

características individuais das crianças que influenciam o input diretivo ou se é este o 

responsável pelos comportamentos infantis.  

 Os diretivos podem ser menos úteis que outros tipos de estilos linguísticos porque eles 

tendem a não acontecer em episódios de atenção conjunta (Hoff, 2006).  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.  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. Snow (1997) afirma que este estilo de input é característico de 

mães de crianças com desenvolvimento atípico.  

  Silva e Salomão (2002), citando Chapman (1997), assinalam que o input materno 

diretivo pode ser influenciado devido às habilidades cognitivas e as capacidades linguísticas 

estarem menos interligadas em crianças atípicas. Há autores que afirmam que as mães falam 

de acordo com o desenvolvimento linguístico da criança, independente de serem crianças com 

desenvolvimento atípico ou desenvolvimento normal.  

 O estudo realizado por Salomão e Conti-Ramsden (1994), com 12 díades, sendo seis 

crianças com desenvolvimento normal (grupo 1) e seis crianças com dificuldade específica da 

linguagem (grupo 2), com idades diferentes, mas com o mesmo nível linguístico (e filhos da 

mesma mãe), teve como objetivo investigar a fala materna nestes dois grupos, através da 

comparação. Os pedidos maternais, quais sejam as diretivas, os feedbacks e os 

comportamentos não verbais, durante uma situação de brinquedo livre, foram o foco da 

investigação.  

As autoras evidenciaram que o grupo de crianças com dificuldade de linguagem 

específica recebeu um maior número de aprovações e menos diretivos que as crianças 
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normais. Contudo, é preciso considerar o fato de que as crianças com dificuldades estavam 

sendo acompanhadas por terapeutas, o que pode ter influenciado nos resultados, visto que 

provavelmente as mães podem ter sido encorajadas a reforçar positivamente o comportamento 

linguístico dos filhos. Nas crianças com desenvolvimento normal, é preciso considerar que 

estas tinham uma idade inferior ao outro grupo e, por isso, provavelmente as mães podem ter 

requerido um comportamento mais controlado, estando mais atenciosas na linguagem 

utilizada. Outro fator a ser observado é que em crianças com dificuldade específica de 

linguagem, a grande discrepância entre aquilo que elas conseguiam compreender e as 

habilidades expressivas, pode ter dificultado a comunicação das mães e consequentemente, 

reduzido a densidade do discurso delas.  

 Salomão e Conti-Ramsden (1994) concluem que parece haver uma diferença na fala 

materna dirigida às crianças com dificuldade específica de linguagem e às crianças normais 

mais novas, com o mesmo nível linguístico. Algumas dessas diferenças podem estar 

relacionadas com a diferença de idade entre essas crianças. Ademais, as autoras ressaltam a 

importância de estudos sobre comportamentos não verbais cuja ocorrência acontece no 

processo de interação mãe-bebê, sendo necessário que as pesquisas futuras considerem as 

funções comunicativas associadas aos comportamentos verbais.  

 Entre os estilos comunicativos citados que são considerados como favorecedores na 

aquisição da linguagem, a atenção conjunta aparece como o input que, segundo alguns autores 

(Brooks & Meltzoff, 2008; Tomasello, 2003) possibilita a aprendizagem das palavras, 

atuando como um diferencial. Diante dessa afirmação, o presente trabalho irá se debruçar 

especificamente neste estilo linguístico.  
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1.3.2 Atenção Conjunta 

 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 

habilidades dos bebês de coordenar e direcionar sua atenção a objetos e/ou eventos para os 

quais os adultos estejam dirigindo a atenção. 

 Nesse sentido, a atenção conjunta engloba os comportamentos não verbais, os gestos e 

a direção do olhar da criança, forma de comunicação primária que tem a função de auxiliar 

naquilo que se deseja expressar (Silva & Salomão, 2002). Estudiosos afirmam que a atenção 

conjunta possibilita a construção de significados por parte da criança e daquilo que está sendo 

apresentado pelo adulto. 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 pesquisadores consideram que essa é 

uma habilidade importante pela sua relação com outros aspectos do desenvolvimento, como 

os aspectos simbólicos, linguísticos, cognitivos e/ou sociais (Oliveira & Gil, 2007).   

  A atenção conjunta tem início quando os bebês observam a orientação da cabeça e do 

olhar de suas mães e estas também os observam (Locke, 1997). Mas, somente com o curso do 

desenvolvimento é que esta atenção será bem mais compartilhada. 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).  

Os bebês, logo no início da vida, aprendem a reconhecer o rosto da mãe, tendo 

preferências pelos olhos dela (Seidl de Moura & Ribas, 2004).  O olhar, deste modo, é 

essencial, uma vez que emite a sinalização social, isto é, permite uma percepção mais 

acurada, por exemplo, dos sentimentos e emoções presentes nas relações sociais.  De acordo 

com Bosa e Souza (2007), quanto mais os bebês olharem para suas mães, mais provável será 
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que estas olhem em suas direções, emitam gestos e outros comportamentos que lhes chame a 

atenção, o que sugere o favorecimento do desenvolvimento de habilidades comunicativas 

mais complexas. 

Presentes nas situações em que tanto a criança como o adulto estão olhando para um 

mesmo alvo, alguns pesquisadores 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 (sorriso, choro, etc.) 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. É necessário ressaltar que o simples fato de que um adulto e uma criança 

estão olhando para o mesmo estímulo não tem sido considerado como evidência de atenção 

conjunta. A criança precisa alternar a sua contemplação entre o terceiro objeto e o adulto, a 

fim de mostrar de não está apenas focada no mesmo objeto que ele, mas também está 

coordenando esse foco através do engajamento de ambos (Tomasello, 2003). Segundo Akthar 

e Gernsbacher (2007), 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. 

 Assim sendo, Kaplan e Hafner (2006) afirmam que a atenção conjunta é mais que 

olhar mútuo ou acompanhamento do olhar. Trata-se de um processo ativo e bilateral que 
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envolve alternância da atenção, mas só pode ser completamente compreendido se for 

assumido que é realizado por agentes intencionais.  

  Tomasello (2003) assinala que nas conversas de adultos com crianças, os primeiros 

falam sobre objetos perceptivos e eventos, com frequência. 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, 

conforme assinalado por Tomasello (2003),  

 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 o 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 (p.136). 

 
 É, portanto, por meio das cenas de atenção conjunta que as bases sociocognitivas 

necessárias para a comunicação simbólica se estabelecem. Desse modo, 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 o novo símbolo em relação ao adulto da mesma 

maneira e com o mesmo propósito comunicativo utilizado pelo adulto em relação à criança 

(Tomasello, 2003). Segundo o autor supracitado, a referência linguística, como o ato de 

apontar, consiste em um ato social e só é compreendida dentro das cenas de atenção conjunta.  

  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 
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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 

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.  

 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 deste input linguístico, 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.  

 No entanto, a intencionalidade só irá aparecer no contexto da comunicação recíproca 

estabelecida entre mãe e bebê (Rochat, 2007). 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.  
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 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.  

 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 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).  

 Este é o período designado 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).  

 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 
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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 

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, 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 entendem sim a respeito da perspectiva atencional, independente dos outros quando 

compartilhando interesse e atenção. Posteriormente, aos 18 meses de vida, de acordo com 
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Kaplan e Hafner (2006), os bebês tornam-se capazes de procurar um objeto fora do campo 

visual. Fazem uso de gestos não linguísticos 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).  

Concorda-se com Seidl de Moura et al. (2008) quando afirmam que é de suma 

importância o conhecimento que os acompanhantes têm sobre as competências dos bebês, 

visto que esse conhecimento pode vir a influenciar na atribuição de significados às ações 

infantis por parte do acompanhante, o que, consequentemente, pode influenciar tanto no tipo 

quanto na qualidade da interação verbal estabelecida com o bebê. Mães que acreditam que 

seus bebês são parceiros potencialmente comunicativos, falam com eles de forma a prolongar 

ou fortalecer esta crença ou torná-la real (Snow, Blauw & Roosmalen, 1979). A sensitividade 

em comunicar-se com um bebê é uma prática de comunicação e muito da aprendizagem 

humana é resultado do contexto de um processo interacional dinâmico. 

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). Para melhor compreender a relação entre atenção conjunta e 

aquisição da linguagem, faz-se necessário relatar alguns estudos envolvendo esta temática, 

que colocaram em evidência a estreita ligação entre as interações mãe-bebê, a atribuição de 

significados dada pela primeira no que diz respeito às ações infantis e a posterior relação para 

com o uso de símbolos linguísticos.  

  Um estudo desenvolvido por Brooks e Meltzoff (2008), cujo objetivo foi o de 

apreender se seguir um alvo em conjunto com o ato de apontar, no primeiro ano de vida, 

previa o crescimento do vocabulário ao longo do desenvolvimento, concluiu que as crianças 
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direcionaram o olhar através do ato de seguir, de forma significativa. Aquelas crianças que se 

engajaram em inspeções visuais mais longas no alvo dos adultos, tiveram um crescimento de 

vocabulário mais rápido.  

O comportamento da criança em seguir a direção do olhar na idade de 10 a 11 meses 

previu de forma significativa o crescimento acelerado durante o segundo ano, mesmo 

controlando os efeitos da idade e da educação materna. As crianças que tanto apontaram como 

olharam por mais tempo para o alvo correto, tiveram um crescimento de vocabulário mais 

rápido. As pesquisadoras sugerem que o ato de apontar pode beneficiar o crescimento do 

vocabulário infantil, possibilitando oportunidades em nomear objetos.  

Sendo assim, seguir e apontar são processos presentes nas interações diárias que 

podem facilitar a aprendizagem das palavras nas crianças. De fato, segundo Carpenter, Nagell 

e Tomasello (1998), o ato de apontar, na criança, está associado a aptidões linguísticas, assim 

como a atenção conjunta está relacionada com o desenvolvimento subsequente da linguagem 

(Tomasello, 2003).  

 Um estudo realizado por Souza e Affonso (2007) teve por objetivo identificar e 

analisar padrões comportamentais estabelecidos em interações criança-acompanhante durante 

o primeiro ano de vida. Os autores questionaram quais seriam os possíveis papéis dos padrões 

comportamentais que atuariam como pré-requisitos para a aquisição da linguagem. 

Participaram do estudo três crianças, uma menina e dois meninos, todos com dois meses de 

vida no início do estudo.  Uma vez por semana foi realizada uma sessão, com média de 15 

minutos de duração. As situações observadas variaram de acordo com o momento da 

interação, como uma situação de troca de fraldas, hora da alimentação ou uma situação em 

que a criança e o acompanhante estivessem brincando. Foi utilizada uma câmera de vídeo e os 

brinquedos das crianças participantes. Os dados foram analisados em intervalos de 1 minuto. 

A partir dos comportamentos foram formuladas as seguintes categorias: interações 
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protolinguísticas; aquisições cognitivas (manipular um objeto); modo de episódio 

protolinguístico (observar); estratégias de ensino (feedback) e sons (vocalizações).  

Nas três díades percebeu-se uma alta frequência no ato de apontar, sendo possível 

concluir que o ato de apontar aumenta a discriminabilidade das propriedades do mundo às 

quais se estava referindo, e aumentava a probabilidade da criança apresentar uma resposta de 

observação para o objeto ou evento mencionado. O comportamento como fornecer feedback 

apresentou-se com frequências menores nas três díades e com poucas variações no decorrer 

das sessões. Pôde-se concluir, com base nos resultados, que o período em que os bebês foram 

observados, isto é, entre o segundo mês de vida até o quinto e sétimo mês, a maior parte das 

interações foi do tipo não verbal, conhecidas como protoconversações. No entanto, o 

acompanhante tendia a interagir com a criança de modo a envolvê-la na situação, através de 

repertórios linguísticos gramaticalmente corretos, o que foi de suma importância para o 

desenvolvimento da linguagem.  

Os autores assinalaram que essa estratégia parecia estar relacionada com o 

conhecimento que os acompanhantes tinham acerca das competências infantis, que, 

consequentemente, influenciava no tipo de interação socialmente estabelecida.  Assim, na 

medida em que o repertório dos bebês cresceu, aumentaram os comportamentos das 

estratégias de ensino maternas, evidenciando co-variações entre os comportamentos do 

acompanhante e os comportamentos da criança.  

 Outro estudo foi desenvolvido por Bakeman e Adamson (1984) com bebês de seis a 

dezoito meses, a fim de compreender a coordenação da atenção para com pessoas e objetos. 

Participaram do estudo 28 bebês que foram observados em suas residências domiciliares, com 

uma duração entre 1 hora e meia até duas horas. Às mães foi informado que o interesse 

consistia em observar bebês saudáveis e o desenvolvimento da comunicação deles com 

adultos e com seus pares. Houve três condições para cada sessão (mãe-bebê; bebê-par; bebê 



 45 

sozinho), com 10 minutos para cada uma. A partir destas condições, foram formuladas as 

seguintes categorias: não-engajamento; onlooking (o bebê observa, mas não participa); 

engajamento pessoal (face a face); engajamento com objetos (só brinca com o objeto); 

engajamento passivo (bebê e outro estão envolvidos com o mesmo objeto, mas parecem não 

se importar com o outro); e engajamento conjunto.  

Os resultados sugerem que brincar com objetos foi tanto um antecedente como uma 

consequência do engajamento passivo quanto do engajamento conjunto. Isso significa dizer 

que a aquisição do engajamento mútuo tem uma importância particular porque promove o 

setting social para a emergência de novas formas de comunicação referencial. Comunicar-se 

com outros sobre objetos demanda atenção tanto para os aspectos sociais dos objetos como 

para o contexto. Pôde-se concluir que as mães podem fornecer subsídios para o 

desenvolvimento das habilidades precoces dos bebês para com objetos na interação social. 

Também foi possível perceber que assim que as capacidades atencionais se desenvolvem, 

mesmo os pares inexperientes podem ser parceiros apropriados para o exercício dessas 

capacidades.  

 Messinger e Fogel (1998) desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo foi descrever o 

desenvolvimento de gestos e sinais comunicativos, como seguir o comportamento da mãe 

(seguir o olhar, a direção da cabeça), sorrir e vocalizar. O estudo teve como foco dois gestos 

protoimperativos: os pedidos de objetos e as ofertas de objetos, em situações de brincadeira 

com a mãe, em um laboratório.  Os bebês foram observados várias vezes ao mês (de duas a 

quatro vezes), entre os 9 e 15 meses. Partiu-se do princípio de que, nesta fase, há um aumento 

na proporção de tempo em que os bebês coordenam a atenção entre seguir objetos físicos e os 

parceiros interativos. Os autores questionaram, numa perspectiva pragmática, como os gestos 

dos bebês estavam relacionados com a comunicação das mães. Em uma perspectiva 

desenvolvimental, o interesse foi de responder se os gestos se modificaram com a idade.  



 46 

Participaram do estudo 11 díades, acompanhadas durante quatro semanas, sendo 8 bebês do 

sexo masculino e 5 bebês primogênitos. Totalizaram-se 156 sessões observacionais.  

 A codificação dos pedidos ocorreu em situações em que um dos parceiros estendia a 

mão para um objeto, apontava ou fazia um gesto indicador. No segundo momento, os códigos 

utilizados foram: seguir o rosto da mãe; sorrir ou vocalizar em um intervalo de dois segundos 

antes ou dois segundos depois do gesto. As ofertas foram codificadas em situações que 

envolviam a intenção de fornecer um objeto para o parceiro. Os resultados evidenciaram que a 

proporção de pedidos infantis envolvendo vocalizações aumentou com a idade. Os gestos que 

acompanhavam a mãe também incluíam sorrisos, sugerindo que estas ações eram usadas para 

iniciar contato social positivo. Mas, o acompanhamento do olhar da mãe e o sorriso não foram 

associados com as vocalizações. Os autores sugeriram uma diferenciação empírica nos 

pedidos dos bebês utilizados para obter objetos e nas ofertas de bebês para iniciar contato 

social positivo.  

 Esses autores observaram que, embora os bebês de 9 a 15 meses desenvolvessem a 

capacidade de apontar para direcionar a atenção, eles tipicamente utilizavam gestos menos 

elaborados para comunicar desejos de obter objetos nas interações cotidianas. Ao aproximar-

se dos 15 meses, o comportamento dos bebês mostrou-se um precursor no modo de 

comunicar o desejo por objetos. 

 As pesquisas aqui descritas mostram o quanto a atenção conjunta está relacionada com 

a intencionalidade, capacidade esta que é exclusiva dos seres humanos e que possibilita a 

compreensão das ações dos outros, modificando a própria ação. No intuito de complementar a 

exposição dos estudos envolvendo a atenção conjunta, é relevante expor as considerações de 

Rochat (2007), o qual coloca em evidência o modo pelo qual a ação intencional se 

desenvolve.   
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   Rochat (2007) assinala que o debate acerca da intencionalidade continua a ser um 

tema central na filosofia contemporânea, nas neurociências e na psicologia cognitiva. A 

palavra intencionalidade vem do latim “intentus”  que significa meta ou objetivo. Baseando-se 

na etimologia, a intencionalidade significa um estado mental, com um objetivo que direciona 

as ações, seja por meio da materialização das mesmas seja através dos pensamentos. Segundo 

este autor, a intencionalidade pode ser concebida como uma habilidade que representa metas e 

planeja ações, que vai além de efeitos perceptivos do “aqui - agora”, necessitando de uma 

distância psicológica entre o sujeito e o objeto, sendo necessária uma postura contemplativa 

através da habilidade de refletir sobre formas de atingir metas.  

 Aos dois meses de vida as ações intencionais têm início e o mecanismo responsável 

pelo desenvolvimento dessas ações são as formas únicas e recíprocas com que os seres 

humanos se comunicam entre si. Por meio dos sorrisos, das trocas interativas e das imitações 

mútuas, os bebês tornam-se capazes de diferenciar a si mesmos e de comparar-se com relação 

à perspectiva dos outros. Rochat (2007) afirma que esta é a habilidade necessária para a 

comunicação referencial e que é a partir da interação com agentes mais experientes que a 

intencionalidade irá se desenvolver.  

É nesse período que os bebês desenvolvem a chamada intersubjetividade primária, por 

meio das trocas face a face, em que o bebê é a figura central nas interações comunicativas 

estabelecidas com o adulto. Posteriormente, os bebês vão perceber os outros como agentes 

sociais que estabelecem outras interações além das trocas faciais, a partir da observação da 

interação destes com objetos físicos. Esta generalização possibilita compreender os outros 

como agentes intencionais que atuam tanto com objetos como com outras pessoas, 

acarretando uma nova forma de aprendizagem imitativa e observacional.  

 A intersubjetividade secundária aparece por volta dos nove meses de vida, conforme já 

visto anteriormente. É nesse período que os bebês começam a dividir as experiências com 
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outros agentes sobre objetos físicos presentes no ambiente social e que irá acarretar, na 

metade do segundo ano de vida, na compreensão simbólica, no desenvolvimento da 

linguagem e no desenvolvimento do conceito de self (Rochat, 2007). Essa nova forma de 

trazer objetos que os bebês estão interessados para a atenção dos outros e assim, atrair a 

atenção destes, torna as interações mais flexíveis e encerra as interações face a face. É o início 

da atenção conjunta. Integrar a atenção dos outros na exploração dos objetos por parte dos 

bebês tem se mostrado como uma ferramenta importante na emergência da referência social, 

em que o bebê ativamente incorpora a postura e a atenção do outro naquilo que este faz.  

 Apesar de sustentar que a intencionalidade emerge a partir dos dois meses de vida do 

bebê, quando inicia as trocas interativas faciais e o aparecimento de afetos positivos, 

evidenciados pelos sorrisos, Rochat (2007) conclui que o ato de compreender os outros como 

agentes intencionais ainda permanece uma pergunta em aberto, sendo necessário o 

desenvolvimento de mais pesquisas. Ressalta, no entanto, que é no contexto social favorável 

às interações que as ações intencionais irão emergir. Também sustenta a ideia de que é na 

ontogênese humana que as origens das ações intencionais irão surgir, a partir de interações 

sociais recíprocas e não apenas na interação com objetos físicos. É esta também a postura de 

Tomasello (2003) que enfoca o meio social e cultural como fator primordial para o 

aparecimento da atenção conjunta. 

 Segundo Bosa e Souza (2007) a intencionalidade é um conceito fundamental 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 
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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.    

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 língua verbal pela criança; e 

verbalizações espontâneas, caracterizadas por comentários, pedidos e vocalizações.  

Conforme já referido anteriormente, participaram da pesquisa duas crianças do sexo 

feminino, Amanda e Nina, em que a primeira estava com quinze 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 da 

imitação, como forma de se comunicar e utilizar os brinquedos. Contudo, foi observado 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 é um recurso presente 

nas interações socialmente estabelecidas. 

É nos contextos de atenção conjunta que as diversas intenções comunicativas e ações 

verbais se aprimoram, dando oportunidade à criança de estabelecer gradativamente um 

paralelismo entre os objetos, ações e seus referentes linguísticos (Braz & Salomão, 2002). Um 

estudo realizado por estas autoras, com 16 díades, cujo objetivo foi verificar a frequência de 

períodos de atenção conjunta em um contexto de brincadeira livre, em função do gênero da 

criança, mostrou que o contexto interativo pode auxiliar a díade na interpretação de eventos, 

dos dados linguísticos e das ações que compõem uma interação.  

Durante os contextos de atenção conjunta, foram observados enunciados que 

auxiliaram a mãe a manter e a direcionar a atenção da criança. Esses enunciados possuíam um 

caráter eminentemente diretivo. As autoras concluíram que os episódios de atenção conjunta 

podem promover a aquisição da linguagem infantil porque esses tipos de interações sociais 

ajudam a criança a identificar um objeto e seu referente linguístico. Os resultados mostraram 

que todas as díades apresentaram períodos de atenção conjunta e não houve diferença 

significativa em relação a esses períodos entre os dois grupos, isto é, o grupo de díades cujos 

filhos eram meninos e o grupo de díades cujos filhos eram meninas.  

 As estratégias usadas para redirecionar a atenção da criança foram: diretivos, 

solicitações e informações. Estas últimas foram acompanhadas por gestos diretivos como 

apontar e mostrar, auxiliando as mães a reiniciar uma atividade conjunta com as crianças.  

Nas crianças, percebeu-se o uso de falas espontâneas.  

