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RESUMO 

 

 Este estudo objetivou verificar a possibilidade de utilizar a contação 

de histórias como estratégia de estimulação de linguagem, de crianças com 

paralisia cerebral e deficiência mental, na atuação fonoaudiológica. Inclui a 

fundamentação desta dissertação revisão teórica sobre as concepções de 

histórias, fábulas, contação de histórias, narrativa presente na formação do 

homem, concepção de linguagem, paralisia cerebral e deficiência mental. 

Descreve o contexto de atendimento a quatro crianças entre 4 e 5 anos, 

duas do sexo feminino e duas do sexo masculino, com paralisia cerebral e 

deficiência mental, acompanhadas de suas mães, durante cinco meses em 

oito encontros quinzenais para contação de histórias, previamente 

adaptadas e moldadas às necessidades específicas destas crianças 

atendidas no setor de Fonoaudiologia do Ambulatório de Deficiência Mental 

das Casas André Luiz. A coleta e os registros de dados foram realizados 

por meio da filmagem dos encontros, com observações anotadas no 

momento da contação e complementados pelas respostas das mães a dois 

questionários, um inicial referente a elas e outro final referente aos seus 

filhos. A análise dos dados, realizada confrontando expectativas familiares 

iniciais com constatações finais e recortes de episódios dos atendimentos, 

mostrou que a estimulação da linguagem de crianças deficientes pode ser 

feita através da contação de histórias, desde que haja algumas adaptações 

e modificações com base nas necessidades dos sujeitos. Os resultados 

apontam para uma melhora na interação social, na intenção comunicativa, 

na atenção, memória e vocalização. 

 

 

 

 Palavras-chaves: histórias, paralisia cerebral, deficiência mental, linguagem, 

 fonoaudiologia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to verify the telling tales as a strategy 

to language stimulation of children with brain paralysis and mental 

disabilities, in fonoaudiological practice. This study includes a review of the 

concepts of stories, tales, telling tales, types of narrative, language, brain 

paralysis and mental disabilities. It describes the telling tales attending 

process of 4 children, 2 male and 2 female, age from 4 to 5 years, with brain 

paralysis and mental disabilities, from the Fonoaudiological Mental 

Dificiency Outpatient of Casas Andre Luiz, during five months. These 

children were in the company of their mothers. The meetings were recorded 

and the data were analysed regarding the recorded meetings, the registered 

observations and the answers to the two questionaires applied to the 

mothers. The first one was applied in the begining of the study with 

questions about themselves and the second one was applied in the end of 

the study with questions about their children. The results showed that the 

stimulation of language in children with disabilities can be done using the 

telling tales, regarding the subjects needs. The results also show an 

improvement in social interactions, in attention, in memory and in 

vocalization. 

 

 

 

Keywords: telling tales, brain paralysis, mental disabilities, language, 

fonoaudiology   
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HISTÓRIA DE NOSSA HISTÓRIA 

 

CONTANDO HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS: UMA POSSIBILIDADE 

DE ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA ESTIMULAÇÃO DE LINGUAGEM. 

    

Marcia Marçal & Silvia Cristina Marra 
 

ERA UMA VEZ... duas fonoaudiólogas, que uniram suas aptidões, suas paixões e 
seus sonhos. Criaram dentro do ambulatório uma sala de ENCANTOS e se 
transformaram em CONTADORAS DE HISTÓRIAS.                                          
 
Nesta sala se reúnem PEQUENAS crianças e FORTES adultos, todos em busca da 
ILUSÃO perdida. 
 
A cada encontro uma nova MAGIA, trazendo com ela um CALDEIRÃO de 
possibilidades. 
 
PEQUENAS crianças juntas, tornam-se GIGANTES, numa BATALHA fazem grandes 
conquistas. 
 
FORTES adultos PRESOS nas torres de seus castelos libertam-se em busca de 
novos caminhos. 
 
PEQUENOS e FORTES todos se encontram; juntos constroem novos REINOS.   

 

FORTES adultos conquistam um novo olhar, dentro do jogo de ESPELHOS enxergam 
muito além. 
 
PEQUENAS crianças conquistam um novo espaço, nele viram-se do AVESSO, dão 
CAMBALHOTAS e surpreendem. 
 
As CONTADORAS DE HISTÓRIAS que tiram de suas sacolas muito mais do que 
aquilo que é apenas visto; tiram O BRILHANTE, O COLORIDO, O VIBRANTE E O 
GOSTOSO, se encantam. 
 
As Fonoaudiólogas CONTADORAS descobrem que estimular a linguagem destes 
PEQUENOS, através da CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, é mais do que possível, é viável 
e incrível!  
 

E aprendemos assim, todos juntos. Nós e vocês, que: 
“O IMPOSSÍVEL É O POSSÍVEL JAMAIS TENTADO!” 
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ANTECEDENTES 

 

 “Era uma vez...”, assim começam os mais belos contos de fadas e assim, 

também, começa o projeto desenvolvido dentro do setor de fonoaudiologia do 

Ambulatório de Deficiência Mental das Casas André Luiz. 

 

 Lá que essa história começa... no Ambulatório, que atualmente apresenta 

mais de 750 famílias inscritas e atendidas no programa terapêutico, todas em sua 

grande maioria de classe social, econômica e cultural baixa. 

 

 As Casas André Luiz - instituição filantrópica – foi inaugurada em 1958 com 

o objetivo de abrigar e dar assistência necessária a crianças e jovens com 

deficiência mental. Constituiu uma extensão do Centro Espírita Nosso Lar fundado 

em 1949, que priorizava inicialmente a difusão da doutrina de Allan Kardec, tendo 

como princípio básico o trabalho assistencial às famílias carentes do município de 

Guarulhos. A projeção alcançada pelo trabalho social do Centro é também um 

reflexo da assistência espiritual que a entidade vem promovendo junto ao público, 

ao longo de mais de 50 anos de existência. 

 

 Em julho de 1991 foi fundado o Ambulatório de Deficiência Mental das 

Casas André Luiz, com o objetivo de estender à comunidade o tratamento clínico 

terapêutico, até então oferecido somente aos internos da Unidade de Longa 

Permanência. Atendendo crianças, jovens e adultos com deficiência mental, 

associada ou não às deficiências físicas e/ou sensoriais, que convivem com suas 

famílias, uma equipe multidisciplinar passa a atuar em programas e abordagens 

interdisciplinares, valorizando a necessidade de intervir na família, além de 

oferecer um trabalho de reabilitação com qualidade e diversidade. 

 

 Coragem, ousadia e determinação caracterizam a equipe técnica do 

Ambulatório, que oferece às famílias e seus filhos deficientes não só o trabalho 

multiprofissional, mas atenção e apoio em diversas áreas: social, clínica e 
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terapêutica, visando a melhora da qualidade de vida dos deficientes e de seus 

familiares, além do exercício da cidadania. O trabalho se destaca pela 

interdisciplinariedade e intervenção familiar, dessa forma os setores se unem em 

programas de abordagem grupal, trabalhando diversos aspectos em sessões 

conjuntas, sendo que as famílias participam ativamente e/ou são assistidas nas 

diversas abordagens. 

 

 Compondo a equipe multidisciplinar do Ambulatório estávamos nós, as 

fonoaudiólogas, com o projeto “Contação de histórias”. Tínhamos como intenção 

criar um momento especial e diferente, onde todos os detalhes fossem cercados 

de cuidados e atenção, favorecendo o contato social e a construção de uma 

‘sabedoria’ de grupo, um novo aprendizado, particular e peculiar às dificuldades e 

potencialidades de cada participante, proporcionando prazer e motivação para a 

expressão, rompendo barreiras e, quem sabe, encontrando novos recursos para a 

estimulação da linguagem. 

 

 Assim, partindo desta proposta de trabalho, o setor de fonoaudiologia criou 

mais um espaço terapêutico que envolve a criança deficiente e sua família, tendo 

a contação de histórias como mediadora desse contato. 

 

 Ouvir histórias é encantamento, prazer e sedução, provoca emoções, 

recordações e sonhos, é a possibilidade de mergulhar na fantasia e na própria 

alma...ouvir, ver e sentir também com a imaginação. Alguém diria que isso não é 

possível para a criança com deficiência? 

 

 Aceitando o “desafio” de experimentar se seria possível e viável teve início 

o trabalho, cenário da investigação tema deste estudo. 

 

 Buscávamos estimular a linguagem global – expressões faciais, corporais 

ou mesmo a vocalização e fala, aumentando o vocabulário interno – estrutura e 

organização de pensamento, conquistando e exercitando atenção e concentração, 
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estabelecendo sentido de convivência e identidade de grupo, permitindo às 

famílias acompanhar todo esse processo, fazendo sua parte na constituição de 

uma interlocução. 

 

 Acreditávamos que reabilitação não requer somente o que a ciência e a 

competência individual oferecem, exige também criatividade, entusiasmo, 

intercâmbio profissional e um programa previamente estruturado, a fim de 

promover o amadurecimento e fortalecimento das pessoas envolvidas.  

 

 Em julho de 2002, Márcia Marçal, uma fonoaudióloga ex-voluntária do 

Ambulatório, trouxe a proposta de uma tarde de contação de histórias para o setor 

de fonoaudiologia. Inicialmente dois grupos foram formados, com a condição de 

que todas as crianças freqüentassem o setor para as terapias individuais. 

 

 Um dos grupos foi constituído de crianças com Síndrome de Down, entre 4 

e 7 anos, independentes na marcha, com comunicação verbal e relativa 

autonomia; e outro de crianças com Paralisia Cerebral, entre 6 e 9 anos, 

totalmente dependentes na comunicação, mobilidade e vida diária. Sendo 

importante lembrar que, por se tratar de uma instituição que atende pessoas com 

deficiência mental, todas apresentavam limitações variáveis da inteligência. 

 

 A tarde de contação de histórias aconteceu no final do mês de julho 

daquele mesmo ano e dela surgiram alguns questionamentos e inquietações.  

 

 Por que as crianças com Síndrome de Down, que nós, terapeutas, 

havíamos julgado aproveitar mais àquele momento, pouco corresponderam? O 

que faltou para que elas tivessem interesse e participassem daquele momento 

mais ativamente?  

 

 Por que as crianças com paralisia cerebral ficaram envolvidas? Por que 

demonstraram maior interesse e atenção? Por que ‘pareciam’ estar 
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acompanhando e compreendendo a história mais do que as crianças com 

Síndrome de Down?  

 

 Os pais? Seria esse um diferencial para a performance dos dois grupos 

frente à contação de histórias? Seria esse um fator importante para que a história 

pudesse ser contada para a criança deficiente? 

 

 Ou seriam as adaptações feitas para o grupo de crianças com paralisia 

cerebral nos recursos utilizados e no tempo de contação? 

 

 Essas inquietações constituíram profunda motivação que fez nascer um 

novo programa de intervenção fonoaudiológica. O grupo de contação de histórias 

“Era uma vez...”. A experiência no desenvolvimento desse projeto tem ocorrido ao 

longo de três anos, conforme descrito no capítulo IV. Esse capítulo contém o 

registro de partes dessa experiência, apontando para questões da atuação 

fonoaudiológica junto às crianças com deficiência, tema desta Dissertação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho diz respeito a contação de histórias como possibilidade de 

estimulação de linguagem, na atuação terapêutica fonoaudiológica junto às 

crianças com paralisia cerebral e deficiência mental. 

  

 É um estudo que faz uso da narrativa, na forma de fábulas, que permeia a 

relação estabelecida entre a criança e o terapeuta. Narrativa entendida no sentido 

de sua origem etimológica, do latim (narrare): “o ato de contar e compartilhar uma 

história”, que, de acordo com Benjamin (1994), diz respeito à experiência que 

passa de pessoa a pessoa. 

 

 Partindo dessa concepção constituiu-se o Grupo Terapêutico “Era uma 

vez...”, grupo de contação de histórias para crianças com paralisia cerebral do 

setor de fonoaudiologia do Ambulatório de Deficiência Mental das Casas André 

Luiz, como uma possibilidade singular de intervenção fonoaudiológica no 

atendimento a pessoas com deficiências. 

 

 Procurou-se, através da formação do grupo, garantir o contexto social, no 

qual pudéssemos transmitir experiências e vivências individuais e/ou coletivas, 

com o intuito de favorecer aprendizado e desenvolvimento particulares, isto é, de 

acordo com as dificuldades e potencialidades de cada participante. 

 

 Nessa perspectiva do grupo, crianças que já vêm estimuladas e ‘equipadas’ 

com recursos e estratégias particulares de comunicação com seus familiares, 

podem apropriar-se de novos recursos e amadurecer os já existentes, contribuindo 

tanto para um processo de crescimento e desenvolvimento, quanto para o 

enriquecimento e aprendizado individual e/ou coletivo (Cf. PANHOCA, 1999). 

  

 Entre as pesquisas que relacionam história e deficiência, nos aspectos da 

aprendizagem pedagógica ou emocional, não foram encontrados estudos 
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relacionados aos aspectos terapêuticos fonoaudiológicos. Os estudos mais 

recentes encontrados são de três procedências distintas e discorrem mais sobre a 

capacidade cognitiva de compreensão, imaginação, representação das histórias e 

posterior recontagem, o que em muito diverge deste estudo. 

 

 De Israel, os autores Craig & Baron-Cohen (2000) investigam se as 

narrativas de crianças com Autismo e Síndrome de Asperger têm pouco conteúdo 

imaginativo. Nos Estados Unidos, o autor Renz e seus colaboradores (2003), 

analisaram o processo de decodificação das informações contidas nas narrativas, 

construindo e modificando suas representações em meninos com Transtorno de 

hiperatividade e Déficit de atenção. Já na Inglaterra, Shiro (2003) publicou sua 

análise sobre o desenvolvimento das habilidades no uso da linguagem avaliativa 

em narrativas fictícias em crianças venezuelanas. 

 

 Como vimos, as pesquisas sobre o tema apontam para questões 

relacionadas às influências das narrativas sobre os aspectos da imaginação, 

decodificação das informações e habilidades de linguagem de crianças com 

alterações mais especificamente do comportamento. Como na nossa pesquisa as 

crianças que apresentam, além da deficiência mental, alterações motoras 

significativas decorrentes da paralisia cerebral, esses estudos não constituem 

fonte de investigação específica, mas apresentam o recurso “história” dentro da 

reabilitação. 

 

 Existem alguns outros estudos, a saber, Panhoca (1999) e Brito (2000), 

referentes à utilização dos contos de fadas nas clínicas fonoaudiológica e 

psicológica. No primeiro caso, vislumbrando a interferência das histórias nos 

aspectos grafo - perceptivo e construção de textos dentro de uma abordagem 

grupal. Tais estudos serão, ao longo da nossa pesquisa, apresentados ao leitor, a 

fim de contextualizar e fundamentar os aspectos relativos às histórias e suas 

influências no desenvolvimento infantil. 
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 Isto posto, em virtude da pouca investigação científica na área das 

deficiências relacionadas ao campo de atuação fonoaudiológica, pretendemos, 

com este trabalho, realizar um estudo acerca da narrativa oral como instrumento 

terapêutico, a qual o fonoaudiólogo utiliza como estratégia de estimulação de 

linguagem. Para tanto, realizamos uma reflexão acerca da narrativa e suas 

características, associando-a à contação de histórias infantis, bem como um 

estudo da paralisia cerebral, deficiência mental e suas classificações, além de um 

estudo sobre os aspectos da linguagem.  

 

 Ao longo desta pesquisa, procuramos elencar o atendimento 

fonoaudiológico e suas peculiaridades no que diz respeito ao trabalho com a 

criança com paralisia cerebral e deficiência mental, bem como o papel da 

fonoaudióloga contadora de histórias. A proposta de acompanharmos um grupo de 

quatro crianças surge, assim, para efetivar a contação de histórias como um 

possível instrumento de estimulação de linguagem e sua utilização na intervenção 

fonoaudiológica.  

 

 Desta maneira, acreditamos que as contribuições com essa dissertação de 

mestrado seriam mais especificamente à área clínica fonoaudiológica, outras 

áreas da reabilitação e até mesmo à área de pesquisa, sem, no entanto, termos a 

pretensão de esgotar as possibilidades de investigação e de diversificações na 

intervenção terapêutica com a pessoa deficiente. 

  

 Sendo assim, propõe-se este projeto aos seguintes objetivos: 

 

- Verificar a possibilidade de utilizar a contação de histórias como instrumento / 

estratégia de estimulação de linguagem na Fonoaudiologia; 

 

- Resgatar e estimular o papel de interlocutor de cada criança; àquele que ouve 

e se expressa; 
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- Favorecer a construção de um aprendizado particular relacionado às relações 

sociais. 

 

 Diante disto, vislumbramos a investigação e análise clínica da intervenção 

em grupo, como fonte de informações e esclarecimentos para tais 

questionamentos. 

 

 Para tal, gostaríamos de convidar o leitor para “Ouvir” nossa história, 

portanto: 

 

“Abram os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a 

história vai chegar. Abra o coração e dê uma assopradinha, 

que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos 

chamar: história, história, história... que ela já vai começar!” 

(MARÇAL & MARRA, 2004). 
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CAPÍTULO I – TRADIÇÃO ORAL: UMA ‘LITERATURA’ DE SABER POPULAR. 

 

 Uma reflexão sobre histórias contadas ou ouvidas, sobre suas influências 

no homem ou mesmo sobre suas denominações, requer antes uma sucinta 

retrospectiva sobre a Tradição Oral. 

 

 As raízes, culturas e conhecimentos dos povos ditos primitivos ou povos 

do período da pré-escrita encontram-se arraigadas em experiências e ‘saberes’ 

que eram transmitidos de geração em geração, através da palavra1, através das 

rodas de histórias em torno das fogueiras. Após a aquisição e utilização da 

escrita como código de registro, as histórias narradas restringiram-se 

principalmente a camadas populares iletradas e ligadas ao campo, até quase cair 

no esquecimento (Cf. BUSATTO, 2005). 

 

 A tradição oral, pode-se dizer, é uma história que carrega em si as 

transformações do próprio homem, de suas civilizações, cultura, valores, crenças 

e da própria construção do conhecimento. Através da palavra, os povos se 

constituíram e adquiriram conceitos, podendo perpetuar sua imagem e registrar 

na história do mundo a sua existência. “As pessoas se reuniam em torno da 

‘palavra’ do contador” (MATOS, 2005, p. XXII). 

 

 Seguindo o raciocínio de Matos (2005), temos que tais histórias da tradição 

oral constituíram, com o passar do tempo, a Literatura Oral – um conjunto de 

formas narrativas que foram transmitidas através das gerações pela palavra 

falada e que puderam ser resgatadas e registradas pela palavra escrita – 

podendo ser ‘eternizada’ e utilizada quando se fizesse necessário. 

 

                                                 
1 Entendida aqui como “sons que interpelam, dizem, definem, negam ou suscitam. Sons que 
propõem significados, [...] que buscam significar; [...] é sentido..., mas, também e principalmente, é 
o âmbito de tudo o que se configura entre um e outro, ela é a própria linguagem” (PERROTA et al, 
1995, p.14). 
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 Em relação a esse repertório da tradição oral, esta autora nos traz citações 

importantes de Hampâte Bâ, um exímio contador de histórias que reforça essa 

reflexão quando diz que: 

 

“os mitos, contos, lendas, histórias orais [...] 

freqüentemente constituem para os sábios dos tempos 

antigos um meio de transmitir, ao longo dos séculos, de 

uma maneira mais ou menos velada, pela linguagem de 

imagens e sons, os conhecimentos que, recebidos desde 

a infância, ficaram gravados na memória profunda do 

indivíduo, para ressurgirem talvez, no momento 

apropriado, e iluminados por um novo sentido [...]. Eles 

são a mensagem de ontem, destinada ao amanhã, 

transmitida hoje” (MATOS, 2005, p. XXVI-XXVII). 

 

 Fica clara a importância da tradição oral como meio de comunicação, de 

transmissão de idéias, conceitos e conhecimentos, podendo ter relações diretas 

na formação e constituição do sujeito. Se esse tipo de cultura é valorizada para 

pessoas ‘ditas normais’, buscamos aqui estruturar um paralelo com a pessoa com 

deficiência, pois em nenhum momento de nossas leituras encontramos 

referências ou mesmo citações que apontassem o contrário. 

 

 Antigamente, quando não se tinha o hábito da escrita como meio de 

registro e transmissão de conhecimentos e sabedorias, as pessoas, quaisquer 

pessoas, tinham a roda de histórias, como um canal oral de transmissão de 

cultura e conhecimento, que ao mesmo tempo distraía e instruía, favorecendo um 

melhor contato social, a fim de uma construção de um ‘saber universal’.  É 

realmente espantoso, quando nos deparamos com os estudos que relatam que: 

 

“[...] nesses tempos primordiais, a comunicação se dava 

de pessoa para pessoa e os povos que receberam tais 

narrativas viviam distanciados geograficamente, 
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separados por montanhas, rios, mares, em um tempo em 

que as viagens eram feitas a pé, ou a cavalo ou em 

barcos toscos... Isso prova a força da ‘palavra’ como fator 

de integração entre os homens” (COELHO, 2003, p.31). 

 

  Desta maneira, fica assinalado que algumas civilizações valorizavam mais 

as tradições culturais de seus povos, outras nem tanto, mas todas, de alguma 

forma, encontravam-se mescladas às origens e tradições culturais das demais, 

porém vale citar que para os povos: 

 

“[...] o conto de tradição oral, é considerado mais do que 

um estilo literário a serviço do divertimento. Sabe-se que 

neles estão contidos o conhecimento e as idéias de um 

povo, e que através deles seria possível indicar condutas, 

resgatar valores [...]” (BUSATTO, 2005, p.17). 

 

 Quando as pessoas aprenderam a ler e a escrever, as histórias orais 

tradicionais da época lentamente foram perdendo forças, cabendo aos escritores 

e estudiosos coletar as narrativas orais dos povos ancestrais e registrá-las, 

tamanha sua importância e valor cultural, principalmente para que não se 

perdessem. Com o tempo, essas histórias se modificaram, mas com o poder da 

escrita, nunca mais deixarão de existir e encantar. 

 

 Dessa forma, as histórias registradas passaram a constituir o acervo 

literário de mitos, lendas, fábulas e contos que temos até os dias atuais. Vale aqui 

um parêntese para classificar e distinguir uma categoria das outras, para isso, 

buscamos apoio nos estudos de Von Franz (1990), que faz uma rica análise e 

interpretação dos contos de fadas sobre a formação dos homens e também 

alguns estudiosos, como Dohme (2003), Busatto (2005), Coelho (2003), Passerini 

(1998), entre outros de relevância, que buscam de maneira primorosa instruir e 

posicionar o leitor acerca das diversas formas de registros das narrativas orais, 

ou contos de literatura oral. 
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 A citação a seguir pontua, de certa forma, a relevância dos contos de 

literatura oral, entre crenças, valores, raças e culturas, em uma retrospectiva pela 

História da humanidade, para retomar a origem dos contos de literatura oral e o 

início de seus registros na Antigüidade, muito provavelmente pelos povos do 

Oriente: 

 

“[...] que os contos surgiram de uma necessidade 

intrínseca do homem em explicar a sua origem e a origem 

das coisas, dotando de significados a sua existência [...]. 

É uma das mais genuínas expressões culturais da 

humanidade, sem que com isso possamos lhe atribuir 

paternidade. Saber de sua provável origem mostra-se 

apenas uma curiosidade, porque o conto se molda ao 

contexto onde ele é narrado e, como um camaleão, vai se 

adaptando às cores e aos tons de cada povo, de cada 

contador que o narrou. Cada voz imprimiu a sua 

sonoridade, cada corpo as suas emoções. Ele mudou de 

nome e de roupa, mas a sua essência continua inalterada. 

O conto de tradição oral é um retrato da magia e do 

encantamento, uma fantástica criação da mente humana” 

(BUSATTO, 2005, p. 21 e 28). 

 

 Essa afirmação deixa claro que há histórias e histórias..., contos de fadas, 

mitos, lendas e fábulas, no mundo inteiro, muitos são antiqüíssimos, seus 

enredos muito provavelmente se repetem, às vezes com os mesmos detalhes em 

diferentes culturas e nos diversos continentes, outras vezes não. No entanto, se 

são antigos, também se renovam constantemente, a cada vez que são lembrados 

e contados. Sempre que alguém diz “Era uma vez...”, as histórias ganham vida, 

como se nunca tivessem sido narradas anteriormente (Cf. BUSATTO, 2005). 
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1.1 – HISTÓRIAS INFANTIS: MARAVILHOSAS FONTES DE FORMAÇÃO 

HUMANA 

 

 Após esse resumo, que esclarece de certa forma a importância dos contos 

de literatura oral na formação das pessoas, exporemos diversas modalidades e 

tipos de histórias, bem como algumas definições que tenham certa relevância em 

nosso estudo. 

 

 Com magia e fantasia, as histórias infantis lançam sobre nós um 

encantamento e fascínio inesquecíveis capazes de durar a vida toda. A 

determinação, as grandes conquistas, a vitória dos bons sobre os maus, o triunfo 

dos humildes sobre os orgulhosos, nos remetem à esperança e crença de um 

mundo melhor, justo, de possibilidades e igualdades. 

 

 Na verdade, as histórias infantis, os contos de fadas, os mitos, as lendas e 

as fábulas, são muito mais do que simples realização de nossas vontades e 

desejos. Os personagens, seres inanimados, animais humanizados, reis, rainhas, 

príncipes e princesas, são nossos heróis e heroínas; no entanto, conquistam a 

justiça, o reparo para os erros e a plena harmonia, somente depois de superarem 

obstáculos e enfrentarem duras tribulações, jornadas que na maioria das vezes 

nos aproximam desse mundo e valorizam a persistência, paciência e 

determinação (Cf. COELHO, 2003; BUSATTO, 2003; DOHME, 2003). 

 

 Em Dohme (2003), encontramos referências a Malba Tahan2, ao citar que a 

história: 

 

“[...] não é um relato, não é uma criação sem 

conseqüências, mas fruto de um conjunto de saberes que 

faz com que ela seja bem aceita, se perpetue, funcione 

                                                 
2 Pseudônimo do Prof. Júlio César de Mello e Souza, escritor com diversas publicações a respeito 
de matemática, geometria, contos, histórias etc. Seu principal livro “O homem que calculava” é uma 
publicação de notável valor pedagógico, reconhecida internacionalmente. 
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como um veículo de comunicação entre o adulto e a 

criança e que cause um impacto capaz de obter reações 

deste público” (DOHME, 2003, p. 28). 

 

 Von Franz, uma estudiosa do assunto, complementa dizendo que “as 

histórias [...] se originam, freqüentemente, nas experiências individuais através da 

irrupção de algum conteúdo inconsciente, [...] simbólico” (VON FRANZ, 1990, p. 

31).  

 

 A realidade é concebida pelos estudiosos das histórias, como a 

representação comunicada pelas pessoas, via de regra pela fala. Podemos dizer 

que a realidade construída de cada um é um conjunto de histórias apresentadas 

como narrativas, que dão valor e sentido ao existir, “as histórias criam uma 

realidade própria” na vida (GRANDESSO, 2000, p.53). Para a autora, “as 

histórias representam assim, o resultado de empenhos para dar um sentido à 

vida, organizando a experiência em seqüências temporais, configuradas em 

relatos coerentes sobre nós mesmos e nosso mundo” (GRANDESSO, 2000, p. 

201). Segundo ela, as histórias se constroem em uma seqüência linear no tempo, 

por meio da memória e prospecção, brindando a pessoa com um sentido de 

continuidade da existência ‘como’ um referencial para interpretar sua 

cotidianidade e construir seus futuros possíveis.  

 

 Poderíamos nesse sentido afirmar que as pessoas organizam-se em um 

sistema de significados, surgidos, mantidos e modificados na convivência e 

diálogo com os outros. Os significados apresentam-se por meio da linguagem 

como narrativas. As narrativas têm então, função organizadora da experiência de 

cada um. As histórias são compreendidas como se “estivessem no tempo 

gerúndio”, sempre em movimento e abertas à modificação (Cf. GRANDESSO, 

2000). 

 

 Fica cada vez mais notória a coexistência harmoniosa entre histórias e 

formação do indivíduo, através das narrativas orais, por isso, ao aprofundarmos as 
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classificações das histórias, vamos gradativamente nos deparando com muitas 

características intrínsecas ao homem. Sendo assim, uma classificação possível 

para as histórias infantis seria quanto ao seu teor, ou seja, mais especificamente 

quanto às suas características. Temos as histórias de fadas, ou mais comumente 

encontradas com a denominação de contos de fadas, os mitos, as lendas e as 

fábulas. 

 

 No entanto, antes de partirmos para tal classificação, iremos refletir um 

pouco sobre o papel das narrativas e de suas características na formação do 

sujeito, buscando esclarecer ainda o ato de contar histórias. 

 

1.2 – NARRATIVA: INSTRUMENTO DA TRADIÇÃO ORAL QUE PERMEIA A 

FORMAÇÃO DO SUJEITO E A CONSTRUÇÃO DE ‘SABEDORIAS’. 

 

 Nosso propósito neste item é o de resgatar algumas concepções acerca do 

ato de contar histórias, descrever a utilização da narrativa como instrumento de 

contato entre os humanos e esclarecer o uso do termo “Contação de Histórias”. O 

motivo de usar este termo está relacionado com nossos pressupostos de ser a 

linguagem favorecedora do desenvolvimento social e intelectual. 

 

 Primeiramente, gostaríamos de salientar que a experiência de ouvir 

histórias de um contador, preparado para isso e que organiza cada detalhe, 

constitui-se o principal instrumento deste trabalho. 

 

 Consideramos o ato de contar histórias uma arte, como tão bem nos situa a 

autora Abramovich (1989), em seu livro sobre literatura infantil. Nessa obra lemos 

pela primeira vez o termo contação, cujo significado estrutural e funcional requer 

esclarecimentos. Para tal recorremos ao dicionário e encontramos em Ferreira 

(1975), as seguintes definições: 
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 Contação – termo não encontrado no dicionário, verbete utilizado por 

contadores de histórias. 

 Contar – v.t.d. – relatar, narrar, tencionar. 

 Relatar – v.t.d. – mencionar, narrar, expor, referir. 

 Referir – v.t.d. – 1. narrar, contar; 2. citar; 3. atribuir, imputar, v.p. 4. dizer 

respeito, ter relação. 

 

 Nas três definições acima, temos narrar como termo comum, o que nos 

remete à busca de esclarecimentos também para: 

 

 Narrar – v.t.d. – contar descrevendo, relatar, referir uma narrativa. 

 Narrativa – s.f.– narração, conto, história. 

 Narração – s.f. – 1. ação ou efeito de narrar; 2. exposição (oral ou escrita) 

de um fato, narrado por um narrador. 

 Narrador – s.m – o que narra. 

  

 Compreendemos então que a definição de contar – narrar traz em si um 

envolvimento maior por parte daquele que narra uma história com detalhes. Esse 

envolvimento requer condições apropriadas, constituindo-se a narrativa um elo 

estabelecido entre o contador e seus ouvintes.  

 

 Refletindo sobre isso, surgiu a necessidade de criarmos um momento 

especial, onde todos os detalhes fossem cercados de cuidados e atenção por 

parte da fonoaudióloga contadora. Envolve a escolha, o domínio da história e 

todas as suas implicações; a preparação do ambiente físico, que deve ser 

adequado para o que se pretende; o momento, a ser definido, escolhido e 

aguardado. Tudo isso constitui um evento de comunicação especial – a narrativa – 

que para Benjamin (1994), é uma arte que tem a “marca” do narrador, que, por 

sua vez, retira da própria experiência o que conta, absorvendo e incorporando ao 

seu relato as experiências e vivências de seus ouvintes. 
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 Esses cuidados definem que a contação de histórias implica algo muito 

mais do que simplesmente ler uma história, ou contá-la em voz alta sem intenção 

ou com o simples objetivo de entreter e passar o tempo; ela implica, segundo 

Benjamin (1994), uma experiência que é transmitida de pessoa a pessoa, tendo 

uma dimensão utilitária, considerada ensinamento moral, sugestão prática, 

provérbio ou uma norma de vida. 

 

 Ensinando, sugerindo ou mesmo norteando, a contação de histórias 

desperta no outro o interesse pela comunicação, estimulando a imaginação e 

fantasia através de representações interiores. Dohme (2003), nos mostra isso 

quando atribui às histórias um papel educacional que influencia o desenvolvimento 

pessoal e a formação de uma atitude social mais cooperativa, afirmando que as 

histórias influenciam as atividades lúdicas e conseqüentemente o aprendizado. 

 

Contar e ouvir histórias, como já vimos, é a forma mais antiga de contato 

entre grupos de humanos e, conseqüentemente, a forma mais antiga de 

transmissão de conhecimentos, o que de fato constitui a tradição oral, patrimônio 

da poesia que se centraliza em alguém que conta: o narrador (Cf. BENJAMIN, 

1994). 

 

 Seguindo o pensamento desse autor, as histórias garantiram a 

sobrevivência cultural de muitos povos, seus ensinamentos e tradições. Muitos 

são os estudos que fazem estas referências, incluindo os povos que já tinham a 

escrita, confirmando ser uma manifestação cultural universal e originada de modo 

espontâneo. Possibilitando tráfego entre países e línguas, bem como entre 

pessoas de status diferentes, a narrativa, como mediadora e canal de 

comunicação, conserva suas forças e, depois de muito tempo, ainda é capaz de 

se desenvolver.  

 

 No entanto, para isso necessitamos do narrador, aquele que através de 

suas experiências “sabe dar conselhos”, expor uma história a partir da 
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interpenetração do homem “viajante”, que vem de longe e do homem de costumes 

e tradições locais. 

 

 Por tudo que ficou exposto, a narrativa, por constituir o canal de 

aproximação entre os homens e possibilitar a transmissão de idéias, conceitos e 

sabedorias, foi a estratégia escolhida para este trabalho, pois como já vimos, está 

relacionada ao jogo dialógico, portanto permeada pela linguagem e suas funções, 

sendo considerada como favorecedora da comunicação, buscando sempre a 

construção de sentido e significado para as vicissitudes humanas. 

  

 Para a nossa proposta de trabalho encontramos referências em alguns 

autores, que estudam, definem e utilizam a narrativa, ou seja, o ato de narrar uma 

história, como estratégia terapêutica ou social, conforme apresentamos a seguir. 

 

  Bettelheim (1980), um dos mais famosos psicanalistas que discutiu a 

importância dos contos de fadas para a formação do ser humano, discorre sobre 

sua experiência com crianças normais e também com autistas e registra: “Os 

contos de fadas transmitem que a luta contra as dificuldades graves na vida é 

inevitável, parte intrínseca da existência humana” (Cf. BETTELHEIM, 1980). 

Nesse sentido, acreditamos que a utilização das histórias no trabalho de 

estimulação de linguagem para crianças com paralisia cerebral e deficiência 

mental poderia ser considerada uma estratégia terapêutica para favorecer o 

exercício da linguagem e a constituição do sujeito interlocutor frente às 

dificuldades que a deficiência lhes impõe. 

 

 Contribuiu ainda para a escolha da narrativa como estratégia terapêutica 

um outro estudo, o da fonoaudióloga Panhoca (1999), que relata sua experiência 

com um grupo de crianças com atraso de linguagem, utilizando como material de 

base terapêutica as histórias contadas. Nesta ótica de trabalho a autora nos 

mostra que o grupo terapêutico-fonoaudiológico é o lugar no qual experiências 

lingüísticas-comunicativas mediadas são altamente favorecidas.  
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 A partir dessas referências, pensando na população atendida no setor de 

fonoaudiologia do Ambulatório de Deficiência Mental das Casas André Luiz, com 

comprometimento de comunicação, que vai muito além da questão da 

verbalização (produção de fala), decidimos utilizar esta ferramenta terapêutica: as 

histórias contadas por um mediador específico, a fonoaudióloga contadora de 

histórias. 

 

 Vale ressaltar que, para o terapeuta, será mais importante todo o processo 

de envolvimento e participação do paciente com a história e o conteúdo que vai 

sendo desvendado ao longo dos meses de trabalho, que o produto final em cada 

sessão. A ênfase não é em alguma aquisição imediata, mas sim no respeito ao 

tempo de cada criança, permitindo a evolução e o desenvolvimento, construindo 

uma nova forma de comunicação a partir da constituição do sujeito interlocutor. 

Nossa maior vitória será poder, de alguma forma, fazer a diferença na história de 

vida dessas pessoas especiais, favorecer o contato social, a manutenção olho no 

olho, a atenção e visualização do que se conta, estimulando uma melhor 

compreensão da linguagem e de suas funções. 

 

 Assim sendo, faz-se necessária uma referência a quem se tem como 

norteador das concepções de linguagem e aprendizado, Vygotsky (1989). Para 

esse autor, o aprendizado é qualitativo, sempre em busca de aproximar o real (o 

que o sujeito sabe) do potencial (o que o sujeito pode saber). Esse é um processo 

complexo que não se dá de forma estanque. Requer, por exemplo, na contação de 

histórias, que o conteúdo narrado se encontre ligado ao contexto social no qual a 

criança está inserida. 

 

 Para que o potencial da criança seja aproveitado e se manifeste, a atividade 

a ser proposta requer a inserção no espaço social, favorecendo a mediação entre 

dois seres humanos. Mediação do eu para o outro e do outro para o eu. Há que se 

entender aqui que essa relação é mútua e que o aprendizado se dá de forma 

gradual e cumulativa. 
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 Como profissionais, muitas vezes temos que nos desvencilhar de 

experiências e vivências ao longo de nossa vida, para que não influenciemos 

nosso modo de pensar e agir terapêutico, o que na maioria das vezes é muito 

difícil; no entanto, quando mantemos uma coerência entre pensar, fazer e sentir, 

não necessariamente teremos que mudar nossas concepções, pois se a mudança 

se der no espaço para o outro ‘ser o que pode ser’, estaremos favorecendo a 

construção do sujeito interlocutor.  Pois o ato de narrar nunca se repete da mesma 

maneira, sempre apresenta um novo elemento que se faz presente, o que 

contribui para a significação e ressignificação de linguagem e que pode ser 

transmitido e retransmitido sempre que se queira (Cf. BRITO, 2000). 

 

 Esse autor traz conceitos importantes sobre a narrativa oral.  

 

“Toda narrativa se estrutura sobre cinco elementos, sem os 

quais ela não existe. Sem os fatos não há história, e quem 

vive os fatos são os personagens, num determinado tempo 

e lugar. Mas, para ser prosa de ficção é necessária a 

presença do narrador, pois é ele que fundamentalmente 

caracteriza a narrativa [...] o narrador é o elemento 

organizador de todos os outros elementos, o intermediário 

entre o narrado e o autor, entre o narrado e o leitor” 

(BRITO, 2000, p.11). 

 

 O mesmo autor apresenta também, idéias referentes à influência que as 

histórias contadas têm na formação do sujeito e elabora hipóteses sobre a 

utilização das mesmas no processo terapêutico. 

 

 Essas reflexões descrevem e justificam a escolha e utilização da contação 

de histórias feita através da narrativa oral, como estratégia de intervenção 

terapêutica para a estimulação de linguagem de crianças com paralisia cerebral. 
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 Esses elementos descritos englobam os elementos trabalhados na 

linguagem quando da estrutura dialógica, sendo assim, pretendemos verificar com 

este estudo se as histórias, enquanto narrativas, constituem uma interessante 

forma de contato e aprendizado para as crianças com paralisia cerebral e 

deficiência mental. 

 

 As histórias vêm sendo narradas durante anos em rodas e reuniões 

familiares, distraindo e instruindo todo o povo. Estão presentes na evolução da 

humanidade, onde a mesma história é transmitida, de geração a geração; essa 

força da tradição oral tem sofrido profundas transformações ao longo dos anos, 

advindas do ritmo acelerado da civilização em busca do progresso, do 

desenvolvimento da indústria, tecnologia e no declínio da experiência 

compartilhada, mas ainda é um patrimônio de sabedorias. O narrador irá retirar da 

sua experiência aquilo que será contado e incorporando as coisas narradas às 

experiências de seus ouvintes, em Benjamin (1994), irá manter a tradição oral 

como patrimônio épico. 

 

 O contador de histórias é o centro de toda a estrutura deste estudo, como 

mediador entre histórias e crianças, é: 

 

“[...] figura entre os mestres e os sábios. Sabe dar 

conselhos... Pode recorrer ao acervo de toda uma vida 

(uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas 

em grande parte a experiência alheia) [...]. Seu dom é 

poder contar [...] é o homem que poderia deixar a luz tênue 

de sua narração consumir completamente a mecha de sua 

vida” (BENJAMIN, 1984, p.200). 

 

  Sendo assim, partimos agora para uma classificação e 

caracterização das histórias que são escritas, lidas, contadas e recontadas no 

mundo. 
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1.3 – CONTOS DE FADAS, MITOS, LENDAS E FÁBULAS: FILHOS DA MESMA 

MÃE. 

 

1.3.1 – CONTOS DE FADAS 

 

“O que há de comum a todos os contos de fadas é o resto 

de uma fé originária dos mais antigos tempos e que 

exprime, em conceitos imaginativos, fatos supra-sensíveis. 

[...] O significado dessas imagens perdeu-se há muito 

tempo, mas ainda é sentido e confere ao conto o seu 

conteúdo, ao mesmo tempo em que satisfaz o gosto natural 

pelo maravilhoso. Os contos de fadas jamais são um jogo 

cromático de uma fantasia sem teor” (GRIMM, 1963 apud 

PASSERINI, 1998, p. 68). 

 

 Os contos de fadas surgiram inicialmente na imaginação dos homens, 

acredita-se, muitos séculos antes da era cristã. Von Franz nos auxilia explicando 

que os contos de fadas foram, muito provavelmente, encontrados nas colunas e 

papiros egípcios (Cf. VON FRANZ, 1990).  

 

 No dicionário encontramos no verbete conto “uma narração falada ou 

escrita, pouco extensa e concisa, que contém unidade dramática, concentrando-se 

a ação num único ponto de interesse” (Cf. FERREIRA, 1975). 

 

 Von Franz (1990) afirma que o estudo dos contos é essencial para que se 

delineie a base humana universal, seus estudos aprofundam-se nos contos e nas 

suas interpretações pois, para ela, apresentam uma linguagem que todos 

entendem. Ainda para a autora, os contos de fadas têm como verdadeira base a 

arquetípica: 

 

“[...] é a expressão da estrutura mais geral, e ao mesmo 

tempo mais básica do ser humano [...] isso se deve ao fato 
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de [...] estar além das diferenças culturais e raciais, 

podendo assim imigrar facilmente de um país para outro 

qualquer” (VON FRANZ, 1990, p.35). 

 

 A narrativa dos contos de fadas, “é uma ficção que usa a fantasia, dons 

sobrenaturais, personagens e objetos enfeitiçados, fatos que conduzem ou dão 

solução à história são simples, inesperados e, justificados pela magia” (DOHME, 

2003, p. 30).  

 

 O tema geralmente refere-se a uma questão existencial ou ética, a trama e 

o enredo se desenrolam em um ambiente ou reino que não são concretos. Sua 

estrutura é definida como tendo começo, meio e fim, o que favorece, segundo 

estudiosos, a abordagem de aspectos materiais, sensoriais e sociais do ser 

humano, permitindo às crianças acompanhar tais histórias do começo – “Era uma 

vez...” ao fim – “e foram felizes para sempre” (Cf. PASSERINI, 1998). 

 

1.3.2 – MITOS 

 

“Os mitos antigos foram concebidos para harmonizar a 

mente e o corpo. A mente pode divagar por caminhos 

estranhos, querendo coisas que o corpo não quer. Os mitos 

e os ritos eram meios de colocar a mente em acordo com o 

corpo, e o rumo da vida em acordo com o rumo apontado 

pela natureza” (CAMPBELL, 1990 apud PASSERINI, 1998, 

p. 77). 

 

 Em outra perspectiva, encontramos os mitos ou ritos, que em Ferreira 

(1975) estão definidos como sendo “história que relata a história dos deuses, 

semideuses e heróis da antiguidade, [...] que não tem existência real, quimera, 

absurdo, utopia”. Seu surgimento se explicaria pela necessidade do homem em 

compreender sua existência e seu destino (Cf. PASSERINI, 1998). 
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 Temos ainda uma afirmação de que mito é uma “produção cultural, 

apresentado como forma solene, litúrgica e poética, [...] conjunto de expressões 

culturais conscientes, com idéias expressas de maneira mais explícita, e que são 

subdivididos em mitos e mitos religiosos” (VON FRANZ, 1990, p. 33 – 35). 

 

 Ao contrário dos contos de fadas, os mitos são narrativas de personagens 

que, em geral, têm poderes divinos, e normalmente realizam proezas distantes da 

vida cotidiana e da realidade. Revelam, portanto, um significado simbólico, “se 

desenvolvem no plano sagrado ou sobrenatural, seus personagens são deuses e 

sua finalidade expressaria a dependência do homem e do mundo em relação a um 

plano divino” (PASSERINI, 1998, p. 78). 

 

 As idéias dos mitos encontram-se escondidas, dissimuladas ou 

fragmentadas, muito provavelmente pelas distorções ocorridas nas transmissões 

orais realizadas ao longo do tempo (Cf. DOHME, 2003). 

 

1.3.3 – LENDAS 

 

“A lenda, mais verdadeira do que a história, é um precioso 

documento: ela revela a vida do povo, comunica-lhe um 

ardor de sentimentos que nos comove mais do que a 

rigidez cronológica de fatos consignados” (BAYARD, 1957 

apud PASSERINI, 1998, p. 75).  

 

 As lendas como outra modalidade são tidas como relatos de fatos reais, 

transformados e ampliados pela imaginação do homem. Em Ferreira (1975) “são 

narrativas populares que envolvem acontecimentos fantásticos, são histórias 

fabulosas que devem ser lidas”. 

 

 Sob este enfoque, sua origem revela-se pela necessidade do espírito 

humano melhor esclarecer o mundo que o circunda e os aspectos que ainda lhe 

são incompreensíveis (Cf. PASSERINI, 1998). Refere-se a uma narração na qual 
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os fatos transcorrem dentro de um tempo definido, o comportamento dos seus 

personagens apresenta-se histórico ou heróico; normalmente são histórias que 

têm localização geográfica definida e relação estreita com o folclore (Cf. DOHME, 

2003).  

 

 Vale retomarmos o pensamento dessa autora quando diz que os dons 

sobrenaturais atribuídos aos personagens ou aos fatos acabam transformando a 

credibilidade das histórias lendárias, gerando dúvidas quanto a sua existência ou 

não. Dohme (2003), encontra ressonância em Passerini (1998) quando afirma 

serem a oralidade, o anonimato, a persistência e a antiguidade critérios 

fundamentais que definem as características das lendas, questionando-se sua real 

existência. 

 

1.3.4 – FÁBULAS 

 

“A expressão popular e democrática, alheia à exegese 

religiosa, é a fábula, a história onde os animais discutem, 

sentenciam, decidem prêmios, castigos, ironias e louvores, 

substituindo os homens em suas virtudes e vícios” 

(CASCUDO, 1984 apud PASSERINI, 1998, p. 72). 

 

 De acordo com Ferreira (1975), fábula é “narrativa curta, simples que 

contém uma lição de moral, historieta de ficção, de cunho popular ou artístico, de 

caráter alegórico, destinada a ilustrar um preceito”. 

 

 Os gregos costumavam chamar a fábula de apólogo, sendo que esta 

palavra também costumava ser usada por eles, para designar uma pequena 

narrativa que encerra uma lição de moral. Etimologicamente, fábula se relaciona 

com a palavra latina fabulare e significa assunto de conversa, boato, rumor, 

história, conversar, narrar; o que mostra que a fábula tem sua origem na tradição 

oral, aliás, é da palavra latina fábula que vem o substantivo português fala e o 

verbo falar (Cf. PASSERINI, 1998). 
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 A grande maioria das fábulas tem como personagens animais ou criaturas 

imaginárias, fabulosas, que representam, de forma alegórica, os traços de caráter 

(negativos e positivos) dos seres humanos, é isso que distingue as fábulas das 

demais espécies metafóricas ou simbólicas literárias (Cf. PASSERINI, 1998). 

 

 Ela é uma das raras formas literárias cujas origens, já sabemos, perdeu-se 

no tempo e, mesmo assim, conseguiram resistir até os dias de hoje, vivas, sem 

perder suas características essenciais. É muito provável que as fábulas que 

chegaram até nós por meio da escrita tenham existido durante muito tempo, 

como narrativas tradicionais orais, o que faz esse gênero remontar a estágios 

muito arcaicos da civilização humana (Cf. VON FRANZ, 1990; DOHME, 2003). 

 

 Podemos dizer que as fábulas apresentam os elementos essenciais da 

narrativa. Por mais simples que seja, apresenta ação (seqüência de 

acontecimentos), personagens (que participam dos acontecimentos), narrador 

(que conta a história), espaço (lugar dos acontecimentos) e tempo (quando 

acontece a história); via de regra é uma narrativa curta, geralmente um diálogo; 

seus personagens são animais, figuras antropomórficas, que tem aspecto ou 

forma de ser humano, que pensam, sentem e agem como eles, são verdadeiras 

‘personificações’ do homem. Sendo assim, as raposas, os leões, as cobras, as 

tartarugas e os lobos caricaturam virtudes e defeitos das pessoas, simbolizando e 

representando os diferentes tipos – o poderoso, o astuto, o forte, o maldoso, o 

vaidoso, o ingênuo, e outros; transmitem quase que invariavelmente um 

ensinamento e ao final da história destaca-se uma moral (Cf. VON FRANZ, 1990; 

PASSERINI, 1998; DOHME, 2003). 

 

 A estrutura das fábulas geralmente se repete, apresentam invariavelmente 

uma situação inicial, a ser descrita pelo contador, um obstáculo, tido como um 

problema a ser superado, uma tentativa de solução desse problema e um 

resultado final, quase sempre uma ‘lição de moral’ tida como linguagem temática, 

que pode ser usada e analisada independentemente da fábula. Sabemos ainda 
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que a fábula pode levar o leitor ou ouvinte a dois mundos, um imaginário, 

narrativo, fantástico e o outro real, dissertativo e temático. (Cf. BUSATTO, 2003; 

DOHME, 2003). 

 

 Ao cruzarmos a fronteira do real com o imaginário, ou seja, ao cruzarmos a 

fronteira do “Era uma vez...”, entramos num mundo em que, como os sonhos, a 

realidade se transforma.  De repente os animais falam e ainda são muito mais 

espertos do que os seres humanos. Uma figura pobre e simplória, sem 

expressão, pode tornar-se um herói, irresistível e corajoso capaz de incríveis 

façanhas. Paralelamente a esse mundo, as histórias reúnem elementos vitais, 

eternos, mágicos, que têm o dom de transformar. No plano da imaginação, basta 

pensar em algo para concretizá-lo.  O mundo real raramente é justo, humanitário 

e feliz, mas na maioria das histórias, quase sempre há generosas recompensas 

para os bons e castigos para os maus.  A justiça natural constitui um dos grandes 

atrativos das histórias, outro é o seu poder de nos envolver, encantar e empolgar. 

 

 As fábulas podem ser usadas amplamente com o objetivo de estimular a 

criança. Essa pequena narrativa serve como instrumento de aprendizagem, 

fixação e memorização dos valores morais do grupo social (Cf. PASSERINI, 

1998).  

 

 As fábulas são histórias breves, simples, precisas e bem sincronizadas, 

sempre adequadas à idade, temperamento e capacidade de compreensão e 

contextualização de quem as ouve, exigem a atenção e o esforço da criança, 

indicando o quanto está captando e interagindo com o momento da história e 

conseqüentemente com a linguagem do adulto. São histórias mágicas, milenares, 

que ao retratar os animais nos fazem refletir seriamente sobre o comportamento 

humano. Na verdade, a fábula é um “estudo sério sobre o comportamento 

humano”, a ética e a cidadania. E sabendo o significado dos animais na vida das 

crianças, este trabalho selecionou basicamente as fábulas como principais 

histórias a serem contadas na clínica fonoaudiológica, já que as mesmas, em sua 
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grande maioria, têm como personagens principais os animais (Cf. BUSATTO, 

2003; DOHME, 2003). 