Destarte, parece que a atenção conjunta é sim um fator facilitador para a aquisição da 

linguagem. De fato, Bruner (1997) afirmou que a presença da atenção conjunta no início do 

desenvolvimento infantil será um diferenciador para a aquisição linguística, posto que 
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promove  o estabelecimento de um foco conversacional, através de um contexto comum tanto 

à criança quanto à pessoa com a qual se relaciona.  

 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 agentes 

intencionais 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 a fixação do 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 não 

linguísticos. 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 

para se guiarem na busca pelo brinquedo escondido. Os materiais utilizados foram uma caixa 
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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.  

 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 

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 



 53 

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.  

  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 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 input não verbal como o verbal, enquanto preceptores do crescimento do vocabulário da 

criança.  

 O estudo desenvolvido pelas autoras citadas teve por objetivo promover informação 

descritiva sobre a produção do vocabulário em crianças de famílias com baixa renda; 

investigar o crescimento individual para descrever o crescimento ao longo do tempo; 

investigar se a mudança na produção do vocabulário de crianças de famílias de baixa renda é 

preditiva pelos mesmos fatores identificados em crianças da classe média. Para tanto, 

participaram 108 famílias, controlando as seguintes variáveis: gênero da criança; ordem do 

nascimento; idade da mãe; renda familiar e status do programa.    

 Os dados foram coletados em diferentes situações, a saber: observação da interação 

mãe-criança; entrevistas com as mães; observações da família em casa e observação de 

cuidados com a criança em creche por pelo menos 10 horas por semana. Nas visitas 

domiciliares fez-se uso de três sacos contendo um livro e vários brinquedos. A produção do 
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vocabulário infantil em cada idade foi medida usando o número de tipos produzidos durante 

os 10 minutos da interação com a mãe. O input materno foi medido através da quantidade da 

comunicação verbal, da diversidade do vocabulário e do total de gestos de apontar.  

 Os resultados foram fundamentados nas informações demográficas e no questionário 

coletado, com discursos espontâneos baseados em interação mãe-criança. Foi encontrada uma 

grande variação na fala materna e no ato de apontar. A variabilidade no número de diferentes 

palavras produzidas pelas crianças cresceu substancialmente com a idade. Aos 14 meses, estas 

crianças estavam no início do desenvolvimento do vocabulário expressivo.  

 As autoras assinalaram que mães de diferentes meios socioculturais podem fazer uso 

diferenciado da linguagem em termos pragmáticos. O ato de apontar materno teve um efeito 

significativo na aceleração da produção do vocabulário, embora o efeito tenha desaparecido 

quando os diferentes tipos de palavras foram considerados. A maior parte do uso de apontar 

ocorreu no contexto para direcionar a atenção da criança ou numa discussão envolvendo foco 

compartilhado. Está claro que a comunicação com crianças se faz de forma verbal e não 

verbal, linguisticamente e na interação emocional. As autoras concluíram que a diversidade 

do vocabulário materno (tipos de palavras) direcionadas às crianças previu o crescimento na 

produção do vocabulário destas, sendo este efeito forte por volta do segundo aniversário. 

  Para Tomasello (2000), as crianças não usam e não aprendem as mesmas unidades 

linguísticas que os adultos. Há, segundo este autor, cinco fatores fundamentais para a 

aquisição da linguagem da criança: a unidade primária adquirida que é o enunciado, e se 

fundamenta na compreensão de intenções comunicativas; as crianças estão aptas a 

desenvolver não as palavras dos adultos, mas sim todos os seus enunciados; os primeiros 

enunciados são quase todos concretos; a abstração é resultado da generalização feita pela 

criança a qual cria novos enunciados. Ainda segundo o autor acima citado, o enunciado é a 

unidade psicolinguística mais importante. É uma ação em que uma pessoa se expressa diante 
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de outra com uma entonação singular, uma intenção comunicativa relativamente coerente em 

um contexto comunicativo. 

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.  

Wittgeinstein, citado por Tomasello (2000), afirma que as intenções comunicativas só 

podem ser compreendidas se forem experimentadas em um contexto já familiar que 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 

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 linguísticas e esquemas.  

 De acordo com Tronick, Als e Adamson (1979), o objetivo de ambos os parceiros que 

têm a intenção de se engajar na comunicação é manter a reciprocidade da intenção. As 

capacidades para a comunicação social, as regras, o conhecimento implícito do parceiro e a 

intenção de comunicar devem ter uma base filogenética.  

 Em síntese, geralmente as primeiras palavras que os bebês emitem 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 
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aquisição da linguagem, sendo um bom preditor do vocabulário da criança (Tomasello & 

Todd, 1983).    

 

1.3.3 Interação, bidirecionalidade e a aquisição da linguagem 

A interação social do bebê com a mãe é considerada, por vários estudiosos, em 

especial os adeptos da teoria sociointeracionista, como relevante para o desenvolvimento 

cognitivo, socioafetivo e linguístico do bebê. Lopes e Arruda (2007) afirmam que mesmo 

considerando as especificidades de cada cultura, o interesse pela interação mãe-bebê é geral 

para o entendimento do desenvolvimento infantil, sendo essencial a compreensão das 

estimulações sociais promovidas pela mãe. 

Segundo Seidl de Moura e Ribas (2001), embora seja difícil conceituar o termo 

interação (considerando que são diversos os aspectos que nele estão envolvidos), uma 

definição que parece plausível é a de que a interação é um processo recíproco entre duas 

pessoas que se relacionam e no qual está contido o conceito de bidirecionalidade. O interesse 

maior por este conceito aconteceu nos anos 60, com ênfase na reciprocidade e na adaptação 

mútua entre a mãe e o bebê. Logo, ambos são indivíduos ativos na relação e a interação ocorre 

de forma que tanto um quanto o outro responda às exigências ou necessidades particulares.  

As atividades entre mães e bebês acontecem de forma sintonizada e relacionada aos 

comportamentos de ambos, sendo que à medida que se desenvolvem, tendem a incorporar 

objetos externos. O interesse por eventos e objetos externos é parte constituinte do 

desenvolvimento dos bebês. As mães, ao perceberem esse interesse, passam a atuar de forma 

a colocar ao alcance dos bebês os objetos à sua volta, sendo, pois, um processo dialético 

(Ribas & Seidl de Moura, 1999). Assim, através das interações sociais, haverá, por parte dos 

indivíduos engajados, a apropriação de ferramentas e instrumentos da realidade, bem como o 

favorecimento no processo de internalização. As interações sociais são enfatizadas pela 



 57 

perspectiva sociopragmática como constituindo uma das bases necessárias e relevantes para a 

aprendizagem inicial da linguagem e da comunicação (Pessôa & Seidl de Moura, 2008).   

No que concerne ao desenvolvimento da linguagem, destaca-se que a aquisição e o uso 

que dela se fará irá depender, além de fatores já citados, da qualidade da interação social 

estabelecida entre a mãe e o bebê (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Nesse sentido, a 

linguagem apresenta importantes aspectos sociais, 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. Logo, o contexto social promove a validação e a confirmação na habilidade 

da criança enquanto comunicador (Rice, 1989).  

   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 os diferentes modos de utilização (Schirmer, Fontoura & Nunes, 

2004). O conhecimento do contexto em que a fala está sendo emitida é fundamental para a 

compreensão do seu conteúdo, principalmente para a criança, que ainda não faz uso da 

verbalização (Vila, 1995). 

   Ao considerar o uso dos enunciados e dos signos dentro de um contexto, torna-se 

possível a compreensão mais abrangente acerca de quem e para quê o discurso foi elaborado e 

dirigido (Pessôa & Seidl de Moura, 2008). A linguagem tem, portanto, a função de organizar 

e fornecer sentido ao mundo, sendo considerada como um fator relevante no desenvolvimento 

das capacidades da criança nas esferas da cognição, do afeto e da sociabilidade (Silva & 

Souza, 2005).  

 A esse respeito, Rice (1989) afirma que a linguagem, enquanto ferramenta social, deve 

ser adquirida através da promoção de oportunidades diversas que possibilitem a interação da 

criança com objetos, com eventos e com outras crianças. De fato, segundo o autor, a 

brincadeira infantil é o recurso primário para o enriquecimento da linguagem e a maioria das 
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crianças não precisa aprender a linguagem por meio do ensino, mas sim através de 

oportunidades para desenvolvê-la. 

  Hoff (2006) assinala que todas as crianças normais em ambientes naturais aprendem a 

falar, tendo o ambiente o papel de explicar as diferenças individuais. As culturas variam nas 

oportunidades comunicativas e nos modelos de linguagem que oferecem às crianças 

pequenas. Os contextos sociais diferem no suporte fornecido ao desenvolvimento da 

linguagem apresentando consequências para as crianças. Ainda segundo Hoff (2006), crianças 

em ambientes que lhes fornecem mais interações comunicativas, particularmente com um 

parceiro responsivo e comunicativo, um discurso que usa um vocabulário rico e uma estrutura 

mais complexa, adquirirão a linguagem mais rapidamente que crianças de ambientes sociais 

que fornecem menos estes suportes.  

 Portanto, as oportunidades comunicativas dependem do engajamento mútuo 

estabelecido com um parceiro. 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 respondem sem frequência. Há, portanto, uma relação positiva 

entre a responsividade verbal e o desenvolvimento da linguagem (Hoff, 2006).   

 Pesquisas realizadas (Piccinnini et al., 2001; Rowe, 2008) envolvendo o 

desenvolvimento da linguagem em crianças e relacionando-o ao nível socioeconômico da 

família, evidenciam que os pais de classe média e classe alta apresentam-se com maior e 

melhor vocabulário dirigidos aos seus filhos, quando comparados com pais de um nível 

socioeconômico baixo.   

 As diferenças em relação ao nível socioeconômico e à linguagem da mãe são 

fundamentais pelas diferentes atividades escolhidas pelos pais para interagirem com os filhos. 

Os estudos evidenciam que mães com nível socioeconômico alto falam mais com seus filhos 
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que mães com nível socioeconômico baixo e estas últimas tendem a ter um discurso que 

direciona o comportamento infantil (Hoff, 2006). Os pais com maior grau de escolaridade, 

segundo Rowe (2008), conversam mais com os filhos, fazem uso de um vocabulário mais 

diversificado e produzem em menor proporção frases que tendem a direcionar o 

comportamento desses filhos. Em comparação, nos pais de classe baixa e com menos 

educação (formal), são observadas diferenças na comunicação no ambiente familiar, o que 

pode ser uma das razões para o vocabulário específico que a criança terá.  

Nesse sentido, de acordo com a teórica supracitada, quanto mais o ato de falar estiver 

presente e quanto mais complexa e diversificada for esta fala, bem como o uso restrito de 

diretivas por parte dos pais, haverá um maior vocabulário linguístico nas crianças. Existem, 

pois, alguns fatores que levam os pais a utilizarem diferentes formas de se comunicarem com 

seus filhos. Os diversos conhecimentos e crenças que os pais têm acerca do desenvolvimento 

infantil estão entre esses fatores.  

 É necessário ressaltar que, partindo de uma perspectiva bidirecional, tanto o 

vocabulário das crianças pode influenciar a fala dirigida a elas, como também, conforme 

indica Salomão (1996), há um ajuste da linguagem utilizada pelos pais ao nível linguístico das 

crianças.  

Rose, Feldmann e Jankowski (2009) afirmam que os primeiros sinais da compreensão 

das palavras aparecem por volta dos nove meses, mas a sua produção espontânea tem início 

por volta do primeiro aniversário. Por ser um grande desafio compreender como as crianças 

adquirem a linguagem tão rapidamente, tem sido sugerido que a linguagem também depende 

de processos cognitivos gerais.  

Os trabalhos sobre a cognição infantil têm mostrado que as habilidades processadas 

individualmente no primeiro ano de vida são ligadas posteriormente na cognição em geral. A 

relação da memória com a linguagem foca exclusivamente no reconhecimento visual, 
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apresentando uma correlação positiva com a linguagem. Segundo os autores supracitados, o 

processamento mais rápido de informações influencia diretamente no desenvolvimento da 

linguagem, permitindo que operações sejam processadas rapidamente e indiretamente, 

aumentando a capacidade funcional do trabalho da memória.  

 A atenção é multifacetada e inclui a habilidade de engajamento, desengajamento e 

trocas de turnos. Crianças com melhor atenção adquirem a linguagem mais rapidamente porque 

são melhores em seguir o olhar dos outros, em se engajarem em episódios de atenção conjunta 

e em capturar os referentes comunicativos dos outros. Estas habilidades atencionais em 

contexto social podem levar a vocabulários receptivos e produtivos.  

Com base nestas colocações, o estudo longitudinal desenvolvido por Rose, Feldmann 

e Jankowski (2009) fez uso de uma bateria extensiva de habilidades infantis, a fim de acessar 

o curso dos processos cognitivos não apenas em relação à emergência da linguagem, mas 

também em seu desenvolvimento subsequente. Os autores tiveram como objetivo examinar o 

quão cedo a linguagem pode ser afetada pela memória, competência representacional, 

velocidade de processamento e atenção e se as relações entre estas habilidades cognitivas e a 

linguagem são similares para crianças prematuras e para crianças normais. Participaram da 

investigação 182 crianças, sendo 56 prematuros e 126 normais. As medidas utilizadas foram: 

diferentes tipos de memória, competência representacional, velocidade de processamento, 

atenção aos 12 meses. Também foram medidos os aspectos linguísticos e a comunicação 

precoce dos 12 aos 36 meses.  

 Os resultados sugeriram diferenças significativas nos bebês normais por apresentarem 

melhor reconhecimento e melhor recordação, nível maior de jogos simbólicos e permanência 

de objetos, duração de olhar mais breve, mais troca de olhares e processamentos mais velozes, 

quando comparados com os bebês prematuros. Segundo Rose, Feldman e Jankowski (2009), 

os processos cognitivos na infância contribuem para o desenvolvimento pré-linguístico e seu 
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crescimento do primeiro ao terceiro ano. Os resultados suportam a noção teórica de que as 

bases cognitivas da linguagem não são de propriedade exclusiva, mas podem ser de domínio 

geral. É importante compreender a inter-relação entre os processos cognitivos e a sua relação 

com a aquisição da linguagem, haja vista que tais componentes estarão atuando de forma 

conjunta, o que indica que a ausência de um determinado elemento, poderá ser um diferencial 

para o desenvolvimento cognitivo em geral e, especificamente, para a aquisição linguística.  

No caso de bebês com deficiência visual, a ausência do olhar irá acarretar dificuldades 

não apenas nos aspectos do desenvolvimento, como na locomoção, na diferenciação do self, 

dentre outros, mas também nas relações que a criança irá estabelecer com os outros. A 

linguagem atuará como um importante recurso de acesso ao mundo interativo, as trocas e as 

pessoas, de modo geral.  

Através de uma busca por estudos nacionais que envolvessem a interação diádica entre 

mães e bebês cegos no que concerne à aquisição da linguagem, percebeu-se que são poucas as 

investigações nessa área (Souza, Bosa & Hugo, 2005). Porém, com base nas considerações já 

explanadas, percebe-se o quão relevantes as trocas não verbais, através do contato tátil, por 

exemplo, são fundamentais para o estabelecimento da comunicação, função básica da 

linguagem.    

 Esta investigação se propõe a analisar as interações entres as mães e bebês com 

deficiência visual e, além disso, a verificar a concepção que as mães têm acerca do 

desenvolvimento comunicativo dos seus filhos. Para tanto, seguem-se algumas considerações 

sobre a deficiência visual, suas principais causas e alguns estudos já realizados que abordam 

este tema e a aquisição da linguagem. 
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1.4 Deficiência Visual   

1.4.1 Definição e Etiologia 

 

 A percepção consiste em uma operação complexa que, por meio da atenção e dos 

estímulos recebidos, leva à formação de categorias perceptivas, constituindo, portanto, um 

dos processos cognitivos. Muitas das informações que recebemos são oriundas dos nossos 

cinco sentidos, que se desenvolvem à medida que os estimulamos. 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 fatores ambientais e sociais ocorrem através da visão.   

 Ao nascer, tanto bebês com desenvolvimento típico como bebês com alguma 

deficiência não terão a visão totalmente desenvolvida. Será necessária a estimulação visual e a 

aprendizagem de como fazer uso dessa visão. Os autores supracitados assinalam que a 

percepção visual é uma habilidade que possibilita a interpretação daquilo que se está vendo, 

sendo um processo que se encontra mais ligado à capacidade de aprendizagem que à própria 

condição visual.  

 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. Assim, 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 de promover uma orientação para a criança cega, principalmente no que se refere 

à sua locomoção.  

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

mas não é suficiente para a comunicação interpessoal, Vygotsky afirma que o simples uso 

desses sentidos não propiciarão o desenvolvimento das noções de mundo e de si mesmo. Será 
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por meio das relações socialmente estabelecidas que ocorrerá a apropriação do conhecimento. 

A linguagem, enquanto mediação social, atuará como principal meio de comunicação entre o 

bebê e o adulto, tendo importância ainda maior quando o bebê não apresenta a percepção 

visual.   

 Com base nessas colocações, a deficiência visual, de modo geral, pode ser considerada 

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. De acordo com Santos e Falkenbach (2008), a definição de deficiência visual mais 

amplamente aceita e adotada pela Organização Mundial da Saúde, desde 1972 é: 

 - Cegueira: aqueles que apresentam acuidade visual de 0 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;  

- Visão Subnormal: 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, do campo visual e da percepção de 

cores. Em crianças cegas, o reconhecimento de objetos dá-se por meio de ações motoras 

(Oliveira & Marques, 2005) e essas crianças fazem 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.  

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.  Parte-se do 
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princípio de que as crianças com deficiência visual total são aquelas que podem ter alguma 

reação à luz, mas não conseguem discernir objetos, pessoas ou eventos, e assim, se 

desenvolvem por meio de ações que não utilizam a visão. A baixa visão é, portanto, 

considerada como uma dificuldade visual de graus diversos, que causa incapacidade funcional 

e diminuição do desempenho visual (Amiralian, 2004).  

 As crianças com deficiência visual parcial ou baixa-visão são aquelas que conseguem 

perceber movimentos e até mesmo identificar objetos ou pessoas, caso façam uso de 

instrumentos ópticos ou de estimulações educativas. Essas crianças utilizam o máximo do 

pouco resíduo visual que possuem.  

 De acordo com Amiralian (2004), somente a partir dos anos 70 é que no Brasil se 

observa uma preocupação dos especialistas com a questão da visão parcial. A falta de clareza 

para identificar o que realmente significa enxergar menos, leva a uma fragilidade do conceito. 

Uma das condições inerentes à baixa visão, segundo a autora citada, é a inconstância na 

utilização eficiente do resíduo. Desse modo, a percepção visual do ambiente físico é 

extremamente variável, tanto pela diferença em termos de iluminação, em relação à distância 

de objetos, e até mesmo por mudanças nas posições da cabeça e na direção do olhar. As 

condições afetivas e emocionais também interferem na eficiência visual e muitas vezes são 

reforçadas pelos pais, que tendem a superproteger os filhos.    

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 desenvolver estratégias de intervenção junto às crianças com deficiência 

visual e responder a relevantes questões teóricas pertinentes a esta população, é preciso 

entender, primeiramente, a origem dessa deficiência, isto é, as causas que levaram à perda da 

visão, dificultando o processo de desenvolvimento infantil e as relações socialmente 

estabelecidas. Segundo Malta, Endriss, Rached, Moura e Ventura (2006), as causas da 
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cegueira são influenciadas pelo contexto regional, pelo desenvolvimento socioeconômico bem 

como pela presença de serviços e assistência à saúde.  

 Dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) 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 exames feitos nos 

recém-nascidos, no intuito de se ter diagnósticos precoces e mais precisos. A presidente da 

SBOP, Rosane Ferreira (2007) afirma que no Brasil, estima-se que existam entre 25000 a 

30000 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.  

São vários os motivos que acarretam a deficiência visual. Entre as diversas causas, se 

encontram 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).  

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. As causas mais 

frequentes nas crianças são o glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade (ROP) e a 

rubéola. Em bebês da América Latina, segundo Francisco Lima da SBOP, a ROP é uma das 

principais causas, que leva a um deslocamento da retina. Isto pode ocorrer em bebês que 

nasceram antes do período previsto, e ficaram em incubadoras por um período indeterminado. 

O excesso de oxigênio da incubadora, por sua vez, pode ser responsável pela deficiência 

visual do bebê, seja causando uma cegueira total ou baixa visão (Batista, 1997).  
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 De fato, quanto mais prematuro for o bebê e quanto menos peso tiver, maiores serão as 

chances da retinopatia da prematuridade aparecer. Francisco Lima atenta para o fato de que 30 

a 38% dos bebês com menos de um kilograma ao nascimento desenvolvem a ROP e destes, 

8% ficam cegos. Segundo 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 da doença. O conceito 

de prevenção da cegueira nas unidades neonatais ainda é recente.  

 De acordo com estes autores, caso fossem realizados programas de triagem para a 

retinopatia, o número de cegos de uma comunidade poderia ser significativamente reduzido. 

Ainda segundo eles, a OMS estimou, em 2005, que das 100.000 crianças cegas na América 

Latina, 24.000 o sejam em decorrência da ROP. 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, conforme já ressaltado, é 

importante para o planejamento de atividades e estratégias a serem desenvolvidas com a 

criança, bem como para promover interações entre estas 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, pela ausência da visão, terá um percurso 

diferenciado, afetando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social durante toda a sua 

vida (Filho, Barros, Costa & Procianoy, 2007). 

 

1.4.2 Desenvolvimento da criança com deficiência visual  

 A visão é um dos meios pelo qual a criança estabelece uma ligação primária com o 

mundo objetivo, o que lhe proporciona aquisição de novas informações assim como a 
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percepção imediata, possibilitando a integração dos diversos elementos (Piaget, 1952). Mas, 

como ocorre o desenvolvimento em crianças deficientes visuais?  

De acordo com Gil (2000), 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). Enquanto no quinto mês de vida os 

bebês videntes são capazes de, através do controle visual, segurarem objetos, os bebês cegos 

só irão ter a noção da existência de objetos caso estes emitam 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, se movimente de 

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

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

É entre o sétimo e o oitavo mês de vida que os bebês com deficiência visual irão 

buscar objetos, como os brinquedos, mesmo que estes não estejam dentro das possibilidades 

táteis. Através do som, o bebê cego é capaz de buscar um objeto, mas só se o tiver tocado 

previamente. 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).  

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, gestos de mostrar (em bebês videntes), gestos como sorrisos e 

mudanças nas expressões faciais, além dos balbucios, constituirão a principal forma de 

comunicação. A voz da mãe, segundo a autora, dá evidências de sua presença e serve como 
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modelo para a aquisição linguística tanto do bebê vidente como principalmente do bebê com 

deficiência visual.  

É necessário ressaltar que 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).  

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

primária, caracterizada através dos 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 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. Não se pode negar que a deficiência visual impõe a necessidade de 

caminhos alternativos e que uma das saídas possivelmente eficazes para a promoção do 

desenvolvimento se encontra no acesso às crenças e expectativas que os pais têm para com 

seus filhos.   

Neste tocante, Nuemberg (2008) atenta para o fato de que é comum a falta de 

expectativa e de crença no potencial de uma pessoa com deficiência, o que acarreta a ausência 

de condições que favoreçam a superação das dificuldades pertinentes. Um dos meios que 

favorecerá as interações inter e intrapessoais será a linguagem, conforme será visto no 

decorrer deste trabalho.  

 Com a ausência da visão, a linguagem surgirá com principal veículo de comunicação 

entre o bebê e o meio que o 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. Assim sendo, não apenas é 
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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 meses, é a mãe.  

Conhecendo as características do bebê cego e a singularidade da relação que este 

estabelece com a mãe, torna-se mais fácil criar situações em que a criança desenvolva a 

capacidade e o interesse em explorar e conhecer objetos e o ambiente. Por meio da 

participação ativa de outros canais sensoriais, como a audição e o tato, podem ser evitados 

prejuízos significativos durante a primeira infância. O papel da mãe, neste contexto, é 

relevante, visto que ela é a responsável por promover a participação infantil.   

Destarte, vale ressaltar que as mães de crianças com deficiência, seja visual, auditiva 

ou motora, apresentam-se com sentimentos ambíguos e confusos, muitas vezes se 

questionando se a deficiência da criança é resultante de algo que fez errado, o que as leva a se 

sentirem culpadas o que influencia na relação estabelecida com a criança. Ortega (2003) 

destaca a importância do momento em que os pais ficam sabendo da deficiência do filho, bem 

como o modo como recebem esta informação. Em bebês que nasceram prematuros, a situação 

é ainda mais delicada, uma vez que o estabelecimento do vínculo afetivo terá peculiaridades 

que possivelmente afetarão essa relação. De fato, a relação afetiva desempenha papel de 

fundamental relevância na consecução de um desenvolvimento integral e equilibrado da 

criança.  

Cunha, Enumo e Canal (2007) atentam para o fato de que as perspectivas maternas em 

relação ao desenvolvimento de crianças atípicas podem influenciar o próprio desenvolvimento 

delas. Devido às baixas expectativas das mães acerca dos desempenhos dos seus filhos, a 

exploração do ambiente e a qualidade das interações podem ser limitadas.  Estes autores 

desenvolveram um estudo, cujo objetivo foi investigar as avaliações maternas acerca do 
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desenvolvimento (cognitivo) de doze crianças com deficiência visual (baixa visão) bem como 

averiguar as concepções sobre desenvolvimento infantil no geral.  

Através da análise de conteúdo proposta por Bardin (2007) dos relatos verbais das 

mães participantes, foram obtidos cinco temas principais, a saber: desenvolvimento da 

criança; comparação da criança com deficiência visual com a criança normal; avaliação do 

desenvolvimento cognitivo da criança; identificação como mãe de criança deficiente e 

expectativas sobre o futuro da criança.  

No primeiro tema, 58% das mães referiram-se ao desenvolvimento das crianças com 

uso de aspectos afetivos do tipo negativo, mencionando o fato da criança ser “nervosa” e 

“insegura”.  Em relação à socialização, apenas cinco mães utilizaram termos positivos 

caracterizando as crianças como “amistosas” e “comunicativas”. No que se refere às questões 

cognitivas, a maioria dos relatos obtidos com as mães mostrou que elas consideram os filhos 

como sendo inteligentes. 

Ao comparar o comportamento da criança deficiente visual com a criança normal, sete 

das doze mães negaram a deficiência do filho, mostrando-se indiferentes no que tange à 

comparação com crianças com desenvolvimento normal. No entanto, percebeu-se a presença 

de sentimentos ambivalentes, como “tristeza e satisfação”, o que pode ter influenciado na 

negação da deficiência. No terceiro tema, das doze mães, apenas uma disse que a criança não 

tinha dificuldades de aprendizagem, enquanto que seis mães justificaram a dificuldade 

referindo-se aos aspectos sensoriais e motores. Sete mães disseram que as crianças são 

inteligentes, considerando as habilidades cognitivas de memória, atenção e criatividade. 

Segundo os relatos obtidos, os fatores que mais influenciam no desenvolvimento cognitivo da 

criança com deficiência visual são a escola, a família e o atendimento especializado.  

No quarto tema, oito mães relataram que o ato de brincar é a principal atividade de 

interação da criança. Nove mães disseram que a principal tarefa delas é demonstrar “afeto”, 
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“carinho” e “transmitir valores” aos filhos deficientes visuais. No entanto, algumas também 

mencionaram sentimentos como “frustração”, “vergonha” e “tristeza”.  No último tema, qual 

seja, as expectativas futuras sobre o desenvolvimento das crianças, as mães relataram que suas 

maiores preocupações são de ordem social e em relação à saúde física, mas também se 

referiram à perda da visão total nas crianças.  

Percebe-se, pois, com base nos relatos obtidos neste estudo, o quanto as concepções de 

mães de crianças com deficiência visual são importantes, seja pelo fato de que podem 

influenciar no desenvolvimento e nas interações socialmente estabelecidas com as crianças, 

ou simplesmente para ouvir as dificuldades, os anseios e dilemas que elas carregam dentro de 

si, muitas vezes, se questionando se fizeram algo errado. A esse respeito, Oliveira e Marques 

(2005) afirmam que deve haver a possibilidade de comportamentos maternos serem emitidos, 

no sentido de auxiliar a criança durante a atividade para que ela possa ter êxito e de auxiliar a 

mãe a lidar com as particularidades das crianças.  

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, a preferência e a validade são sinais que elas normalmente obtêm através das 

respostas visuais das crianças.  A ausência de retorno através das trocas de olhares dá ideia de 

falta de interesse. Segundo a autora supracitada, mesmo quando o bebê deficiente 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. O diálogo vocal que está 

presente para o bebê cego e seus pais é o único canal que permanece aberto e disponível como 

um sistema relativamente não-distorcido entre ambos. 

Nesse sentido, alguns estudos tiveram como objetivo compreender a relação mãe-bebê 

com deficiência visual e a aquisição da linguagem, meio de comunicação primordial e 
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principal elo entre o bebê e os que o rodeiam. As investigações envolvendo tanto a interação 

mãe-bebê deficiente visual como a aquisição linguística serão descritas no tópico que se 

segue.  

 

1.4.3 Estudos realizados envolvendo linguagem, interação e deficiência visual  

Apesar de poucos estudos envolvendo o desenvolvimento de crianças deficientes 

visuais, conforme já ressaltado, sabe-se que as interações socialmente estabelecidas são 

fundamentais, sobretudo para a aquisição da linguagem. De acordo com estudos de Vygotsky 

(1997), a deficiência visual cria dificuldades para a participação em muitas atividades da vida 

social, mas, por outro lado, mantém a principal fonte de conteúdos de desenvolvimento, isto 

é, a linguagem. A utilização desta se constitui no meio principal de superar as consequências 

da deficiência visual. 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.  

 Souza, Bosa e Hugo (2005) afirmam que embora a ausência da visão traga inúmeras 

dificuldades ao compartilhamento das interações entre a mãe e o bebê, a habilidade da 

primeira em descrever as características de objetos ou do espaço social, facilita a apreensão 

dos mesmos por parte do bebê, através do tato, por exemplo.  

 Oliveira Filho, Marturana, Carvalho, Araújo e Almeida (2006) assinalam 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 estabelecida se dará por meio de adaptações ambientais a agentes 

facilitadores ao processo de aprendizagem. 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 o transcorrer da interação. É 
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preciso, pois, que as mães construam alternativas que visem facilitar as interações sociais com 

os bebês, o que irá influenciar no desenvolvimento psicoafetivo deles e consequentemente, 

nas relações sociais estabelecidas (Malta et al., 2006).   

É também através dos olhos que os bebês, nos primeiros meses de vida, se 

comunicam. Em bebês congenitamente cegos, pode acontecer a ausência de interações que 

promovam as trocas afetivas e linguísticas entre as díades, posto que as mães, na medida em 

que não vêem retorno dos seus filhos, param de falar com eles, levando-os, muitas vezes, a 

perder o estímulo auditivo, o que pode dificultar ainda mais o processo de aquisição da 

linguagem.  

 Segundo Ochaita e Rosa (2004), o bebê sem o sentido da visão precisa integrar e 

sintetizar os dados e as informações captadas no ambiente usando outros canais de percepção 

sensorial. As informações chegam através de dois canais principais – a linguagem, pois 

ouvem e falam, e a exploração tátil. De fato, tanto a linguagem como o tato são 

imprescindíveis para o desenvolvimento dos bebês cegos e para as interações destes com suas 

mães (Urwin, 1984, citado por Souza, Bosa & Hugo, 2005). A linguagem cumpre, pois, um 

papel importante no desenvolvimento cognitivo das crianças cegas, tendo os intercâmbios 

sociais comunicativos uma marcada influência. É através da linguagem que a criança percebe 

o mundo e regula suas ações. Os veículos linguísticos possibilitam que o bebê cego conheça e 

apreenda o ambiente que o rodeia, através da manipulação mental (Ochaita & Rosa, 2004).  

No entanto, Amirallian (1993) afirma que a criança com deficiência visual perde a 

continuidade com o meio ambiente, sendo privada do contínuo feedback visual de sua mãe, 

uma resposta que premia e reforça seus esforços. Em nível pragmático, a falta da visão 

dificulta os estágios de comunicação pré-verbal entre a criança e seu cuidador. Aos dois ou 

três anos, a linguagem será completamente normal, tanto sob o ponto de vista gramatical 

como sob o ponto de vista semântico. Mas, devido às dificuldades na construção do “eu”, as 
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crianças cegas têm problemas para utilizar os termos dêiticos, tanto pessoais como espaciais, 

visto que através deles, elas poderiam se diferenciar dos objetos e das outras pessoas.  

Diante desta constatação, Batista (1997) afirma que são vários os problemas que 

surgem para os pais de crianças cegas, os quais podem afetar a natureza e a qualidade da 

participação na interação socioemocional. Esta autora revela que os estudos realizados com 

mães de crianças cegas apontam que elas, quando comparadas com as mães de crianças 

videntes, têm uma tendência a falar menos com seus filhos, fato este que poderia explicar o 

aparecimento tardio de vocalizações, gerando interpretações indevidas a respeito do 

comportamento dos bebês.  

A maior parte dos estudos enfatiza a importância das primeiras interações das crianças 

com suas mães e utilizam observações sistemáticas dessas relações para efeitos de análise, 

através do uso de filmagens, por exemplo. Parte-se do pressuposto de que a responsividade 

dos pais é um importante fator na atividade vocal pré-linguística do bebê. Piccinini, 

Alvarenga e Frizzo (2007) afirmaram que os bebês que 

experienciam cuidados caracterizados por sensibilidade e responsividade materna 
 tendem a desenvolver um padrão de apego seguro, que se traduz em confiança na 
 disponibilidade emocional e responsividade da mãe, e que promovem uma orientação 
 positiva e confiante em relação à mãe, ao mundo e a elas próprias (p.132).  

 
A esse respeito, Ortega (2003) alega que a atitude e as expectativas de interação irão 

determinar a maneira como os adultos reforçam as consequências que a cegueira causa por si 

mesma, afetando também o desenvolvimento da linguagem.  

Batista (1997) assinala que, na literatura, o vocabulário das crianças com deficiência 

visual está fundado em experiências perceptivas, não sendo apenas uma imitação do 

vocabulário dos videntes. Isso amplia a importância dos pais em assegurar não apenas uma 

experiência perceptual viva, mas também que ela seja inserida em um contexto de 

comunicação compartilhada.  
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O estudo realizado por Peréz-Pereira e Conti-Ramsden (2001) teve como objetivo 

descrever o desempenho pragmático da linguagem, tendo foco de análise a interação entre 

crianças com deficiência visual, com desenvolvimento normal e suas mães. Participaram seis 

crianças, sendo duas cegas, duas com baixa visão e duas com visão normal, além de suas 

mães. Foram feitas duas filmagens de interação mãe-criança, uma sessão livre e uma 

planejada, cada uma com duração de 20 minutos. Os dados obtidos foram categorizados e os 

resultados indicaram uma alta frequência do uso de comportamentos não verbais por parte das 

crianças. Os autores supracitados afirmam que as mães de crianças com deficiência visual 

parecem descrever mais o ambiente, o que outros estudos apontam também como 

fundamental para manter a atenção e participação da criança na interação.  Nas crianças com 

deficiência visual, as descrições feitas pelas mães tornam-se, pois, extremamente relevantes.  

Além das descrições que as mães de bebês cegos fazem para facilitar a apreensão de 

objetos ou o reconhecimento do ambiente, segundo Bosa (2002), um dos aspectos positivos 

para a aquisição da linguagem em bebês com deficiência visual são os comportamentos 

diretivos. Estes são considerados como gestos e trocas verbais utilizados pelas mães para se 

dirigirem aos seus filhos, seja para estimulá-los seja para repreendê-los.  

De acordo com Oliveira e Marques (2005), a criança com deficiência visual 

normalmente fica esperando por estímulos dos adultos para emitir vocalizações. Logo, por 

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

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

características cada vez mais complexas.  

Fonte (2006) realizou um estudo que teve como objetivo analisar as estratégias 

interativas utilizadas por uma mãe de filhos gêmeos sendo um cego e outro vidente, na 

aquisição da linguagem, com a finalidade de compreender e descrever as diferenças e 

semelhanças entre essas interações singulares. A coleta dos dados foi feita por meio de 
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filmagem, conforme a maioria dos estudos que envolvem a temática que aqui se discorre. 

Com base nos resultados obtidos, a autora percebeu que tanto há estratégias interativas 

diferentes como também outras que se assemelham nas relações de interação entre a mãe e 

bebê deficiente visual e bebê vidente. Este estudo evidencia a singularidade das interações 

mãe- bebê com deficiência visual. Com base na perspectiva de Vygotsky, qual seja a de que 

não existem diferenças básicas no impulso para o desenvolvimento da criança, seja ela cega 

ou vidente, já que as forças do desenvolvimento são dinâmicas, o que se sabe é que as 

crianças deficientes visuais buscam formas de se comunicar.  

Ressalta-se que a mãe ou principal cuidador deve atentar para essas comunicações, 

sejam verbais ou não verbais e, assim, promover trocas interativas, possibilitando à criança 

conhecer e apreender o ambiente que a rodeia. Desse modo, conforme já explicitado 

anteriormente, uma das formas de comunicação frequentemente presentes entre as díades no 

início do desenvolvimento dos bebês é a atenção conjunta, definida por Bigelow (2003) como 

as trocas triádicas que envolvem tanto a percepção da criança quanto a percepção do parceiro 

para o foco mútuo na atenção de um terceiro objeto ou evento. É quando a criança percebe 

que a experiência com objetos pode ser compartilhada com outros.  

Questiona-se como a atenção conjunta se faz presente em crianças deficientes visuais, 

partindo do princípio de que o estudo da mesma é importante em crianças cegas para entender 

o seu desenvolvimento; e como elas conseguem a percepção de um foco partilhado com outro 

e os obstáculos que elas encontram neste processo.  

 É nas interações sociais que a atenção conjunta surge e se desenvolve. Por volta dos 

três aos cinco meses de vida, há um maior interesse dos bebês nas interações de face para face 

ou olho para olho, visto ser este o período mais social da infância. Após os cinco meses, os 

bebês passam a ser visualmente atraídos por objetos e ativamente agem, no intuito de 

manipulá-los. Os de nove meses coordenam mais ativamente a atenção visual, seja para os 
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objetos seja para o parceiro (Bakeman & Adamson, 1984) e também são capazes de seguir a 

atenção dos outros para localizar objetos.  

 Assim, dos nove meses ao primeiro ano de vida, os bebês têm maior flexibilidade para 

a localização dos objetos presentes em seu campo visual, uma vez que seguem a ação dos 

adultos, seja através do acompanhamento do olhar seja através do ato de apontar.  No final do 

primeiro ano, os bebês já são capazes de direcionar a atenção de outros para objetos dos seus 

interesses. Eles têm consciência do efeito dos sinais emitidos para os adultos como 

instrumentos úteis na operação das suas intenções. Esta percepção os leva a participarem mais 

ativamente nas interações triádicas com objetos e com adultos.   

 Ademais, os gestos dos bebês como apontar, mostrar objetos, contemplar e 

acompanhar expressões afetivas são usados como diretivas para a participação do adulto no 

jogo com objetos. No segundo ano de vida, os bebês começam a fazer uso de símbolos, os 

quais, juntamente com o uso da linguagem, seja em termos de compreensão ou de produção, 

expandem a comunicação deles com outros a respeito de objetos diversos. Pouco tempo 

depois, os bebês passam a reconhecer que alguém pode querer algo que elas próprias não 

querem e podem prever como alguém irá se sentir se o desejo da pessoa é ou não satisfeito 

(Hughes, 2008). Em suma, a atenção conjunta indica que as crianças compreendem os outros 

como agentes intencionais, assim como eles próprios, cuja atenção para objetos e eventos 

pode ser compartilhada, seguida ou direcionada.  

 Em crianças deficientes visuais, o desenvolvimento da compreensão do espaço e do 

objeto está interligado ao desenvolvimento da causalidade e do “self-agency”, isto é, as 

crianças podem efetivamente agir no ambiente com previsíveis resultados (Bigelow, 1995). O 

espaço e as informações devem ser sequencialmente explorados, sintetizados e reconstruídos 

por crianças cegas. A procura por objetos indica que crianças cegas desenvolveram a 

percepção de que podem fazer as coisas acontecerem a partir de suas próprias ações.  
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 Nestas crianças, não se faz presente a contemplação mútua e nem o ajustamento facial, 

o que dificulta a formação do self e o próprio desenvolvimento da atenção conjunta, visto que 

não há orientação visual; não há gestos de apontar e as expressões faciais são neutras. Será 

através do tato recebido pelos outros e das respostas vocais enunciadas decorrentes das ações 

das crianças cegas que a estas será possível sentir o efeito do próprio comportamento no 

comportamento dos outros. O conhecimento interpessoal do self é, pois, alcançado, quando a 

criança aprende que suas ações podem influenciar os outros de forma previsível.   

Um estudo longitudinal desenvolvido por Bigelow (2003) com duas crianças cegas 

teve como objetivo documentar o início da atenção conjunta através da observação de seus 

comportamentos. A autora propôs testar a afirmação de que a atenção conjunta emerge em 

crianças cegas após o estágio quatro do período sensório-motor e testar a habilidade das 

crianças em procurar objetos, o que indicaria a aquisição do conhecimento de si. Nesse 

sentido, o estudo foi realizado com dois meninos, nos períodos de 13 a 21 meses e 23 a 30 

meses de vida, congenitamente cegos, o que é raro, visto que a maioria das crianças torna-se 

cega após o nascimento ou tem alguma visão residual e ainda outras deficiências.    

 Os procedimentos utilizados para a investigação foram os que são comumente 

encontrados em crianças deficientes visuais. Logo, fizeram-se sessões de filmagens mensais, a 

fim de verificar os tipos de comportamentos presentes nas crianças.  

 A seleção dos comportamentos relacionados com a atenção conjunta foi determinada 

pela observação dos comportamentos das crianças e fez-se também uma categorização das 

ações que incorporaram as habilidades não-visuais, sugerindo atenção conjunta. As três 

categorias dos comportamentos relevantes para a atenção conjunta foram: comportamentos 

preliminares à atenção conjunta – o uso dos adultos como ferramentas sociais para localizar 

objetos desejados; gestos a respeito de objetos que os adultos frequentemente interpretaram 

como comunicativos; comportamentos construídos de forma liberal como atenção conjunta – 
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envolve a compreensão ou produção da linguagem e comportamentos que sugerem a atenção 

conjunta de forma conservadora – as ações das crianças indicaram a percepção delas na 

interação mútua com objetos e adultos.  

Os resultados sugeriram que as crianças demonstraram indícios da presença da atenção 

conjunta. Embora as crianças cegas sejam dependentes dos outros para apresentarem suas 

competências físicas e sociais, esta dependência não indica que existe passividade no 

envolvimento com a atenção conjunta. As crianças cegas têm mais dificuldade em explorar o 

ambiente, em compreenderem as suas posições para com o ambiente físico e os objetos neste 

presente. Logo, a dificuldade que as crianças deficientes visuais enfrentam põe em evidência a 

importância da visão no estabelecimento da atenção conjunta. Todavia, a ausência da visão 

não impede que a atenção conjunta se estabeleça, podendo acontecer por meio dos estímulos 

táteis e auditivos. 

Pode-se, pois, concluir que o contexto social em que as crianças cegas estão engajadas 

influencia no desenvolvimento da atenção conjunta e na habilidade dessas crianças em 

interpretar qualquer informação perceptual que esteja presente nesse contexto. Através da 

linguagem, seja em termos de produção ou compreensão, há uma expansão no envolvimento 

de crianças cegas para com a atenção conjunta. Bigelow (2003) assinala que a aquisição da 

linguagem em crianças deficientes visuais, as leva a detectarem a atenção dos outros 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. Assim sendo, o discurso dos pais para 

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

que favorece o desenvolvimento.  

A ausência de estímulos vindos da família e do grupo social e a limitação de 

experiências devido à privação de um dos órgãos dos sentidos prejudicam o desenvolvimento 

das crianças cegas. Contudo, não impedem o desenvolvimento da linguagem, embora a 
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deficiência visual afete o contato visual, elemento importante do comportamento social e o 

olhar mútuo, meio de comunicação não verbal (Botega & Gagliardo, 1998). É lícito ressaltar, 

no entanto, que os bebês cegos são impossibilitados de observar os recursos comunicativos 

não verbais (sorrisos, gestos e expressões faciais), o que pode repercutir nas trocas prazerosas 

que a mãe e o bebê realizam entre si. 