 

 Podemos afirmar que o nascimento da fábula coincide com o aparecimento 

da linguagem. Antes de ser considerada um gênero, passou dispersa na boca do 

povo. Encontramos na grande maioria das referências citadas, e em outros 

estudos, registros que apontam que na história do Ocidente tivemos nomes que se 

destacaram como autores de fábulas.  

 

 A fábula nasceu simultaneamente na África, Europa e no Oriente. As 

fábulas orientais foram passando da Índia para a China, ao Tibet e à Pérsia, 

terminando na Grécia com Esopo, que soube adaptar as histórias orientais à 

sabedoria grega (Cf. BUSATTO, 2003). O mais famoso homem, tido como o 

precursor das fábulas, foi Esopo, que viveu entre os séculos VII e VI a.C. Diz 

ainda a tradição, que ele foi um exímio contador de histórias, um fabulista 

maravilhoso, mas que não deixou nenhuma de suas fábulas registradas. Seus 

apólogos foram registrados de forma literária mais tarde por outros autores. O 

mais importante deles foi o romano Fedro (15 a.C. – 50 d.C.), que se declarava 

admirador e imitador de Esopo.  

 

 As fábulas de Esopo têm como características a concisão e a objetividade, 

são curtas, bem humoradas e suas mensagens e ensinamentos estão 

relacionados com os fatos do cotidiano. A efabulação inicia-se de imediato com o 

motivo central da história e os acontecimentos se sucedem num ritmo acelerado. 

Fedro recontou a grande maioria das fábulas de Esopo, a forma literária das 

fábulas de Fedro, se assemelha à poesia. Suas fábulas mostram através da sátira 

sua revolta contra as injustiças sociais e os crimes existentes naquela época, de 

um modo geral, suas críticas se direcionavam à sociedade e sua estagnação. 

 

 No século XVII, na França, viveu o mais importante fabulista da era 

moderna, Jean de La Fontaine (1621 –1695). Suas fábulas apresentaram um farto 
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material para criticar a sociedade com leveza, perspicácia e ironia, através dos 

textos cifrados que denunciavam misérias, desequilíbrios e injustiças da época. 

Embora tenha alterado ou enriquecido substancialmente os argumentos e o 

espírito das fábulas greco-romanas, ele não tocou no caráter ou na simbologia que 

seus antecessores atribuíram aos animais. 

  

 Vale destacar, que La Fontaine, além de compor suas próprias fábulas, 

também reescreveu em versos franceses muitas das fábulas antigas de Esopo e 

de Fedro. 

 

 As fábulas, como a afirmação a seguir sugere, podem contribuir para o 

desenvolvimento intelectual e de linguagem das crianças, 

 

“as fábulas trabalham com a parte racional das crianças, 

[...] irão trazer a elas exemplos de fatos, características de 

personalidades e tipos de relacionamentos que vão levar a 

conseqüências. Estes exemplos, farão com que ela 

exercite o seu raciocínio, sua inteligência, convidando-a a 

relacionar estas experiências com as suas, [...] de forma a 

dar elementos para a formação de [...] um repertório de 

ação em situações concretas” (DOHME, 2003, p. 99 – 100). 

 

 Retomando Esopo, achamos interessante sua história de vida. Além de 

curiosa, é uma história repleta de informações que talvez possam esclarecer o 

surgimento das fábulas. Segundo Mathias (1983), várias lendas nos falam de um 

escravo grego chamado Esopo, que viveu aproximadamente em 620 a 560 a.C., 

dizem que foi comprado e vendido muitas vezes, muito provavelmente devido à 

sua estranha aparência: 

 
“Imagina-se que ele era corcunda, tinha o nariz chato, 

lábios muito grossos e a cabeça deformada; também era 

anormalmente moreno. As lendas fazem crer que ele sofria 

de um defeito da fala, o que devia incomodá-lo quando 
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contava histórias, mas não lhe afetava a agilidade mental. 

As experiências e as viagens de Esopo deram-lhe um 

conhecimento e uma sabedoria superiores aos de seus 

companheiros. Talvez por causa de suas deficiências, ou 

apesar delas, ele possuía uma profunda compreensão da 

humanidade e de todas as fraquezas, o que se reflete nas 

suas fábulas. Adaptou para o comportamento dos animais 

aquilo que percebia, sabendo que dessa maneira seria 

mais fácil às pessoas aceitarem e entenderem a verdade 

dos seus julgamentos simples. Foi o fato de Esopo julgar 

as pessoas, que, dizem as lendas, acarretou sua morte. Ele 

viajou para a Ilha dos Delfos e declarou que, de longe, ela 

parecia ‘feita de um material pujante’, mas de perto 

revelava-se ‘um monte de ervas daninhas e lixo’. Seus 

comentários irritavam a tal ponto os habitantes da ilha, que 

estes se enfureceram, agarraram-no, atiraram-no de um 

alto rochedo, e ele morreu. Se a vida de Esopo tivesse sido 

mais calma, poderia ter sido mais feliz, mas, para nós, isso 

talvez significasse a perda da maior coleção de fábulas 

existentes nos dias de hoje” (MATHIAS, 1983, p.7). 

 

 Vimos que as histórias servem como meio de comunicação e 

freqüentemente se originam de experiências individuais. Por que, então, não 

utilizá-las numa abordagem terapêutica em grupo, a fim de favorecer a 

‘construção’ da linguagem através da experiência? Essa foi a pergunta diretriz 

para as fonoaudiólogas do Ambulatório das Casas André Luiz, sugerirem a 

atividade de contação de histórias através das fábulas. 
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CAPÍTULO II –DEFICIÊNCIA  

  

2.1 – CARACTERIZAÇÃO DA PARALISIA CEREBRAL 

 

 A expressão Paralisia Cerebral vem sendo utilizada amplamente no meio 

científico e clínico, referindo-se a um conjunto de manifestações e sintomas 

relacionados à alteração no controle dos movimentos e ausência de lesão 

neurológica progressiva. Constitui um grande e heterogêneo campo de atuação, 

no qual diversas áreas de conhecimento participam. A dificuldade em conceituar e 

descrever uniformemente os quadros de paralisia cerebral provavelmente advém 

da obscuridade relacionada à etiologia da deficiência. Muitas são as prováveis 

causas do problema, o que pressupõe um diagnóstico cuidadoso, diferenciado, 

abrangente e multidisciplinar.  

 

Essa situação, segundo Diament & Lefèvre (1989), contribui para que 

diversos estudiosos e profissionais utilizem a denominação encefalopatia crônica 

não evolutiva para classificar e abordar os casos de paralisia cerebral, tentando 

,assim, uma mudança na terminologia a fim de obter a uniformidade na 

denominação.  

 

 No entanto, para este estudo, selecionamos o termo paralisia cerebral por 

ser mais comumente encontrado na literatura e amplamente caracterizado. 

 

 Passamos agora a uma breve exposição das definições encontradas na 

literatura, bem como os tipos de comprometimento e as características principais 

das pessoas com paralisia cerebral. 

 

 Paralisia Cerebral (PC) vem sendo definida desde a segunda metade do 

século XIX, como uma desordem do movimento e da postura, persistente, porém 

variável, surgida nos primeiros anos de vida pela interferência no desenvolvimento 
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do sistema nervoso central, causada por uma desordem não progressiva (Cf. 

LITTLE CLUB, 1959 apud SCHUWARTZMAN, 1993). 

 

 Puyuelo (2001), em seu estudo sobre Fonoaudiologia na paralisia cerebral, 

refere-se a Barraquer Bordas e col. (1996), os quais descrevem paralisia cerebral 

como: 

 

“Seqüela de uma agressão encefálica, que se caracteriza, 

primordialmente, por um transtorno persistente, porém não 

variável, do tônus, da postura e do movimento, que surge 

na primeira infância e que não é somente secundária a esta 

lesão não evolutiva do encéfalo, mas se deve também à 

influência que a referida lesão exerce sobre a maturação 

neurológica” (BARRAQUER BORDAS E COL, 1996, apud 

PUYUELO, p.24). 

 

 Em 1996, o Congresso Mundial sobre paralisia cerebral em Berlim assim 

definiu paralisia cerebral: 

 

“Desordem de postura e movimento, persistente, mas não 

imutável, devido a uma disfunção do encéfalo, presente 

antes do seu crescimento e desenvolvimento estarem 

completos”. 

 

 Em um estudo sobre paralisia cerebral Schuwartzman (1993) faz referência 

a diversos autores e define paralisia cerebral como: 

 

 “Um transtorno persistente do movimento e da postura, 

causado por uma lesão não evolutiva do sistema nervoso 

central (SNC) durante o período precoce do 

desenvolvimento cerebral e da maturação neurológica”. 

(EICHER & BATSHAW, 1993 apud SCHUWARTZMAN, 

1993, p. 5). 
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 Já a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, desde 1985, refere que 

essa patologia é: 

 

”Resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento do 

cérebro, de caráter não progressivo, que se expressa pela 

deficiência motora através de padrões anormais do tônus e 

postura, podendo ainda estar associada a determinados 

distúrbios sensoriais”. 

  

 A característica essencial que essas definições apontam é que a lesão 

afeta o cérebro imaturo e interfere na maturação do sistema nervoso central, 

levando a conseqüências específicas em termos do tipo de paralisia cerebral 

desenvolvida. 

 

 Um outro ponto presente em todas as citações é que a patologia manifesta-

se como uma desordem do movimento e da postura, sugerindo alterações 

significativas na inter(ação) da pessoa com paralisia cerebral com o meio 

ambiente, conseqüentemente nas suas aquisições cognitivas, motoras, sociais e 

de linguagem. 

 

 Um ponto importante a ressaltar é que a lesão instalada no sistema nervoso 

central nos primeiros anos de vida não é progressiva, o que favorece a 

reabilitação das manifestações e sintomas apresentados. Sendo assim, a lesão 

não evolui, mas provoca um déficit variável na coordenação e execução do ato 

motor, com imperfeições ou mesmo incapacitando a pessoa com paralisia cerebral 

a manter posturas adequadas e realizar movimentos normais.  

 

 Sabe-se ainda que esta deficiência motora está freqüentemente associada 

a problemas sensoriais – deficiências ou alterações na acuidade visual e/ou 

auditiva, distúrbios perceptuais, problemas de linguagem –, pensamento e fala, 

deficiência mental variável e epilepsia. 
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 O fato de a paralisia cerebral ser uma patologia cuja lesão incide mais 

amplamente sobre a área cortical motora, muitas vezes suprime a classificação de 

outros déficits e comprometimentos associados, não sendo, contudo, estes de 

menor importância na reabilitação e tratamento da pessoa com deficiência. 

 

 Existem diversas classificações publicadas e utilizadas até os dias de hoje, 

no entanto, Puyuelo & col. (2001) classificam a PC em espástica, atetósica, 

atáxica, hipotônica e mista. Esta classificação foi por nós escolhida, por  

apresentar tais conceitos em um trabalho recente voltado para a classe 

fonoaudiológica. 

 

 Por englobar diversos aspectos sintomatológicos, faz-se necessário 

detalhar as diversas denominações acima citadas: 

 

� Paralisia cerebral espástica – lesão em córtex motor e sistema piramidal; 

apresenta um aumento exagerado do tônus muscular e diminuição dos 

movimentos voluntários, reações lentas aos estímulos, distúrbios sensoriais 

associados, hipe-reflexia que se manifesta em exageradas reações físicas 

de extensão ou contração frente aos estímulos, anartria, que é a ausência 

do ato articulatório e conseqüentemente da fala, e disfagia – alteração 

neurológica para os mecanismos da deglutição. 

 

� Paralisia cerebral atetósica – lesão em sistema extrapiramidal, 

fundamentalmente nos núcleos da base; o tônus é variável com uma 

flutuação intermitente que dificulta a atividade voluntária, portanto, presença 

de movimentos involuntários, instabilidade articular, disartria severa – o 

mesmo que anartria, ou seja, ausência do ato motor para a articulação da 

fala, e disfagia. 

 

� Paralisia cerebral atáxica – lesão que se localiza no sistema cerebelar, 

afeta diretamente o equilíbrio, a direção e a coordenação dos movimentos. 
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O tônus base é o hipotônico, com mobilidade ampla e incoordenada, 

apresentando tremores intencionais de extremidades, distúrbios 

perceptuais, dismetria – um transtorno que causa má interpretação da 

distância, desorientação espacial e disartria leve. 

 

� Paralisia cerebral hipotônica: normalmente descrita como uma fase 

transitória para a espasticidade ou atetose; apresenta tônus muscular 

rebaixado, mobilidade ampla, frouxidão ligamentar, reações lentas aos 

estímulos, disartrias severas e disfagia. 

 

  As crianças deste estudo apresentam diagnóstico de paralisia cerebral do 

tipo espástica, com déficit intelectual e ausência da expressão pela palavra, ou 

seja, ausência da fala. Portanto, faz-se necessária uma reflexão acerca da 

caracterização funcional e específica da criança com tetraplegia do tipo espástica 

e da deficiência mental. 

 

 Se a criança deficiente funcionalmente apresenta uma dificuldade natural 

de desenvolvimento, de distinguir entre ‘eu e o outro’, estas crianças com paralisia 

cerebral, que apresentam grande limitação motora e deficiência mental, terão 

ainda mais. Sentem e acreditam que o outro seja um prolongamento do seu 

próprio corpo, um uníssono; isso inclusive pela própria necessidade de ‘estar’ no 

mundo. Assim, o desenvolvimento da linguagem estaria prejudicado, pois a 

criança passa a se manifestar pela ‘fala do outro’ e com isso limita seu poder de 

expressão. No entanto, essa forma de pensar a relação do corpo com o 

desenvolvimento da linguagem pode ser melhor compreendida quando passamos 

a entender que o destino da criança não fica reduzido às dimensões físicas, 

quando ela pode emergir como sujeito, desde que passa a existir para o outro, 

pela linguagem do outro, sendo interpretada por ele (Cf. FRAZÃO, 2004). 

 

 Mas, se a distinção entre ‘eu e o outro’ é necessária para o 

desenvolvimento afetivo, emocional, social e de linguagem, como veremos 
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adiante, é imprescindível que os terapeutas trabalhem esse aspecto, pois assim 

estariam favorecendo a evolução e aprimoramento de atitudes representativas e 

simbólicas, propiciando maior contato social e estimulando a comunicação. 

Comunicação entendida aqui como qualquer manifestação corporal – expressões 

faciais, vocalizações, choros, risos e a fala propriamente dita, o que propicia a 

interação com o outro. 

 

 A criança com paralisia cerebral descobre que seu corpo, apesar de 

limitante e descoordenado, pode ser um veículo com o qual passará a explorar o 

mundo, desenvolvendo-se através do movimento e da interação com o outro – os 

adultos (fonoaudióloga contadora e família) e as outras crianças – ampliando 

desta forma seus conceitos e conteúdos cognitivos e o entendimento do mundo. A 

linguagem, então, tem caráter constitutivo e não meramente expressivo e é 

condição para a aprendizagem e a estruturação do pensamento (Cf. VYGOTSKY, 

2000). 

 

 A partir daí, a distinção entre eu e o outro passa a ficar clara para a criança, 

que pode através desta nova vivência encontrar outros meios e possibilidades de 

indicar suas necessidades e desejos, manifestando ainda sentimentos e emoções 

através da linguagem. O adulto interlocutor não é apenas aquele que transmite a 

linguagem, mas aquele que participa da interação facilitando a significação e o 

desenvolvimento da mesma como instrumento do pensamento, como a 

possibilidade de busca e planejamento da solução de um problema, seja ele de 

ordem cognitiva ou social (Cf. VYGOTSKY, 2000). 

 

2. 2 – CARACTERIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

Sabemos que a deficiência mental não é uma entidade nosológica e, sim, 

um complexo de sintomas cuja unidade reside no déficit intelectual ou de 

raciocínio. Conhecida desde a Antigüidade, foi citada nos três principais livros 
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sagrados: Talmud, Alcorão e Bíblia. A primeira descrição científica é citada por 

Paracelsus em Opera Omnia, em meados de 1500 (Cf. PESSOTTI, 1984). 

 

 Conforme Diament & Lefèvre (1989), é somente no século XIX que  

despontam os estudos mais estruturados das escolas européias sobre a 

deficiência mental e as condições de lentidão de raciocínio, a falta de crítica e 

dificuldade de expressão passam a constituir pontos importantes de estudo e 

atenção relativos à pessoa com deficiência. Termos como idiota, imbecil, débil, 

mongol, passam gradativa e lentamente a serem descartados a partir do estudo e 

conhecimento da deficiência mental e de suas características. Surgem 

denominações menos pejorativas, levando a uma apreciável melhora nos 

tratamentos médicos e educacionais oferecidos a essas pessoas. Permanecia, 

porém, a crença de que o deficiente mental pudesse ser curado, se modificado o 

ambiente em que vivia. Embora pudessem aprender e se desenvolver, mantinham 

déficits cognitivos significativos e importantes para desempenhar suas atividades 

de vida diária e prática. A compreensão de que a ‘cura’ era impossível, levou a 

meio século de profundo pessimismo e ceticismo em relação às propostas de 

reabilitação que surgiam, período em que, as instituições fundadas tornaram-se 

nada mais do que meros depósitos para as pessoas com deficiência mental. 

 

 Conforme Pessotti (1984), a história da deficiência mostra que, no século 

XX, em torno da década de 80, tínhamos uma importante referência para o estudo 

e, trabalho terapêutico das pessoas com deficiência mental. Foi o grande 

progresso no diagnóstico psicológico da deficiência mental, invalidando sua 

concepção unitária e apontando diferenças de qualidade, de grau e de 

recuperabilidade. Assim, estudiosos e profissionais iniciaram um esboço da 

atenção individualizada, dos programas dirigidos às necessidades particulares de 

cada pessoa com deficiência. Aponta esse autor, como avanço da psicologia, “a 

substituição do ‘rótulos’ qualitativos (idiota, imbecil, débil) ou quantitativos (QI 0-

20, 20-50 e outros) por critérios de avaliação e classificação baseados em 

desempenhos observados nas diversas situações” (PESSOTTI, 1984, p.192), 
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desempenhos individualizados, visando uma atenção particular e adequada às 

potencialidades do ser. 

 

 Desta maneira, após um longo período de generalizações e descrenças em 

relação ao potencial da pessoa com deficiência mental, o conceito baseado no 

déficit de inteligência vem sendo bastante variado, sofrendo as influências do meio 

no qual foi estruturado e concebido. Parece claro nos dias atuais, que a variação 

da inteligência não depende somente de seu genótipo – constituição hereditária de 

um organismo, mas também das diferenças ambientais e interacionais dos 

mesmos (Cf. ASSUMPÇÃO JR. & SPROVIERI, 1991). 

 

 Tanto para Diament & Lefèvre (1989), como para Assumpção Jr & Sprovieri 

(1991), a conceituação e classificação da deficiência mental torna-se difícil, porém, 

sabe-se que é uma situação estável, não progressiva de uma insuficiência ou 

inadequação intelectual que apresenta inúmeras possibilidades de causas, nos 

períodos pré, peri e pós-natal. O diagnóstico é tido como igualmente difícil de ser 

caracterizado, pois fatores emocionais, alterações de certas funções neurológicas, 

atraso específico na aquisição da linguagem, psicoses, baixo nível 

socioeconômico e cultural, epilepsias, entre outros fatores; podem estar na base 

da ‘impossibilidade do ajuste social’ dessa pessoa, sem que haja necessariamente 

uma deficiência mental. 

 

 Em linhas gerais, o diagnóstico da deficiência mental considera o 

funcionamento intelectual, o adaptativo, ou seja, a competência e interação social 

e a idade de desenvolvimento. Este não é feito somente com base em aspectos 

fisiológicos e cognitivos, há um interesse e disponibilidade maior por parte de 

diversas áreas de atuação, ampliando o diagnóstico funcional da pessoa com 

deficiência. Assim, segundo a AAMR (1992) o: 

 

“[...] ‘retardo’ mental refere-se a limitações substanciais no 

funcionamento presente. É caracterizado por 
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funcionamento intelectual significativo, subnormal, existindo 

concorrentemente com outras limitações relacionadas, 

assim como limitação em duas ou mais das seguintes 

habilidades adaptativas: comunicação, auto cuidado, vida 

diária, habilidades sociais, vida comunitária, auto direção, 

saúde e preservação, funcionamento acadêmico, lazer e 

trabalho. [...]” (AAMR, 1992, p.5-6). 

 

 Por mais que as definições de inteligência sejam diversas e muito 

detalhadas, elas têm, em geral, um ponto em comum: falam da possibilidade que 

o sujeito tem de se adaptar e agir de forma satisfatória, frente a situações novas e 

que recobrem soluções. Nesse sentido, para que ele consiga enfrentar tais 

situações e resolver problemas advindos das mesmas, o sujeito deve definir a 

situação com precisão e raciocínio, analisá-la e escolher qual a melhor forma de 

enfrentá-la e/ou solucioná-la (Cf. ASSUMPÇÃO JR. & SPROVIERI, 1991). 

 

 Com base nessa proposição, podemos destacar alguns tópicos que 

ampliam a denominação de deficiência mental como sendo uma “condição do 

funcionamento psicológico que se caracteriza principalmente pela limitação 

intelectual” (MENDOZA, 2002/2003, p.54). Tais tópicos relativos aos aspectos 

funcionais e sociais permitem uma visão mais real e digna da pessoa com 

deficiência, condizente com o momento atual de evolução do pensamento do 

homem no empenho a favor do desenvolvimento e aprendizado do deficiente. 

 

 Os tópicos que ampliam o conceito de deficiência referem-se também às 

dificuldades de compreensão lingüística, à não alfabetização na maioria dos 

casos, às dificuldades em iniciar e/ou manter um diálogo, de apresentar um 

vocabulário amplo e refinado, dificuldades em antecipar e planejar situações 

novas, com limitações para adequar-se às regras ou costumes sociais, tendo 

conseqüentes alterações no entendimento de princípios legais, morais e 

religiosos, ou seja, dificuldades que circundam o comportamento social e afetivo 

da pessoa com deficiência mental. (Cf. MENDOZA, 2002/2003). 
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 Devido a essas dificuldades, as experiências e vivências em gera são 

restritas para as pessoas com deficiência que não são incluídas em programas 

terapêuticos e educacionais. Conseqüentemente as limitações de entendimento 

que, em ocasiões específicas, poderiam ser superadas graças à intervenção 

familiar e a esses programas, passam a ser cada vez mais freqüentes e 

“aniquilantes”. 

 

 Os estudiosos, pesquisando e classificando a inteligência e suas afecções, 

bem como as deficiências e suas manifestações em geral, assinalaram a 

necessidade de um esclarecimento e de uma mesma terminologia para identificar, 

definir e esclarecer os diversos tipos de deficiência, a saber: mental, auditiva, 

visual, física e múltipla. 

 

 Em 1976, na Assembléia Mundial de Saúde, ficou aprovada a Classificação 

das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, documento oficialmente 

publicado em 1980 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – CIDID, com uma 

edição portuguesa em 1989, tendo esse documento o propósito de contribuir para 

a unificação de conceitos e terminologias acerca dos termos, detalhando e 

classificando todas as deficiências. 

 

 A fim de se evitar que os estigmas e discriminações pudessem prejudicar o 

desempenho e as potencialidades das pessoas deficientes, a CIDID ampliou a 

discussão sobre as definições e elaborou um esquema de classificação sobre 

deficiência, incapacidade e desvantagem ou Handcaps, assim definidas: 

 

“Deficiência: no domínio da saúde, representa qualquer 

perda ou anormalidade da estrutura psicológica, fisiológica 

ou anatômica. Incapacidade: no domínio da saúde, 

corresponde a qualquer redução ou falta (resultante de 

uma deficiência) de capacidades para exercer uma 

atividade dentro dos limites considerados ‘normais para o 

ser humano. Desvantagem (Handicap): no domínio da 
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saúde, representa um impedimento sofrido por um dado 

indivíduo resultante de uma deficiência ou de uma 

incapacidade, que lhe limita ou impede o desempenho de 

uma atividade considerada normal, tendo em atenção à 

idade, o sexo e os fatores sócio-culturais” (OMS, 1989, p. 

35-37). 

 

Os autores citados revelam um consenso no que diz respeito à evolução 

dos conceitos, classificações e intervenções relativos à pessoa com deficiência, 

ficando destacado que em nível cognitivo, ou seja, de inteligência, as pessoas 

com deficiência mental apresentam “maior lentidão no processamento de 

informações e idéias, bem como uma alta variabilidade de respostas” (MENDOZA, 

2002/2003, p.67). Este autor aponta que as dificuldades de raciocínio e 

compreensão comprometem as pessoas com deficiência mental em aspectos 

relativos à memória e apreensão de conceitos, o que impede diretamente o uso de 

estratégias vitais para o homem, estratégias como antecipação e resolução de 

problemas, compreensão lingüística, domínio do código gráfico, entre outras: 

 

“[...] a hipótese a ser pensada, então, é de que a 

reabilitação de processos básicos, como memória, 

percepções, orientação têmporo - espacial, estratégias de 

raciocínio, seria o caminho para a intervenção ‘educacional’ 

junto a pessoas com deficiência mental, [...] pois o 

funcionamento cognitivo da pessoa com deficiência mental 

apresenta particularidades que a diferencia das pessoas 

consideradas ‘normais’, tais particularidades não são 

totalmente determinantes para o seu desempenho, [...] 

embora a literatura a esse respeito não seja unânime” 

(MENDOZA, 2002/2003, p.68). 

 

 Se a pessoa com deficiência mental apresenta particularidades no seu 

desempenho cognitivo, social e de linguagem, as crianças que têm a paralisia 

cerebral associada a esse quadro estariam ainda mais comprometidas. Esta 
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hipótese parece ser reiterada por Schwartzman (1993), quando afirma que 

invariavelmente pessoas com paralisia cerebral são consideradas ‘incapazes’, pois 

crianças com quadriplegia (ou tetraplegia) e epilepsia, terão, quase certamente, 

algum grau de deficiência mental e conseqüentemente dificuldades no processo 

de aprendizagem.  