Destarte, estudos que se proponham a observar as interações diádicas mãe- bebês com 

deficiência visual são de suma importância, posto que os resultados obtidos contribuirão em 

termos teóricos, ao fornecer informações bem como será possível propor estratégias de 

intervenção (precoce), a fim de favorecer o desenvolvimento da criança.  

Com base nas considerações já expostas e na importância de estudos que envolvam a 

observação da interação entre mães e bebês deficientes visuais, seguem-se os objetivos que 

esta investigação se propõe abarcar.   
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 OBJETIVOS 

 

GERAL:   

- Analisar a interação mãe-bebê com deficiência visual. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Identificar os comportamentos comunicativos verbais e não verbais dos bebês no contexto 

interacional; 

- Verificar os estilos comunicativos utilizados pelas mães quando se dirigem aos seus filhos e 

a participação destes na interação;   

- Identificar os comportamentos comunicativos não verbais maternos durante a interação; 

- Identificar episódios interativos contínuos que destacam a atenção conjunta e identificar 

episódios interativos descontínuos que não destacam a atenção conjunta; 

- Apreender as concepções que as mães têm a respeito do desenvolvimento dos seus filhos.  
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MÉTODO  

CAPÍTULO II 

 

Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, no qual foram utilizadas entrevistas semi-

estruturadas e observações em situações de brincadeiras livres, através de filmagens. Esta 

pesquisa é quantitativa porque se faz necessário o uso de dados numéricos que auxiliem na 

descrição das frequências das categorias interativas obtidas por meio das filmagens. Também 

é qualitativa porque se percebe como fundamental a apreensão daquilo que se estuda, isto é, 

há a possibilidade de compreender os valores culturais e as representações que determinados 

grupos elaboram acerca de um determinado aspecto social. Conforme nos indica Minayo 

(1982), a pesquisa qualitativa se caracteriza por ter como desígnio a busca pelo entendimento 

de um determinado fenômeno, em sua profundidade.  

Nesse sentido, tendo por objetivo compreender a interação mãe-bebê com deficiência 

visual e tendo ainda como parâmetro a observação de bebês com desenvolvimento típico, 

além dos dados da literatura, cada díade será analisada separadamente com o intuito de 

analisar as dinâmicas interativas específicas e idiossincráticas, posto que parte-se do 

pressuposto de que cada criança se desenvolve de acordo com suas especificidades, com o 

meio em que está presente e com as estimulações que recebe. Porém, ao mesmo tempo, 

buscam-se os aspectos comuns apresentados nas interações.  

 

2.1 Participantes 

 Participaram deste estudo seis díades mãe-bebê, sendo três bebês com deficiência 

visual e três bebês com desenvolvimento típico. O critério de inclusão para os bebês foi de 

que estivessem na faixa etária dos seis aos quartoze meses, no início das observações, sendo 

que três apresentassem a deficiência visual total e três não apresentassem nenhum 
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comprometimento. Para as mães o critério de inclusão utilizado foi de que tivessem idade 

acima dos dezoito anos e permanecessem com o bebê participante por pelo menos um turno 

do dia.  

  A fim de melhor caracterizar os participantes, seguem-se duas tabelas, a primeira 

referente aos dados das mães e a segunda com características dos bebês. A terceira tabela é 

referente aos períodos das observações das díades e a idade dos bebês em cada uma delas.  

TABELA 1 Dados das Mães  

Mãe Idade em anos Nível de 
Escolaridade 

Profissão 

Mãe 1 35 
Superior 
Completo 

Assistente 
social 

Mãe 2 34 
Fund. 

Completo 
Dona de casa 

Mãe 3 22 
Fund. 

Completo 
Garçonete 

Mãe 4 31 
Médio 

Completo 
Autônoma 

Mãe 5 30 
Médio 

Completo 
Dona de casa 

Mãe 6 35 
Sup. 

Completo 
Fisioterapeuta 

 

 Como se pode observar na Tabela acima, a idade das mães varia dos 22 aos 35 anos, 

obtendo-se uma média de 31,16 anos (dp = 4,95). Duas mães apresentam o ensino superior 

completo, sendo uma assistente social e a outra fisioterapeuta. Duas mães são donas de casa, 

sendo que uma delas apresenta o ensino fundamental completo e uma apresenta o ensino 

médio completo. Uma mãe também apresenta o ensino médio completo e trabalha como 

autônoma. A mãe mais nova trabalha como garçonete e apresenta o ensino fundamental 

completo.  

 É importante enfatizar que das seis mães, três são casadas e moram em suas próprias 

residências; duas mães moram sozinhas com seus filhos e uma mãe reside na casa dos pais, 
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isto é, na residência dos avôs maternos do bebê. Três mães são primíparas e as outras três têm 

um filho além do bebê participante.  

TABELA 2 Características dos bebês 

Bebê Def. Visual Sexo Idade no 
início da 
observação. 

Nº - irmãos Ordem 
Nascimento 

Bebê 1 Retinopatia 
prematuridade 

Fem. 11 meses      0   1ª filha 

Bebê 2 Retinopatia 
prematuridade 

Fem. 13 meses      1   2ª filha 

Bebê 3 Retinopatia 
prematuridade 

Fem 6 meses      0   1ª filha 

Bebê 4       - Masc. 8 meses      0   1º filho 
Bebê 5       - Fem.  11 meses      1   2ª filha 
Bebê 6       - Masc.  6 meses      1   2º filho 
 

 A Tabela 2 apresenta alguns dados dos bebês, como a etiologia da deficiência visual, o 

sexo, a idade no início das observações, o número de irmãos, além da ordem de nascimento. 

Os três bebês com deficiência visual são do sexo feminino, todos resultantes da retinopatia da 

prematuridade, isto é, nasceram aos seis meses e devido ao excesso de oxigênio presente na 

incubadora, obtiveram um deslocamento na retina. Vale ressaltar que além da deficiência 

visual, um dos bebês apresenta problemas pulmonares e respiratórios, além de um atraso no 

desenvolvimento, consequência do nascimento prematuro. Os bebês típicos nasceram a termo. 

A idade dos bebês no início das observações variou dos seis aos trezes meses e eles têm entre 

nenhum a um irmão.  

TABELA 3 Descrição dos períodos de observação em cada díade e a idade dos bebês 

 

Díades Observações e Idade dos bebês 
 1ª                  2ª                3ª 

Díade 1 11 meses/13 meses/15 meses  
Díade 2 13 meses/15 meses/17 meses 
Díade 3   6 meses/7 meses/8 meses 
Díade 4  8 meses/10 meses/11 meses 
Díade 5 11 meses/12 meses/13 meses 
Díade 6  6 meses/ 7 meses/8 meses 
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A Tabela anterior se refere às idades (em meses) que os bebês tinham quando foram 

realizadas as três observações com a mãe, através da filmagem. Devido a questões 

particulares das famílias, como viagens, consultas médicas, tratamentos especializados, dentre 

outros, não foi possível estabelecer um período fixo e homogêneo para a realização das 

observações diádicas, sendo este, portanto, o motivo das idades dos bebês não se mostrarem 

equivalentes.  

 

2.2 Instrumentos 

 Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (em anexo) com as mães, através das 

quais foram obtidos os dados sociodemográficos presentes na Tabela 1 e na Tabela 2 e as 

percepções que a as mães têm a respeito do desenvolvimento dos filhos.  

Para o registro das entrevistas foi utilizado um gravador, permitindo uma apreensão 

mais completa de informações. A entrevista é útil porque permite que o pesquisador tenha 

acesso a sentimentos, pensamentos e crenças, que dificilmente são obtidos por outros 

instrumentos. Um dos vários tipos de entrevistas é a do tipo semi-estruturada, na qual os 

pontos de partida são certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam ao pesquisador e que, posteriormente, promoverão novas interrogações, 

acarretando em novas hipóteses à medida que emergem novos conteúdos (Martins & Bógus, 

2004). Assim, a entrevista ocorreu no primeiro encontro com as díades, em que, após explicar 

o objetivo da pesquisa, a pesquisadora fez perguntas relacionadas ao desenvolvimento da 

criança e as relações sociais estabelecidas.  

Para conhecer os comportamentos comunicativos das díades foi utilizada uma câmera 

de vídeo digital e um cronômetro. Os dados obtidos através das sessões de observação 

constituíram o recurso metodológico principal para a análise dos comportamentos 
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comunicativos verbais e não verbais. Em relação ao uso da filmadora, esta possibilitou uma 

observação mais precisa da interação entre as díades, embora se saiba que, inicialmente, tanto 

a presença da câmera como da pesquisadora, possam ter inibido o comportamento entre mãe e 

filho. Portanto, a filmagem só teve início após alguma familiarização da díade com a situação 

descrita.  

De acordo com Martins e Bógus (2004), algumas das vantagens em fazer uso da 

observação é que possibilita ao pesquisador um maior tempo no ambiente “natural” das 

pessoas envolvidas, diminuindo a probabilidade de que estas alterem o comportamento, e 

consequentemente, diminua a diferença entre um comportamento verdadeiro e aquele que não 

se mostra como tal. 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. 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. 

 

2.3 Situação 

 Tanto as entrevistas quanto as observações ocorreram nas residências das díades, 

dando preferência por um momento do dia em que estivessem presente em casa somente a 

díade participante e a pesquisadora, para evitar possíveis interrupções.  

As observações aconteceram em uma situação de brinquedo livre. De acordo com 

Borges e Salomão (2003), as situações de brinquedos livres permitem que as trocas interativas 

entre as díades ocorram de forma espontânea e natural, estando próximo daquilo que ocorre 

no dia a dia das mesmas. Esta situação se caracteriza por solicitar que a mãe brinque com a 

criança como normalmente o faz.  



 87 

 

2.4 Procedimento para Coleta dos Dados 

O contato com as díades com desenvolvimento atípico ocorreu através de algumas 

instituições que atendem crianças com deficiências, sobretudo a deficiência visual. Foram 

feitas visitas a instituições como a FUNAD (Fundação e Centro Integrado de Apoio ao 

Portador de Deficiência); o Instituto dos Cegos; Maternidades; Centros de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPSINHO); Consultórios Oftalmológicos, entre outros locais que 

possivelmente atenderiam os critérios de inclusão estabelecidos.  

Houve muitas dificuldades em encontrar bebês com deficiência visual total com até 

quartoze meses. Através das visitas feitas às instituições já mencionadas, foram obtidos 

relatos dos profissionais, os quais afirmaram a diminuição da deficiência visual congênita, 

devido aos programas de incentivo à vacinação da rubéola, por exemplo, e a importância de se 

fazer o pré-natal. Também foi relatada a dificuldade em fechar um diagnóstico de uma 

possível deficiência visual total no primeiro ano de vida do bebê, visto que os pais muitas 

vezes demoram a procurar ajuda especializada por acreditarem que a deficiência é temporária 

e, consequentemente, reversível. Com tratamento preventivo, cirurgia e estimulação 

especializada, a cegueira pode vir a ser tratável e curável. Logo, percebe-se que o número de 

crianças com deficiência visual congênita vem diminuindo, embora sejam ainda necessários 

melhores recursos para fechar este diagnóstico ainda nos primeiros meses de vida da criança.  

Através de uma carta de apresentação (em anexo) entregue às instituições, a 

pesquisadora obteve informações das crianças atendidas e, com a devida autorização, entrou 

em contato com as mães por telefone, explicando o objetivo do estudo e solicitando uma 

visita à residência domiciliar.  

Na primeira visita foram expostos os objetivos da investigação e a importância da 

participação das mães para a investigação. Foi entregue um Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (em anexo), contendo de forma clara a não obrigatoriedade em participar do 

estudo, o anonimato dos participantes e a utilização de uma câmera de vídeo para as 

observações em situação de brincadeira livre. O termo de consentimento foi assinado e 

entregue às mães, ficando uma cópia com a pesquisadora.  Na ocasião foi realizada a 

entrevista semi-estruturada através do uso de um gravador digital. A entrevista possibilitou 

que as mães e a pesquisadora estabelecessem um contato anterior à realização das 

observações, atuando como um rapport.  

Nas visitas subsequentes foram realizadas as observações dos comportamentos 

comunicativos das díades. Foram feitas três observações para cada díade, tendo duração de 20 

minutos cada, totalizando 6 horas. Para a análise foram transcritos apenas 10 minutos, 

descartando os cinco primeiros e os cinco minutos últimos. A única instrução dada às mães 

foi de que elas brincassem com o bebê como naturalmente o faziam e que tentassem evitar 

que o bebê ficasse de costas para a câmera. Para os bebês sem nenhuma deficiência, o contato 

ocorreu por meio de amigos e familiares. O procedimento foi o mesmo, qual seja, a 

pesquisadora informou sobre o objetivo da pesquisa e convidou as mães a participarem da 

mesma.  

 É relevante lembrar que este estudo está ciente da importância em considerar a 

resolução MS 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de que as pesquisas no âmbito da 

Psicologia e demais Ciências que lidam com os seres humanos devem ser submetidas à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Logo, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal da Paraíba, que nos forneceu a autorização para realizar a 

investigação. 

 

2.5 Procedimento para análise dos dados  
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As entrevistas semi-estruturadas foram analisadas à luz da análise de conteúdo 

temática, com categorias formuladas a posteriori. A análise de conteúdo é uma técnica 

comumente utilizada em pesquisas quanti-qualitativas através da qual é feito a descrição do 

conteúdo das mensagens, por meio de inferências.  

As observações realizadas tiveram subsídio analítico de dois dos três componentes do 

sistema computacional CHILDES (Child Language Data Exchange System), a saber: o CHAT 

e o CLAN. O primeiro, Codes for human analysis transcripts, consiste em um sistema de 

transcrição ou codificação dos dados, permitindo que o pesquisador obtenha níveis precisos. 

O segundo, isto é, o programa CLAN (Computorized Language Analysis), permite ao 

pesquisador a obtenção de níveis crescentes de precisão tanto na transcrição quanto na 

codificação dos dados (Salomão, 1996). 

Inicialmente foram feitas várias leituras dos fluxos interativos constituintes das díades 

em cada uma das três observações, a fim de verificar as características, as variações e a 

participação individual da mãe e do bebê. A participação da mãe foi analisada através da sua 

comunicação verbal e não verbal, isto é, os gestos, expressões e estratégias utilizadas de modo 

a envolver o bebê na interação. A participação dos bebês durante a interação foi basicamente 

do tipo não verbal.  

O processo de análise teve início com as transcrições manuais e literais das entrevistas 

e das observações, as quais posteriormente foram digitadas e arquivadas no computador. 

Através de novas leituras dos vídeos, foram feitas revisões das transcrições com a finalidade 

de iniciar a construção das categorias comportamentais.  

As categorias foram formuladas com base em duas observações: uma díade mãe-bebê 

com desenvolvimento típico e uma díade mãe-bebê com deficiência visual; alguns estudos da 

área (Aquino, 2008; Bosa, 2002; Braz e Salomão, 2002) e com base nos objetivos da 

pesquisa. Procurou-se identificar episódios interativos com destaque para a atenção conjunta, 
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comportamentos maternos e comportamentos infantis. A utilização das filmagens novamente 

se mostrou 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 de um episódio interativo e o término, o engajamento direto entre a díade. Portanto, fez-

se uma análise minuciosa das interações sociais, sobretudo por considerar a singularidade das 

díades participantes.  
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2.6 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

CATEGORIAS DAS ENTREVISTAS 

Com a transcrição literal das entrevistas realizadas, as quais tiveram duração média de 

15 minutos, efetivou-se um estudo criterioso de todos os seus conteúdos, a partir do qual 

foram formuladas algumas categorias, organizadas de acordo com o roteiro da entrevista 

previamente elaborado e com base no objetivo de apreender as concepções elaboradas pelas 

mães sobre o desenvolvimento dos filhos. As categorias são as seguintes:  

1. Detecção do problema: verbalizações das mães sobre como foi detectada a 

deficiência visual da criança. Exemplos:  

“Então, aí, eu procurei né, um serviço de oftalmologia na cidade. A médica (pausa) 
perguntou todo o histórico dela. Leu lá o resumo da alta, dilatou a pupila. (...) Aí, ela 
falou que era muito cedo prá avaliar o quadro, só que ela, ela diante do quadro, acha 
que ela vai ter a visão sempre curta, sempre curta. Também não disse quanto de 
visão, se vai ser 50, 70, 10. (...) Aí, ela deu um laudo né? Disse que tem uma 
opacidade na retina e (pausa) uma, alguma coisa no nervo óptico”.  
 
“já era esperado antes dela sair da UTI, 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 passou um tempo na UTI, entre UTI e tudo foi dois meses que com menos de 
dois meses que fizeram o teste do olhinho, que eu vim descobrir que, falou que tava 
prejudicada né, a visão dela. E que tinha que fazer cirurgia. Tinha havido um 
deslocamento na retina”.   
 

2. Reações frente ao diagnóstico: verbalizações maternas sobre os sentimentos 

presentes ao receber o diagnóstico da deficiência visual. Exemplos: 

“não, a princípio foi um choque, né? Porque, por mais que eu percebesse, né, eu 
sempre ficava imaginando, será? Será?” 
 
“bom, foi difícil, né?  
 
“É, assim, no início eu nem quis acredita né? Mais, porque é o tipo de coisa, é, logo 
quando a gente tem um filho a gente quer ter ele com saúde né? A gente que ver ele 
com nenhum defeito.” 
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3. Concepções Maternas sobre a deficiência visual: conhecimento elaborado pelas 

mães sobre a deficiência visual, evidenciando a forma como lidam com a mesma. 

Exemplos: 

“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.”  
 
“e as pessoas não acreditam que ela tem problema no olho, porque, dizem que não 
percebem nada. Agora, só que eu assim, eu acho ela uma criança diferente né, das 
outras, até porque ela foi prematura, eu acho assim ela diferente porque eu começo a 
brincar com ela, conversar com ela, só que ela vai de acordo, assim, às vezes eu 
percebo, pelo o som da minha voz. Procura de acordo com o som da minha voz. Ela 
num direciona o olhar prá mim e começa a rir não. Aí isso que eu acho diferente e as 
vezes acho que por conta de que ela não veja”. 
 
“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 (pausa), mas, dá 
prá ir levando. A gente pede paciência pra Deus, pede força, dá prá ir suportando e 
chega lá”. 
 

4. Informação sobre o desenvolvimento da criança nos primeiros meses: enunciados 

que se referem às aquisições das crianças em aspectos motores; linguísticos; 

cognitivos e sociais. Exemplos:  

“eu tô achando que ela ta indo até bem, prá ela que não tem a visão e tem essa parte 
da paralisia, tá indo até bem. Ela já tá conseguindo ficar um pouquinho sentada 
sozinha, ela já ta (pausa), ela consegue já levantar a cabecinha, mesmo sem ver 
(pausa), mas, ela consegue, já tá ficando de quatro, já rola de um lado pro outro, se 
emborca, se desemborca, se emborca, por ela mesmo”. 
 
“e assim, o desenvolvimento dele, engatinhar, com seis meses ele já engatinhava, bate 
palminhas, fica dizendo que quer cantar parabéns, chama titia, chama vovó. Lógico 
que no tempo dele”. 
 

 “ela se desenvolve muito bem. ela, ela começou a falar bem rapidinho, sabe? 
 Assim, do  jeito dela, né? E, com, assim, é, bem, assim, extrovertida com todo 
 mundo. Vai pro colo  das amigas, num é daqueles meninos que chora, que fica só 
 com a mãe, né?” 

 

5. Avaliação geral do desenvolvimento da criança: enunciados em que as mães 

expressam a percepção que têm sobre o desenvolvimento do filho. Exemplos: 



 93 

“mas, prá mim, prá mim, o desenvolvimento dela tá indo muito bem (pausa). Tem, 
tem, tem muita estrada pela frente, sabe?”. 
 
 “pelo que eu to vendo ela ta se desenvolvendo bem. que às vezes tem criança que 
nasce assim com os nove meses completo e às vezes é até mesmo do mesmo tamanho 
que ela.” 
 

 “eu acho que agora ele, assim, ele deu uma certa paradinha, sabe? Ele se 
 desenvolveu  muito rápido e agora mantém (pausa) e aprende assim mais 
 devagar as coisas”.  
 

 
 Os conteúdos que emergiram através das entrevistas forneceram de um modo geral, a 

percepção que as mães elaboram frente ao desenvolvimento dos filhos e a forma como 

concebem a deficiência visual.  

 Pode-se perceber que as primeiras três categorias são exclusivas para as mães de bebês 

com deficiência visual, visto que versam sobre a forma de detecção do problema e as reações 

frente ao diagnóstico. As outras duas categorias correspondem a todas as mães participantes, 

posto que se debruçam na percepção do desenvolvimento dos filhos, de modo mais geral, 

englobando os aspectos físicos, motores, linguísticos e sociais.  

 Através da realização da entrevista foi possível não apenas apreender as concepções 

sobre o desenvolvimento dos bebês participantes, mas também realizar um contato prévio 

com as mães, antes da realização das observações, possibilitando que estivessem mais à 

vontades na ocasião.  

 Desse modo, destaca-se que a causa da deficiência visual foi a mesma nos três bebês 

participantes, isto é, a Retinopatia da Prematuridade, que pode levar a um deslocamento da 

retina e, assim, acarretar uma deficiência visual total ou parcial.  Em relação à forma como se 

sentiram quando receberam o diagnóstico dos filhos, todas as mães afirmaram que foi difícil 

aceitar e acreditar. De fato, a crença de que o bebê pode vir a melhorar ou até mesmo a 

enxergar em longo prazo, faz com que muitos pais esperem certo tempo até procurar ajuda 
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especializada. Muitas vezes, este tempo é crucial e impossibilita uma reversibilidade para com 

o diagnóstico.  

 No que se refere à concepção elaborada pelas mães sobre a deficiência visual, os 

conteúdos que emergiram das entrevistas evidenciaram que mesmo com a ausência da visão, a 

criança é uma criança normal (N=1); a própria prematuridade acarreta em diferenças, seja 

devido ao baixo peso, seja devido às aquisições que seriam próprias da idade de um bebê 

nascido a termo e a deficiência visual requer maiores cuidados e atenção para com o bebê, 

sendo necessário ensinar-lhe tudo, inclusive a utilizar os outros sentidos perceptivos.   

 As demais categorias, que incluem todas as mães participantes, evidenciaram que os 

bebês estão se desenvolvendo satisfatoriamente e de acordo com a faixa etária em que se 

encontram. Apesar das diferenças socioeconômicas e dos níveis instrucionais, as concepções 

maternas sobre o desenvolvimento dos filhos remeteram às aquisições motoras, linguísticas e 

sociais de forma semelhante, avaliando o desenvolvimento de forma positiva, em termos 

gerais.  
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CATEGORIAS DAS OBSERVAÇÕES 

CATEGORIAS COMPORTAMENTAIS MATERNAS 

Caracterizam-se por comportamentos maternos durante a interação cujo intuito é 

manter a comunicação com o bebê. Estes comportamentos podem ser verbais ou não verbais.  

Comportamentos comunicativos verbais - Estilos de Fala Materna 

a) Diretivos (DIR): quando a mãe tende a dirigir a atenção e/ou as ações do bebê. Podem ser 

apresentados como um comando ou ordem.   

 - Diretivos de instrução precisa (DIR: INP ): enunciado explícito da mãe do que deseja 

da criança, relacionado especialmente ao que esta deve fazer. 

*MOT: joga prá mamãe, joga prá mamãe a bola.  Joga vem. 

 - Diretivos de instrução imprecisa (DIR: INMP ): enunciado materno não muito 

específico do que deseja da criança.  

*MOT:  senta direitinho. Pega zuzu. Olha zuzu, pega zuzu. 

- 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 a bonequinha!  Aqui, oh. 

- Diretivos de repetição (DIR: REP): a mãe pede que a criança repita aquilo que 

enunciou.   

*MOT: diga: eu num sei andar ainda não, mamãe!  

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.  

- 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.  
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*MOT: oh, oh. Ta com fome de novo é?  

- Sugestão (RQ: SU): quando a mãe propõe algo à criança.   

*MOT: Canta parabéns prá boneca, vai. Cadê o parabéns da boneca? 

c) Comentários (COM ): comentários que a mãe faz dirigidos ora ao bebê ora de forma geral, 

apenas com o intuito de verbalizar. Pode ser: 

   - Comentários de atribuição de intencionalidade às ações do bebê (COM: IABB ): 

quando a mãe atribui significados e inferências acerca das atividades realizadas pelos bebês. 

Ex:  

*MOT: quer brincar com a moça bonita é? Ela é novidade é? ela num vai levar tu 

  prá passear não, mamãe! 

   - Comentários gerais sobre o bebê, seu estado físico e/ou emocional (COM: 

FIS/EM ): quando a mãe faz comentários generalizados a respeito do bebê, do seu estado 

físico, emocional, dentre outros. Ex: 

*MOT: abusada!  

d) Feedback (FED): quando a mãe aprova ou não ações e comportamentos do bebê. É 

também um pedido materno de clarificação dos enunciados da criança ou de suas ações. Pode 

ser verbal ou não – verbal. 

- Aprovação (FED: AP): 

*MOT: procure a mãozinha. Achou a mão da boneca. Eita mamãe, achouu! Cadê 

  o pezinho? Olha lá o pé. Olha, aqui, mamãe, o pé da boneca. Cadê a  

  mãozinha? É, o pé.  

- Desaprovação/Correção (FED: DES):  

*MOT: não, num pode fazer isso não. Num precisa fazer isso não, certo?   

e) Sons atribuídos aos brinquedos (SAB) e Cantar (CT): quando a mãe atribui sons para 

identificar os brinquedos e quando a mãe canta para o bebê. Ex:  
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*MOT: ein arturzinho. Arturzinho? Cadê o besourinho?? Bruuuuu, bruuuuu,  

  bruuuu. 

*MOT:  “alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado”. 

 Comportamentos não verbais maternos dirigidos aos bebês 

1. 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. Pode ser: 

- Contato físico corporal de movimento (CFC: MOV) : a mãe movimenta o corpo do 

bebê e/ou movimenta membros do corpo do bebê como forma de  comunicação. Ex:  

*MOT: oh mamãe pegando em tu, oh. Oh, baixa o braço. Esse braço ta muito  

  duro. Baixa o bracinho, oh. Baixa o bracinho, oh.  

%act:  baixa o braço do bebê e mexe o braço de um lado pro outro.   

- Contato físico corporal toque (CFC: TOQ): a mãe apenas toca partes do corpo do 

bebê, como modo de interação. Ex: 

*MOT:  lá vem papai.  

%act:  segura a mão do bebê. 

- 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.  Ex:  

*MOT: pega. Criririricri.  

%act:  aperta o urso, aproxima-o do corpo do bebê e balança os dois. 

2. Gestos (GE) – formas gestuais utilizadas pela mãe para interagir com a criança e para 

complementar a fala verbal: 
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- Gestos convencionais que não são necessariamente acompanhados pela fala, mas que 

também assim o podem ser. Constituem os gestos de: 

. Apontar – a mãe aponta para um determinado objeto ou local (GE: AP); 

. Oferecer/pegar – a mãe oferece e/ou pega um objeto (GE: OP); 

. Jogar/entregar objeto – a mãe joga e/ou entrega um objeto para o bebê pegar (GE: 

JEN); 

. Organizar objetos – a mãe organiza objetos próximos ao bebê (GE: OOBJ);    

 . Estender os braços – a mãe chama o bebê e estende-lhe os braços (GE: EBR); 

 . Solicitar objetos – a mãe solicita ao bebê algum objeto, utilizando as mãos (GE: 

SOBJ).  

Exemplo:  

*MOT: oooh, ohhh, o boneco, segura. Quer segurar não? 

%act:  aperta o ursinho que faz barulho; entrega na mão do bebê. 

- Gesto não verbal de aprovação (GE/NV: A) : quando a mãe aprova um determinado 

comportamento da criança, através de gestos não verbais como afirmar com a cabeça de 

forma positiva.  

*CHI:  

%act:   olha para o carro. Pega o carro.  

%cod:  

*MOT:  vai brinca. Sim. Bonito. Que cor é o carro, que cor?  

%act:  balança a cabeça de modo afirmativo.  

- Gesto não verbal de desaprovação (GE/NV: DA) : quando a mãe não aprova um 

determinado comportamento da criança e o faz emitindo algum sinal que não utiliza somente 

a linguagem verbal. 

*MOT:  na boca pode não.  
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%act:   afasta o carro da boca do bebê e nega virando a cabeça para o  

  lado.  

*CHI:   

%act:   manipula o carro.  

- Gesto não verbal para iniciar nova atividade (GE/NV: INA) : quando a mãe inicia outra 

atividade durante a interação, mas não utiliza a linguagem verbal para comunicar ao bebê.  

*MOT:   

%act:   olha para o bebê, pega a bola e a joga em sua frente. 

- Gesto não verbal - solicitação do bebê (GE/NV: SBB): quando a mãe atende a algo que o 

bebê parece desejar e o faz sem utilizar a linguagem verbal.  

*CHI: 

%act:  deita de bruços, pega o ursinho e o balança no ar. Olha em direção 

  a câmera. Solta o ursinho e tenta pegá-lo novamente.  

*MOT:  

%act:  puxa o cordão do ursinho que toca uma música e entrega ao bebê. 

3. Observação (OBS): quando a mãe observa o bebê, seja quando ele está se dirigindo a 

alguma atividade, seja quando não há nenhum outro elemento e o bebê apenas se mostra 

presente. Ex: 

*MOT: hum? O macaquinho bate bate seu coquinho, o macaquinho bate  

   bate seu coquinho. O macacão bate bate seu cocão.  

%act:  bota o bebê em pé e o balança. Observa o bebê. 

4.  Demonstração de afeto (DAF): quando a mãe demonstra carinho para com o bebê, seja 

abraçando-o ou beijando-o. Ex:  

*MOT: num tira o olho de Carol num é? doido pra pegar aquela câmera. 

%act:  dá um beijo no bebê.  
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5. Atividades de Cuidado (AC): quando a mãe realiza atividades do tipo pegar o bebê no colo, 

acalentar, amamentar, dentre outros. Ex:  

*MOT: quer mamar já.  

%act:  olha em direção a câmera, vira o bebê de lado e dá de mamar.  

6. Outros (OUT): comportamentos não verbais que não se incluem em nenhuma das 

categorias acima definidas.  

Comportamentos Comunicativos Infantis 

 Os comportamentos comunicativos infantis são caracterizados pelos comportamentos 

não verbais, haja vista que os bebês do estudo ainda não adquiriram a linguagem verbal 

propriamente dita. Portanto, as poucas vocalizações apresentadas referem-se aos balbucios.  

1. Resposta à solicitação da mãe (RES: SM): quando o bebê responde a um pedido da mãe, 

de forma verbal e/ou não verbal, pode ser: 

- Adequada verbal (RES: SM/AV): responde de modo “apropriado” e através de 

vocalização, isto é, de acordo o com solicitado: 

*MOT:  hum? 

%act:  observa o bebê. 

*CHI:  ummm. 

%act:  vira a cabeça e olha em direção a câmera. Bate com o  

    mordedor no braço da mãe. 

-Adequada não verbal (RES: SM/ANV): quando o bebê responde, através de 

ações, de modo apropriado ao solicitado pela mãe: 

*MOT: oiii?  

%act: olha para o bebê, sorrindo.  

*CHI: 

%act: olha para a mãe, sorrindo. 
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- Inadequada não verbal (RES: SM/INV): quando o bebê 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:  

%act:  pega na mão do bebê para afastar da boneca.  

*CHI:   

%act:  aproxima a boneca para perto de si.  

- Não resposta (N: RES): o bebê não responde ao solicitado pela mãe.  

*MOT:  eita, eita, eita.  

%act:  pega um brinquedo e entrega ao bebê. 

*CHI: 

%act:  se abaixa e não pega o brinquedo.  

2. Demonstração de afeto (D:AFT) : quando o bebê demonstra carinho ou desejo de receber 

carinho, através da aproximação corporal com a mãe ou através da emissão de sorriso e 

risadas.  

*MOT:  eitaa. Acabou. Acabou? 

%act: observa o bebê.  

*CHI: sorrir.  

%act:  pula várias vezes e deixa a boneca cair.  

3. Demonstração de desagrado (D:DA): quando o bebê demonstra desaprovação, através do 

choro, por exemplo.   

*CHI:   

%act: vira a cabeça de lado e ameaça chorar.  

4. Iniciativa do bebê (I:BB) : quando o bebê toma a iniciativa durante a interação, seja 

dirigida somente à mãe, seja dirigida a um objeto ou a ambos.  
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*MOT: olha, tem outra coisa pra tu tocar agora, vai! 

%act: entrega um chocalho ao bebê que está deitado na cama e segura um  

  pandeiro. 

*CHI:   

%act: estende o braço e pega o chocalho. 

*MOT: mais um. 

%act: olha para o bebê e segura no pé dele. 

*CHI: 

%act: coloca o chocalho na boca.  

5. Comportamento não verbal espontâneo (CNVE): comportamento não verbal da criança 

que não é precedido por uma ação ou enunciado da mãe. Pode ser relacionado à 

manipulação de objetos ou aos movimentos corporais espontâneos, como levantar e baixar 

membros, dentre outros.  

- Comportamento não verbal espontâneo de tocar e/ou manipular objetos (CNVE: 

TOBJ):  

*MOT:  lá vem papai.  

%act: segura a mão do bebê. 

*CHI: 

%act:  vira a cabeça e toca a boneca. 

 - Comportamento não verbal espontâneo de tocar e/ou movimentar o próprio corpo 

ou o corpo da mãe (CNVE: TMC) : 

*CHI: 

%act:   mexe os bracinhos, vira a cabeça para o lado da mãe. 

*MOT:  eita, a barriga tá cheia. Tá cheia a barriga tá?  
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6. Vocalizações (VC): quando não é possível compreender o que está sendo dito pelo bebê, 

assemelhando-se a balbucios, mas que apresenta uma função comunicativa.   

*CHI: aaaa. 

%act: bota o mordedor na boca, olha para a mãe. 

7. Emissão de gestos e/ou movimentos (E: GM): (Aquino, 2008) – quando o bebê emite 

gestos que são indicativos de alguma intenção. Podem ser gestos: 

. Tocar a mãe: o bebê toca-lhe a face; a cabeça ou o seu corpo (E: GM/TM) ; 

. Estender os braços: o bebê estende os braços para a mãe no intuito de por ela ser 

levantado ou pego no colo (E: GM/EBR);  

. Afastar com a mão um objeto ou a parte do corpo da mãe (E: GM/ AOBJ);  

. Movimentar a cabeça para os lados, negando ou aprovando algo (E: GM/MC);  

. Bater palmas durante uma canção (E: GM/ BP).  

 Ex:  

*MOT: diga nãooo, nãooo.  

%act:  se afasta um pouco para trás. 

*CHI:  uumm, ummm. 

%act:  sorrir e estende os braços para a mãe. 

7. Excluem-se: sons vegetativos, como tosse, espirros, barulhos externos, dentre 

outros.  

Episódios Interativos  

Os episódios interativos referem-se a atividades conjuntas entre mãe e bebê que 

podem se configurar de forma fragmentada, fluida e entrecortada, visto que no primeiro ano 

de vida do bebê, a mãe tende a regular suas ações, independentemente destas ações estarem 

ou não dirigidas a ela (Anjos et al., 2004).  
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Considerando a ocorrência de episódios interativos contínuos que destacam a atenção 

conjunta e de episódios que são interativos, mas por ocorrer uma descontinuidade na interação 

não configuram a atenção conjunta, é pertinente a subdivisão que se segue:  

- Episódios interativos contínuos indicativos de atenção conjunta (EIC: IAC) : são 

episódios em que a mãe e o bebê estão voltados para a mesma atividade ou objeto e 

compartilham a atenção para com estes. Exemplo:  

*MOT:  olha o dente do dragãooo. 

%act:  aproxima um ursinho da boca do bebê; olha para o bebê. 

*CHI: 

%act:  abre a boca. 

*MOT:  cadê os dentinhos do dragãozinho? Eitaa, eitaa. 

%act:  0. 

*CHI:   

%act:  sorrir. 

*MOT:  cadê os dentinho? Cadê os dentinho? 

%act:  observa o bebê.  

- Episódios interativos descontínuos que não indicam atenção conjunta (EIDESC: 

NIAC):  são episódios em que o bebê ou a mãe promovem a descontinuidade na interação, ao 

se voltarem para uma atividade ou um objeto individualmente. Exemplo:  

*MOT:  chega, vem, me dá a bola, vem me dá a bola, vem! 

%act:  olha para o bebê e solicita a bola com as mãos.  

*CHI:  bruuuuuuuuuu. 

%act:   segura a bola e olha para a mãe.  

*MOT:  me dá. 

%act:  0.  
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*CHI:  bruuuuuuu. 

%act:  segurando a bola, se vira e fica em pé ao lado da cama. 
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RESULTADOS 

CAPÍTULO III 

 

 Os resultados que seguem referem-se às análises das entrevistas e das observações. 

Para as primeiras, foram feitas análises de conteúdo temáticas a partir do objetivo de 

apreender as concepções elaboradas pelas mães sobre o desenvolvimento dos filhos. Apesar 

de não ser o objetivo maior deste estudo, as informações procedidas das entrevistas 

possibilitaram tanto a caracterização dos participantes, como principalmente o modo pelo qual 

as mães percebem o desenvolvimento dos bebês, e assim, nos forneceu subsídios de como 

interagem com os mesmos, objetivo principal deste estudo.  

Os dados obtidos e a respectiva análise foram divididos em cinco etapas: a) dados das 

entrevistas; b) análise dos comportamentos comunicativos verbais – estilos de fala materna 

apresentados em cada díade, em três momentos observacionais; c) análise dos 

comportamentos não verbais maternos de cada díade, também em três momentos; d) análise 

dos comportamentos comunicativos infantis, nos três momentos observacionais; e) descrição 

dos episódios interativos indicativos e/ou não indicativos de atenção conjunta em cada díade, 

também em três momentos.  

Posteriormente, serão pontuadas algumas convergências e divergências presentes nas 

díades cujos bebês são deficientes visuais e nas díades cujos bebês apresentam 

desenvolvimento típico. Pretende-se, assim, discutir a forma com que as mães de bebês com 

deficiência visual se comunicam com os mesmos, e como estes respondem aos estilos 

comunicativos verbais e não verbais. Com base na observação de episódios interativos que 

destacam ou não a atenção conjunta, será possível discutir as peculiaridades da interação mãe- 

bebê deficiente visual em detrimento da interação mãe- bebê com desenvolvimento típico.  
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3.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Os conteúdos emanados das entrevistas possibilitam o acesso a percepção elaboradas 

pelas mães sobre o desenvolvimento dos filhos. Para as mães de bebês com deficiência visual, 

foi possível apreender a forma com que receberam o diagnóstico bem como as reações que 

tiveram ao ter conhecimento do mesmo.  

Nesse sentido, na categoria “Detecção do Problema”, pode-se verificar que o discurso 

de uma das mães de bebês com deficiência visual fornece indícios da falta de objetividade 

frente ao diagnóstico bem como a falta de esclarecimento quanto ao mesmo, quando, por 

exemplo, faz uso da expressão “opacidade na retina e alguma coisa no nervo óptico”. O termo 

alguma coisa retrata que a mãe não tem o conhecimento suficiente daquilo que a filha 

apresenta, o que também foi verificado em outros momentos da entrevista. As outras duas 

mães associam o problema da deficiência visual ao tempo em que os bebês passaram na UTI e 

consequentemente, na incubadora, que causou um deslocamento na retina.  

 De fato, segundo dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, é comum 

a dificuldade em fornecer um diagnóstico preciso ainda no primeiro ano de vida do bebê, 

assim como é comum os bebês prematuros apresentarem problemas visuais, sobretudo quando 

passam muito tempo em incubadoras. O seu excesso de oxigênio pode, como foi o caso dos 

bebês desse estudo, levar a um deslocamento na retina e, por conseguinte, à perda da visão.  

 Quando questionadas sobre como reagiram quando souberam da deficiência visual, as 

mães foram unânimes em ressaltar a dificuldade de aceitação, utilizando expressões como foi 

um choque. O discurso de uma das mães possibilitou associar a deficiência visual a um 

defeito, já que toda mãe deseja uma criança saudável.  

 A categoria três se refere ao conhecimento que as mães apresentam sobre a deficiência 

visual ou o modo como percebem o diagnóstico dos filhos. Com exceção de uma mãe, as 
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demais retrataram em seus discursos as dificuldades que encontram, sendo necessário ensinar 

tudo às crianças, sobretudo no que concerne a utilizar os outros meios perceptivos, como a 

audição e o tato, como modo de suprir a ausência da visão. Uma das mães afirmou que o bebê 

com deficiência visual é uma criança normal, sendo apenas necessário que se saiba cuidar 

adequadamente e, conforme anunciado por outra mãe, com paciência e força divina, é 

possível suportar o diagnóstico.  

 Conforme referido anteriormente, as categorias 4 e 5 foram também destinadas às 

mães de bebês com desenvolvimento típico, visto que se refere à percepção do 

desenvolvimento de forma geral. Portanto, quando questionadas sobre as aquisições motoras, 

linguísticas e sociais nos primeiros meses de vida dos bebês, todas as mães afirmaram que os 

bebês estão se desenvolvendo positivamente, mesmo aqueles que não apresentam a visão 

como forma de apreensão do mundo e de conhecimento.  Sendo assim, alguns bebês se 

desenvolveram melhor na área motora, outros na linguagem, mas todos se desenvolveram 

bem no quesito socialização. Uma mãe afirmou que no momento atual (período em que a 

entrevista foi realizada), o seu filho parece ter diminuído o ritmo e está se desenvolvendo 

mais lentamente, no tempo dele. Uma das mães de bebês com deficiência visual se referiu à 

prematuridade e não a ausência da visão em si, afirmando que mesmo diante desta 

constatação, a criança está se desenvolvendo de forma positiva, apesar de que, quando faz uso 

da expressão “é até do mesmo tamanho que ela”, a mãe parece associar o desenvolvimento 

ao crescimento.  

 Os conteúdos que emergiram das entrevistas realizadas evidenciam a forma com que 

as mães percebem o desenvolvimento dos filhos e consequentemente, podem nos fornecer 

indícios do modo pelo qual elas interagem com os mesmos. Portanto, as entrevistas atuaram 

tanto como rapport, promovendo um contato prévio com as mães, mas também permitindo 

apreender a análise das interações mãe-bebê.  
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3.2 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES INTERACIONAIS 

 

 A análise que se segue refere-se à obtenção descritiva das frequências obtidas nos três 

períodos de observação em cada díade. As frequências foram obtidas através da ferramenta 

CLAN do sistema computacional CHILDES. Esta análise é útil porque nos fornece dados 

quantitativos precisos, subsidiando uma análise qualitativa, que será feita, sobretudo na 

discussão dos resultados.  

 

3.2.1. Estilos de Fala Materna 

 Os estilos comunicativos utilizados pelas mães quando se dirigem aos seus filhos são 

de suma importância para a compreensão da linguagem que a criança tem acesso no meio em 

que está inserida. Portanto, torna-se fundamental os estudos que visam investigar os tipos de 

inputs que são utilizados pelas mães, sobretudo com bebês de até dois anos de idade, período 

este que antecede a formação do vocabulário.   

 Segundo Snow (1997), a fala materna é ajustada tendo como base a idade da criança e 

seu nível de compreensão linguística. O uso do motherese acontece através daquilo que a mãe 

espera da criança, isto é, se faz necessário considerar as características individuais infantis 

bem como a concepção que a mãe tem sobre as próprias capacidades cognitivas e linguísticas 

desta criança. Logo, a criança deve ser vista como participante ativo na interação, na qual os 

membros da díade irão mutuamente se influenciar.  