 

 Cabe, no entanto, lembrar com base no CIDID que se a deficiência mental é 

importante e significativa para o desenvolvimento de linguagem e processo de 

aprendizagem das crianças, a incapacidade e/ou a desvantagem frente aos 

aspectos do desenvolvimento, aprendizagem e estruturação da linguagem e 

pensamento seriam particulares e estariam atrelados à experiência de vida e às 

relações sociais estabelecidas. Buscaglia em seus estudos ilustra isso: 

 

“Uma característica física constitui-se em uma 

incapacidade física somente quando é vista como uma 

barreira significativa à execução de determinados objetivos, 

o que significa que para cada indivíduo uma deficiência 

pode ou não representar uma incapacidade. Isto também 

se aplica a outros aspectos que não caracterizam desvios. 

Além disso, um atributo pode vir a se tornar incapacitante 

não devido a limitações físicas, por exemplo, mas por 

afetar de modo negativo às relações sociais” (BUSCAGLIA, 

1997, p.28). 

 

2.3 – A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E DEFICIÊNCIA MENTAL 

  

 A criança com tetraplegia espástica tem muitas dificuldades de interação, 

devido às alterações motoras, apresentando dificuldades para desenvolver a 

linguagem, ao considerarmos o desenvolvimento lingüístico atrelado ao 

desenvolvimento sensorial, motor e à interação social. Pelo rebaixamento 

intelectual associado, demonstra ter uma incapacidade perante as atividades 

propostas e solicitações feitas, bem como apresenta desvantagens frente às 
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demais crianças de sua idade, em diversas circunstâncias sociais e de 

aprendizagem (Cf. FRAZÃO, 2004). Podemos dizer que apesar da ‘deficiência 

mental, déficit intelectual ou dificuldade de raciocínio’ associada à paralisia 

cerebral, esta criança apresenta particularidades de ‘estar e entender’ o mundo 

sem, no entanto, estar impedida de se desenvolver, aprender e emergir como 

sujeito. 

 

 Ao discutirmos a relação entre a paralisia cerebral, deficiência mental e 

linguagem, embora reconhecendo a existência de um fator orgânico, não podemos 

deixar de refletir sobre as possibilidades de estimulação da linguagem dentro da 

atuação fonoaudiológica, mesmo que a terapia siga inicialmente por aspectos 

relacionados à motricidade oral não só para o processo de articulação e 

constituição da fala mas, também, para a melhora dos aspectos da alimentação. 

 

 Em casos mais graves de alterações motoras, os aspectos da deglutição 

estão amplamente alterados, chegando até mesmo a comprometer a 

sobrevivência destas crianças, por isso, muitas vezes a terapia fonoaudiológica 

prioriza o trabalho com os aspectos da motricidade oral relativos à alimentação, 

sem, contudo, deixar de mediar essa relação terapêutica pela linguagem e 

aspectos gerais da comunicação. É sabido que a comunicação permeia a relação 

estabelecida entre terapeuta e paciente, a todo o momento, favorecendo a 

interação e permeando a construção de uma relação social. Encontramos de certa 

forma alusão a essas idéias no estudo que relata que: 

 

“Embora reconhecendo a existência de uma lesão 

neurológica e, portanto, de uma causa orgânica na 

paralisia cerebral, penso que a clínica fonoaudiológica não 

pode reduzir suas questões ao campo do organismo. 

Qualquer reflexão sobre o tema, qualquer ação terapêutica, 

não pode deixar que se apague o que é da ordem do 

simbólico, o que é próprio da língua e da linguagem, 
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especialmente quando a lesão prejudica o processo de sua 

aquisição” (FRAZÃO, 2004, p. 23). 

 

 Aproveitando essa citação podemos dizer que o fonoaudiólogo que atua 

diretamente com a criança deficiente invariavelmente vai além do organismo, 

visualiza o indivíduo como um “todo”, como um sujeito dotado de sentimentos, 

emoções, pensamentos e possibilidades, desta forma, ele busca uma linguagem 

própria, estruturada diferentemente para comunicar-se com a criança deficiente, 

visando destacar e simplificar o que é significativo para ela em seu contexto de 

vida. É através dessa consideração que a criança sente que tem um lugar de vida 

e a possibilidade de estabelecer relações sociais. 

 

 Nesse contexto, o momento que marca o sujeito é o ‘lugar’ que ele ocupa 

nas relações por ele estabelecidas. Se na relação terapêutica ele ocupa um lugar 

de destaque, de condições reais de evolução, quaisquer que sejam as 

intervenções ou programas proporcionados, haverá a possibilidade de um 

aprendizado, de acordo com suas possibilidades e baseado em suas 

necessidades. Como via de regra, os elementos dotados de sentido e significado, 

ou seja, os que são de interesse e fazem parte de sua vida cotidiana, articulam e 

delimitam a função cognitiva desse sujeito, articulam o seu agir, a sua atitude, 

como condição da sua própria existência nas relações estabelecidas (Cf. 

MENDOZA, 2002/2003). 

  

 Assim, toda compreensão, inclusive a que o sujeito tem de si mesmo, é 

interessada e vinculada a um dado ‘pano de fundo’, que determina o que se pode 

perceber e apreender das relações estabelecidas e das situações vividas. É a 

partir disto que o fonoaudiólogo organiza sua forma de intervenção junto à criança 

com paralisia cerebral e deficiência mental. 

 

 Sendo assim, a terapia fonoaudiológica que utiliza a contação de histórias, 

nosso pano de fundo, como uma estratégia na estimulação de linguagem, está 

intimamente ligada ao simbólico, imaginário e fantasioso, ao que é próprio da 
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língua e da linguagem do sujeito atendido e, portanto, está seguindo por um 

caminho de valorização e favorecimento das potencialidades da pessoa com 

deficiência, essência para a arte de viver bem e conviver com as diferenças, 

estabelecendo relações sociais. 
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CAPÍTULO III – LINGUAGEM 

 

 Discutir o papel da linguagem na terapia fonoaudiológica com crianças 

envolve consideração a seu desenvolvimento e aspectos funcionais bem como 

algumas noções importantes referentes à interação adulto – criança – eu – outro.  

 

A abordagem norteadora de nossas reflexões acerca da linguagem, 

pensamento e formação do sujeito, fundamentada em grande parte por Vygotsky e 

alguns Vygotskianos, incorporou teoricamente o método do materialismo dialético, 

entendido conforme citação a seguir: 

 

“O materialismo dialético tem como pressuposto básico que 

a natureza, a história e o espírito se desencadeiam num 

constante processo de movimento, mudança e 

transformação, mesmo quando em determinados 

momentos as coisas tenham uma aparência externa que 

pareça estática. [...] a verdade consiste no próprio processo 

do conhecimento histórico, que vai do inferior ao superior, 

sem alçar, contudo, um nível absoluto sobre o qual não se 

possa continuar avançando” (FRISZMAN et al, 2000, p. 

28). 

 

 Diversos postulados vygotskianos fazem referências e afirmações 

diretamente ligadas ao método materialista dialético, apesar de deixarem também 

assinalado que as relações entre a psicologia e o marxismo não poderiam ser 

imediatas, mas sim mediatas, principalmente quando são estudadas a 

organização e atividade do cérebro.  

  

 Vygotsky considerava o ser humano em seu contexto e as suas relações 

dinâmicas – o funcionamento cerebral, suas transformações e características 

qualitativas. Para tanto se pauta: 
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 “(...) em primeiro lugar na idéia de que as funções 

psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos 

da atividade cerebral, a materialidade do cérebro define 

limites e possibilidades para o funcionamento psicológico. 

Vygotsky acredita que o cérebro, no entanto, não é um 

sistema de funções fixas e imutáveis, mas um sistema 

aberto, de grande plasticidade, em constante 

transformação. Sua estrutura e modos de funcionamento 

são moldados ao longo da história da espécie e do 

desenvolvimento individual” (OLIVEIRA, 1995, P.14-15). 

 

 Assim, Vygotsky ao abordar aspectos do funcionamento humano relativos à 

linguagem, pensamento, conhecimento, aprendizagem e funções mentais 

superiores - embasado em princípios do materialismo dialético e acreditando na 

plasticidade cerebral - vem sendo amplamente estudado e utilizado pela 

psicologia, pedagogia e fonoaudiologia, que através desta abordagem buscam 

instrumentalizar e teorizar seus achados e pesquisas clínicas. A obra de Vygotsky 

“busca um modelo explicativo que contemple os mecanismos cerebrais do 

funcionamento psicológico e a constituição do sujeito no processo histórico-

cultural” (OLIVEIRA, 1995, p.14). 

 

 A tarefa metodológica, então, era, a partir do afastamento do idealismo, 

observar o inacessível – o funcionamento da consciência humana, e isso só seria 

possível observando a ação do homem na ausência desta, e observando a 

linguagem que é o modo de funcionamento humano. Um ponto central desta teoria 

seria que todos os fenômenos fossem estudados como processos em movimento 

e em mudança, assim, a tarefa do cientista seria reconstruir o curso do 

desenvolvimento, do comportamento e da consciência. Segundo Friszman et al. 

(2005), Vygotsky afirma que a consciência procede da experiência, tem um caráter 

secundário e depende psicologicamente do meio, ou seja, a “experiência 

determina a consciência”, mas reforça que “[...] não se trata de qualquer tipo de 
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experiência, [...] somente a experiência social é que garante essa 

determinabilidade da consciência” (FRISZMAN et al, 2005, p.25). 

 

 Vygotsky utilizou esta linha de raciocínio, sociedade, cultura e história, para 

então explicar a transformação dos processos psicológicos elementares em 

processos complexos. Desta forma, seu trabalho e de seus seguidores, 

primordialmente os de Luria e Leontiev, ancoram-se numa visão de 

desenvolvimento baseada na concepção do organismo ativo, cujo pensamento é 

construído paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência, social. 

Sua perspectiva teórica toma: 

 

“... os atos de pensar e usar a linguagem como elementos 

fundamentais para explicar cientificamente a consciência e 

as relações humanas e assim lançar os fundamentos de 

uma educação mais condizente com as perspectivas 

impostas pela revolução soviética” (FRISZMAN et al, 2005, 

p.50). 

 

 Vygotsky defendeu a idéia de interação, entre as mutáveis condições 

sociais, às quais dá mais importância, e a base biológica do comportamento 

humano. Ele acreditava que a partir da maturação neurológica do sujeito, 

formavam-se novas e mais complexas funções mentais, de acordo com a natureza 

das experiências sociais a que a criança estivesse exposta (Cf. FRISZMAN et al, 

2005).  

 

 Na obra de Vygotsky, a definição de linguagem não se encontra explícita, é 

ao longo de seus estudos e formulações que o conceito vai se estruturando e suas 

idéias em relação à linguagem encontram-se implícitas em seus textos. Podemos 

dizer que Vygotsky a compreende como sendo um sistema de “mediação posto 

entre o processo de humanização e os ditames da natureza, se, colocada entre o 

homem e os objetos, a linguagem será o que permitirá ao homem pensar e 

planejar suas ações” (FRISZMAN et al, 2005, p.50).  
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 A linguagem é concebida como um sistema simbólico que fornece 

conceitos, formas de organização do real, mediação entre sujeito e objeto de 

conhecimento, capaz de modificar os rumos do desenvolvimento. Por ser 

considerada uma ‘poderosa ferramenta cultural’, é através dela que o pensamento 

se estrutura. É a linguagem que nos torna humanos, possibilita-nos utilizar 

instrumentos simbólicos para que nossas funções mentais superiores sejam 

formadas e sejamos inseridos no meio social, através da linguagem iremos 

‘estruturar’ aspectos referentes à cognição (Cf. VYGOTSKY, 2000). 

 

 Com essas idéias traçamos um paralelo com a clínica fonoaudiológica, que 

concebe o sujeito dentro de seu ambiente familiar e social, dotado de vivências, 

experiências práticas e relacionamentos sociais, ricos para sua formação, pois 

este é capaz de ajustar suas experiências particulares, evidenciando suas 

possibilidades e conhecimentos, a cada nova interação estabelecida. 

 

 Para Vygotsky, o processo de formação do pensamento é despertado e 

marcado pela vida social e pela constante comunicação que se estabelece entre 

crianças e adultos. A linguagem acompanha o processo de desenvolvimento 

intelectual desde o nascimento. A linguagem é fundamental, e é através dela que o 

adulto indica para a criança aquilo que está presente e as relações existentes no 

espaço que ocupa, permitindo assim que ela construa formas mais complexas e 

sofisticadas de perceber a realidade (Cf. DAVIS & OLIVEIRA, 1990). 

 

 Para Vygotsky, a dinâmica entre pensamento e linguagem é intrínseca e 

sempre se encontra inserida no meio social. Seu postulado central é que: 

 

“A conexão pensamento / linguagem tem sua origem no 

desenvolvimento social e se torna mais estreita em seu 

decorrer, [...] A linguagem permite a construção de 

conceitos – elementos centrais do pensamento – e a 

construção deste último adquire, conseqüentemente, uma 

formulação lingüística, de modo que a linguagem se 
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converte em ferramenta do pensamento. Dessa forma, 

pensamento e linguagem, a despeito de terem origens 

genéticas distintas, acabam por se fundir, dialeticamente, 

ao longo do desenvolvimento: linguagem converte-se em 

pensamento e pensamento em linguagem” (FRISZMAN et 

al, 2005, p.46). 

 

 Essa é uma concepção importante para que o fonoaudiólogo, profissional 

que atua diretamente na linguagem e aspectos da comunicação, acredite e invista, 

através de técnicas, estratégias, dinâmicas e programas terapêuticos, assumindo 

a linguagem e seus aspectos como advindos das diversas situações interacionais. 

 

 Essas idéias são reiteradas por Lier (1983), ao relatar que uma das teses 

referentes a essa questão é que o sistema lingüístico – forma específica de 

comunicação – não é autônomo, mas decorre de um sistema comunicativo maior. 

A criança, ao nascer, não é capaz de interagir lingüisticamente através da fala, 

mas a idéia de comunicação e simbologia está implícita e implica em algo mais 

abrangente, que envolve a partilha, a troca com o outro – adulto, enquanto pontos 

fortes do sistema comunicativo, de estreita relação durante as interações sociais, 

são estabelecidos. 

 

 Esse raciocínio é o mesmo expresso por Vygotsky, conforme ilustra a 

afirmação a seguir: 

 

“Os sistemas simbólicos e, particularmente, a língua, 

exercem um papel fundamental na comunicação entre os 

sujeitos e no estabelecimento de significados 

compartilhados que permitem interpretações dos objetos, 

eventos e situações do mundo real. Na ausência de um 

sistema de signos compartilhado e articulado, como a 

língua humana – a fala – somente o tipo de comunicação 

mais primitivo, natural e limitado é possível. Isso até que 
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novas interações sejam estabelecidas” (OLIVEIRA, 1995, 

p. 30). 

 

 Podemos, portanto, dizer que a forma como a fala é utilizada na interação 

social desempenha papel importante na formação e organização do pensamento 

complexo e abstrato, na formação de cada sujeito. Havendo uma interiorização 

progressiva das direções verbais, o pensamento da criança, guiado a princípio 

pela fala e comportamento do adulto, adquire pouco a pouco a capacidade de se 

auto-regular.  

 

 Podemos pensar, então, que no caso das crianças deficientes que não 

desenvolvem a fala, a comunicação se estabelece a cada nova interação e a 

construção da linguagem e estruturação do pensamento seguem cursos ‘normais’ 

de desenvolvimento, por isso a importância da atuação fonoaudiológica estar 

voltada para a estimulação de linguagem. Para Vygotsky (2000), a unidade de 

análise da linguagem, com sua dupla função, a comunicativa e mediadora do 

pensamento, deveria ser sempre o significado e a importância da palavra do outro 

na constituição do sujeito. 

 

 Encontramos ressonância em Oliveira ao esclarecer que Vygotsky concebe 

o sujeito como: 

 

“[...] constituído por aquilo que é herdado fisicamente e pela 

experiência individual, mas sua vida, seu trabalho, seu 

comportamento também se baseiam claramente na 

experiência histórica e social, isto é, aquilo que não foi 

vivenciado diretamente pelo sujeito, mas está na 

experiência dos outros e nas conquistas acumuladas por 

eles” (OLIVEIRA, 1995, p. 38). 

 

 Sendo assim, a aquisição de um sistema lingüístico, advindo das relações 

estabelecidas com o outro, reorganiza todos os processos mentais infantis. A 
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palavra dá forma e estrutura o pensamento, criando novas perspectivas de 

atenção, memória e imaginação; ela sistematiza a experiência direta da criança e 

serve para orientar seu comportamento. Ainda segundo Oliveira (1995) a interação 

face a face entre os indivíduos desempenha um papel fundamental na constituição 

e formação do sujeito, pois é através dessa interação que os signos se originam, 

vindo a compor instrumentos que permitem a troca e a comunicação entre as 

pessoas. Ora, se signos são palavras e as palavras são parte inerente da 

linguagem, como ficam as crianças deficientes que não tem o poder de usar a 

palavra através do exercício da fala? 

 

 Temos uma possível resposta, quando Vygotsky (1989) afirma que: 

 

 “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 

passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana 

complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 

profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social” (VYGOTSKY, 1989, p. 33).  

 

 Destaca ainda esse autor e privilegia os instrumentos e aspectos 

simbólicos, imagens concretas ou fantasiosas que representem um objeto ou 

mesmo uma situação, aqueles que regulam as ações e construções sobre os 

objetos, fazendo da linguagem o ponto nodal da sua teoria, sendo ela uma 

conquista importante do desenvolvimento, pois a criança, ao nascer, encontra-se 

imersa no campo simbólico, o qual é parte integrante de suas ações, mediadas 

pelas interações sociais.  

 

 A linguagem torna-se, assim, um dos aspectos centrais, visto sua: 

 

“[...] aquisição, ou seja, a incorporação de signos à 

atividade prática, permite a transformação de funções 

psicológicas elementares, de origem biológica, em funções 

psicológicas superiores, de origem sociocultural. 
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Adicionalmente, a linguagem, criada na e por intermédio da 

atividade humana, permite que esta última se organize, que 

seja planejada em função de seus fins. Convém lembrar, 

no entanto, que se a aquisição da linguagem é uma 

conquista importante do desenvolvimento, a criança, já ao 

nascer, encontra-se ‘mergulhada’ no campo simbólico, 

sendo ele parte integrante, na medida em que suas ações 

são, sempre, significantes para os outros, que lhes 

atribuem significado específico [...] (FRISZMAN, 2005, p. 

45). 

 

 Ao internalizar noções organizadas inicialmente em função dos elementos 

que o adulto lhe fornece, as crianças modificam suas funções psicológicas de 

percepção, atenção, memória e capacidade de solucionar problemas aprimorando 

suas respostas, realizando um exercício de raciocínio e construção. É deste modo 

que formas historicamente determinadas e socialmente organizadas de operar 

com informação, influenciam o conhecimento individual, a consciência de si e de 

mundo e a construção de conceitos e conteúdos relativos à aprendizagem (Cf. 

DAVIS & OLIVEIRA, 1990). 

 

 Em primeira instância a família, na maioria das vezes representada pela 

mãe, que é o outro mais presente e participativo no meio social da criança, apesar 

de ser pouco evidenciada na obra de Vygotsky, é quem fornece os elementos que 

organizam a percepção da mesma, chamando sua atenção para determinados 

aspectos e desconsiderando outros. A mediação que os pais oferecem nesse 

processo contribui para a formação do ser, aquele que além de ouvir, também 

‘fala’ – se expressa, manifesta seus desejos, sentimentos e pensamentos. As 

interpretações dos adultos frente às manifestações das crianças são primordiais 

para essa re-significação do ser, que agora é constituído também de linguagem. 

 

 As descobertas dos pais frente às potencialidades e reais capacidades de 

seus filhos surpreendem; um novo olhar, a atenção, um novo gesto, o sorriso, a 
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possibilidade de comunicar-se, de reagir e manifestar-se – positiva ou 

negativamente – frente aos estímulos, já são conquistas por demais valorizadas e 

acabam por favorecer e incitar, mesmo que inconscientemente, a tentativa de 

reproduzi-las ou mesmo perpetuá-las.  

 

 A linguagem é tomada como constituidora do sujeito, ao permitir que ele 

ocupe diferentes papéis discursivos, por meio da interação com o outro, que tem 

um papel específico para ocupar, permitindo por sua vez, a significação e o 

desenvolvimento da mesma. A linguagem é mediada entre o interno e o externo, é 

ela que permite o conhecimento, a memória, a categorização e estruturação do 

pensamento e do mundo. No entanto, ao considerarmos: 

 

“[...] a função da fala interior nos adultos, depois que o 

desenvolvimento se completou, devemos questionar se no 

caso deles, o pensamento e os processos lingüísticos 

estão necessariamente ligados, e se ambos podem ser 

igualados. Mais uma vez, como no caso [...] das crianças, a 

resposta deve ser não” (VYGOTSKY, 2000, p. 58). 

 

 A partir da afirmação acima citada, podemos dizer que mesmo a criança 

deficiente, aquela que não adquiriu a fala, apresenta um desenvolvimento de 

linguagem peculiar às suas dificuldades, mas principalmente às suas 

potencialidades e experiências sociais. 

 

 Sendo assim, a ‘reconstrução’ da linguagem, uma das principais metas do 

fonoaudiólogo em terapia, assume papéis distintos dentro da situação específica 

individual, e porque não dizer, também dentro da terapia grupal. O fonoaudiólogo 

quando está com uma criança na situação dialógica, é o interlocutor direto e mais 

próximo da mesma, é a segunda pessoa da relação, porém em alguns momentos 

se afasta e assume o papel de terceira pessoa parcial, aquela que se desloca na 

intenção de observar a criança e seus indícios de linguagem, suas elaborações e 
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tentativas de comunicação e expressão, sem, contudo, deixar de estar presente 

na interação.  

 

 Um outro papel de terceira pessoa – a que observa sem interagir – é 

atribuído ainda ao fonoaudiólogo quando este se encontra fora da situação 

terapêutica, adquirindo maior excedente de visão, passando a analisar seu papel 

como interlocutor e a relação estabelecida entre a criança e a mãe, para a 

construção de conhecimentos e estruturação do pensamento. Desta forma, o 

terapeuta pode reformular suas concepções e retornar para a situação de forma a 

atuar com novos conhecimentos e resgatar a interação estabelecida 

anteriormente. 

 

 Desta maneira podemos imaginar: 

 

“o pensamento e a fala como dois círculos que se cruzam. 

Nas partes que coincidem, o pensamento e a fala se unem 

para produzir o que se chama de pensamento verbal. O 

pensamento verbal, entretanto, não abrange de modo 

algum todas as formas de pensamento ou de fala. Há uma 

vasta área do pensamento que não mantém relação direta 

com a fala. O pensamento manifestado no uso de 

instrumentos pertence a essa área, da mesma foram que o 

intelecto prático em geral” (VYGOTSKY, 2000, p. 58). 

 

 Para Friszman et al. (2005), Vygotsky mantém como postulado central a 

conexão entre pensamento e linguagem, ao afirmar que: 

 

“[...] pensamento e linguagem têm sua origem no 

desenvolvimento e se torna mais estreita (a conexão entre 

eles) em seu decorrer, constituindo o pensamento verbal, 

ou seja, a base essencial da estrutura semântica da 

consciência. A linguagem permite a construção de 

conceitos – elementos centrais do pensamento – e a 
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construção deste último adquire, conseqüentemente, uma 

formulação lingüística, de modo que a linguagem se 

converte em ferramenta fundamental do pensamento” 

(FRISZMAN et al, 2005, p. 46). 

 

 Vejamos então como a linguagem introduz mudanças qualitativas na sua 

forma e na sua relação com as outras funções cognitivas e outras formas de 

pensamento verbal, já que a fala seria apenas sua produção mais concreta da 

mesma. 

 

 No caso da percepção, descreve dois momentos da criança, um de 

percepção visual na qual ela percebe a imagem como um todo e outro na qual a 

linguagem propicia a especificação desse todo em partes, permitindo à criança 

uma função “sintetizadora, a qual por sua vez, é instrumental para se atingirem 

formas mais complexas da percepção cognitiva [...] tornando a linguagem 

essencialmente analítica” (VYGOTSKY, 1989, p.37). 

 

 No começo, a criança tem a imagem global, sendo que suas figuras, a partir 

do desenvolvimento da linguagem, assumem um sentido e significado 

determinados por esta, podendo assim ser vistas separadamente. Em suma, a 

percepção visual é integral e a verbal é essencialmente analítica, o papel da 

linguagem na percepção é surpreendente. Sendo assim: 

 

“A transição no desenvolvimento para formas de 

comportamento qualitativamente novas não se restringe a 

mudanças apenas na percepção. A percepção é parte de 

um sistema dinâmico de comportamento; por isso, a 

relação entre as transformações dos processos perceptivos 

e as transformações em outras atividades intelectuais é de 

fundamental importância” (VYGOTSKY, 1989, p. 37-38). 
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 Então, a percepção faz parte do comportamento e o comportamento de 

escolha é que mostra a relação entre a percepção e a ação motora. É interessante 

observar como Vygotsky constrói experiências diversas para comprovar a 

importância da linguagem como instrumento de mediação indispensável ao 

pensamento e ao planejamento das ações, advindas das percepções iniciais (Cf. 

FRISZMAN et al, 2005). 

 

 Seguindo por esse raciocínio, a atenção e a concentração irão atuar sobre 

a percepção determinando a forma de relacionamento entre várias figuras 

significadas (objetos) do fundo (imagem). Com a ajuda indicativa das palavras a 

criança começa a dominar sua atenção, ela pode perceber mudanças na situação 

imediata, que se apresenta do ponto de vista de suas atividades, agindo no 

presente com a perspectiva do futuro.  

 

 A memória, por sua vez, surge a partir da combinação de elementos de 

experiências já vividas com objetos reais presentes em uma nova situação, é um 

processo e pode ser natural ou auto-gerada. No primeiro caso, é aquela 

estabelecida através de estímulos externos sobre os seres humanos, e no 

segundo caso é criada através de uma operação com a linguagem e vai se 

desenvolvendo a partir do movimento social de cada um (Cf. FRISZMAN et al, 

2005).  