 Quando se fala em interação mãe-bebê com desenvolvimento atípico, especialmente 

em relação aos bebês com deficiência visual, o uso dos estilos linguísticos apresenta, além da 

função comunicativa, algumas peculiaridades. A linguagem será o principal elo entre o bebê 

cego e aqueles com os quais se relaciona. Nesse sentido, cabe à mãe ou principal cuidador, 

supostamente com mais recursos linguísticos, proporcionar interações que favoreçam a 
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aquisição da linguagem da criança.  Os diretivos, do tipo solicitação de atenção, por exemplo, 

em crianças atípicas, são utilizados com a função de atrair a atenção da criança para a situação 

e podem ser vistos como favorecedores para a aquisição da linguagem, além de ser um tipo de 

input bastante frequente na interação mãe-bebê nos primeiros anos de vida (Fonseca & 

Salomão, 2005).  

 Dessa forma, seguem-se os resultados quantitativos dos estilos de fala materna 

apresentados pelas seis mães participantes em três períodos observacionais. Para análise 

foram considerados todos os enunciados maternos durante os dez minutos transcritos de cada 

filmagem.  

TABELA 4 - Categorias dos estilos de fala da mãe 1 em três períodos observacionais. 

MÃE 1 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 27 36 37 
REQUISIÇÕES 11 19 17 

COMENTÁRIOS 04 08 10 
FEEDBACKS 11 17 15 

SONS/CANTAR 03 00 04 
TOTAL 56 80 83 

 

 Através dos dados da Tabela acima é possível perceber que a maior ocorrência dos 

estilos comunicativos maternos foi na terceira observação realizada, correspondendo a um 

total de 83. Nesta observação, os diretivos foram em maior número (N=37), sobretudo os 

diretivos de atenção que são caracterizados por comandos e ordens dadas pela mãe à criança. 

Nas observações anteriores, os diretivos de atenção também sobressaíram em relação aos 

demais estilos comunicativos. Estudos realizados evidenciam que o maior número de 

diretivos de atenção é comumente encontrado em mães de bebês com desenvolvimento 

atípico, sendo utilizado como modo de envolver e direcionar as ações infantis, no intuito de 

facilitar a interação.  



 111 

 A Tabela evidencia ainda que as requisições, através da solicitação de respostas e os 

feedbacks, de aprovação e desaprovação, foram os estilos comunicativos mais utilizados 

após os diretivos, provavelmente atuando como reforços nas instruções fornecidas pela mãe.  

TABELA 5 – Categorias dos estilos de fala da mãe 2 em três períodos observacionais. 

MÃE 2 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 50 23 15 
REQUISIÇÕES 27 08 05 

COMENTÁRIOS 01 01 00 
FEEDBACKS 18 08 16 

SONS/CANTAR 06 04 02 
TOTAL 102 44 38 

 

 Assim como na Tabela anterior, os dados acima indicam que foram utilizados mais 

diretivos, sobretudo, os diretivos de atenção. Na terceira observação o feedback, em especial 

o feedback de desaprovação/correção foi o mais utilizado, seguindo novamente dos diretivos 

de atenção. De um modo geral, foi na primeira filmagem que a mãe mais utilizou os estilos 

comunicativos verbais, correspondendo a um total de 102 ocorrências. É significativamente 

diferente o número de enunciados verbais apresentados pela mãe na primeira observação em 

detrimento das subsequentes. De fato, na primeira filmagem, a mãe verbalizou bastante, 

direcionando o comportamento do bebê, fornecendo retorno às suas ações e ainda cantando 

músicas infantis. Na segunda e terceira observação, embora a mãe também tenha feito uso da 

linguagem verbal, em alguns momentos ela ficou em silêncio, observando o bebê.  

TABELA 6 – Categorias dos estilos de fala da mãe 3 três períodos observacionais. 

MÃE 3 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 00 14 27 
REQUISIÇÕES 02 07 18 

COMENTÁRIOS 02 00 05 
FEEDBACKS 00 01 07 

SONS/CANTAR 05 07 07 
TOTAL 09 29 64 
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 Conforme pode ser visto nos dados da Tabela 6, o maior número de enunciados 

utilizados pela mãe foi na terceira observação, correspondendo a um total de 64. Na primeira 

observação, diferentemente das subsequentes, o comportamento verbal mais utilizado pela 

mãe foi o de cantar. Nessa filmagem, a mãe não fez em nenhum momento uso dos diretivos, e 

o número de enunciados verbais foi pequeno (N=9). É importante descrever a primeira 

filmagem, uma vez que nos indica os resultados obtidos, isto é, a baixa frequência de 

enunciados verbais. Na ocasião, a mãe estava com o bebê no colo e apenas o observava, quase 

não falando nada, tendo feito somente dois comentários gerais a respeito dele.  

 Nas duas filmagens posteriores, os diretivos, em especial, os diretivos de atenção e as 

requisições, através da requisição de solicitação de resposta novamente sobressaíram, 

provavelmente por se tratar também de um bebê com desenvolvimento atípico. No entanto, é 

importante frisar que os diretivos de atenção também são comumente utilizados de acordo 

com a idade dos bebês e o nível linguístico, isto é, quanto mais novos, maior o número de 

diretivos, visto que a atenção dos mesmos tende a ser flutuante.  

TABELA 7– Categorias dos estilos de fala da mãe 4 em três períodos observacionais 

MÃE 4 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 19 13 14 
REQUISIÇÕES 21 10 06 

COMENTÁRIOS 09 04 03 
FEEDBACKS 07 03 02 

SONS/CANTAR 08 03 03 
TOTAL 64 33 28 

 

 A Tabela acima mostra que o maior número de comportamento comunicativo verbal 

aconteceu na primeira observação, com um total de 64 ocorrências. A requisição de 

solicitação de resposta foi o estilo comunicativo mais utilizado na primeira observação, 

correspondendo a uma frequência de 21 ocorrências. Nas observações posteriores, os 
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diretivos de atenção obtiveram a maior frequência, diferentemente dos feedbacks que foram 

pouco utilizados.  

 Embora não se trate de um bebê com deficiência visual, a mãe fez uso considerável 

dos diretivos, principalmente dos diretivos de atenção, assim como nos resultados anteriores. 

Este estilo linguístico é comumente encontrado não apenas em crianças atípicas, mas também 

em relação à idade dos bebês, conforme ressaltado anteriormente.  

TABELA 8 – Categorias dos estilos de fala da mãe 5 em três períodos observacionais. 

MÃE 5 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 21 11 36 
REQUISIÇÕES 01 08 10 

COMENTÁRIOS 03 02 05 
FEEDBACKS 02 01 07 

SONS/CANTAR 07 00 07 
TOTAL 34 22 65 

  

 Nas três observações realizadas com essa mãe, os diretivos de atenção foram o estilo 

comunicativo mais utilizado. O maior número de enunciados maternos ocorreu na última 

filmagem, com um total de 65 ocorrências. Os dados exemplificados na Tabela mostram que a 

mãe pouco utilizou os feedbacks, tendo sido observado um maior uso de feedbacks de 

desaprovação/correção que feedback de aprovação. O uso dos feedbacks, segundo Salomão 

e Conti-Ramsden (1994), são utilizados pelos genitores quando estes têm a função de avaliar 

o comportamento da criança como positivo ou negativo, isto é, certo ou errado, bem como 

quando têm a intenção de responder a algo solicitado pela criança, afirmando ou não que 

compreendeu o seu enunciado ou ação.   
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TABELA 9 – Categorias dos estilos de fala da mãe 6 em três períodos observacionais.  

MÃE 6 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 

DIRETIVOS 15 15 15 
REQUISIÇÕES 05 07 04 

COMENTÁRIOS 01 04 04 
FEEDBACKS 05 05 04 

SONS/CANTAR 00 05 02 
TOTAL 26 36 29 

 

 Os dados indicados na Tabela acima evidenciam que o maior número de enunciados 

emitidos pela mãe ocorreu na segunda filmagem, com um total de 36 ocorrências. Assim 

como as demais, esta mãe também fez maior uso dos diretivos de atenção nos três períodos 

observacionais, com uma frequência equivalente de 15 ocorrências. O uso das requisições, 

através da solicitação de respostas e o uso dos feedbacks foram os estilos linguísticos mais 

utilizados depois dos diretivos. No entanto, esta mãe não utilizou em nenhum dos momentos o 

feedback de aprovação, provavelmente relacionado à situação específica da observação, ou 

seja, as ações que foram realizadas pelo bebê durante a filmagem.  

 Silva e Salomão (2002) destacam que as mães de bebês com desenvolvimento atípico 

tendem a falar mais e a usar uma fala mais diretiva e menos contextualizada em termos 

semânticos quando comparadas com as mães de bebês com desenvolvimento típico. Nesse 

estudo, tanto as mães dos bebês com deficiência visual quanto às mães dos bebês com 

desenvolvimento típico utilizaram mais os diretivos de atenção. Conforme já ressaltado, este é 

um estilo comunicativo bastante utilizado em mães de bebês com desenvolvimento atípico, 

mas também em mães de bebês que ainda não completaram o primeiro ano de vida, haja vista 

que neste período a sua atenção tende a ser dispersa e os bebês apresentam pouca habilidade 

linguística para expor suas intenções comunicativas.  
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 A seguir serão expostos os dados quantitativos referentes aos comportamentos não 

verbais maternos e suas respectivas descrições.  

 

3.2.2 Comportamentos não verbais maternos  

 Apreender quais os comportamentos não verbais maternos é importante porque em 

conjuntos com os estilos de fala materna nos fornecem indícios do modo pelo qual as mães 

interagem com os bebês. Neste sentido, é relevante conhecer quais comportamentos são 

comumente encontrados e indagar a respeito dos mesmos, no intuito de obter maiores 

evidências sobre a própria interação.  

 Para obtenção das frequências dos gestos utilizados pelas mães, foram realizados os 

mesmos procedimentos anteriormente citados (vide tópico 3.2). Nesse sentido, durante os dez 

minutos transcritos de cada observação, foram considerados todos os gestos maternos que 

denotaram intenções comunicativas.  

TABELA 10 – Categorias dos comportamentos não verbais da mãe 1 em três períodos 

observacionais.  

MÃE 1 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 08 24 35 

Gestos 03 04 09 
Observação 04 04 13 

Demonstração de 
afeto 

02 09 07 

Atividades de 
cuidado 

12 02 06 

Outros 03 09 02 
TOTAL 29 52 63 

 
 

 A Tabela acima é referente ao comportamento não verbal de uma mãe cujo bebê além 

de apresentar a deficiência visual, também apresenta um atraso no desenvolvimento. Verifica-

se, portanto, que na primeira observação a mãe apresentou comportamentos de atividades de 



 116 

cuidado, seguido do contato físico, além da observação. Os gestos convencionais, definidos 

através do ato de oferecer e entregar objetos, por exemplo, foram observados em todas as 

filmagens, com uma frequência baixa de três a nove ocorrências. Na segunda e terceira 

filmagem o contato físico foi o comportamento que mais apareceu, correspondendo a 24 e 35, 

respectivamente do total dos comportamentos não verbais apresentados.  

 Instituir o contato físico, através do toque ou de movimentos corporais é uma das 

formas comumente presentes nas primeiras interações socialmente estabelecidas entre mãe e 

bebê. Em bebês com deficiência visual, a função tátil se faz ainda mais necessária, atuando 

como “substituição” do olhar, e assim, com o toque, a mãe não somente interage com o bebê, 

mas também sinaliza a sua presença.     

TABELA 11 – Categorias dos comportamentos comunicativos não verbais da mãe 2 em três 

períodos observacionais.  

MÃE 2 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 21 21 41 

Gestos 06 04 03 
Observação 09 06 15 

Demonstração de 
afeto 

01 02 01 

Atividades de 
cuidado 

00 00 07 

Outros 01 01 04 
TOTAL 32 30 71 

 

 Na primeira observação realizada com esta mãe e seu bebê, conforme assinala a 

Tabela 11, é possível perceber que os comportamentos não verbais mais utilizados pela mãe 

foram o contato físico e a observação. Nas duas filmagens posteriores, o contato físico, na 

subcategoria contato físico de movimento, isto é, quando a mãe movimenta partes do corpo do 

bebê, foi o comportamento não verbal que mais apareceu. A demonstração de afeto, através 

de beijos e abraços foi um comportamento pouco presente durante as filmagens assim como 
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as atividades de cuidado, que só foram evidenciadas na terceira observação, na qual também 

aconteceu a maior frequência de comportamentos não verbais, com um total de 71.  

TABELA 12 – Categorias dos comportamentos comunicativos não verbais da mãe 3 em três 

períodos observacionais. 

MÃE 3 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 10 18 09 

Gestos 10 02 08 
Observação 04 05 16 

Demonstração de 
afeto 

00 01 00 

Atividades de 
cuidado 

00 02 01 

Outros 02 02 05 
TOTAL 26 30 39 

  

 Os dados da Tabela 12 indicam que, na primeira observação, o contato físico e a 

emissão de gestos como, por exemplo, a oferta de objetos ao bebê foram os comportamentos 

mais apresentados. A demonstração de afeto e as atividades de cuidado quase não apareceram, 

assim como nos resultados da mãe anterior. Os dados da Tabela indicam também que a mãe 

fez maior uso de comportamentos não verbais na terceira e última filmagem, com um total de 

39 ocorrências, sendo 16 a frequência correspondente ao comportamento de observar o bebê. 
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TABELA 13 – Categorias dos comportamentos não verbais da mãe 4 em três períodos 

observacionais.  

MÃE 4 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 05 02 01 

Gestos 07 07 14 
Observação 03 08 05 

Demonstração de 
afeto 

04 00 01 

Atividades de 
cuidado 

00 00 00 

Outros 03 00 01 
TOTAL 22 17 22 

 

 Na Tabela 13 o maior índice de comportamento não verbal materno aconteceu na 

primeira e última filmagem, com um total equivalente a 22 ocorrências. Na primeira e na 

terceira filmagem, sobressaíram os gestos, especificamente os gestos de oferecer objeto e 

iniciar uma nova atividade sem necessariamente fazer uso da fala. O ato de observar o bebê, 

através da interação com objetos foi o comportamento não verbal que predominou na segunda 

filmagem. Observar o bebê é um comportamento característico das mães de modo geral e está 

relacionado às atividades e ações que o mesmo apresenta.  

TABELA 14 – Categorias dos comportamentos não verbais da mãe 5 em três períodos 

observacionais.  

MÃE 5 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 08 06 10 

Gestos 06 04 09 
Observação 15 07 12 

Demonstração de 
afeto 

02 01 03 

Atividades de 
cuidado 

00 00 02 

Outros 01 00 05 
TOTAL 32 18 41 
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 Nas três observações realizadas, o ato de observar o bebê foi o comportamento não 

verbal mais utilizado pela mãe, obtendo uma frequência de 7 ocorrências na segunda 

filmagem de um total de 18 ocorrências. Na primeira filmagem o contato físico corporal, com 

a utilização de objetos foi o comportamento subsequente ao ato de observar. Nas outras duas 

filmagens, os usos dos gestos e do contato físico obtiveram uma frequência considerável, 

depois do comportamento de observação. Chama atenção os dados relativos à segunda 

filmagem na qual os comportamentos não verbais maternos foram significativamente 

inferiores as demais observações. Logo, a maior ocorrência dos comportamentos não verbais 

maternos aconteceu na terceira e última filmagem.  

TABELA 15 – Categorias dos comportamentos não verbais da mãe 6 em três períodos 

observacionais.  

MÃE 6 1ª OBSERVAÇÃO 2ª OBSERVAÇÃO 3ª OBSERVAÇÃO 
CATEGORIAS f f f 
Contato Físico 14 14 09 

Gestos 04 06 03 
Observação 15 15 12 

Demonstração de 
afeto 

02 02 01 

Atividades de 
cuidado 

00 01 00 

Outros 07 05 03 
TOTAL 42 43 28 

 

 A Tabela 15 mostra que nas três observações realizadas o comportamento não verbal 

mais emitido pela mãe foi o de observar o bebê e suas ações. O contato físico de movimento 

também apareceu de forma significativa apresentando-se com até 9 ocorrências na última 

filmagem. Os gestos de estender braços, solicitar objetos, gestos não verbal de aprovação e 

desaprovação bem como de iniciar nova atividade não se apresentaram em nenhum dos 

períodos das observações. Somente os gestos de oferecer objetos apareceram com frequências 

que correspondem de três à seis ocorrências.  
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Os comportamentos não verbais maternos são basicamente do tipo que envolve o 

contato físico corporal junto aos bebês no sentido de envolvê-los na interação. Há também o 

uso de objetos sonoros e com diferentes texturas que nos bebês com deficiência visual são 

apreendidos através da aproximação realizada pela mãe. A fala verbal atua como um recurso 

comunicativo a mais para também servir como facilitador da interação. Muitas vezes as mães 

tendem a direcionar o comportamento dos bebês no sentido de auxiliá-los em uma 

determinada atividade ou com algum objeto.  

A seguir serão expostos os resultados obtidos a partir da análise dos comportamentos 

comunicativos infantis, caracterizados, sobretudo por comportamentos do tipo espontâneo, 

isto é, quando o bebê age em função de suas próprias necessidades e não diretamente 

relacionado ao solicitado pela mãe. 

 

3.2.3 Comportamentos Comunicativos Infantis 

 De acordo com a Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem, em 

uma interação, adulto e criança são membros ativos, na qual as ações de um irão influenciar 

as ações do outro e vice-versa. A interação, nesta perspectiva, é concebida como bidirecional, 

ou seja, há uma reciprocidade e mutualidade entre os seus participantes.  

 Ainda segundo esta perspectiva, a linguagem do meio social em que a criança está 

inserida e através da qual a mesma tem acesso às regras e usos linguísticos desde os primeiros 

meses de vida, é de fundamental relevância para o avanço na construção do vocabulário. De 

acordo com Garton (1992), além da importância da forma, é fundamental a compreensão da 

função da fala materna dirigida à criança, vista enquanto agente ativo do input que recebe.  

Logo, foram analisados os comportamentos verbais e não verbais dos bebês durante a 

interação socialmente estabelecida com a mãe.  
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 Seguem-se os resultados obtidos com cada bebê e seus respectivos comportamentos 

durante os três períodos observacionais. As tabelas expõem os códigos elaborados, que foram 

descritos na seção das categorias interativas.  

TABELA 16 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 1 em três períodos 

observacionais. 

BEBÊ 1 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 01 08 05 
N: RES 00 07 12 
D: AFT 00 00 00 
D: DA 00 15 12 
I: BB 00 02 00 
CNVE 03 17 17 

VC 00 01 00 
E: GM 00 01 05 

TOTAL 04 51 51 
 

 O comportamento infantil que mais apareceu nas três filmagens foi o comportamento 

não verbal espontâneo, na subcategoria tocar e/ou movimentar o próprio corpo. Demonstrar 

desagrado através da emissão de choro, por exemplo, também foi um comportamento que se 

destacou na segunda e terceira observação, com uma frequência respectiva de 15 e 12 

ocorrências. Provavelmente por se tratar de um bebê com deficiência visual, mas também com 

um atraso no desenvolvimento e problemas respiratórios, o comportamento de não resposta, 

isto é, quando o bebê não atende ao solicitado pela mãe também se destaca com um 

frequência de 7 e 12 ocorrências. 

 A primeira observação se destaca em relação às demais pela baixa frequência de 

comportamentos comunicativos infantis. Na ocasião, o bebê estava no colo da mãe e esta o 

alimentava com um iogurte, daí a razão pela qual o bebê não ter apresentado outros 

comportamentos, além do comportamento não verbal espontâneo, quando vira a cabeça para 
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os lados e atendendo à solicitação da mãe de forma inadequada, quando nega o alimento, 

fechando a boca. 

TABELA 17 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 2 em três períodos 

observacionais. 

BEBÊ 2 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 12 11 09 
N: RES 00 00 00 
D: AFT 00 06 00 
D: DA 07 00 04 
I: BB 08 05 08 
CNVE 19 15 20 

VC 14 00 03 
E: GM 04 00 01 

TOTAL 64 37 45 
 

 A Tabela 17 mostra que na primeira filmagem o comportamento não verbal 

espontâneo foi o mais apresentado pelo bebê com uma frequência de 19 ocorrências, seguida 

da vocalização que apareceu com um total de 14 ocorrências. Nas observações subsequentes o 

comportamento não verbal espontâneo novamente sobressaiu com uma frequência de 15 e 20 

ocorrências, respectivamente. Outro dado que chama atenção diz respeito ao comportamento 

intitulado “iniciativa do bebê”, com frequências que vão de 5 a 8 ocorrências. Desse modo, 

diferentemente dos outros bebês deste estudo, esse bebê apresentou de forma significativa 

comportamentos de iniciativa durante a interação estabelecida com a mãe.  

 Conforme visto nos dados referentes aos estilos comunicativos maternos e ao 

comportamento não verbal materno da Mãe 2, esta Tabela evidencia que, assim como a mãe 

fez maior uso da linguagem verbal na primeira observação, o bebê também apresentou mais 

comportamentos comunicativos verbais e não verbais com um total de 64 ocorrências. É 

possível afirmar que houve uma reciprocidade e mutualidade entre as trocas interativas mãe-



 123 

bebê, uma vez que assim como foi grande o número de ocorrências da mãe na primeira 

filmagem, também o foi em relação aos comportamentos do bebê neste período.  

TABELA 18 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 3 em três períodos 

observacionais.  

BEBÊ 3 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 01 03 06 
N: RES 00 05 07 
D: AFT 00 01 03 
D: DA 00 05 14 
I: BB 00 00 03 
CNVE 11 13 31 

VC 00 01 12 
E: GM 00 02 00 

TOTAL 12 30 76 
 

 Nas três filmagens realizadas, o bebê demonstrou mais o comportamento não verbal 

espontâneo de tocar e/ou movimentar o próprio corpo, sendo relevante a frequência de 11 

ocorrências em um total de 12 na primeira observação. Tanto na segunda quanto na terceira 

filmagem foi alto o número de demonstração de desagrado bem como o comportamento de 

não responder ao solicitado pela mãe, sobretudo na segunda observação. A vocalização se 

destaca na última filmagem apresentando uma frequência de 12 ocorrências, sendo também 

neste período o maior número de comportamentos infantis de forma geral (N=76). É 

importante destacar que no início das observações este bebê estava apenas com seis meses de 

vida o que se relaciona com o tipo de interação que fora estabelecido com a mãe. Logo, na 

terceira e última filmagem foi possível perceber uma maior participação do bebê, vocalizando 

mais e além dos comportamentos não verbais espontâneos, apresentou de forma significativa 

desagrado e resposta à solicitação materna.  
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TABELA 19 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 4 em três períodos 

observacionais.  

BEBÊ 4 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 06 06 04 
N: RES 02 03 00 
D: AFT 00 00 00 
D: DA 00 00 00 
I: BB 09 01 03 
CNVE 30 14 20 

VC 07 05 09 
E: GM 02 00 02 

TOTAL 56 29 38 
 

 A Tabela 19 assinala que a maior frequência dos comportamentos infantis aconteceu 

na primeira filmagem, com um total de 56 ocorrências. O comportamento não verbal 

espontâneo foi o que mais apareceu na primeira e segunda filmagem, sendo em sua maioria 

do tipo “tocar objetos”. Na terceira observação o comportamento não verbal espontâneo 

também sobressaiu, mas na subcategoria “movimentar o próprio corpo”, diferentemente das 

observações anteriores. Chama atenção o alto número de vocalizações nos três períodos 

observacionais, em uma proporção que vai de 7 ocorrência para 5 e finalmente para 9, na 

última filmagem.  

 No que se refere à emissão de gestos, através de estender os braços para a mãe, por 

exemplo, é possível verificar que a frequência foi significativamente inferior em relação aos 

demais tipos de comportamentos comunicativos, aparecendo somente na primeira e última 

filmagem, com duas ocorrências. De acordo com Aquino e Salomão (2009), o uso dos gestos, 

mesmo com bebês de um ano de vida é importante porque atua como instrumentos que 

possibilitam o desenvolvimento da interpretação da interação compartilhada entre os 

membros da díade e suas respectivas ações.   
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TABELA 20 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 5 em três períodos 

observacionais.  

BEBÊ 5 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 08 04 19 
N: RES 00 01 01 
D: AFT 02 01 06 
D: DA 00 00 02 
I: BB 03 01 03 
CNVE 15 15 40 

VC 08 04 19 
E: GM 02 00 02 

TOTAL 38 26 92 
 

 O comportamento não verbal espontâneo de tocar objetos e de movimentar o próprio 

corpo obteve maior índice em relação aos outros comportamentos infantis. Foi na primeira e 

terceira observação que o bebê mais emitiu vocalizações, correspondendo a uma frequência 

de 8 e 19 ocorrências. Na última filmagem o bebê respondeu de forma significativa à 

solicitação materna (N=19); demonstrou afeto e desagrado; tomou iniciativa durante a 

interação e até mesmo emitiu gestos como estender os braços para a mãe e bater palmas 

durante uma canção. Logo, verifica-se que todos os comportamentos comunicativos infantis 

apareceram nesta observação, contribuindo assim para o maior número de ocorrências 

(N=92).  
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TABELA 21 – Categorias dos comportamentos comunicativos do bebê 6 em três períodos 

observacionais.  

BEBÊ 6 1ª 
Observação 

2ª 
Observação 

3ª 
Observação 

CATEGORIAS  f f f 
RES: SM 05 10 06 
N: RES 00 00 00 
D: AFT 04 05 00 
D: DA 01 00 00 
I: BB 04 02 06 
CNVE 28 30 23 

VC 13 07 09 
E: GM 02 01 00 

TOTAL 57 55 44 
 

 O comportamento não verbal espontâneo, na subcategoria tocar e/ou movimentar o 

próprio corpo foi o que mais apareceu nas duas primeiras filmagens realizadas, obtendo uma 

frequência respectiva de 28 e 30 ocorrências. Na terceira filmagem se sobressaiu o 

comportamento não verbal espontâneo de tocar objetos. Na primeira observação foi alto o 

número de vocalização enquanto que na segunda filmagem foi alto o número de respostas à 

solicitação da mãe consideradas adequadas e não verbais, isto é, respostas através de ações 

sem a utilização da linguagem verbal. De um modo geral, não se obtiveram comportamentos 

como a emissão de gestos, tais como afastar objeto e bater palmas. A maior parte dos 

comportamentos comunicativos do bebê ocorreu na primeira filmagem, com um total de 57 

ocorrências. Provavelmente a alta frequência destes comportamentos está relacionada ao tipo 

de atividade e interação estabelecida com a mãe, ou seja, às atividades que foram propostas e 

que favoreceram o maior engajamento do bebê.  

Em suma, os comportamentos comunicativos infantis são basicamente do tipo não 

verbal, com exceção das poucas vocalizações emitidas, semelhantes a balbucios. A maior 

parte dos comportamentos dos bebês se refere ao comportamento do tipo espontâneo, seja na 

direção a um objeto ou a uma atividade, seja no movimento corporal. Boa parte do 
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comportamento infantil está também estritamente relacionada à iniciativa materna e aquilo 

que a mãe solicita e/ou espera do bebê, numa determinada situação.  

No intuito de verificar a ocorrência de episódios interativos que destacam ou não o 

fenômeno da atenção conjunta, a seguir serão descritas as observações realizadas em cada 

díade, durante os três momentos observacionais.  

 

3.2.4 Episódios Interativos 

Um episódio interativo se consolida quando dois ou mais indivíduos estão voltados 

para uma determinada atividade, objeto ou evento. De acordo com Tomasello (1995), a 

atenção conjunta, enquanto fenômeno sociocognitivo, além de constituir episódios interativos, 

implica na compreensão de que os parceiros interacionais estão compartilhando o foco sobre 

o mesmo objeto ou evento.  

Em bebês com desenvolvimento atípico, os episódios interativos estabelecidos com as 

mães vão apresentar algumas particularidades, sobretudo quando os bebês não apresentam a 

visão como meio de apreensão do ambiente que o rodeia. Portanto, autores como Bosa e 

Souza (2007) afirmam que estes episódios irão acontecer principalmente através do uso do 

tato e da audição por parte dos bebês. A linguagem utilizada pela mãe vai ser uma ferramenta 

ainda mais necessária e útil para estabelecer a comunicação com o bebê deficiente visual.  

Desse modo, optou-se por descrever alguns recortes das três filmagens realizadas em 

cada díade, que pareceram indicar cenas interativas contínuas e/ou descontínuas que destacam 

ou não a atenção conjunta.  

Díade 1 

 Na primeira observação realizada com esta díade, a mãe alimentou o bebê com um 

iogurte, caracterizando a situação como uma atividade de cuidado. A maior parte da fala 

verbal materna foi no sentido de estimular o bebê a comer, utilizando para tanto, reforços 
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positivos e de incentivo. O bebê, por sua vez, apresentou apenas uma resposta à solicitação 

materna, negando o alimento através da movimentação da cabeça.  

De acordo com Seidl de Moura (2009), a promoção dos cuidados parentais está 

relacionada aos sinais que o bebê apresenta, possibilitando que estes sinais sejam vistos como 

relevantes e intencionais. Logo, é bastante comum que as mães, durante uma situação de 

cuidado ou de alimentar o bebê, como foi o caso desta primeira observação, reaja de forma 

contingente ao bebê dentro de um intervalo de tempo curto, sobretudo quando o bebê sinaliza 

desconforto.  

Por se tratar de um bebê com deficiência visual, mas também que apresenta outros 

comprometimentos, como dificuldade respiratória e atraso cognitivo, além da própria situação 

da interação, haja vista que se deteve na alimentação do bebê, fica difícil identificar episódios 

interativos contínuos que destacam a atenção conjunta. O que se pode afirmar é que mãe e 

bebê estavam sim sincronizados durante o momento interacional, em que o comportamento de 

um influenciou o comportamento do outro.  

A segunda filmagem ocorreu no quarto da casa, no qual mãe e bebê estiveram 

deitados na cama. Em um recorte da observação, foi possível verificar que quando a mãe 

coloca um brinquedo musical ao lado do bebê e pergunta se ele está ouvindo a música, o 

bebê vira a cabeça para o lado do objeto, fornecendo indícios de que está sim ouvindo, 

caracterizando, portanto, um episódio interativo contínuo e que pode indicar atenção 

conjunta. Em outro momento, a mãe solicita que o bebê pegue um bonequinho. Logo, ela 

aproxima o objeto da mão do bebê, o qual segura o boneco. A mãe, como consequência 

desta ação, atribui um feedback positivo ao bebê e lhe demonstra afeto, através de beijos. O 

bebê vira à cabeça para o lado e a mãe solicita que este se movimente. Portanto, com base na 

atuação do bebê a mãe vai dirigindo o seu comportamento, ocorrendo, assim, uma 

descontinuidade na interação.  
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Na última filmagem, mãe e bebê estão na sala da casa, sendo que o bebê está no colo 

da mãe. Assim como na primeira observação, a mãe realizou atividades de cuidado, 

limpando o rosto do bebê, o qual apresenta, sobretudo, comportamentos não verbais 

espontâneos, como abrir a boca e virar a cabeça para os lados. Segundo Seidl de Moura 

(2009), a expressão das emoções dos bebês e a forma com que a mãe ou o cuidador lida com 

estas possibilitam que ambos regulem de forma recíproca a interação. Logo, a mãe fez 

comentários gerais sobre o bebê, o qual demonstrou desagrado, através da ameaça de choro. 

Nesta observação não foi possível verificar a continuidade na interação que caracterizasse 

um indício de atenção conjunta. Provavelmente isto se deve ao fato de que a mãe estava o 

tempo todo iniciando novas atividades, ainda que por meio dos comentários atribuídos ao 

bebê e ao seu estado físico.  

Díade 2 

Na primeira filmagem, mãe e bebê estavam sentados na cama. A mãe escolheu uma 

boneca para fazer parte do momento observacional. Foram verificadas várias ocasiões que 

indicam uma continuidade na interação e um indício de atenção conjunta. A brincadeira 

iniciada pela mãe de segurar o bebê pelas costas para que este não caia e o uso da fala 

“mamãe vai soltar, seguraaaa”, seguida da resposta do bebê de cair deitada no colchão e 

novamente se sentar para novamente cair, pode se constituir como um episódio interativo 

contínuo. Em outro momento, verifica-se a continuidade através da repetição vocal, ou seja, 

o bebê fala “hummm” e a mãe repete, levando o bebê a novamente emitir este som. Segundo 

Nogueira (2009), a base da comunicação pré-verbal infantil está relacionada tanto aos usos 

dos gestos de apontar, mostrar e alcançar, mas também somado aos comportamentos iniciais 

de vocalizar, de emitir diferentes expressões faciais e ainda de movimentar o corpo, de 

forma variada. Logo, por se tratar de um bebê com deficiência visual, não foi possível 
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observar o comportamento de apontar para um objeto, por exemplo, mas a vocalização do 

bebê indicou os primeiros sinais de uma comunicação verbal.  

Um episódio interativo descontínuo pode ser caracterizado quando, por exemplo, a 

mãe solicita ao bebê que “procure o olhinho da boneca”. O bebê bate na boneca e a mãe 

“quebra” a interação, solicitando que o bebê olhe para ela, o qual, de modo contrário, 

aproxima o pé da boneca da sua boca. Desse modo, a realização de algumas pesquisas tem 

mostrado que a mãe adapta o seu comportamento ao interagir com o bebê, conforme já 

discutido neste trabalho, através da interpretação feita do comportamento do mesmo, o qual, 

por conseguinte, regula o comportamento através dos sinais maternos à espera de uma 

mutualidade (Seidl de Moura, 2009).  

Na segunda observação, mãe e bebê estão novamente sentados na cama e a mãe 

escolhe outra boneca para fazer parte da brincadeira. Em um determinado recorte, a mãe 

levanta o bebê e este começa a pular. O bebê, que segurava a boneca em uma das mãos, a 

deixa cair. A mãe pega a boneca e entrega novamente ao bebê. A mãe então pega um 

ursinho e aproxima do rosto do bebê. Logo a seguir a mãe solicita ao bebê um beijo. O bebê 

coloca a mão próxima à boca, indicando, portanto, um episódio contínuo indicativo de 

atenção conjunta. Em outro momento, a mãe segura a mão do bebê e lhe canta uma canção. 

O bebê “bate” na mão da mãe, conforme anunciado pela música cantada “vai mais bote aqui, 

mais bote aqui sua mãozinha, sua mãozinha bem juntinha igual a minha”. A descontinuidade 

acontece quando a mãe solicita que o bebê “solte um beijo” e este se vira e procura a 

boneca. Outra descontinuidade se fez presente no momento em que o bebê começa a pular e 

a mãe lhe fornece um feedback negativo, dizendo “não”, e ainda, iniciando outra atividade 

com o bebê.  

 Na terceira observação, o bebê está em cima da mesa de jantar de frente para a mãe 

que está sentada. O episódio interativo contínuo acontece logo no início da observação, 
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quando a mãe solicita que o bebê cante parabéns. O bebê começa então a bater palmas. A 

mãe, posteriormente, pede que o bebê bata em sua mão, e o bebê assim o faz. A 

descontinuidade surge quando o bebê, mesmo segurando a mão da mãe, utiliza a outra mão 

para pegar um objeto que está próximo ao seu alcance. A mãe ajuda o bebê, aproximando o 

objeto e este, por conseguinte, solta o objeto e baixa a cabeça tentando aproximar o próprio pé 

da boca.  

Díade 3 

Na primeira observação, o bebê estava no colo da mãe e quase não apresentou 

comportamentos comunicativos evidentes. Esta constatação também parece ser reforçada pela 

atitude da mãe que apenas observa o bebê, ora balançando-o ora fazendo algum comentário 

geral sobre o seu estado físico. Em um momento posterior, a descontinuidade acontece, isto é, 

o bebê tenta aproximar o vestido da boca e a mãe o impede. O bebê então coloca a mão na 

boca e a mãe o observa.  

A segunda filmagem aconteceu na sala de estar, onde a mãe esteve com o bebê em seu 

colo. A interação da díade teve seu foco principal na mãe tocando o bebê, ou seja, passando a 

mão pelo corpo do bebê e fazendo perguntas gerais ao mesmo. Este, por sua vez, emitiu 

comportamentos espontâneos, como esticar os braços e mexer a cabeça para os lados. A 

descontinuidade pode ser verificada quando a mãe solicita que o bebê faça besourinhos com a 

boca e o bebê vira a cabeça e começa a chorar. A mãe então levanta o bebê e o senta ao seu 

lado. A interação contínua acontece em outro momento da observação, no qual a mãe levanta 

o bebê no ar e este sorri, indicando o interesse na atividade realizada. O bebê, inclusive, 

sinaliza sua excitação através da vocalização, que parece indicar euforia. De acordo com 

Mendes (2009), as manifestações de afetos por parte das mães parecem influenciar o 

comportamento dos bebês. Nesta observação, foi o comportamento do bebê de demonstrar 

agrado que influenciou o comportamento da mãe em continuar a atividade por ela iniciada.  
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 Na última observação, o bebê está deitado no sofá e a mãe está sentada ao seu lado. 

Um episódio interativo contínuo que indica atenção conjunta acontece quando a mãe coloca 

um ursinho em cima do bebê e este o segura. O reforço na interação acontece quando o bebê 

vocaliza “êêê” e a mãe repete, solicitando que o bebê converse com ela. O bebê então 

vocaliza “hummm” e a mãe novamente repete, movimentando as pernas do bebê para frente e 

para trás, o qual demonstra entusiasmo. A descontinuidade se faz presente em outro momento 

da interação, quando o bebê chora e a mãe atribui ao choro o fato do bebê estar com fome. 

Nesse sentido, a mãe tenta amamentar o bebê, mas o bebê rejeita o peito e demonstra 

desagrado, ameaçando chorar. Somente quando a mãe levanta o bebê é que este se acalma.  

 Seild de Moura (2009) defende a ideia de que nas situações de cuidado e de 

amamentar o bebê, há um significado que vai além do processo de higiene e de alimento, ou 

seja, as trocas interacionais promovem contextos de atribuição de significados tanto as ações 

infantis como em relação a ação materna. Será o transcorrer da interação que melhor 

proporcionará a compreensão destes significados.  

Díade 4 

 Na primeira filmagem, a mãe e o bebê estão sentados na cama, na qual estão alguns 

brinquedos como carrinhos, chocalhos e pandeiro. Logo no início é possível verificar uma 

descontinuidade na interação, ou seja, quando a mãe tenta mostrar ao bebê como deve tocar o 

pandeiro e o bebê direciona a sua atenção para o chocalho, mordendo-o. A mãe vira o bebê de 

frente para ela, mas o bebê continua com seu foco de atenção no chocalho.  

Um episódio interativo contínuo indicativo de atenção conjunta é verificado quando o 

bebê olha para a mãe e esta se aproxima da sua face. O bebê então estica a mão até o rosto da 

mãe e esta o beija. A interação segue com o bebê virando de lado e estendendo o braço para 

pegar um carrinho. O momento observacional ainda apresenta continuidade quando mãe e 

bebê demonstram afeto um para com o outro, sorrindo, beijando-se e se abraçando. De acordo 
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com Seidl de Moura (2009), as trocas face a face propiciam o acesso ao “calor emocional”, 

tanto através do contato corporal quanto através da afetividade demonstrada.  

Na segunda filmagem, mãe e bebê estão sentados no chão do quarto do bebê. Um 

episódio interativo contínuo acontece quando o bebê tenta pegar a bola da mão da mãe. A mãe 

entrega a bola ao bebê e solicita que o bebê fale algo. O bebê olha para a mãe e esta lhe sorri. 

O bebê também responde com um sorriso. Em outro momento, a mãe solicita que o bebê lhe 

jogue a bola, mas o bebê engatinha em direção oposta à mãe, o que pode indicar um episódio 

interativo descontínuo que não indica atenção conjunta.  

A terceira observação também acontece com a mãe e o bebê sentados no chão. A mãe 

ao solicitar que o bebê lhe dê a bola, ele vira de lado, engatinha e se senta no chão. A 

descontinuidade neste momento da interação leva a mãe a fazer comentários gerais sobre o 

estado do bebê, fazendo inferências sobre as ações deste. Em outro momento, a mãe pega um 

carrinho de pano e o aperta, fazendo barulho. O bebê olha em direção ao barulho. A mãe 

repete a ação e aproxima-se do bebê. O bebê olha para o carro e tenta alcançá-lo. A 

descontinuidade acontece quando a mãe aperta o carrinho, abre uma gaveta para fazer barulho 

e observa a reação do bebê. O bebê, por conseguinte, engatinha em direção à porta do quarto, 

demonstrando desinteresse na atividade de engajamento, proposta pela mãe.  

Díade 5 

  Na primeira observação, mãe e bebê estão sentados no chão do quarto do bebê. A mãe 

escolhe uma boneca para fazer parte do momento interativo. Os episódios interativos 

contínuos são basicamente do tipo em que a mãe faz uso de diretivos de atenção, de modo a 

envolver o bebê na interação. Um episódio interativo descontínuo acontece quando a mãe bate 

palmas para chamar a atenção do bebê e este olha para a mãe, mas logo em seguida baixa a 

cabeça e segura a boneca. A mãe solicita que o bebê cante parabéns para a boneca. O bebê, 

por sua vez, se senta no chão e toca em um bichinho de pelúcia que está ao lado e o observa.  
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 Em outro recorte, a mãe sugere ao bebê de que brinquem de esconder o bichinho de 

pelúcia. A mãe coloca a fralda na frente do bichinho de pelúcia e o bebê tenta afastar a fralda. 

A mãe fornece um feedback positivo ao afirmar “achouuu”. Mas, a atenção do bebê 

novamente se volta para outro objeto. É com base nos interesses demonstrados pelo bebê que 

a mãe tenta se inserir e conjuntamente partilhar as ações comunicativas. Para Nogueira 

(2009), a criança ao perceber a relação direta entre seus comportamentos e suas consequentes 

respostas, começa a fazer uso dos mesmos como instrumentos para comunicar e/ou obter 

algo. Este é, portanto, o início da comunicação intencional, que é reforçada pela atribuição 

dada pelos adultos aos comportamentos infantis.  

Na segunda observação a mãe e o bebê estão na sala de estar. Na maior parte da 

filmagem, o bebê demonstrou interesse pela bolsa da câmera de vídeo, manipulando-a. A 

mãe, por sua vez, observou o comportamento do bebê e fez comentários gerais sobre a 

iniciativa do mesmo. Um episódio descontínuo aconteceu quando a mãe tenta entregar a 

chupeta ao bebê e este se detém à observar a bolsa, chegando inclusive a se movimentar para 

outro lado da sala. Fazendo um recorte da filmagem, observa-se um episódio interativo 

contínuo que indica atenção conjunta quando a mãe solicita que o bebê observe a boneca 

engatinhando. O bebê abraça a boneca e a mãe sugere que o bebê coloque a boneca para 

dormir. O bebê bate nas costas da boneca, como se a estivesse colocando para dormir. A mãe 

ajuda o bebê e emite o som “ummm”. Passado um tempo, a mãe aperta a boneca que emite 

um choro. A mãe, então, observa a reação do bebê e lhe dirige a pergunta “quem está 

chorando?”. O bebê olha para a mãe e vocaliza “ummm”. Novamente, a mãe sugere colocar a 

boneca para dormir e o faz, batendo em suas costas. O bebê observa as mãos da mãe e dá 

continuidade ao gesto por esta iniciado.  

A última filmagem acontece também na sala de estar. A novidade é um velocípede 

que o bebê acabara de ganhar. Logo no começo da observação, a mãe sugere que o bebê 



 135 

coloque um dos seus bichinhos na “motoca”, mas o bebê não demonstra interesse e olha em 

direção à câmera. Em um momento específico, a mãe solicita a atenção do bebê, mexendo 

um urso em sua frente, mas o bebê olha para a bolsa que está segurando. A mãe então 

arrasta o velocípede para chamar a atenção do bebê. O bebê acompanha com o olhar a ação 

da mãe. Posteriormente, o bebê novamente volta a atenção para a bolsa e a manuseia. A mãe 

pede que o bebê lhe entregue a bolsa, mas o bebê apenas olha para a mesma e emite um som 

vocálico de desagrado. Somente quando a mãe ameaça sair da sala dizendo que vai até o 

banheiro é que o bebê se dirige para ela, demonstrando novamente desagrado, através da 

ameaça de choro.  