 

 Para Vygotsky (1989), o ato de pensar na criança pequena significa 

lembrar, portanto, a essência da memória humana, estaria no fato de sermos 

capazes de lembrar ativamente com a ajuda do pensamento e da linguagem. 

Quando começamos observar a criança agindo sobre situações já vividas, 

podemos perceber que o surgimento da memória, a relação entre situação e 

reação é intermediada pela linguagem, sendo que o indivíduo já comanda seu 

comportamento. 
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 Posto isto, chegamos às definições de desenvolvimento e aprendizagem 

propostas por Vygotsky. Ele reconhece que aprendizagem e desenvolvimento são 

fenômenos distintos e interdependentes que se possibilitam mutuamente. Assim, 

defende um conceito de desenvolvimento “que não resulta de uma acumulação 

gradual de mudanças isoladas, mas constitui um processo dialético complexo que 

implica tempos diferentes para funções diferentes e transformações qualitativas” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 58). 

 

 Seguindo por esse raciocínio, reconhece dois níveis de desenvolvimento, 

um que se refere às conquistas já efetivadas, chamado de nível de 

desenvolvimento real ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento potencial 

ou proximal, que se relaciona às capacidades em vias de serem construídas. 

Portanto, o nível de desenvolvimento atual, que é determinado pela capacidade de 

solução de problemas sem auxílio e o nível potencial de desenvolvimento, sob a 

orientação de um outro mais experiente (adultos e crianças mais velhas) 

favorecem as capacidades de conquista, transformação e aprendizado (Cf. 

VYGOTSKY, 1989). 

 

 Sendo assim, a zona de desenvolvimento proximal, acima descrita, 

considera os aspectos do desenvolvimento que ainda precisam ser construídos 

para que a criança se aproprie de novas aprendizagens previstas para o próximo 

nível de idade, possibilitando compreender as funções de desenvolvimento que 

estão a caminho de se completar (Cf. OLIVEIRA, 1995). 

 

 Desta forma, a inteligência passa a ser concebida como habilidade para 

aprender, por sua vez, as aprendizagens são diversas e ativam os processos de 

desenvolvimento e cognição, também diversos e precedentes a eles. 

 

 Podemos citar ainda Davis & Oliveira (1990), ao resumir o pensamento de 

Vygotsky, dizendo que para ele o processo de desenvolvimento é a apropriação 

ativa do conhecimento disponível no ambiente social ao qual a criança está 
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inserida. É preciso que ela aprenda e integre em sua maneira de pensar o 

conhecimento da sua cultura. O funcionamento intelectual mais complexo se 

desenvolve graças às intervenções realizadas por outras pessoas que são 

substituídas gradualmente por auto-regulações, ou seja, por pensamentos 

estruturados e linguagem constituída.  

 

 O ponto forte desta corrente é considerar que a diferença entre as crianças 

deve-se, em boa parte, às diferenças qualitativas em seu ambiente social, 

principalmente ao considerar a linguagem e a interação como elementos da 

consciência e aprendizagem. 

 

 Entender o desenvolvimento a partir de uma visão como a delineada, 

implica em aceitar a idéia de desenvolvimento enquanto processo de 

transformação gradual e permanente, e manter o foco na unidade bio-psico-social 

do sujeito em relação aos objetos de conhecimento. As modificações constantes 

geradas a partir dessa relação introduzem a idéia de transformação como 

propriedade constitutiva do conhecimento e conseqüentemente do pensamento e 

linguagem. Na interação do biológico com o social, o psicológico é constituído, e o 

sujeito é o lugar das modificações geradas a partir de seu crescimento biológico e 

de modificações causadas pelas características do ambiente sócio-cultural, sendo, 

ao mesmo tempo, promotor de mudanças (Cf. LIER, 1983). 

 

 Sendo assim, nesta abordagem, tem-se que há uma valorização das 

experiências de vida do sujeito, considerando-o dentro de uma perspectiva 

dialética. É partindo do social para o individual que se dá o desenvolvimento. 

Sugerindo um trabalho com os fatores externos para que se atinja o 

desenvolvimento interno, que Vygotsky, através de seus estudos e conceitos, 

favorece a intervenção junto à pessoa com deficiência. 

 

 É, na linguagem, que o sujeito de Vygotsky, mediante a interação social, 

planeja suas ações, imagina, cria, reflete, armazena, percebe, representa e 
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significa a realidade. Podemos afirmar, ainda, que para ele a linguagem transita na 

passagem do nível interpessoal no momento da interação social, para o nível 

intrapessoal no momento da internalização e apropriação por parte do sujeito, 

daquilo que foi compartilhado, experimentado e construído socialmente (Cf. 

VYGOTSKY, 2000). 

 

 Posto isto, o terapeuta fonoaudiólogo é concebido como aquele que irá 

possibilitar a estruturação ou reestruturação da linguagem desse sujeito, 

linguagem já definida como sendo um sistema simbólico que fornece conceitos, 

formas de organização do real, mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. 

Capaz de modificar os rumos do desenvolvimento através da sua própria 

linguagem, a terapia instaura uma interação, em que terapeuta e paciente têm 

papéis igualmente importantes, seguindo as diretrizes de Vygotsky, de que o 

indivíduo é ativo em relação a sua possibilidade de agir com o outro.  
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CAPÍTULO IV – ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO À CRIANÇA 

DEFICIENTE 

 

4.1 – O QUE COMPETE À FONOAUDIOLOGIA E AO FONOAUDIÓLOGO 

 

 Segundo a Regulamentação Nacional do Decreto – 087.218, de 1981, a 

Fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, oral, escrita e 

falada, a voz, audição e cognição, em suas manifestações normais e patológicas 

abrangendo a estética, saúde e educação.  

 

 A Lei nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, dispõe ainda sobre a 

regulamentação da profissão de fonoaudiólogo e determina que este é o 

profissional com graduação plena na ciência, que estando apto atua em 

estudo/pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, 

aperfeiçoamento, reabilitação e terapia nas áreas da linguagem oral e escrita, voz, 

audição, bem como padrões estruturais e funcionais das regiões orofacial e 

cervical. 

 

 Dispõe que é da competência do fonoaudiólogo realizar atividades 

inerentes à sua formação universitária buscando elaborar, dirigir ou efetuar 

projetos e pesquisas que promovam a intervenção específica direta ou indireta aos 

aspectos por ele abordados em sua terapia. 

 

 Sendo assim, o terapeuta de linguagem, como muitas vezes é denominado 

o fonoaudiólogo, é o profissional que estimula, favorece, aprimora, habilita e 

reabilita os aspectos globais da linguagem, aspectos estes fundamentais para o 

exercício da cidadania e melhor qualidade de vida. Pois, segundo Arantes: 

 

“[...] o terapeuta é um intérprete diferenciado por duas 

razões. Primeiro por que se trata de alguém 

instrumentalizado por uma teoria de linguagem, segundo, 

pelo fato de estar fora da história da criança, poder criar 
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‘novas’ interpretações virtualmente capazes de fazer 

circular o que estava paralisado” (ARANTES, 1994, p. 35). 

 

 O terapeuta fonoaudiólogo, ao nosso ver, pode assumir diferentes papéis 

no momento da terapia. Num dado momento serve de modelo, é o terapeuta 

‘detentor’ de ‘saberes’ e ‘verdades’, num outro, espelha-se na criança a fim de 

aproximar-se e estabelecer uma relação de confiança, segurança e afeto. Tem 

que favorecer e estabelecer relações mútuas, de troca e construções. “Sabemos 

que depende muito da atitude do adulto o desenvolvimento emocional e intelectual 

da criança, seu crescimento e amadurecimento interior” (GUIMARÃES, 1994, p.5-

6). 

 

 Há também que se destacar um outro papel que o fonoaudiólogo pode 

assumir, principalmente com base na nossa experiência profissional, o papel de 

‘orientador’, aquele que se aproxima da família, acolhe expectativas, dúvidas, 

sentimentos, elabora um paralelo com as teorias aprendidas e transmite através 

da informação o que foi observado e questionado, demonstra tecnicamente o que 

é necessário e orienta o que é prioridade naquele momento ou o que é solicitado. 

Tal atitude é reforçada quando lemos: 

 

“o terapeuta de criança3, deve estar preparado para lidar 

com a família, com seus sentimentos de culpa, impotência, 

fracasso, desejo, e [...] é muito importante haver respeito 

pelas relações existentes entre os membros da família, [...] 

pelo apego da criança à sua mãe, por sua dependência. 

[...] pelos mecanismos utilizados pelos adultos para 

sobreviver à dor de ter um filho doente4 ou de perder um 

filho5” (GUIMARÃES, 1994, p.9). 

                                                 
3 E aqui estendemos esse conceito ao jovem, adulto ou idoso. 
4 Transferimos o termo filho doente para filho com deficiência. 
5 Podemos aqui associar à perda do “filho idealizado”, desejado e imaginado pelos pais ao 
nascimento da criança com deficiência. 
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 Definida de certa forma a identidade do profissional Fonoaudiólogo, 

podemos delimitar o fluxo de intervenção terapêutica deste profissional. Temos a 

terapia fonoaudiológica entendida como um processo, concebido aqui como 

conjunto de atos que realiza determinada operação, ou melhor, períodos da 

evolução de um fenômeno (Cf. FERREIRA, 1975) de reabilitação e, como tal, 

apresenta etapas, ou períodos a serem vivenciados. De forma resumida, mas 

suficientemente ilustrativa, podemos destacar o momento ou etapa da “entrevista, 

da avaliação e o da terapia propriamente dita” (ARANTES, 1994, p. 29). 

 

 É na terapia que todos os esforços e energias do terapeuta se concentram, 

todas as informações são transmitidas e as orientações detalhadas, no entanto, há 

que se preservar um valioso ‘instrumento’ – o da “escuta”, uma capacidade 

configurada de forma particular, singular e significante. Uma escuta terapêutica 

que pode contribuir ou mesmo favorecer o bom andamento do processo de 

reabilitação do paciente e talvez o êxito da terapia como um todo (Cf. ARANTES, 

1994). 

 

 Considerando tudo o que foi exposto, podemos dizer que cabe ao 

fonoaudiólogo buscar técnicas e estratégias que atendam e propiciem o 

desenvolvimento dos aspectos a serem trabalhados, segundo as demandas e 

necessidades evidenciadas durante a entrevista inicial e avaliação. É através de 

leituras, estudos, experiência prática, aproximação com a família que este 

profissional tem a possibilidade de realizar uma intervenção clínica nos aspectos 

da motricidade oral para a fala e alimentação, linguagem, cognição e aprendizado 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida da criança com deficiência e de 

sua família. 
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4.2 – FONOAUDIOLOGIA E A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E 

DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

 Quando se pensa em trabalhar com crianças que apresentam 

comprometimentos em diversos aspectos do desenvolvimento, como aspectos 

motor, visual, cognitivo e de linguagem, é importante ressaltar que as atitudes e 

fala dos terapeutas devem ser moldadas e adaptadas às potencialidades e 

necessidades apresentadas por quem é atendido, para que as demandas iniciais 

da criança não fiquem “paralisadas” frente ao trabalho desenvolvido (Cf. 

ARANTES, 1994). 

 

 No caso da criança com paralisia cerebral, a atuação do fonoaudiólogo 

abrange diversos aspectos do desenvolvimento, tais como: alimentação, fala, 

linguagem e aprendizado, envolve a reabilitação e o aprimoramento das funções 

neurovegetativas – respiração, sucção, mastigação, deglutição e fonação, fala e 

linguagem, o que severamente está alterado pela lesão cortical, segundo Frazão 

(2004). Sendo assim, pode-se dizer que esses aspectos encontram-se 

“paralisados” no que diz respeito ao desenvolvimento. 

 

  A estimulação de aspectos motores, sensoriais, sociais e cognitivos faz 

parte da atuação frente à pessoa com deficiência, a fim de favorecer maior e 

melhor interação da criança com o mundo – o meio em que vive e as pessoas com 

que convive. Esta concepção é apresentada por Rodrigues & Miranda (2001), em 

um livro que trata da estimulação da criança especial. Como a Fonoaudiologia 

atua também na estimulação da pessoa deficiente, podemos dizer que os 

aspectos sensoriais e perceptivos que constituem a linguagem passam a ser uma 

área de intervenção clínica, dos profissionais dessa área. 

 

 Essas autoras insistem que a estimulação da criança especial deve 

englobar os sentidos, pois: 
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“[...] as sensações dos seus movimentos, dos movimentos 

que as pessoas fazem nela e com ela, as sensações táteis 

diversas, as sensações olfativas e gustativas, visuais, 

auditivas, proprioceptivas, vestibulares etc., podem 

modificar a expressão. [...] Permitem, ainda, que os 

movimentos aconteçam. [...] Qualquer pessoa só consegue 

realizar suas atividades se estiver com suas vias sensitivas 

plenamente funcionantes (RODRIGUES & MIRANDA, 

2001, p. 61-63). 

 

 Ainda delimitando o espaço de atuação fonoaudiológica, cabe assinalar que 

o trabalho inicialmente realizado com a criança com paralisia cerebral e deficiência 

mental centra-se predominantemente no aspecto motor – oral e global, isso 

porque a necessidade de sobrevivência é inquestionável, ou seja, para ver, ouvir, 

sentir e até falar precisamos estar com boas condições gerais de saúde (Cf. 

FRAZÃO, 2004). Alimentar a criança com paralisia cerebral, a fim de evitar os 

quadros de pneumonia, dar-lhe melhores condições de saúde, passam a ser 

primordiais na atuação do fonoaudiólogo, mas não exclusivas. 

 

 Conforme o exposto, fica assinalada a importância do trabalho específico 

sensorial e motor oral, mas é inegável o quanto a estimulação dos aspectos da 

linguagem e comunicação ficam atrelados ao prognóstico da criança. Ao ampliar 

as discussões existentes em torno da “terapia de linguagem”6 com crianças 

neurologicamente comprometidas, cabe considerar outros aspectos que podem 

ser verificados na citação a seguir: 

 

“o fonoaudiólogo estabelece a relação entre padrões 

motores globais, aspectos fonoarticulatórios da fala e 

linguagem e a importância das técnicas de manuseio motor 

global e oral para a obtenção de melhor inteligibilidade de 

                                                 
6 Coloco “terapia de linguagem” entre aspas, tão bem quanto nos refere Frazão (2004) por ser um 
termo freqüentemente utilizado na Fonoaudiologia, a fim de distinguir essa abordagem da terapia 
que visa a regulação do sistema sensório - motor oral. 
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fala, mas seria ingênuo considerá-las como determinantes 

da aquisição ou assumir que elas definem a relação da 

criança paralítica cerebral com a linguagem”.  (FRAZÃO, 

2004, p. 17). 

 

 A autora frisa que as terapias fonoaudiológicas com a criança com paralisia 

cerebral não podem centrar-se apenas nos aspectos físicos e motores, devem 

propiciar também um contato direto com os aspectos da linguagem e suas 

funções. 

 

 Por funções de linguagem temos: as percepções visuais e auditivas, 

importantes recursos para análise e síntese, para associação de imagens, 

discriminações e organização das atividades motoras. Temos ainda os processos 

de atenção e concentração, fundamentais para a manutenção da comunicação, 

entendimento lingüístico e para a execução de atividades de raciocínio, expressão 

e motoras. A memória e seu processo de memorização, tanto imediata quanto 

remota, constitui outra importante função de linguagem, determina a continuidade 

da expressão e possibilita, de certa forma, o pensar. Uma outra função para o ‘ser 

e estar’ no mundo refere-se à orientação espaço - temporal, recurso 

imprescindível para a locomoção, ação motora prática e raciocínio lógico (Cf. 

RODRIGUES & MIRANDA, 2001). 

 

 As autoras continuam enfatizando a importância de se estimular 

globalmente a criança com deficiência, principalmente por considerarem o homem 

como um ser “multisensorial e quando um dos canais da comunicação sofre uma 

avaria, os demais apuram a sensibilidade para captar as mensagens do meio, [...] 

sendo o sujeito uma somatória de fatores e experiências” (RODRIGUES & 

MIRANDA, 2001, p. 62). Com isso, é possível concluir que muitas partes do corpo, 

talvez todas, refletem o estado interacional da pessoa durante o momento da 

terapia, o que nos faz acreditar que ao estimularmos a criança ‘como um todo’ , 

estaremos contribuindo para a melhora dos aspectos da comunicação e 

linguagem. 
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 Sendo assim, vamos verificar se a contação de histórias poderia ser mesmo 

uma estratégia fonoaudiológica na “terapia de linguagem” da criança com paralisia 

cerebral, pois como já sabemos, ela favorece o contato com a linguagem, a 

constituição do sujeito enquanto interlocutor e a inserção da família no contexto 

terapêutico, o que poderia ser considerado um facilitador para tal intervenção. 

 

4.3 – SURGIMENTO DE UMA PROPOSTA 

 

 Foi a busca da possibilidade de estimulação de linguagem das crianças 

com paralisia cerebral e deficiência mental, que nos fez organizar a contação de 

histórias como uma estratégia possível na reabilitação da criança com deficiência. 

 

 Assim surgiu o Grupo “Era uma vez...”, 7 um grupo criado na tentativa de 

desmistificar a imagem de incapacidade da pessoa deficiente e de envolver a 

família no processo terapêutico. 

 

 A proposta de envolvermos a família neste trabalho teveo intuito de 

“instrumentalizar para modificar os seus estilos de vida, assim como as condições 

sociais [...] e ambientais que determinam a saúde; para posteriormente, criar 

oportunidades para otimizar as potencialidades de seus filhos” (GUEDES, 2004, 

p.201). Essa maneira de pensarmos a intervenção e orientação junto aos pais, 

deve permear todas as relações terapêuticas, não só as de grupo. 

 

 Sendo assim, para aproximar e integrar os familiares no processo 

terapêutico fonoaudiológico de seus filhos, e em especial nesta proposta, as 

orientações e troca de informações são necessárias ao longo do tratamento e não 

podem estar pautadas apenas em valores e crenças individuais do terapeuta. 

Devem favorecer “situações que permitam a ação e descoberta por parte das 

                                                 
7 “Era uma vez...” nome dado ao trabalho de contação de histórias no setor de Fonoaudiologia do 
Ambulatório de Deficiência Mental das Casas André Luiz, desde 2003, criado em parceria por duas 
Fonoaudiólogas, uma da Instituição e outra voluntária. 
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crianças e de seus pais” (ARANTES, 1994, p.26), através da relação previamente 

estabelecida com respeito mútuo, incentivo e partilha.  

 

 De acordo com esse raciocínio, podemos afirmar que a preocupação 

central da terapia fonoaudiológica é o paciente e a possibilidade de construir uma 

interlocução. Tal concepção, para Arantes (1994), implica em entender a 

linguagem não só como comunicação e nem como transmissão de mensagens, 

mas também como efeito dos sentidos. 

 

 A autora relata, ainda, que o conhecimento é fruto da atividade 

intersubjetiva e que sua construção se dá na interação, posto isto, podemos 

afirmar que as crianças com deficiências motora, mental e/ou visual, também 

podem expressar e manifestar o seu ‘discurso’, podem constituir-se interlocutores 

em situações sociais de interação. No entanto, é primordial que elas passem a ser 

‘vistas’ como tais e para isso seus familiares necessitam de uma nova perspectiva 

e apoio. 

 

 Como vimos no capítulo anterior, destacamos novamente Vygotsky (2000), 

que enfatiza primordialmente o papel do meio social e cultural na estruturação e 

desenvolvimento global da criança, privilegiando especificamente a interação com 

o outro e com o ambiente. Nesse sentido, o autor sugere que saibamos a real 

importância da interação, além de encontrarmos ressonância em Arantes (1994), 

pudemos de certa forma garantir tais aspectos ao se propor uma atividade que 

privilegia a formação de grupo e que é permeada por cultura – literatura infantil. 

 

 Nesta perspectiva uma proposta real surgiu, antes de se constituir objeto de 

pesquisa tornando-se um programa de atendimento, o qual nos forneceu dados 

que indicaram necessidades e formas de facilitar sua organização e realização. 

Durante três anos, o setor de Fonoaudiologia do Ambulatório de Deficiência 

Mental das Casas André Luiz vem dando andamento a esse grupo.  
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4.4 – CONSTITUIÇÃO DO GRUPO “ERA UMA VEZ...”. 

 

 Em agosto de 2002, convidamos um grupo de quinze famílias a participar 

de um novo programa de intervenção fonoaudiológica, no entanto, somente nove 

aceitaram e iniciaram o programa. As crianças tinham entre 5 e 9 anos de idade, 

paralisia cerebral, deficiência mental (leve a moderada) e alguns com distúrbios 

sensoriais associados (visão subnormal e deficiência auditiva leve). 

 

 Inicialmente, cada uma das famílias foi entrevistada para uma coleta de 

dados referentes a: comunicação, rotina de vida diária, lazer e cultura. Com 

perguntas objetivas, pudemos traçar um perfil do grupo. 

 

 A configuração do grupo foi caracterizada pela coleta de dados: baixo nível 

e tempo de atenção e concentração, ausência da experiência do “ouvir” em grupo, 

dificuldades de abstração, de seqüência, de temporalidade e de vivenciar o 

trabalho terapêutico compartilhado. Participaram do trabalho a criança e a família. 

Para que pudéssemos atingir o objetivo terapêutico que conferíamos às histórias, 

o grupo configurou-se em três níveis, sendo cada nível um semestre.  

 

 Para cada nível o conjunto de histórias foi previamente selecionado 

seguindo o critério do mais simples para o mais complexo: número de 

personagens, cenários (lugares onde a história acontece) e tema (concreto – 

abstrato; menos elaborado – mais elaborado; mais próximo – mais distante da 

realidade / fantasia). Os encontros eram quinzenais, às sextas-feiras pela manhã, 

com duração média de 30 minutos, na sala reservada para atendimentos de 

grupos. 

 

 O Nível I, no primeiro semestre, constituiu-se de narrativas com enredos 

simples e claros, onde os personagens eram animais, tendo predominado o tipo 

fábula. As primeiras histórias continham somente dois personagens e um cenário, 
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com temas concretos, sendo a última história com quatro personagens, três 

cenários, com tema concreto, porém mais elaborado. 

 

           O Nível II, no segundo semestre, constituiu-se de lendas e contos de fadas,  

histórias mais elaboradas, com personagens animais e humanos. Na primeira 

história os bichos eram os protagonistas, porém com mais cenários e um tema 

envolvendo maior abstração. Nas histórias seguintes pessoas interagiam com 

bichos, até chegar às últimas histórias onde os personagens eram apenas seres 

humanos. 

 

 O Nível III, no terceiro semestre, constituiu-se da re-contação das histórias, 

ou seja, os pais foram convidados a escolher uma das histórias já contadas para 

contá-las ao grupo, com apoio direto das fonoaudiólogas contadoras. Vale 

destacar que a maior parte das histórias escolhidas pelos pais foram os contos de 

fadas, suas histórias preferidas desde a infância. Duas mães, em especial, 

relataram estar escolhendo as histórias que seus filhos demonstraram ter gostado 

mais e que apresentaram um envolvimento maior no momento em que foram 

ouvidas pela primeira vez. Essas histórias faziam parte do primeiro nível, eram 

fábulas. 

 

 Após o primeiro semestre, as famílias foram informadas que este passaria a 

ser um trabalho de pesquisa, já que a instituição incentiva e valoriza abordagens 

científicas entre seus funcionários. Nosso projeto havia sido registrado pela 

Instituição no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, em Brasília, 

visando à comprovação da utilização terapêutica da contação de histórias para 

crianças deficientes sendo nosso grande interesse associar a possibilidade da 

referida estratégia na clínica fonoaudiológica. 

 

 Constatamos que participar do Projeto “Era uma vez...” configurou-se como 

uma inclusão social, segundo informações coletadas nas entrevistas com as 

mães, pois nesse espaço existiu a possibilidade de novos contatos e 
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relacionamentos interpessoais. As pessoas participantes foram inseridas em um 

grupo terapêutico e “social”, tendo acesso ao lazer – ouvir histórias, fantasiar, rir – 

e à cultura – livros e teatro. 

 

 A sensação de inclusão social, evidenciada pelas famílias, não constituía 

um dos objetivos iniciais do projeto, nem mesmo foi utilizada como estratégia, 

porém assumiu uma relevância na vida de cada uma das famílias. Tal sensação 

foi por nós percebida ao longo das diferentes etapas do projeto, através de 

observações de sala de espera, e no final reforçada durante as entrevistas 

individuais, as manifestações em grupo e das redes sociais que se estabeleceram 

entre os participantes de cada grupo e com os demais grupos.  

 

 As evoluções destacaram-se em: melhora da intenção comunicativa, 

aprimoramento da comunicação expressiva de apoio (mímica facial e corporal), 

melhor atenção e complementariedade social, além de aquisição e/ou 

aprimoramento da comunicação verbal (para alguns). 

 

 Os encontros foram quinzenais, com freqüência garantida (salvo algum 

imprevisto). O espaço entre os encontros foi considerado fundamental para que 

neste período a história pudesse ser resgatada em casa tantas vezes quanto a 

criança e a família quisessem. 

 

 O passo seguinte a ser garantido foram as escolhas das histórias e das 

estratégias que deveriam ser utilizadas na contação, visto que não se tratava de 

um grupo qualquer, mas um grupo com necessidades específicas. 

 

 Após os três semestres deste projeto, pudemos verificar que as fábulas 

foram as melhores histórias para favorecer maior tempo de atenção e 

concentração, aproximar as crianças da vida real e concreta, possibilitar a 

compreensão do que havia sido contado, além de facilitar as adaptações 

necessárias na história, na modulação, ritmo e entonação da voz e nos recursos 
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de apoio utilizados, pois se centram basicamente em dois personagens, 

normalmente em um único cenário, com uma estruturação muito próxima da 

realidade de vida cotidiana. 