Díade 6 

Na primeira observação a mãe e o bebê estavam deitados na cama. A mãe selecionou 

alguns brinquedos como bonecos de pano e carrinhos de plástico para compor a cena 

interativa. Assim que inicia a filmagem, a mãe balança uma bolinha de pano na frente do 

bebê. O bebê balança os braços querendo alcançar a bolinha. Ao alcançar a bola, o bebê 

começa a rolar na cama e tenta alcançar outro brinquedo. Posteriormente, a mãe e o bebê 

seguram juntos um ursinho, mas o bebê o solta e olha em direção à câmera. A mãe chama o 

bebê para perto de si e lhe mostra um mordedor de borracha. O bebê estende a mão e o pega. 

A cena interativa é finalizada com um sorriso emitido pela mãe. A descontinuidade ocorre 

quando a mãe sugere que o bebê “solte um beijo”. O bebê aproxima o mordedor da boca, vira 

de lado e olha em direção à câmera. A mãe observa-o e o toca, demonstrando carinho. Mas, o 

bebê está com o foco da atenção voltado para a câmera e não para a mãe. 

Na segunda filmagem a mãe está na sala de estar com o bebê. Eles estão sentados 

sobre um colchão. É verificado um episódio interativo descontínuo que não indica atenção 

conjunta quando a mãe chama o bebê para perto de si, mas o bebê não atende ao solicitado e 

olha em direção à câmera. Em outro recorte foi possível perceber novamente uma quebra na 
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interação, ou seja, a mãe ao solicitar que o bebê busque o chocalho, este estende a mão e pega 

um boneco. Somente depois, quando a mãe pergunta ao bebê sobre uma música e o bebê junta 

as duas mãos, como que querendo bater palmas é que se verifica um episódio interativo 

contínuo que indica atenção conjunta. A cena interativa se configura ainda com a mãe 

cantando para o bebê e este sorrindo, demonstrando interesse e atenção na atividade 

compartilhada. 

 Na terceira e última filmagem, mãe e bebê novamente estão na sala, sentados em um 

colchão. Um episódio interativo descontínuo aparece logo no início da observação, quando a 

mãe sugere brincar com a bola, mas o bebê não atende a sua sugestão e olha em direção à 

câmera. A mãe passa, então, a observar o comportamento do bebê. Posteriormente, a mãe 

começa a cantar para o bebê uma música que envolve a coreografia de aproximar-se e afastar-

se um do outro. A sinalização positiva por parte do bebê, através da emissão de sorrisos, faz 

com que a mãe dê continuidade a esta atividade. O episódio finaliza quando o bebê vira a 

cabeça e mais uma vez olha em direção à câmera. A mãe apenas observa o bebê.  

 Destarte, segundo Aquino e Salomão (2009), os contextos de atenção conjunta se 

estabelecem através da regulação mútua entre os agentes interacionais, ou seja, através das 

estratégias utilizadas pelas mães na comunicação com os filhos, seja por meio das diferentes 

expressões faciais, do uso de perguntas ou do fornecimento de informações sobre o contexto 

social, além de outros comportamentos gestuais.   
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

 

 Os resultados apresentados assinalam os estilos comunicativos utilizados pelas mães 

durante as interações socialmente estabelecidas com os bebês, além dos comportamentos não 

verbais que denotaram intenções comunicativas. Partindo da concepção difundida pelos 

estudiosos da linguagem da Perspectiva da Interação Social, isto é, de que os bebês são 

membros ativos e, por conseguinte, a interação é vista como bidirecional, também foram 

apresentados os resultados dos comportamentos comunicativos infantis, que, devido à faixa 

etária e ao nível linguístico dos bebês, se caracterizaram principalmente por comportamentos 

não verbais.  

 Com o intuito de melhor compreender o modo pelo qual mãe e bebê interagem, 

sobretudo os bebês com deficiência visual (os dados dos bebês com desenvolvimento típico 

serviram como parâmetros), optou-se por descrever algumas cenas interativas que 

evidenciaram continuidade/descontinuidade na interação, destacando, portanto, episódios 

indicativos ou não indicativos de atenção conjunta.  

 Além de serem em menor número os estudos realizados com bebês deficientes visuais 

nos primeiros dois anos de vida e a relação com os estilos comunicativos utilizados pelas 

mães, investigar os episódios interativos que destacam a atenção conjunta se mostra de grande 

relevância, uma vez que muitos teóricos associam a atenção conjunta à visão simultânea. 

Contudo, conforme já ressaltado, esta investigação parte da premissa arrogada por alguns 

estudiosos como Bosa (2002) e Akthar e Gernsbacher (2007), de que a atenção conjunta vai 

além do acompanhamento do olhar, podendo ocorrer por meio de outras funções perceptíveis 

como, por exemplo, a função tátil. Foi, portanto, com base nesta premissa que se buscou 
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identificar, principalmente nas díades com bebês deficientes visuais, episódios interativos que 

destacaram o fenômeno sociocognitivo denominado atenção conjunta.  

 Desse modo, no que diz respeito aos estilos comunicativos maternos, foi possível 

verificar que tanto nas mães de bebês com deficiência visual quanto nas mães de bebês com 

desenvolvimento típico, os diretivos, sobretudo os diretivos de atenção foram os enunciados 

maternos mais utilizados, atuando com a função de direcionar a atenção dos bebês e melhor 

envolvê-los nas atividades propostas pela mãe. Segundo Aquino e Salomão (2009), o uso 

destes 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 identificação das variadas formas diretivas, 

isto é, desde os simples comandos até a sutileza dos atos de fala que exigem maiores 

conhecimentos.  

 O uso das requisições, através da solicitação de resposta juntamente com o uso dos 

feedbacks de aprovação/desaprovação foi bastante utilizado em ambos os grupos, sendo, em 

muito dos casos, consequência do comportamento infantil. Semelhante aos resultados 

encontrados por Braz (2000), o uso das solicitações de respostas atuaram como uma forma 

encontrada pelas mães para dar continuidade às ações realizadas pela díade bem como para 

dar suporte na interação com o bebê, mantendo-o engajado. No que tange ao uso dos 

feedbacks, estes foram utilizados em número reduzido, mas apareceram principalmente em 

situações em que os bebês tentavam iniciar uma nova atividade e a mãe fornecia uma resposta 

verbal de aprovação ou não.  

 Portanto, conforme resultados encontrados por Demetras, Post e Snow (1986 citados 

por Braz, 2000), o uso dos feedbacks para crianças de até dois anos está relacionado com as 

intenções comunicativas, isto é, o significado das ações infantis e não estritamente 

relacionado ao correto uso do comportamento comunicativo verbal. Em suma, nas mães de 
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ambos os grupos, o uso das requisições e dos feedbacks, além do uso dos diretivos e dos 

demais estilos linguísticos, atuaram como recursos verbais que favoreceram a interação 

socialmente estabelecida com o bebê, sendo que, no primeiro grupo, além da fala verbal, os 

gestos e o contato físico também foram uma ferramenta a mais que favoreceu a comunicação 

entre as díades.     

O comportamento não verbal materno de observar o bebê também foi um dos 

comportamentos que mais apareceu nos dois grupos (bebês com deficiência visual e bebês 

com desenvolvimento típico), sendo que nas mães dos bebês com deficiência visual, 

somando-se a este comportamento, as mães utilizaram mais a linguagem verbal, fazendo uso 

dos estilos comunicativos já apresentados como modo de sinalizar a sua presença ao bebê, 

utilizando também o contato físico como comunicação, através do contato corporal de 

movimento e/ou de toque. Provavelmente devido a faixa etária dos bebês e o nível linguístico 

destes, as atividades propostas e realizadas pelas díades colaboraram para que as mães, 

durante boa parte do tempo da filmagem, apenas observassem os bebês e suas ações, 

deixando-os mais livres. A diferença nos dois grupos é que as mães de bebês com deficiência 

visual além de observarem os bebês, faziam também comentários gerais sobre seus estados 

físicos e emocionais, diferentemente das mães de bebês com desenvolvimento típico, que ao 

observarem seus filhos, permaneciam em silêncio.   

 Os bebês, por sua vez, apresentaram comportamentos caracterizados como não verbais 

espontâneos, principalmente através do movimento corporal. A presença deste 

comportamento tanto nos bebês deficientes visuais quanto nos bebês videntes provavelmente 

se justifique devido à idade dos bebês, que, estando nos dois primeiros anos de vida, ainda 

não fazem uso da linguagem verbal, daí o motivo das poucas vocalizações, com exceção dos 

balbucios, como forma de expressar intenções comunicativas, mas sim da presença de 

variados gestos, como estender os braços para a mãe, pegar objetos e movimentar partes do 
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corpo. Os bebês dos dois grupos também apresentaram respostas às solicitações maternas, ora 

adequadas ora inadequadas, como, por exemplo, bater palmas quando a mãe sugeria cantar os 

parabéns ou iniciar uma atividade que não envolvia a participação da mãe, diretamente. Logo, 

através da resposta dada pelos bebês, as mães introduziam novas atividades e novos objetos, 

sempre com a intenção de manter a interação e assim, manter o bebê envolvido na situação 

por ela proposta.  

 Em suma, de acordo com Seidl de Moura (2009), os adultos ao se envolverem com os 

bebês os estimulam através do contato corporal, observam as reações destes e adequam os 

seus comportamentos de acordo com o que percebem. Sendo assim, as pistas dadas pelos 

bebês às mães irão possibilitar a continuidade nas interações, e favorecerão a explicação da 

capacidade de atenção conjunta (Tomasello, 2003).   

 Como subsídio para a análise dos dados obtidos através dos comportamentos 

comunicativos maternos e dos comportamentos comunicativos infantis, os recortes de 

episódios interativos contínuos ou descontínuos que configuram ou não contextos de atenção 

conjunta possibilitaram maior aprofundamento sobre as estratégias utilizadas pelas mães para 

interagirem com os bebês, mantendo-os engajados nas atividades propostas e a forma com 

que estes lhes respondiam.  

 Nesse sentido, tanto nos bebês com deficiência visual quanto nos bebês videntes foi 

possível observar episódios contínuos indicativos de atenção conjunta, mas também episódios 

descontínuos que não indicavam atenção conjunta. Por ter sido grande a variabilidade inter e 

intra grupos, o que os dados nos possibilitam afirmar é que os contextos indicativos de 

atenção conjunta geralmente estavam acompanhados do uso de diretivos, principalmente os 

diretivos de atenção e de instrução, bem como o uso do contato físico, especialmente nos 

bebês com deficiência visual, para os quais as mães utilizaram o toque e o movimento 
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corporal como forma de favorecer o contato estabelecido e assim, proporcionar a 

continuidade na interação.  

 Todavia, também foi possível averiguar que os bebês, tanto os deficientes visuais 

como os bebês com desenvolvimento típico, apresentaram a atenção bastante dispersa, fluida 

e entrecortada, o que é característico da faixa etária em que se encontravam durante a 

realização das observações, contribuindo para que as mães estivessem boa parte do tempo 

utilizando e diversificando os recursos comunicativos que facilitassem a comunicação e 

promovessem a interação. Provavelmente o fato das mães introduzirem novos elementos as 

cenas interativas tenha favorecido para a descontinuidade na interação, não sendo possível 

averiguar maiores evidências de episódios que destacam a atenção conjunta. A falta de 

continuidade na forma com que a mãe interage com o bebê não favorece o desenvolvimento 

infantil uma vez que diminui a participação da criança nas trocas interativas. Partilhar a 

atenção diante de objetos e eventos com a mãe, tornando a interação não mais diádica, mas 

sim triádica, favorece o desenvolvimento do bebê e o estabelecimento de cenas de atenção 

conjunta, o que consequentemente leva à construção de significados e à aquisição linguística 

(Silva & Salomão, 2002).  

 Os estudos desenvolvidos sobre interação social e desenvolvimento linguístico, 

segundo as autoras supracitadas, evidenciam que há padrões de estilos comunicativos que são 

característicos, ou seja, a idade da criança, a sua capacidade cognitiva e o seu 

desenvolvimento linguístico influenciam os inputs maternos utilizados, e que há diferença 

entre os estilos de fala da mãe em relação à criança com desenvolvimento típico e à criança 

com desenvolvimento atípico. De fato, o estudo realizado por Bigelow (2003) com crianças 

cegas mostrou que estas têm mais dificuldades em explorar o ambiente e se posicionarem, e 

que o desenvolvimento de episódios de atenção conjunta sofre influências do contexto social 

em que os membros da díade estão engajados. A linguagem será um recurso a mais no 
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estabelecimento destes contextos interativos e no ato de direcionar a atenção da díade para um 

terceiro objeto ou evento.  

 O objetivo deste estudo foi o de analisar a interação mãe-bebê com deficiência visual, 

tendo como parâmetro os dados obtidos através das interações mãe-bebê com 

desenvolvimento típico. Nesse sentido, as mães de bebês com deficiência visual se 

comunicam através da comunicação verbal, utilizando os diferentes estilos linguísticos, mas 

também faz uso do contato físico, através do toque corporal como forma de comunicar ao 

bebê a sua presença. De fato, muitas vezes o termo diretivo “olha, olha aqui” foi utilizado 

com o gesto de pegar a mão do bebê e aproximar de um objeto.   

 Assim sendo, apesar de autores como Batista (2005) postular que não se deve 

conceber a função tátil como substituição do olhar, foi possível verificar que as mães vão de 

encontro a esta colocação, sendo instruídas por partes de programas educacionais a ensinarem 

aos bebês a utilizarem o tato e a audição como recurso substituto da visão. Também foi 

possível perceber que as mães fizeram mais uso da linguagem verbal que as mães dos bebês 

com desenvolvimento típico, apesar de uma diferença pequena.  

 No que diz respeito a forma com que os bebês respondem a comunicação materna, foi 

possível perceber que os bebês deficientes visuais pareceram depender mais das ações 

maternas para interagirem diferentemente dos bebês com desenvolvimento típico, que ficaram 

mais livres e tomaram mais iniciativas durante a interação. Contudo, por concebermos a 

interação como bidirecional, recíproca na qual os membros são agentes ativos, e as ações de 

um influencia as ações dos outros, provavelmente seja por isso que se verificou esta diferença 

no comportamento infantil dos bebês cegos e dos bebês videntes, seja decorrente da ação 

materna que, conforme já visto, foi também diferente no quesito observação. Além de tais 

fatores, é importante considerar a diversidade no diagnóstico da deficiência visual, uma vez 
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que um dos bebês deficientes visuais apresenta, além da ausência da visão, outros 

comprometimentos resultantes da prematuridade.  

 Destarte, ao considerar todos os aspectos analisados através do pressuposto teórico da 

Perspectiva da Interação Social, pode-se afirmar que o estudo dos estilos comunicativos 

maternos e os comportamentos comunicativos não verbais, além dos comportamentos infantis 

e dos episódios interativos, evidenciaram uma grande relevância, mostrando a singularidade, 

mas também os comportamentos em comum, nos dois grupos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO V 

 

 Este estudo se propôs a analisar a interação mãe-bebê com deficiência visual, 

verificando os comportamentos comunicativos maternos verbais e não verbais, os 

comportamentos comunicativos infantis e os episódios interativos contínuos e descontínuos 

que destacaram ou não indício de atenção conjunta. Como objetivo secundário, mas não 

menos importante, também se optou por verificar quais as concepções maternas sobre o 

desenvolvimento infantil, visto que se considera que estas concepções podem estar 

relacionadas à própria interação estabelecida entre mãe e bebê. A escolha por incluir dados de 

bebês com desenvolvimento típico foi feita para subsidiar a compreensão da comunicação 

mãe-bebê com deficiência visual, considerando importante a realização dos mesmos 

procedimentos para os dois grupos, mas sem perder de foco o objetivo maior desta pesquisa. 

 Antes da realização das filmagens, foi feita uma primeira visita à residência domiciliar 

na qual foi possível expor os objetivos do estudo e entrevistar as mães, com um roteiro 

previamente elaborado e com o uso de um gravador digital. A entrevista possibilitou além do 

acesso à concepção das mães sobre o desenvolvimento dos filhos e, nos casos das mães dos 

bebês com deficiência visual, entender a respeito do momento do diagnóstico, dos momentos 

nos hospitais, já que foram bebês que nasceram prematuros, uma melhor familiarização da 

pesquisadora com a mãe participante, favorecendo assim as visitas posteriores nas quais 

foram realizadas as filmagens. Devido ao pouco conteúdo emanado das entrevistas e na 

pretensão de não esgotá-los, foi feita uma análise de conteúdo categorial temática através da 

qual foi possível identificar que as mães dos bebês com deficiência visual estão cientes das 

limitações dos mesmos, mas também sabem que eles podem se desenvolver “normalmente”, 

caso sejam estimulados e tenham recursos para isso.   
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 No que se refere aos estilos de fala materna, estudar os estilos comunicativos, através 

dos diretivos, das solicitações maternas e dos feedbacks, dentre outros, foi de suma 

importância para compreender a comunicação mãe-bebê nos primeiros meses de vida. De 

acordo com a abordagem sociopragmática, para que o desenvolvimento linguístico infantil 

aconteça, além de outros fatores, é fundamental o contato com a linguagem do meio social e 

cultural que rodeia a criança. Os inputs linguísticos, mesmo não direcionados diretamente à 

criança, irão transmitir modelos de regras culturais e conhecimentos sobre a adequação do uso 

da linguagem nos diferentes contextos.  Destaca-se que há uma interatividade na comunicação 

entre as díades, o que acarreta na conduta da mãe em ajustar-se às características infantis, 

adequando a fala verbal e os gestos no intuito de melhor comunicar-se com o bebê.  

Por se tratar de bebês que ainda não completaram o segundo ano de vida, a maior 

parte da comunicação foi do tipo não verbal, com exceção das poucas vocalizações 

semelhantes a balbucios. Considerando a bidirecionalidade das interações, não se perdeu de 

vista que tanto as mães quanto os bebês são participantes ativos, com as ações de um 

influenciando as ações do outro. No entanto, a mãe por apresentar um nível linguístico mais 

avançado que o do bebê, é considerada como a mediadora principal na construção dos 

significados e no próprio desenvolvimento da linguagem infantil, influenciando, dessa forma, 

as posteriores habilidades.   

 Além dos comportamentos comunicativos maternos e infantis, também se optou por 

verificar os episódios interativos contínuos e descontínuos que destacaram ou não cenas de 

atenção conjunta. A opção por se deter na análise das sequências interativas se justifica pela 

possibilidade de acesso aos aspectos qualitativos da interação mãe-bebê.  Nos bebês com 

deficiência visual, os recortes que possibilitaram verificar estes episódios, mostraram que as 

mães utilizaram tanto a linguagem verbal como também objetos e o contato corporal para 

manter a continuidade na interação. Já as mães de bebês com desenvolvimento típico, também 
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fizeram uso destes recursos, mas algumas vezes permaneceram em silêncio, observando o 

bebê e deixando-o mais livre durante a observação.  

 Desse modo, o uso dos vídeos como recurso metodológico foi fundamental e 

diferenciador na formulação dos protocolos e na categorização dos dados, pois possibilitou o 

acesso constante às filmagens e a verificação direta na fidedignidade das transcrições. 

Também foi útil o uso do sistema computacional CHILDES, através das ferramentas CLAN e 

CHAT, que, respectivamente, proporcionaram a automatização no processo de análise dos 

dados.   

 Apesar da limitação do estudo aqui apresentado, uma vez que o número de 

participantes foi pequeno, o que se justifica devido aos critérios de inclusão previamente 

estabelecidos e a dificuldade de encontrar os bebês com deficiência visual total, pode-se 

afirmar que os resultados obtidos possibilitam compreender de forma mais contundente e 

profunda as características individuais e a comunicação estabelecida entre as díades.  

 Novos estudos que se proponham a investigar a interação mãe-bebê com deficiência 

visual e que enfoquem não apenas os estilos comunicativos maternos e as respostas dos bebês, 

mas que também obtenham dados referentes à formação do vocabulário dos bebês se mostram 

de suma importância, já que se percebe que ainda são poucas as pesquisas sobre esta temática, 

em especial no Brasil. Sendo assim, será possível estruturar intervenções já nos primeiros 

anos de vida do bebê com deficiência visual com seus genitores, que visem favorecer a 

comunicação inicial e a aquisição da linguagem propriamente dita.  
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ANEXO A – Carta de Apresentação  

 

 Eu, Carolina Silva de Medeiros, aluna do mestrado em Psicologia Social da UFPB, 
matrícula 108100003, faço parte do núcleo de pesquisa “Interação Social e Desenvolvimento 
Infantil”, sob orientação da Profª Drª Nádia Maria Ribeiro Salomão.  
 Venho solicitar informações desta instituição, a respeito das políticas de atendimento a 
crianças de até dois anos de idade com deficiência visual, para fins de elaboração de um 
projeto de pesquisa.  

Agradeço seu tempo e atenção.  
 
 
 
 
________________________________ 
Carolina Silva de Medeiros  
(aluna pesquisadora) 
 
 
 
________________________________ 
Prof. Dra. Nádia Maria Ribeiro Salomão  
(orientadora da pesquisa)  
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ANEXO B – Entrevista Semi-estruturada  

 

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) 
 
- Como você reagiu frente a este diagnóstico? (exclusivo para as mães de bebês com 
deficiência visual) 
 
- 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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ANEXO C: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 
RESPONSÁVEIS LEGAIS PELAS CRIANÇAS 

 
Esta pesquisa é sobre interação mãe-bebê 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-bebê portador de deficiência 
visual e verificar a relação da interação para aquisição da linguagem dos bebês. A finalidade 
deste trabalho é contribuir para os estudos realizados envolvendo a interação mãe-bebê 
portadores de deficiência visual e com base em observações, verificar quais as formas de 
comunicação verbal e não-verbal presentes e que facilitam ou não a aquisição da linguagem.  

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 últimas 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. 
 
 
 
 
                             __________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
ou Responsável Legal 

 
__________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Participante 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AS  



 165 

MÃES 
 

Esta pesquisa é sobre interação mãe-bebê 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-bebê portador de deficiência 
visual e verificar a relação da interação para com a aquisição da linguagem dos bebês.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para os estudos realizados envolvendo a 
interação mãe-bebê portadores de deficiência visual e com base em observações, verificar quais 
as formas de comunicação verbal e não-verbal presentes e que facilitam ou não a aquisição da 
linguagem.  

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. 

 
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 Pesquisadora Participante 
 