 

 Foi constituído outro grupo após o término do primeiro, que era composto 

por seis adolescentes com paralisia e suas famílias. Os dois grupos fizeram parte 

do projeto que foi realizado no período de agosto de 2002 a junho de 2004, tendo 

sido aprovado previamente pela Comissão de Ética e Pesquisa das Casas André 

Luiz e pelo CONEP, em Brasília.  

 

 Constitui-se desde então um programa terapêutico do setor, com novos 

grupos sendo atendidos, perfazendo, até o momento, cinco grupos num total de 

vinte e nove crianças, com diferentes características. Foram mantidas as mesmas 

condições para a realização, as adaptações e objetivos iguais aos do primeiro 

grupo. 

 

 Esses atendimentos registrados no CONEP evidenciaram ser o programa 

viável como uma nova possibilidade de intervenção fonoaudiológica no campo da 

linguagem. No entanto, requeria sistematização e análise de dados com rigor 

científico para respaldar e validar essa estratégia e confirmar sua eficácia. Por 

outro lado a aprovação como instrumento terapêutico inovador ou ampliador dessa 

intervenção precisava fundamentar-se em mais estudos, na capacidade de 

transformação dos pais e das crianças em conseqüência da contação de histórias, 

sendo imprescindível a fundamentação teórica.  

 

 Esse projeto, interessante, dinâmico e desafiador às duas fonoaudiólogas 

contadoras, motivou uma das autoras a buscar o mestrado, para pesquisar novas 

possibilidades da clínica fonoaudiológica na estimulação de linguagem de pessoas 

com deficiências.  

 

 



Contando histórias para crianças com deficiências: uma possibilidade de atuação fonoaudiológica na estimulação de 
linguagem ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

85 

4.5 – FUNÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO CONTADOR DE HISTÓRIAS  

 

 Para abordarmos mais especificamente a função do fonoaudiólogo como 

contador de histórias e suas características peculiares, necessitamos estruturar o 

perfil do contador de histórias. 

 

 Segundo Matos (2005, p.87), essa definição de contador de histórias, como 

qualquer outro fenômeno social, “não pode ser desvinculada de seu contexto 

histórico”. Temos ao longo da história da humanidade três períodos distintos e 

sucessivos: “a sociedade de tradição oral, a sociedade de tradição escrita e a 

sociedade contemporânea” (MATOS, 2005, p.87), 

 

 Os contadores eram tidos como ‘grandes sábios’ da comunidade, os que 

tinham o Dom da palavra e o poder de transmitir e manifestar ‘saberes’ e valores. 

“O verdadeiro contador de histórias busca na memória aquilo que conta: suas 

lembranças, visão das coisas, das pessoas e acontecimentos, é autor de seu 

próprio caminho através da história que conta, ele cria caminhos novos e únicos” 

(MATOS, 2005, p.102). 

 

 Seguindo na construção do perfil de contador de histórias, encontramos 

referência em Matos (2005) que caracteriza o contador a partir de três formas de 

narrativa: 

 

“Uma seria o contador primitivo ou tradicional, aquele que 

ouve alguma coisa, alguém fala alguma coisa para ele, ele 

já está recontando, porque ao ouvir ele criou uma estrutura 

mental, gravou aquilo, e a partir do momento em que 

começa a contar ele está nada mais que descrevendo o 

que está registrado na mente dele. Existe também o 

contador que seria o ator. O ator pega uma história, 

trabalha aquilo, aí ele fala: eu tenho que ser cênico, eu vou 

mostrar como é que funciona. [...] E existe o narrador oral, 
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[aquele que] decora o texto, pega o texto, como o repórter, 

e conta a história. [...] (MATOS apud RAMOS, 2005, 

p.102). 

 

 Em linhas gerais, o contador de histórias busca na própria memória aquilo 

que conta, busca suas vivências e lembranças, sua percepção das coisas, das 

pessoas, dos acontecimentos e relacionamentos, cria imagens e desenha locais, 

instrumentaliza sua criatividade com diversas leituras e observações e dessa 

forma constitui-se um canal para transmissão de idéias, conhecimentos e 

‘sabedorias’ (Cf. MATOS, 2005). 

 

 As histórias, dentro do grupo “Era uma vez...” eram contadas Por uma 

fonoaudióloga contadora, e que de alguma maneira podia ser considerada uma 

‘verdadeira contadora de histórias’, pois utilizava como recurso principal a própria 

voz, além de buscar, em sua experiência de vida, os recursos, idéias e contextos 

que iriam constituir sua narrativa. Teve também como recursos de apoio materiais 

sensoriais que propiciavam a vivificação dos personagens. 

 

 Durante a contação os personagens interagiam intensa e diretamente com 

os participantes do grupo – pais e crianças, propondo a eles o toque e a 

experimentação dos mesmos.  

 

 A exercitação, exploração dos sentidos, a elaboração e manifestação 

comunicativa – que se apresentavam em expressões faciais, corporais, gestuais e 

sons diversos, era favorecida durante todo o período da contação, pela 

fonoaudióloga contadora, que buscava potencializar intencionalmente essa 

interação, chamando as crianças pelos nomes, perguntando sobre situações 

relacionadas ao momento e aproximando a história contada da realidade de vida 

das crianças do grupo. 
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 Desta forma, como vimos, contar histórias não é simplesmente ler ou 

declamar, encontramos ressonância em Abramovich (1989), quando a autora 

refere que, para contar histórias, é: 

 

“[...] bom saber como se faz. Afinal, nela se descobrem 

palavras novas, se entra em contato com a música e com a 

sonoridade das frases, dos nomes... Se capta o ritmo, a 

cadência do conto, fluindo como uma canção... Ou se 

brinca com a melodia dos versos, com o acerto das rimas, 

com o jogo das palavras... Contar histórias é uma arte...e 

tão linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido com o que é 

sentido [...]” (ABRAMOVICH, 1989, p.18). 

 

 Portanto, a interação dialógica entre os participantes, os personagens e os 

objetos de apoio, enfim, entre o grupo e a história, era estimulada durante toda a 

contação, mediada e incentivada pelo narrador – a “contadora” fonoaudióloga. 

 

 Cada sessão era previamente preparada pela fonoaudióloga contadora, 

adaptada quando necessário e complementada pelos materiais de apoio, com o 

objetivo de despertar as crianças para a comunicação, favorecendo o 

desenvolvimento das habilidades de linguagem e a estruturação do pensamento. 

Além disso, buscava-se estimular a apropriação de conceitos práticos e cotidianos 

– textura, forma, distância, localidade, entre outros – e propiciar oportunidades 

para interação familiar mais freqüente. 

 

 Para que isso ocorra, “é bom que quem esteja contando crie todo um clima 

de envolvimento, de encantamento... Que saiba dar as pausas, criar os intervalos, 

respeitar o tempo para que o imaginário de cada criança possa construir seu 

cenário” (ABRAMOVICH, 1989, p.21), construir sua linguagem e exercitar seu 

papel de interlocutor. 
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CAPÍTULO V – A PESQUISA 

 

5.1 - QUANTO AO MÉTODO 

 

 Esta dissertação objetivou verificar a possibilidade de utilização da 

contação de histórias como estratégia de estimulação de linguagem na 

fonoaudiologia, sistematizando dados referentes ao papel de interlocutor da 

fonoaudióloga contadora e à aprendizagem do ouvir e expressar-se das crianças 

estudadas. 

 

 A abordagem qualitativa foi escolhida, visto ser esta apropriada às nossas 

intenções de observar se houve contribuições aos aspectos da linguagem da 

comunicação e interação social de cada criança. 

 

 Por outro lado, essa modalidade de pesquisa veio ao encontro de nossa 

motivação. Nesse sentido reiteramos Masini (1993) ao referir interesse e 

necessidade cada vez maiores entre os pesquisadores das áreas de educação, 

saúde e reabilitação, de utilizarem concepções e diretrizes metodológicas 

qualitativas. Estas são utilizadas por oferecerem possibilidades de um estudo mais 

flexível aberto às particularidades e interferências do sujeito de pesquisa, e 

principalmente por ter seu foco de investigação centrado mais no processo do que 

no produto, buscando “distinguir o sentido daquilo que os fatos mostram” ao longo 

do estudo (MASINI, 1993, p. 75). 

 

 Seguindo Lüdke & André (1986) em termos metodológicos, a pesquisa com 

base na abordagem qualitativa foi a que nos possibilitou melhor compreensão da 

dinâmica e evolução do processo, pois ofereceu condições de observar, 

interpretar e analisar o material e a situação, permitindo uma participação direta e 

ativa e um distanciamento intencional quando foi preciso. 
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 Esta modalidade permitiu-nos, como pesquisadoras, a partir da questão 

norteadora bem definida e conduzida, uma maior flexibilidade no uso de 

procedimentos e etapas de estudo, coleta e análise. Podemos afirmar que, ao 

optar por esta abordagem, durante o processo e análise dos dados, fomos 

influenciados pelo estudo realizado e pelas interações nele estabelecidas, 

reiterando Lüdke & André (1986). 

 

 Nesse sentido, pudemos também vivenciar a característica assinalada por 

Alves (1991, p.54), quando considera “o pesquisador como principal instrumento 

de investigação e a necessidade de contato direto e prolongado com o campo”. 

Foi esse contato estreito e mais constante que propiciou a natureza predominante 

dos dados qualitativos, possibilitando-nos observar eventos, manifestações, 

modificações e pequenos detalhes que constituiriam alterações pertinentes ao 

estudo. 

 

 Reafirmamos, dessa forma, a valorização da ‘imersão’ do pesquisador no 

cenário da pesquisa, no contexto do processo estudado e na interação com os 

sujeitos participantes (Cf. ALVES, 1991). Ao considerarmos importante detalhar o 

cenário de pesquisa, nos deparamos com as inquietações pertinentes ao contexto, 

que acabaram por direcionar o percurso teórico aqui  apresentado. 

 

 Em virtude destes pressupostos, como pesquisadoras ‘qualitativas’, 

pudemos ter uma atuação frente às realidades, de acordo com o que assegura 

Alves: 

 

“uma construção social da qual o investigador participa e, 

portanto, os fenômenos só podem ser compreendidos 

dentro de uma pesquisa holística8, que leve em 

consideração os componentes de uma dada situação em 

suas interações e influências recíprocas, o que exclui a 

                                                 
8Teoria que considera o corpo humano como um ‘todo’. 
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possibilidade de se identificar relações lineares de causa e 

efeito e de se fazer generalizações do tipo estatístico” 

(ALVES, 1991, p.55). 

 

 Encontramos referências importantes que nos guiaram mais seguramente 

ao campo de pesquisa da abordagem qualitativa e nos fizeram acreditar que 

estávamos encontrando coerências em nosso estudo, visto que nossa abordagem 

de linguagem, já exposta anteriormente no terceiro capítulo, tem como premissa a 

interação e a visão totalizante do ser humano. Ao lermos: 

 

“o que a Fenomenologia traz para o pesquisador não é 

uma resposta, mas sim um ponto de partida: o de voltar-se 

para a ação humana e buscar seus significados no “mundo 

da vida” como denomina Husserl, que para Heidegger é o 

‘ser – no – mundo’ e para Merleau Ponty o ‘mundo vivido’. 

O pesquisador renuncia assim à atitude de apenas 

constatar ou comprovar dados e busca compreendê-los na 

totalidade da vida da pessoa com quem lida” (MASINI, 

1993, p. 75). 

 

 Esses diversos autores auxiliaram-nos a refletir e buscar coerência em 

nossa pesquisa, assinalando a necessidade de focalizar claramente o problema a 

ser pesquisado, para não ocorrer uma visão distorcida do fenômeno observado.  

 

 Como já expusemos, nosso questionamento surgiu de uma prática clínica 

que vem sendo realizada no setor de Fonoaudiologia do Ambulatório de 

Deficiência Mental das Casas André Luiz e das deduções feitas a partir de nossos 

pressupostos de linguagem. Houve, porém, a necessidade de realizar um registro 

mais sistemático e uma análise cuidadosa das situações de contação de histórias 

às crianças com deficiências, o que nos motivou e levou a um estudo mais 

rigoroso, com fundamentação científica e estruturação. 
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 As origens do trabalho no setor de Fonoaudiologia nos levaram ao 

problema, ou seja, às inquietações e anseios, acabando por formalizar nosso 

objeto de estudo como pesquisadoras. Realizamos um planejamento prévio, com 

sistematização e organização dos dados, sujeitos e objetivos, inerentes ao bom 

andamento da pesquisa.  

 

 Após tais esclarecimentos, optando por tornar explícito o papel da 

pesquisadora e os propósitos desta pesquisa, afirmamos ter desempenhado o 

papel de observador participante, aquele que revela sua identidade e os objetivos 

da pesquisa desde o início. 

 

 Para registrar e sistematizar a possibilidade de utilização da contação de 

histórias como estimulação de linguagem na terapia fonoaudiológica, optamos por 

filmar nossos encontros, a fim de observar as reações, manifestações e interações 

existentes durante o momento da contação, sendo esse o nosso instrumento de 

coleta para posterior análise de dados. 

 

 Para conhecer algumas concepções e impressões das mães a respeito da 

utilização e valorização das histórias como recurso terapêutico, aplicamos dois 

questionários, um no início do nosso estudo, referente a elas e outro ao término, 

referente aos filhos. Dessa maneira, procuramos complementar o material de 

análise, com diferentes perspectivas: filmagens de cada sessão; observações e 

interpretações da pesquisadora; opiniões e impressões das mães. 

 

 Nossas decisões metodológicas estruturam nosso método de pesquisa 

contextualizando todo o material que vem a seguir. 

 

5.2 – QUANTO À “CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS” 

 

 A atividade desenvolvida foi a contação de histórias com o intuito de 

estimular os aspectos funcionais da linguagem, tais como: atenção e 
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concentração, reconhecimento do próprio nome, percepções visual e auditiva, 

localização do estímulo (sonoro ou visual) - noção espacial, memória e aquisição 

de conceitos. 

 

 A fonoaudióloga contadora narra a história, utilizando a voz e recursos de 

apoio – fantoches inanimados com adereços sensoriais. As famílias participam do 

momento da história com o compromisso de re-contarem em casa, utilizando os 

recursos que receberam para facilitar o trabalho. 

 

 Para favorecer e facilitar a participação das crianças com deficiências, 

escolhemos pequenas e conhecidas fábulas, histórias que apresentavam 

elementos essenciais da narrativa: ação – em seqüência temporal e espacial; 

personagens – que participam dos acontecimentos e cenário – lugar dos 

acontecimentos. A partir da escolha das narrativas em forma de fábulas, as quais 

já foram devidamente caracterizadas no primeiro capítulo, procuramos favorecer 

uma aproximação das crianças ao que seria contado, posto que tais histórias são 

mais curtas, concretas e bem estruturadas, dessa maneira encontramos 

ressonância em Castelo Branco, quando diz: 

  

“que a narrativa é uma possibilidade do contato próximo, 

real, palpável, com a experiência única, singular, concreta e 

toda a sabedoria que aí revela” (CASTELO BRANCO, 

1997, p.24). 

 

 Esse contato próximo, real, com experiências concretas foi o principal 

recurso no momento da contação de histórias para a criança com deficiência. Com 

isso, o grupo se constituiu enquanto grupo de terapia e convivência, o que 

favoreceu a interação e ampliou os contatos sociais, apontados por Benjamin 

(1994), quando diz que quem escuta uma história está em companhia do narrador, 

o contador de histórias. 
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 As interferências, o que chamamos de participações das mães, que em 

geral não eram previstas, puderam incluir ao momento de contação de histórias, 

uma perspectiva de construção, sendo parte integrante da situação narrativa ali 

estabelecida (Cf. MACHADO, 2004). 

 A riqueza de experiências proporcionadas pela contação de histórias às 

crianças com paralisia cerebral teve como premissa o poder imaginativo e a 

compreensão de mundo, por intermédio de um contato divertido e adaptado a 

elas. Buscamos, em seus recursos expressivos, explorar o lúdico e o afetivo na 

construção do sujeito interlocutor, dotado de linguagem. Para Souza (2002), a 

linguagem é necessária, mas não suficiente; sem ela as estruturas do pensamento 

permaneceriam individuais e ignorariam as trocas interpessoais. Sendo assim, as 

trocas interpessoais puderam ser garantidas ao longo deste trabalho de contação 

de histórias e favorecidas constantemente no trabalho de grupo, para que as 

estruturas do pensamento pudessem ser constituídas, então, na coletividade. 

 Tendo como preocupação central na terapia fonoaudiológica o paciente, 

que precisa ser compreendido em sua totalidade, com suas dificuldades e 

capacidades. A estruturação do momento favorecia uma aproximação das 

crianças com as fábulas, através dos recursos de apoio mediadores entre a 

história, o grupo e a contadora, favorecendo a interação social propriamente dita, 

ou seja, “ser – no – mundo – com – os – outros”, de maneira própria e particular, 

podendo expressar o que compreendeu, o que pensa e mesmo o que sente e 

deseja. Expressar ou comunicar quando e como puder, da maneira que lhe for 

mais fácil, através de uma expressão facial, um gesto corporal, um som, sorriso, 

choro, uma verbalização ou até quem sabe, a fala (Cf. CAPELLETTI, 1985), foi um 

dos objetivos desta pesquisa. 

 Partindo dessa perspectiva, ao selecionarmos as fábulas como as histórias 

a serem contadas, objetivamos ampliar suas possibilidades de contato social, de 

estimulação de linguagem, expressão e comunicação. As fábulas, como 

modalidade escolhida na abordagem de contação de histórias para crianças 
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deficientes, foram complementadas pelas estratégias específicas de reabilitação 

fonoaudiológica, através dos materiais de apoio durante a contação, da linguagem 

simplificada, da aproximação real com o fantoche e da entonação, ritmo e 

estrutura da fala. 

 

 Desta maneira, quando se pensa em trabalhar com grupo de crianças que 

apresentam comprometimentos variados, envolvendo aspectos motor, visual e 

cognitivo, é importante ressaltar que as atitudes e fala dos terapeutas devem ser 

moldadas e adaptadas para que se possa atingir de fato as potencialidades e 

necessidades de cada um. O terapeuta passa a ser o mediador entre a criança e a 

sua exploração e conhecimento de mundo. 

 

 Sendo assim, podemos dizer que a criança deste estudo, com paralisia 

cerebral e deficiência mental, que até então não apresenta a possibilidade de 

expressão pela palavra falada, estaria imersa no campo simbólico através da 

linguagem, construída a partir de suas relações sociais, com base em sua história 

individual, desde o seu nascimento. 

 

 No caso da criança com deficiência mental, não há menção clara e explícita 

no que se refere à especificidade de sua racionalidade nos estudos e postulados 

de Vygotsky, mas, de acordo com o que já vimos no capítulo anterior, poderíamos 

esclarecer que a criança com deficiência mental apresenta possibilidades de 

manifestar sua consciência e entendimento de mundo, mesmo que para ela seja 

de maneira menos elaborada e mais lentificada. 

 

 A criança auxiliada na discriminação do que é importante ou não, dentro de 

um contexto, no caso dentro da história, torna-se capaz de executá-la por si só na 

tentativa de compreender o ambiente, justificando desta maneira nossa opção de 

se trabalhar a contação de histórias para crianças deficientes acompanhadas de 

suas mães, pois com essa participação, teríamos, em parte, a garantia de que 
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alguns conceitos e conteúdos abordados ao longo da história contada seriam 

fomentados para a criança em diversos outros momentos do seu dia-a-dia. 

 

5.3 – CENÁRIO 

 

 Com base no exposto acima, o atendimento da pesquisa de mestrado teve 

as características e etapas do grupo “Era uma vez...”, garantindo de certa forma a 

previsibilidade e um relativo controle da situação.  

 

 A atividade consistiu em acompanhar um grupo de quatro crianças com 4 e 

5 anos de idade, com diagnóstico de paralisia cerebral  e deficiência mental em 

um trabalho de terapia grupal. Além deste diagnóstico específico, como já foi 

exposto anteriormente no capítulo II, três das quatro crianças apresentavam 

alterações na acuidade visual, miopia, hipermetropia e astigmatismo, corrigidas 

por lentes, mais alterações persistentes de atividade do nervo ótico – dificuldade 

de focar e manter o contato visual e distorções de imagem, o que veio acrescentar 

dificuldades em seu contato e interação com o mundo. 

 

 Os encontros estavam dispostos entre: a chegada e recepção dos 

pacientes e suas mães, a retomada de como havia sido a contação das histórias 

durante a semana, a contação da nova história e a despedida. Em que cada 

sessão de terapia do grupo tinha uma fábula apresentada, com o intuito da mesma 

ser resgatada posteriormente pela família em casa, através dos recursos de apoio. 

 

 O principal objetivo do atendimento foi a construção de um aprendizado 

particular e peculiar às dificuldades e potencialidades de cada participante, através 

do convívio social grupal. Um segundo objetivo desta atividade foi o de resgatar e 

estimular o papel de interlocutor de cada criança em seu meio. 

 

 O trabalho da fonoaudióloga contadora de histórias como interlocutora foi o 

de propiciar um contato com conteúdos diversos através do “mundo do faz de 
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conta”, que favorecessem as intenções comunicativas (gestuais, faciais ou 

faladas) e a compreensão de linguagem e de suas regras de comunicação – 

ouvinte / interlocutor, turnos de conversação, a linguagem propriamente dita, ou 

seja, o reconhecimento do próprio nome, a busca da fonte sonora, o tempo de 

escuta, a intenção de se expressar e a manifestação física como resposta 

comunicativa. 

 

 Um terceiro objetivo, e este considerado objetivo geral da pesquisa, foi o de 

verificar a possibilidade de utilizar a contação de histórias como instrumento de 

estimulação de linguagem, através da observação de possíveis alterações 

comportamentais e/ou de linguagem, que as crianças pudessem apresentar após 

serem estimuladas nesse grupo. 

 

 Para isso, por meio da formação do grupo, buscou-se favorecer o convívio 

social, a distribuição e o respeito aos papéis sociais de ouvinte e interlocutor e a 

sistematicidade dos encontros. 

 

 As crianças foram atendidas juntamente com suas mães e/ou responsáveis, 

ampliando a parceria entre pais e terapeuta e promovendo, assim, o diálogo e a 

reflexão sobre os aspectos a serem trabalhados incorporados e praticados. 

 

 A disposição das famílias em aceitar participar dessa proposta nos fez 

acreditar que os pais podiam assumir um papel de grande importância e 

colaboração no processo de atendimento, sendo os mediadores na estimulação 

de linguagem, através da re-contação das histórias em casa, com a tarefa básica 

de ‘reproduzir’ a relação de ‘prazer’ e descoberta, previamente vivenciada na 

sessão terapêutica. 

 

  O ambiente físico onde ocorreu a contação de histórias, idealizado e 

preparado para esse grupo, foi uma sala de atendimento grupal que tinha pouca 

disposição de móveis, materiais lúdicos e estímulos visuais, que pudessem 
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dispersar a população atendida, foi um ambiente de conforto para as relações 

sociais, onde o foco principal seria a história. 

 

5.3.1 – RECURSOS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO 

 

 Foram utilizados como recursos para a contação oito fábulas, fantoches 

confeccionados de meia e tecidos diversos, adereços sensoriais e a própria voz da 

fonoaudióloga contadora, narrando e cantando quando necessário. 

  

 A contadora de histórias tinha como padrão a vestimenta preta para que 

todos os fantoches coloridos pudessem contrastar ao serem apresentados. A 

entonação, modulação rítmica, intensidade e timbre vocais eram alternados e 

adaptados às situações das histórias.  

 

 A cada início da sessão de contação de histórias do grupo “Era uma vez...” 

a contadora de histórias sempre reproduzia o mesmo trecho de fala, a fim de 

contextualizar o momento e favorecer a criança à identificação antecipada do que 

iria começar. Dizíamos: 

 

“Abram os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a 

história vai chegar. Abra o coração e dê uma assopradinha, 

que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos 

chamar: história, história, história... que ela já vai começar!” 

(MARÇAL & MARRA, 2004). 

 

 As fábulas escolhidas para esse trabalho tinham indicação, características e 

qualidades que se moldavam às necessidades do projeto em questão pelos 

diversos aspectos já descritos anteriormente. Ao selecionarmos as oito fábulas 

elencamos, indiretamente, conceitos e conteúdos que se encontravam implícitos 

por vezes de maneira velada, mas que, de certa forma, eram expostos às crianças 

participantes da pesquisa, nos diversos momentos por elas vivenciados no 

cotidiano. Tais conceitos e noções não eram destacados na contação das 
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histórias, mas continuavam no seu contexto.  Para que, de maneira didática, 

pudéssemos assinalá-los, fizemos de cada uma das histórias contadas uma 

organização dos conceitos e noções que permearam toda a narrativa, a saber: 

 

� O lobo e os sete carneirinhos – envolve quantidade (número de 

carneirinhos) e oposições (leve / pesado; macio / duro; superfície / fundo), 

situação de temor e regras familiares e sociais; 

 

� O leão e o rato – envolve oposições (forte / fraco; grande / pequeno) e 

sentimento de gratidão; 

 

� A tartaruga e a lebre – envolve oposições (duro / macio; veloz / lento) 

sentido de persistência, auto-estima e a crença em si mesmo; 

 

� Formiga e a cigarra – envolve oposições (em cima / embaixo; leve / pesado; 

quente / frio; trabalho / diversão) objetivo, determinação e persistência; 

 

� O macaco e o jacaré – envolve oposições (em cima / embaixo; pular / 

nadar) estratégia, confiança e esperteza; 

 

� A cobra e o sapo – envolve oposições (curto / cumprido; pular / rastejar; 

alegria / tristeza) amizade, influências e preconceito; 

 

� O cavalo e a raposa – envolve oposições (velho / novo; verdade / mentira) 

valorização e a possibilidade de ajudar; 

 

� Saltimbancos – envolve conceitos de associação como: velho – incapaz; 

velho – improdutivo; velho – dispensável; além do sentido de formação de grupo, 

companheirismo, respeito, qualidades e características individuais, preferências e 

a capacidade de produzir. 

 



Contando histórias para crianças com deficiências: uma possibilidade de atuação fonoaudiológica na estimulação de 
linguagem ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

99 

 As histórias foram contadas por intermédio de alguns recursos sensoriais, 

que privilegiavam mais intensamente os sentidos da visão, audição e tato, e outros 

menos significativos que valorizavam os sentidos do olfato e gustação. Esses 

recursos foram divididos em dois tipos: uns utilizados durante a contação da 

história, considerados por nós como sendo os materiais de apoio; outros 

entregues às crianças ao final da sessão dentro de um pano branco, por nós 

denominados de materiais de ancoragem. 

 

  Os materiais de apoio nem sempre eram os mesmos que os de 

ancoragem, por vezes, as crianças levavam recursos idênticos aos utilizados na 

contação, outras, os recursos eram menores, mais maleáveis e de texturas 

diferentes, para favorecer o manuseio e exploração por parte das próprias 

crianças. 

 

 Os materiais que representavam os personagens das histórias foram 

confeccionados por nós, com a ajuda de uma mãe que já havia participado do 

Grupo “Era uma vez...”, que tinha facilidade para a costura e disponibilidade. Os 

fantoches em sua grande maioria eram de meias – para facilitar sua colocação 

nos braços, permitindo segurança e amplitude de movimentos, sendo atribuídas a 

eles características marcantes que pudessem remeter os ouvintes a uma imagem 

do personagem citado. 

 

 Apresentamos a seguir um quadro ilustrativo, criado a fim de caracterizar 

cada situação, e os acessórios utilizados para a confecção dos recursos de apoio 

e de ancoragem, subdivididos por história, material utilizado, com suas variações 

de cores e tecidos, durante a contação e aqueles oferecidos às famílias para a 

contação da história em casa. 
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QUADRO 1 – Caracterização dos recursos e materiais utilizados na proposta 

 

 

 

HISTÓRIAS 

MATERIAL 
DE APOIO 
MOMENTO 

DE 
CONTAÇÃO 

MATERIAL DE APOIO 

DESCRIÇÕES / 

CARACTERÍSTICAS 

MATERIAL DE 
ANCORAGEM 
CONTAÇÃO 
EM CASA 

MATERIAL DE 
ANCORAGEM 

DESCRIÇÕES / 

CARACTERÍSTICAS 

 

O lobo e os 
sete 

carneirinhos 

 

Lã / Fantoche 
estilizado / 
Tecidos / 
Pedras 

Lobo preto de orelhas 
e boca grande 

Carneirinhos brancos 
em pompom de lã 

 

Bolinhas de lã 
branca 

 

Carneirinhos brancos 
em pompom de lã 

 

 

O leão e o 
rato 

 

Meia / 
Plumas / 
Piaçava / 
Barbante 

Leão em meia amarela 
com juba e rabo em 

pluma laranja 

Rato em meia cinza 
com orelhas, bigode de 

piaçava e rabo em 
couro. 

 

 

Fantoches de 
meia 

 

 

Leão em meia amarela 
com juba e rabo em 

pluma laranja 

 

 

A tartaruga e 
a lebre 

Pompom de 
pelúcia / 
Casca do 

coco / Guizo / 
Pedacinhos 
de madeira / 
Barbante 

 

Tartaruga - casca de 
coco presa ao elástico 
para fixar no pulso 

Lebre - pompom de 
pelúcia cinza 

 

Casca do coco 
e pompom 
branco 

 

casca de coco presa 
ao elástico para fixar 
no pulso e pompom 
branco de pelúcia 

 

 

A formiga e a 
cigarra 

 

Tecido preto 
e branco / 
Meia / 

Algodão / 
Alpiste / 

Guizo / Feijão 
/ Farinha  

Formiga em tecido 
preto com antenas de 
metal preenchida de 

alpiste 

Cigarra em meia 
branca preenchida de 
algodão com asas e 

guizo  

 

Fantoches de 
tecidos com 
cores e pesos 
diferentes 

Formiga em tecido 
preto com antenas de 
metal preenchida de 

alpiste 

Cigarra em meia 
branca preenchida de 
algodão com asas e 

guizo 

 

A cobra e o 
sapo 

Meia / Sapo 
de borracha / 
Guizo / EVA 
vermelho 

Cobra de meia listrada 
com língua de EVA.  
Sapo de borracha 

verde preenchido por 
água 

 

Sapo de 
borracha 

 

Sapo de borracha 
pegajoso verde 

preenchido por água 

 

O macaco e o 
jacaré 

Meia / Tecido 
vermelho / 
Couro / 

Manga fruta / 
EVA branco 

Macaco de meia 
marrom com orelhas e 
rabo de couro. Jacaré 
de meia verde com 

dentes e nariz de EVA 

 

Fantoche de 
meia 

 

Macaco de meia 
marrom com orelhas e 

rabo de couro 
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HISTÓRIAS 

MATERIAL 
DE APOIO 
MOMENTO 

DE 
CONTAÇÃO 

MATERIAL DE APOIO 

DESCRIÇÕES / 

CARACTERÍSTICAS 

MATERIAL DE 
ANCORAGEM 
CONTAÇÃO 
EM CASA 

MATERIAL DE 
ANCORAGEM 

DESCRIÇÕES / 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

O cavalo e a 

raposa 

 

Fantoches de 
meia / 

Plumas / 
Barbante / 
Cavalo de 

EVA branco e 
marrom 

 

Cavalo de EVA 
Raposa de pluma 

vermelha 

Leão de meia amarela 
com juba e rabo de 

pluma 

 

 

Cavalo de EVA 
e pluma 
vermelha 

 

Cavalo de EVA branco 
e marrom e pluma 

vermelha 
representando a 

raposa 

 

 

 

Saltimbancos 

 

 

 

 

Fantoches 
estilizados de 

meia / 
Plumas / 

Couro / EVA 
laranja e azul 

/ Tecido 

Cachorro de meia 
marrom com orelhas e 
rabo de couro. Gata de 

meia branca com 
bigode de piaçava e 
rabo de pluma branca 
e língua de tecido 

vermelho. Galinha de 
meia amarela com 
crista e bico de EVA 
laranja. Burro de meia 
cinza com orelha, 
cabresto e rabo de 

EVA azul 

 

 

 

 

Fantoches de 
meia 

Cachorro de meia 
marrom com orelhas e 
rabo de couro. Gata de 

meia branca com 
bigode de piaçava e 
rabo de pluma branca 
e língua de tecido 

vermelho. Galinha de 
meia amarela com 
crista e bico de EVA 
laranja. Burro de meia 
cinza com orelha, 
cabresto e rabo de 

EVA azul 

 

 

5.3.2 – SUJEITOS 

 

 Quatro crianças, com idade entre 4 e 5 anos, sendo duas do sexo 

masculino e duas do sexo feminino, com paralisia cerebral e deficiência mental, 

sendo três delas fazendo uso de óculos, devido a hipermetropia, astigmatismo, 

miopia e problemas do nervo ótico, acompanhadas de suas mães. 

 

 A seguir temos dois quadros que possibilitam a melhor visualização das 

características dos sujeitos dessa pesquisa, bem como de suas mães. 
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QUADRO 2 – Caracterização dos sujeitos 

 

NOME IDADE SEXO DEFICIÊNCIA APRESENTADA 

Lara 05 anos Feminino Paralisia cerebral espástica, deficiência mental 
moderada, com acuidade visual prejudicada. 

Raphael 04 anos Masculino Paralisia cerebral espástica, deficiência mental 
moderada, com acuidade visual prejudicada. 

Tatiane 05 anos Feminino Paralisia cerebral espástica, deficiência mental 
moderada, com acuidade visual prejudicada. 

Vitor 04 anos Masculino Paralisia cerebral espástica, deficiência mental 
moderada, com acuidade visual preservada. 

 

 

QUADRO 3 – Caracterização dos familiares acompanhantes 

 

NOME IDADE FILHO CARACTERÍSTICA 

Denise 33 anos Lara 1º grau, casada, secretária, mãe de três filhos, sendo 
Lara a caçula. Uma palavra que a defina: simpática. 
Uma que defina sua filha: seu sorriso é lindo. 

Cristiane 26 anos Raphael 2º grau, casada, do lar, filho único. Uma palavra que a 
defina: mãe. Uma que defina seu filho: especial. 

Regina 34 anos Tatiane 2º grau, casada, do lar, filha única, 2ª gemelar, 1ª 
faleceu. Uma palavra que a defina: mãe. Tudo em 
função da Tati. Uma que defina sua filha: amor. 

Marli 28 anos Vitor 1º grau, solteira, do lar, filho único. Uma palavra que a 
defina: amiga. Uma que defina seu filho: tudo, ele é 
tudo. 

 

 Critérios para seleção e inclusão dos sujeitos na pesquisa: 

 

1. Crianças com diagnóstico clínico de paralisia cerebral espástica, 

segundo Puyuelo (2001); 

 

2. Crianças com deficiência mental moderada, segundo laudo psicológico 

da instituição que realiza o acompanhamento terapêutico; 
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3. Freqüentadores do setor de Fonoaudiologia para acompanhamento 

terapêutico individual; 

 

4. Não terem o hábito de ouvir histórias; 

 

5. Terem um membro da família disponível a participar da proposta e dar 

continuidade em casa. 

 

 Nossa criança com paralisia cerebral e deficiência mental tem, como vimos 

no capítulo que caracteriza as questões específicas da deficiência e com base em 

tudo que encontramos na Teoria Construtivista, um modo particular e único de 

perceber o mundo e de se expressar, através da interação com o outro, de 

estratégias e recursos específicos utilizados, por exemplo, durante a contação de 

histórias, podendo de maneira peculiar às suas possibilidades motoras e 

cognitivas, estruturar a linguagem e constituir-se enquanto sujeito capaz de se 

comunicar. 

 

5.3.3 – LOCAL 

 

 Este estudo foi realizado no Ambulatório de Deficiência Mental das Casas 

André Luiz, instituição filantrópica situada em Guarulhos, município da Grande 

São Paulo, que atende pessoas deficientes mentais com distúrbios neuromotores 

e/ou sensoriais associados e suas famílias. 

 

 Vale ressaltar que a característica principal deste Ambulatório é oferecer 

atendimento multidisciplinar, com programas interdisciplinares de intervenção 

terapêutica junto à pessoa deficiente e sua família. Os trabalhos individuais e/ou 

grupais são nas áreas de fisioterapia (motora, hidroterapia e respiratória), 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, odontologia, acupuntura, 

homeopatia, neurologia, pediatria, psiquiatria e serviço social. 
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 É nesta instituição que a pesquisadora atua clinicamente como 

fonoaudióloga há 14 anos, é responsável pelo setor de Fonoaudiologia perante o 

Ambulatório, sendo supervisora de estágio há 12 anos. Obteve total apoio para a 

pesquisa da dissertação de mestrado tanto da Coordenação do Ambulatório como 

da Diretoria da Instituição, através da carta de informação (anexo II). 

 

 Ambulatório de Deficiência Mental das Casas André Luiz 

 Rua Vicente Melro, 349 – Guarulhos – São Paulo 

 CEP 07056-110 – Tel/ Fax. (11) 6452-4033 – 6452-4239 

 E-mail – ambulatorio@feal.com.br 

 

5.4 – COLETA DE DADOS – INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

 Os participantes foram selecionados pela fonoaudióloga responsável pela 

pesquisa, com base nos itens anteriormente expostos nos critérios de seleção e 

inclusão dos sujeitos. Cada uma das famílias convocadas foi devidamente 

informada sobre a atividade a ser desenvolvida, através de reuniões realizadas 

para esclarecer a proposta do projeto de dissertação de mestrado, durante as 

quais tomaram conhecimento dos detalhes e intenções da pesquisa. 

Compareceram a essas primeiras reuniões oito famílias, porém apenas cinco 

demonstraram interesse, sendo que somente quatro crianças acabaram 

participando da pesquisa. 

 

 Com as famílias das crianças que participaram deste estudo, foi realizada 

uma nova reunião, a fim de se esclarecer possíveis dúvidas referentes ao 

processo de pesquisa e a utilização dos dados coletados. Somente foram 

incluídas na pesquisa essas quatro crianças, das quais as mães autorizaram o 

trabalho e se comprometeram a participar. Todas foram convocadas para uma 

reunião inicial de esclarecimento, na qual receberam e assinaram a carta de 

informação ao sujeito de pesquisa, o termo de consentimento livre e esclarecido 

(anexo I), bem como o termo de autorização para o uso de imagem. 
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 Posteriormente, com as quatro famílias, representadas apenas pela figura 

materna, foram realizados encontros individuais para que os questionários iniciais 

fossem aplicados e alguns dados fossem já colhidos. Para essa coleta de dados 

foram realizadas entrevistas para aplicação dos questionários sobre os pais. 

 

 As entrevistas foram iniciais, antecedendo os encontros para a contação, e 

finais, após os cinco meses de trabalho, onde foram realizados novamente 

encontros individuais, para aplicação dos questionários, estes especificamente 

sobre as crianças. Os questionários foram fechados e dirigidos, a fim de favorecer 

a objetividade nas respostas e a fidedignidade no agrupamento posterior entre os 

quatro participantes, suas aplicações tiveram uma duração aproximada de 30 a 40 

minutos. Tal material será utilizado posteriormente para complementar a análise 

dos dados de acordo com os critérios éticos de pesquisa. 

 

 Utilizamos para a coleta de dados: 

 

1. Entrevistas inicial e final com as mães, com aplicação de questionários 

(anexo III e IV); 

 

2. Contação de histórias quinzenalmente, ao grupo de crianças 

deficientes, com paralisia cerebral e deficiência mental; 

 

3. Filmagem dos encontros do grupo das crianças, com máquina filmadora 

Panasonic, modelo NV – RZ155 BR – 7.2V (bateria), Slim Palmcorder, 

700X digital zoom 18X optical, série B2H01313, ano de fabricação 

2002.  

 

 As histórias foram narradas pela fonoaudióloga voluntária do setor – Marcia 

Marçal, que já tinha maior experiência com a contação de histórias e também a fim 

de favorecer que a fonoaudióloga pesquisadora fizesse as observações do grupo 

e estivesse responsável pela filmagem dos encontros. 
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 Ao longo dos cinco meses, com encontros quinzenais, foram contadas oito 

histórias, a saber: o lobo e os sete carneirinhos, o leão e o rato, a tartaruga e a 

lebre, a formiga e a cigarra, o macaco e o jacaré, a cobra e o sapo, o cavalo e a 

raposa e os saltimbancos (anexos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII). Todas histórias 

podendo ser re-contadas em casa quando e quantas vezes as mães e as crianças 

quisessem. 

 

5.5 – REGISTRO DE DADOS 

 

 As sessões de contação de história foram gravadas em vídeo, durante o 

período do encontro, através de imagens móveis, em busca de registros 

individuais das reações de cada participante e em tomadas grupais. O tempo de 

cada gravação foi o da duração de cada história, variando em torno de 10 a 20 

minutos, também foram feitas anotações durante o momento da contação, 

buscando registrar manifestações que pudessem acontecer enquanto uma outra 

situação estivesse sendo gravada. 

 

 Os registros das entrevistas e questionários foram manuscritos pela 

terapeuta após a resposta das mães. Tal atitude foi assumida em virtude de 

termos no grupo duas mães que solicitaram não escrever as respostas. 
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VI – ANÁLISE DOS DADOS – MANIFESTAÇÕES E O PERCURSO REALIZADO 

DURANTE A CONTAÇÃO DAS HISTÓRIAS 

 

 

 A análise dos dados obtidos através dos questionários aplicados às famílias 

no início da proposta foi feita em três etapas: 

 

 1ª etapa – Levantamento da experiência em relação às histórias contadas 

em sua infância, buscando compreender a importância que tiveram em seu 

desenvolvimento; 

 

 2ª etapa – Levantamento em relação ao hábito de leitura e contação de 

histórias para seus filhos; 

 

 3ª etapa – Levantamento das expectativas em relação à proposta do Grupo 

“Era uma vez...”. 

 

 

 

QUADRO 4 – Histórias contadas em sua infância, buscando compreender a 

importância que tiveram em seu desenvolvimento. 

 

 

NOME EXPERIÊNCIA DA INFÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS HISTÓRIAS 

Denise (Lara) Não ouvia histórias, ninguém nunca me contou. 

Cristiane (Raphael) A mãe contava sempre, desde que era bem pequena, sempre 
gostou. Também teve uma coleção de disquinhos com histórias da 
Carochinha, que tem até hoje. 

Regina (Tatiane) Na escola, a professora primária contava semanalmente, gostava 
de ouvir. 

Marli (Vitor) A avó contava às vezes, mas eram histórias de Almas, não 
gostava, tinha muito medo, preferia que não contasse. 
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QUADRO 5 – Hábito de leitura e contação de histórias para seus filhos. 

 

NOME LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM CASA 

Denise (Lara) Tem o costume de ler. Gosta de ler romances espíritas. Não conta 
histórias em casa, nem mesmo contou para seus filhos mais velhos 
(Lara é a caçula). 

Cristiane (Raphael) Tem o hábito de ler sempre. Quando o título interessa lê qualquer 
assunto, ou então prefere livros espíritas. Nunca contou histórias 
para o filho. 

Regina (Tatiane) Não tem o hábito de leitura, às vezes lê uma revista. Não conta 
histórias, diz que apenas lê os poucos livrinhos que tem em casa, 
vez ou outra repete. 

Marli (Vitor) Tem o hábito de ler, sobre qualquer assunto. Gosta muito de ler, 
prefere livros a revistas, acha que é importante. Nunca contou 
histórias para o filho. 

 

 

QUADRO 6 – Expectativas em relação à proposta do Grupo “Era uma vez...”. 

 

NOME EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO GRUPO “ERA UMA VEZ...” 

Denise (Lara) “Estou desmotivada, não sei se vai ajudar, mas não vou desistir, se 
vocês acham que vai ajudar a Lara, eu vou ver”. 

Cristiane (Raphael) “Para o seu desenvolvimento global”. 

Regina (Tatiane) 

 

“Despertar o seu interesse pelas histórias, melhorar sua atenção, 
ela é desligada”. 

Marli (Vitor) “Espero que venha a se desenvolver mais, que possa entender 
quando falamos com ele e que ele se expresse, pois iria me ajudar 
muito”. 

 

 Podemos observar, nos levantamentos acima, que duas das quatro mães 

tiveram uma experiência prazerosa em relação às histórias ao longo de sua 

infância, no entanto, apenas uma teve tal experiência partilhada com sua mãe. Tal 

constatação não impede que essas mães venham a construir com seus filhos uma 

relação de prazer e estimulação através da proposta do Grupo “Era uma vez...”.  
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 Um dado interessante é que, apesar de todas referirem interesse e hábito 

de leitura, apenas uma mãe lê histórias para sua filha, nenhuma refere contar 

histórias para seu filho, sendo que três nunca o fizeram. No entanto, as 

expectativas em relação à proposta realizada são bastante altas, excetuando uma 

mãe que diz encontrar-se num momento de vida de falta de motivação e 

descrença. 

 

 O levantamento dos elementos pertinentes à formação e vida das mães 

evidenciou aspectos que justificam seu grau de envolvimento e participação no 

Grupo “Era uma vez...”, uma mãe refere nunca ter escutado histórias em sua 

infância, uma outra associa as histórias à sensação de medo, duas mães referem 

ter ouvido histórias na infância, sendo que apenas uma teve as histórias contadas 

pela sua própria mãe, isso de certa maneira poderia influenciar e não garantir um 

resultado favorável em relação à estimulação de linguagem através da contação 

de histórias, pois essas mães são convidadas a darem continuidade à contação 

em casa nas semanas em que não temos encontro.  

 

 Vale pontuar que uma das mães, apesar de aceitar a proposta, mostra-se 

desmotivada e um tanto descrente em relação aos benefícios que o Grupo “Era 

uma vez...” poderia trazer a sua filha, dando a entender que não estaria preparada 

para dar continuidade em casa. 

 

 A análise dos dados obtidos através dos questionários aplicados às famílias 

ao final da proposta, também foi feita em três etapas: 

 

 1ª etapa – Levantamento das formas de comunicação da criança 

percebidas após o grupo; 

 

  2ª etapa – Levantamento das impressões das famílias em relação à 

compreensão de seus filhos; 
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 3ª etapa – Levantamento das impressões sobre as contribuições para o 

desenvolvimento das crianças em relação à proposta do Grupo “Era uma vez...”. 

 

QUADRO 7 – Formas de comunicação da criança percebidas após o grupo. 

 

NOME FORMAS DE COMUNICAÇÃO PERCEBIDAS APÓS O GRUPO 

Denise (Lara) “Sorri, quando quer dizer sim, faz careta quando não gosta. Às 
vezes resmunga, acho que ela quer falar alguma coisa, mas eu não 
entendo”. 

Cristiane (Raphael) “Ele gosta quando vou contar história, falo igual à Marcia e ele já 
sorri para mim, está mais comunicativo, sorri e vocaliza quando 
quer dizer sim, demora, mas consegue responder resmungando, 
como se estivesse conversando, quando as pessoas perguntam 
coisas para ele. Faz careta quando não quer algo, também demora, 
mas hoje espero ele tentar me responder. Movimenta a língua 
quando tem fome, às vezes só de sentir o cheiro do alimento, o que 
quer dizer que ele sabe o que é, está mais inteligente”. 

Regina (Tatiane) “Chora para me chamar quando estou longe, vocaliza a, a, a, para 
conversar e agora faz sim e não com a cabeça, escolhe o que quer, 
me responde se dói, ta muito melhor, olha nos olhos das pessoas, 
quando tem outras pessoas por perto, sorri, abana a mão, como se 
estivesse chamando, fica atenta quando alguém fala com ela, 
levanta a cabeça, sorri, dá a mão, gosta quando eu conto as 
histórias”. 

Marli (Vitor) “Através do choro, o que já era assim antes, mas agora 
direcionando o olhar quando o que quer está por perto, quando não 
está continua reclamando e quando encontro o que ele quer sorri, 
como se me dissesse: Isso mesmo, mamãe!”. 

 

QUADRO 8 – Impressões das famílias em relação à compreensão de seus 

filhos. 

 

NOME IMPRESSÕES EM RELAÇÃO À COMPREENSÃO 

Denise (Lara) “Reconhece as pessoas familiares, o barulho do carro do pai 
quando está estacionando na garagem, sabe que Lara é ela, por 
que busca o som quando a chamam e às vezes até responde. Às 
vezes fico surpresa, mas... (suspira e chora)”. 

Cristiane (Raphael) “Acho que entende tudo, as pessoas da família, a nossa casa, 
reconhece vozes e sorri, quando falo o que vamos fazer, expressa 
entender resmungando, por exemplo, às vezes tenta levar a mão 
ao objeto que falei, mexe a língua quando digo que vamos comer”. 
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Regina (Tatiane) “Quando estou brigando entende que é bronca e faz bico de choro. 
Mostra a boca quando está comigo na cozinha, sente cheiro dos 
alimentos, mais atenta, observa tudo que acontece a sua volta“. 

Marli (Vitor) “Reconhece quando chamam seu nome, antes nem se mexia e 
acho que quando falo com ele as coisas do dia-a-dia, ele está me 
entendendo”. 

 

 

QUADRO 9 – Impressões sobre as contribuições para o desenvolvimento 

das crianças em relação ao Grupo “Era uma vez...”. 

 

NOME IMPRESSÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS EM RELAÇÃO AO GRUPO 

Denise (Lara) “Não sei, mas parece que hoje ela tem mais atenção, isso pode 
ajudar no desenvolvimento dela, hoje ela reconhece seu nome”. 

Cristiane 
(Raphael) 

“Não sei se posso falar em imaginação, mas hoje acho que o Raphael 
imagina as coisas, pensa mais, está atento e sua linguagem está 
melhor, acho que vai ajudar a entender cada vez mais as coisas, para 
no futuro melhorar sua comunicação com a gente, sabe quando o 
chamamos”. 

Regina (Tatiane) “Melhorou no convívio com os outros, no entendimento para se 
expressar mais, agora ela gosta de ouvir histórias, música e barulhos, 
antes se assustava e chorava muito, hoje não, está atenta, reconhece 
quando é a história, quando é para ela”. 

Marli (Vitor) “Na atenção, no entendimento das coisas quando falamos com ele, 
sabe que Vitor é ele”. 

 

 Importante destacar que todas as mães conseguem pontuar mudanças em 

seus filhos, referem que as crianças encontram-se mais atentas, reconhecendo 

sons e pessoas diferentes. Pontuam, de forma unânime, que as crianças 

passaram a identificar e discriminar seus próprios nomes. 

 

 Vale ressaltar que a mãe que inicialmente mostrou-se desmotivada, 

afirmando em algumas ocasiões não estar contando histórias em casa, consegue 

relacionar as mudanças apontadas no desenvolvimento da filha ao período em 

que freqüentou o grupo. 
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 A análise final foi feita a partir do material coletado da seguinte forma: 

 

1. Confrontando expectativas familiares iniciais com constatações finais; 

 

2. Observação das atitudes e reações das crianças, durante as histórias, 

para arrolar as modificações comportamentais, sociais e de linguagem, 

através das imagens colhidas. 

 

QUADRO 10 – Expectativas familiares iniciais com constatações finais. 

 

NOME EXPECTATIVAS 
INICIAIS 

CONSTATAÇÕES FINAIS 

 

Denise (Lara) 

 
Desmotivada, não 
esperando nada. 

Está mais atenta, reconhecendo pessoas, 
barulhos, identificando quando chamam 
seu nome, tentando se comunicar. 

 

Cristiane 
(Raphael) 

 
 

Mudança no 
desenvolvimento global. 

Está entendendo melhor, reconhecendo 
pessoas, lugares e situações, tenta se 
expressar e consegue, dentro das suas 
possibilidades, mais lentamente, escolhe 
coisas, procura manipular ou tocar objetos. 

 

Regina 
(Tatiane) 

 
Interesse pelas histórias e 

mais atenção. 

Está muito atenta, busca interagir com as 
pessoas, sabe dizer sim e não, escolhe o 
que quer, identifica lugares e associa suas 
funções. Gosta de ouvir histórias. 

 

Marli (Vitor) 

 
Melhor compreensão do 

que é dito. 

Reconhece quando chamam seu nome, 
está mais atento, direciona o olhar para o 
que quer, sorri quando o entendem, 
demonstra estar entendendo as coisas do 
dia-a-dia. 

 
  

 Neste momento, iremos destacar alguns episódios que consideramos 

significativos para a análise e que complementam o percurso por nós trilhado com 

este estudo. Esses episódios são recortes de diversos momentos que 

encontramos ao longo dos meses de contação de histórias. Cabe assinalar que 

existem outros episódios bastante significativos, que serviriam para ampliar nossa 

análise, no entanto, devido ao limite do tempo para finalização desta pesquisa, 

restringimos o número de episódios a serem analisados. Vale considerar que o 
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recorte de apenas alguns episódios vivenciados ao longo do estudo, constitui um 

dos limites desta dissertação. 

 

EPISÓDIO 1 – 1ª história – 13/08/04 

Vitor teve poucos momentos de maior atenção durante a história, desviou o olhar para a 
movimentação das outras crianças, para a presença da pesquisadora (que filmava e fazia 
as anotações), ou mesmo quando sua postura corporal se alterava, perdendo o controle 
cervical, Vitor perdia o estímulo visual e com isso o interesse. 
 

EPISÓDIO 2 – 1ª história – 13/08/04 

Tatiane apresentou durante quase toda a história, reações de surpresa e susto (pequenos 
pulinhos), quando a contadora mudava a entonação ou intensidade de fala ou quando os 
personagens se aproximavam. 
 

EPISÓDIO 3 – 2ª história – 27/08/04 

Lara, um pouco mais atenta, procurou acompanhar o movimento dos personagens, mas 
novamente, ao distanciar-se da contadora, perdia o estímulo visual, o interesse e 
conseqüentemente o controle cervical. Sua mãe em nenhum momento interviu na postura 
da filha. No momento em que o leão caiu na armadilha e todos foram ‘presos’ com 
barbante junto com ele, Lara mostrou ter gostado, sorrindo e procurando segurar o 
barbante. 
 

EPISÓDIO 4 – 2ª história – 27/08/04 

Vitor, também com dificuldades no controle cervical, mostrou-se atento somente quando 
os personagens e a contadora estavam interagindo diretamente com ele, ou quando era 
chamado pelo nome, fora isso, mantinha o contato visual enquanto sua postura corporal 
sustentasse, assim foi durante toda a sessão. 
 

 Nesses quatro primeiros episódios, podemos verificar períodos de 

conhecimento e adaptação à nova situação a que estão sendo expostas as 

crianças, elas apresentam interesse em explorar o ambiente, os demais estímulos 

que não a história, têm reações de surpresa, estranheza e susto. Essas 

manifestações são uma característica do ser humano de um modo geral, ao ser 

exposto pela primeira vez a uma nova situação, seja ela lúdica, de aprendizado ou 

mesmo social.  
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EPISÓDIO 5 – 2ª história – 27/08/04 

Especialmente quando na história um dos personagens cai na armadilha e fica preso, a 
contadora envolveu todas as crianças em uma grande armadilha de barbante, esse foi o 
momento em que todos estavam interessados, atentos e interagindo com a história ao 
mesmo tempo, Lara e Vitor sorrindo, Tatiane segurando o barbante e Raphael 
vocalizando. 
 

 Vale destacar que, no episódio acima, ainda no segundo encontro, as 

crianças, já um pouco mais familiarizadas, deixam-se envolver por um momento 

específico da história, relacionando-se em grupo apresentam diversas 

manifestações, que tanto poderiam estar sendo de satisfação, quanto de 

compreensão do ocorrido. 

 

EPISÓDIO 6 – 3ª história – 03/09/04 

Durante a contação, num dado momento, a contadora solicita que Lara abra a boca para 
bocejar de sono igual à lebre, após segurar a cabeça em direção à contadora, abre a 
boca, correspondendo ao solicitado. 
 

EPISÓDIO 7 – 3ª história – 03/09/04 

Quando os personagens chegam aos colegas do lado, Tatiane já antecipando que será a 
próxima a tocá-los, tem “arrepios”, percebidos pelas manifestações e reações do seu 
corpo, pele ou caretas, mas ao tocá-los diretamente, suas reações se intensificam, quase 
sempre sorrindo. Quando está tocando, procura erguer a cabeça melhorando sua postura 
e às vezes tenta abrir as mãos para explorar os personagens. Num dado momento, sorri 
ao ver Lara tocando a tartaruga e apresentando a mesma reação que ela acabara de ter. 
 

EPISÓDIO 8 - 3ª história – 03/09/04 

Vitor sorrindo bastante ao ser chamado pelo nome. Quando os personagens se 
aproximam por vezes tenta levar a mão ao objeto, antecipando a solicitação da contadora 
que sempre conduz o movimento das crianças, essa tentativa é percebida pela impulsão 
que dá ao tronco, a fim de mexer o braço. Em duas situações essa atitude é reforçada 
pela contadora e Vitor responde sorrindo. 
 

EPISÓDIO 9 – 4ª história – 17/09/04 

Num dado momento da história a contadora diz que a cigarra canta e solicita às crianças 
que também cantem, Raphael abre bem a boca, estica o corpo no colo da mãe, sorri e 
vocaliza como se estivesse fazendo o que foi solicitado, tal atitude é acompanhada em 
tentativa também por Vitor, que abre sua boca e sorri. 
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EPISÓDIO 10 – 4ª história – 17/09/04 

A contadora finaliza o encontro perguntando às mães se têm contado as histórias em 
casa. Pergunta à Marli, que diz contar somente de vez em quando, à Regina que afirma 
estar contando e em seguida pergunta à Cristiane, antes mesmo que ela pudesse 
responder, Raphael ri alto, abrindo a boca, esticando o corpo no colo da mãe e Cristiane 
fala: “Nem preciso responder né, filho?!”. Todos riem juntos. 
 

EPISÓDIO 11 – 4ª história – 17/09/04 

As crianças recebem uma formiga e uma cigarra. Tatiane, quando segura sua cigarra na 
mão, logo balança para ouvir o som do guizo e mostra satisfação por sua conquista ao 
sorrir. 
 

EPISÓDIO 12 – 5ª história – 01/10/04 

Ao final, quando a contadora diz que os animais despediram-se um do outro e fala a 
palavra tchau, Raphael ergue sua mão direita como se fosse dar tchau, tal gesto não é 
percebido pela contadora e nem é entendido pela sua mãe, que segura e acaricia sua 
mão. 
 

EPISÓDIO 13 – 5ª história – 01/10/04 

Raphael, desde a introdução da história, interage com a mãe, que a cada fala da 
contadora reproduz em seu filho o que é dito: abram os seus olhos – leva as mãos de 
Raphael até os olhos; abram os seus ouvidos – direciona para os ouvidos; abram o 
coração – Cristiane coloca uma das mãos do filho no coração e quando a contadora diz: 
dêem uma assopradinha, a mãe afasta a camiseta e assopra seu coração, 
desencadeando em Raphael um sorriso e vocalizações. Raphael nesse momento 
direciona o olhar para a mãe, aparentemente intencional e complementar a tudo o que 
acabaram de fazer. Raphael manteve atenção e interagiu ativamente durante toda a 
sessão de contação de história, apresentando intenção comunicativa, chegando até a 
respeitar turnos de comunicação, ou seja, ouvia a contadora, vocalizava como resposta, 
ouvia novamente e vocalizava sorrindo, seguiu assim por quase toda a história, 
exatamente como num diálogo estabelecido. 
 

EPISÓDIO 14 – 6ª história – 15/10/04 

Lara logo na introdução, onde a contadora declama as palavras de sempre, ergue a 
cabeça, procura olhar em direção a ela e sorri, já quando a contadora diz para chamar a 
história, Lara produz um som gutural acompanhado de sorriso e é valorizada por sua 
tentativa pela contadora. 
 

EPISÓDIO 15 – 6ª história – 15/10/04 

Num determinado momento da história, a contadora pergunta às crianças, em geral e 
depois uma a uma, se o macaco deve ir com o jacaré? Tatiane, quando de frente ao 
personagem macaco responde que não com a cabeça, a mãe e a contadora se 
surpreendem e falam que ela está certa, pois não podemos confiar em jacarés. 
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 Podemos perceber mais especificamente nos episódios 6,9,10,12 e 15, 

uma tentativa por parte das crianças em executar o que foi solicitado ou 

comentado durante a contação, isso denota que elas estavam mantendo a 

atenção ao que estava sendo dito, seguindo com compreensão de vocabulário 

coerência e contexto, manifestando boa compreensão da linguagem. 

 

EPISÓDIO 16 – 6ª história – 15/10/04 

Continua a história e em diversos momentos observamos Raphael conversando com os 
personagens ou com a contadora quando esta o chama pelo nome. Interessante o que 
aconteceu quando a contadora muda a entonação vocal, num dado momento da história, 
para uma entonação mais apreensiva, de suspense e surpresa em uma intensidade mais 
baixa. Raphael, que vinha acompanhando a história conversando continuamente, pára de 
vocalizar e discretamente abre ainda mais seus olhos, num ar de expectativa, sua mãe 
percebe e valoriza essa manifestação cochichando em seu ouvido: “Hum, e agora filho?”. 
 

 

EPISÓDIO 17 – 6ª história – 15/10/04 

Em um outro momento da história, quando a contadora relata que o macaco jogou uma 
manga na cabeça do jacaré e o chamou de bobo, Tatiane olha para a contadora, para os 
personagens e ri, entendendo a esperteza do macaco. Nesta hora, Raphael também ri, 
acompanhando Tatiane. 
 

 

EPISÓDIO 18 – 7ª história – 29/10/04 

Ao iniciar, tanto Lara quanto Raphael tentam acompanhar a contadora chamando a 
história, Lara busca o tule com o olhar e abre a boca como se fosse falar e Raphael num 
grande esforço motor (de produção da voz), vocaliza. 
A contadora começa a história e ao apresentar o primeiro personagem, o cavalo, 
pergunta: “Quem já viu um cavalo aqui?” Neste momento, Tatiane se mexe, 
impulsionando o corpo, a contadora vê e diz: “Você já viu, Tati? Tatiane então sorri”. 
 

 

EPISÓDIO 19 – 7ª história – 29/10/04 

Quando a história está acabando, Tatiane se levanta (está sentada entre as pernas da 
mãe, no sofá, sendo segurada pela mãe nas duas mãos), a mãe a senta novamente, ela 
então aproxima as mãos uma da outra para bater palmas, tal atitude foi observada e 
comentada pela contadora, que diz: “Acabou, né Tati?, mas antes tem presente”, Tatiane 
sorri e direciona seu olhar ao tecido que contém os presentes. 
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EPISÓDIO 20 – 7ª história – 29/10/04 

Lara mostra-se atenta e com boa compreensão do que está sendo dito, pois observamos 
coerência em suas manifestações frente aos momentos da história, por exemplo, a 
contadora diz que o cavalo deitou no chão, ela olha no chão da sala e que o leão abriu a 
boca, ela abre a sua. Quando a história acaba, Lara fica aguardando seu presente, é a 
penúltima a ser contemplada neste dia, mas acompanhou a movimentação da contadora, 
quando ganha sua raposa, sorri e olha nos olhos da contadora. 
 

 Nos episódios 7, 8,11,19 e 20, entre outros, pudemos observar questões 

referentes às funções básicas da atenção, memória e novamente de linguagem. 

As crianças atentas à contadora apresentaram memória remota antecipando o que 

iria acontecer, por já terem vivenciado em encontros anteriores, por raciocínio, 

estruturação e elaboração de linguagem. 

 

EPISÓDIO 21 – 7ª história – 29/10/04 

Vitor está muito atento neste dia, talvez melhor do que todos os anteriores, bem 
posicionado consegue acompanhar toda a história, observando a performance dos 
personagens e olhando nos olhos da contadora. Num determinado momento da história, a 
contadora não consegue amarrar o barbante no rabo do leão e faz um comentário sobre 
isso, abaixa mais sua cabeça, na tentativa de aproximar-se do que está ocorrendo, foca a 
cena, olha nos olhos da contadora e ri, tal atitude é complementada pela contadora que 
também ri.  
 

EPISÓDIO 22 – 7ª história – 29/10/04 

Num momento da história, quando a contadora está apresentando um dos personagens, 
o leão, Raphael expressa satisfação, sorri e vocaliza alto, ao ver a contadora retirar o 
fantoche da sacola, imediatamente ele é complementado por ela que diz: “Você lembrou 
do leão, né Rapha?” Ele vocaliza novamente como se estivesse afirmando e sorri, quando 
o leão chega até ele, Raphael arregala os olhos e olha nos olhos da contadora. 
 

EPISÓDIO 23 – 8ª história – 12/11/04 

A contadora pergunta: “Essa é a história de um bicho?” Tatiane olha para ela fazendo um 
balanceio de cabeça afirmativo, a contadora responde: “Não! De 4 bichos!” e Tatiane 
sorri. 
 

EPISÓDIO 24 – 8ª história – 12/11/04 

Raphael demonstra estar com boa compreensão do que está sendo dito, quando se 
expressa. Num dado momento da história, quando a contadora fala que os personagens 
sentiram cheiro de comida, Raphael inicia movimentos repetidos de língua como se fosse 
comer, tanto a contadora como a mãe, riem e comentam com que ele é muito guloso, 
Raphael sorri. 
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EPISÓDIO 25 – 8ª história – 12/11/04 

Lara é a que mais se expressa na hora de chamar a história, sorri, abre os olhos, mantêm 
abertos focalizando a contadora e vocaliza. Lara presta muita atenção quando o 
personagem se aproxima, mantendo os olhos abertos e direcionados. Mostra-se 
interessada e ri quando ouve a música dos saltimbancos cantada ao final da história, pela 
contadora e mães. 
 

EPISÓDIO 26 – 8ª história – 12/11/04 

Vitor interage ativamente com o olhar, seguindo os personagens, sorrindo durante a 
performance da contadora e buscando olhá-la, todas as vezes que é chamado pelo nome. 
 

 Nos episódios 10, 12 a 18, 22 a 25, vimos mais claramente as crianças 

buscando recursos diversos, expressões corporais, expressões faciais, 

manutenção do contato olho no olho, sons guturais, resmungos e vocalizações 

para se expressar, todos constituindo o papel de interlocutor da relação social 

estabelecida. 

 

 Devemos pontuar que procuramos de alguma maneira recortar e destacar 

os episódios que pudessem nos apresentar maiores evidências de estimulação da 

linguagem, melhora da compreensão, mudanças na interação e aspectos do 

aprendizado, selecionamos 26 episódios que apontam para alterações positivas e 

evolução em todas as crianças, porém apresentamos um número diferenciado 

entre os participantes, o qual não foi intencional, mas circunstancial. 

 

 As manifestações e o percurso de Lara e Vitor no grupo apareceram 

menos, enquanto em Raphael e Tatiane, foram mais evidenciados. Isso pode ser 

percebido nos recortes, bem como ao longo das transcrições e relatos das 

histórias. Podemos afirmar que Raphael e Tatiane se destacaram com melhor 

aproveitamento e desenvolvimento. 

 

 Vale destacar que tanto Lara quanto Vitor tiveram duas faltas cada um 

durante os cinco meses da pesquisa, Raphael e Tatiane foram assíduos, um dado 

que pode ter influenciado nas manifestações das crianças. 



Contando histórias para crianças com deficiências: uma possibilidade de atuação fonoaudiológica na estimulação de 
linguagem ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

119 

 Outro fator que pode ter influenciado diretamente a essas diferenças de 

cada uma das crianças, estaria ligado à participação e complementariedade das 

mães. Vislumbramos em Cristiane e Regina, respectivamente mães de Raphael e 

Tatiane, uma disponibilidade maior em dar continuidade da proposta do grupo em 

casa, além de apresentarem uma participação ativa em todos os encontros, 

favorecendo seus filhos a uma melhor interação com a história, seu conteúdo, com 

a contadora e demais crianças. Ambas, no questionário inicial, respondem à 

pergunta de número 9 com a palavra ‘mãe’, definem-se ‘vivendo em função de 

seus filhos’, sugerindo maior envolvimento com as crianças. 

 

 Para que possamos vislumbrar melhor a evolução das crianças ao longo 

dos oito encontros, vamos ilustrar de maneira sintetizada, algumas das reações e 

manifestações apresentadas por eles. 

 

 

 

  

QUADRO 11 – “Era uma vez...” e as manifestações das crianças com 

paralisia cerebral e deficiência mental 

 

 

ENCONTROS MANIFESTAÇÕES 
LARA RAPHAEL TATIANE VITOR  

 
 

ANTES DO 
GRUPO 

Não reconhece o 
próprio nome, não 
olha para os 
estímulos, não se 
comunica. 

Não reconhece o 
próprio nome, 
poucas vezes olha 
para os estímulos, 
não se comunica. 

Não reconhece 
o nome, olha os 
estímulos, mas 
não segura, não 
se comunica. 

Não reconhece 
o próprio nome, 
não olha para 
os estímulos, 
não se 
comunica. 
 

 

 

1º  

Maior dificuldade 
motora, menos 
envolvida. 

Mantinha contato 
com a mãe, 
poucas vezes 
dirigiu o olhar à 
contadora. 

Apresentou 
reações de 
surpresa e susto 
durante quase 
todo o encontro. 

Desviou o olhar 
para ambiente, 
estímulos, 
perdendo o 
controle motor e 
o interesse. 
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ENCONTROS MANIFESTAÇÕES 
LARA RAPHAEL TATIANE VITOR  

 

2º  

Um pouco mais 
interessada, tenta 
acompanhar a 
movimentação da 
história. 

Mais participativo 
busca a contadora 
com o olhar. 

Sorri ao início, 
ainda muito 
surpresa, mas 
menos 
assustada.  

Dificuldade 
motora, atento 
quando da 
aproximação 
dos 
personagens. 

 

 

3º  

Buscando maior 
controle corporal, 
dirige o olhar para 
a história e sorri 
quando ouve seu 
nome. Demonstra 
compreensão do 
que é dito. 

Mais distante e 
sonolento. Mãe 
tenta incluí-lo no 
momento, 
cochicha a 
história. Sorri ao 
ser comparado 
com um dos 
personagens. 

Mais atenta, 
acompanha com 
o olhar toda a 
história, 
demonstra 
memória ao 
antecipar 
situações. 

Sorri ao ser 
chamado pelo 
nome, tenta 
alcançar os 
personagens, 
interage com a 
contadora, 
melhor 
compreensão. 

 

 

4º  

 
 
 
 

FALTOU 

Responde às 
solicitações, 
atento acompanha 
a história. 
Demonstra 
compreensão com 
vocalizações 
intencionais. 

Atenta, observa 
tudo, antecipa a 
situação, 
responde a 
algumas 
solicitações. 
Memória ativa. 

Alerta, atento e 
observador. 
Maior esforço 
para o controle 
cervical. 
Sorri com a 
aproximação 
dos 
personagens. 

 

 

5º  

 
 
 
 

FALTOU 

Atento, vocaliza 
intencionalmente, 
solicitado, interage 
com a contadora, 
personagens e 
outra criança, com 
compreensão, faz 
gestos para se 
expressar. 

Atenta, com 
interesse, 
corresponde ao 
solicitado, 
antecipa 
situações, com 
compreensão e 
boa memória. 

 
 
 
 

FALTOU 

 

 

6º  

Ergue a cabeça, 
direciona o olhar, 
sorri e apresenta 
sons guturais 
contextualizados, 
antecipa situações 
e demonstra 
compreensão. 

Vocaliza 
intencionalmente, 
contextualiza suas 
reações, com 
compreensão, 
interage, 
reconhece sons e 
entonações. 

Bom controle 
motor, interage 
com tudo e 
todos, responde 
ao solicitado 
com linguagem 
gestual. 

 
 
 

FALTOU 

 

 

7º  

 

Acompanha com o 
olhar, apresenta 
controle motor, 
mostra-se atenta, 
boa compreensão, 
responde às 
solicitações, 
antecipa 

Atento, interage 
com tudo e todos, 
demonstra boa 
compreensão, 
apresenta boa 
memória, 
antecipando 
situações, 

Atenta, interage 
com tudo e 
todos, direciona 
o olhar 
acompanhando 
a história, com 
compreensão, 
apresenta boa 

Atento, com 
melhor e maior 
controle motor, 
demonstra 
compreensão, 
antecipa 
situações, 
apresenta 
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7º 

demonstrando 
memória e produz 
sons guturais para 
se comunicar. 

responde às 
solicitações, 
vocaliza 
intencionalmente 
contextualizando 
suas reações e 
comunicação. 

memória, 
antecipando 
situações, se 
expressa com 
gestos e 
sorrisos. 

memória, 
responde ao 
solicitado com 
sorrisos. 

 

 

 

8º 

Comunica-se com 
vocalizações e 
sorrisos, 
demonstra 
compreensão, 
com boa atenção, 
antecipa 
situações. 

Interage com tudo 
e todos, vocaliza 
constantemente, 
responde ao 
solicitado, 
apresenta boa 
atenção e 
memória ativa, 
antecipando 
situações, com 
compreensão. 

Atenta aos 
detalhes, 
interage com 
tudo e todos, 
demonstra 
compreensão, 
comunica-se 
através de 
gestos, 
responde ao 
solicitado. 

Interage 
ativamente com 
a história e a 
contadora, 
demonstra 
atenção e 
compreensão. 
Reconhece seu 
nome. 

 

 

 O momento vigente é propício a reflexões mais aprofundadas em torno do 

objeto de estudo deste trabalho, pois pudemos evidenciar no quadro acima 

exposto, mudanças em diversos aspectos do desenvolvimento, ou seja, na 

atenção, interação, memória, comunicação, compreensão da linguagem entre 

outros. Cabe uma reflexão sobre quais aspectos da comunicação mudaram e 

contribuíram para um melhor desempenho cognitivo em relação à linguagem? 

Quais aspectos se modificaram e facilitaram a interação social? O que pudemos 

evidenciar ao longo desses cinco meses de intervenção junto às crianças?  

 

 Expressões corporais e faciais mais freqüentes, intensas, contextualizadas 

e apresentando intenção comunicativa, interação com o outro, olhar olho no olho, 

buscar os estímulos sonoro e visual, sorriso social correspondente, expressão 

verbal através de vocalizações, resmungos e risadas intencionais e 

contextualizadas, maior atenção, concentração e observação, interesse e 

motivação, memória, reconhecer o próprio nome, foram alguns dos aspectos 

evidenciados nos episódios destacados acima. 

 



Contando histórias para crianças com deficiências: uma possibilidade de atuação fonoaudiológica na estimulação de 
linguagem ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

122 

 Pudemos perceber que a constância dos encontros, a mesma estrutura e 

organização da sala, dos materiais utilizados, dos participantes, da contadora, 

favoreceram as crianças encontrar recursos internos para se comunica. Partindo 

dessa direção, passamos a vislumbrar a utilização da contação de histórias como 

instrumento terapêutico na estimulação de linguagem da criança deficiente.  

 

 A conduta terapêutica de entendimento, ‘escuta’ e acolhimento às famílias 

nos auxiliou na compreensão dos processos sócio-afetivos envolvidos na 

aquisição e desenvolvimento da linguagem, observamos que cada criança foi 

gradativamente e, dentro de suas possibilidades, se constituindo em um 

interlocutor mais efetivo dentro do espaço de contação e, com isso, assumindo um 

novo papel na ‘comunicação’ em cada grupo familiar. Acreditamos que as 

mudanças ocorridas durante a participação no grupo, nas posições discursivas 

ocupadas pelas crianças em suas interações sociais, tenham sido fruto da 

valorização de suas potencialidades. Essas manifestações das crianças reiteram 

Vygotsky (2000), quando afirma que a linguagem é a esfera simbólica que 

‘sustenta’ e torna possível o exercício da vida em sociedade, possibilitando a 

estruturação das relações sociais. O gesto e as expressões corporais e faciais, 

nesta concepção, são compreendidos como unidades de significado e conteúdo, 

fazendo parte de um processo ‘maior’ de construção e estruturação do 

pensamento, que é considerado a base do conhecimento e das interações 

humanas. 

 

 Portanto, a abordagem de estimulação de linguagem através do projeto 

“Era uma vez...”, pode ser respaldada e vir ao encontro dessa crença, favorecida 

ainda, pelo meio mais antigo de se relacionar e transmitir conhecimento – ‘a roda 

de histórias’, tradição oral que foi por muito tempo a única forma de evolução do 

pensamento da humanidade. 

 

 Destacamos que a mãe, ao acompanhar seu filho durante a história, foi um 

fator que teve o importante papel de apoio e complementariedade para o 
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fonoaudiólogo contador no momento da história, podendo ser a extensão daquele 

momento em casa, favorecendo assim uma possível modificação das relações 

comunicativas deste sujeito na sua família, visto os relatos das mães, referindo 

que seus filhos ‘deficientes’ é que estavam propiciando um momento de maior 

interação na família, pois os irmãos e muitas vezes pai e mãe, paravam para 

‘ouvir’ a história. 

 

 A contação de histórias nas suas muitas faces – incluindo desde a escolha 

da história, o domínio que o contador tem que ter da mesma, os imprevistos e 

suas implicações; a preparação do ambiente físico, o momento a ser definido, 

escolhido e aguardado; a necessidade de alterações na voz, na modulação, no 

ritmo, na entonação, as adaptações necessárias; a participação efetiva ou não das 

crianças que ouvem; a complementariedade dos pais ou pouca participação dos 

mesmos; favoreceram de alguma forma um despertar do interlocutor de cada uma 

das crianças, ou seja, há evidências nos episódios destacados acima da 

intencionalidade comunicativa, da compreensão da linguagem e da interação 

espontânea.  

 

 As contribuições dessa intervenção terapêutica no desenvolvimento e 

crescimento dos participantes constituem-se num evento de comunicação especial 

e diferenciado, pois envolvem, além de aspectos da formação do sujeito, atenção, 

memória, entendimento, comunicação, linguagem, interação, aspectos lúdicos, 

diversão e prazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como a análise e reflexão sobre dados evidenciam, foi atingido o objetivo 

central desta pesquisa que é o de verificar a possibilidade de utilizar a contação de 

histórias como estratégia de estimulação de linguagem de crianças com 

deficiência, na clínica fonoaudiológica.  

 

Ao longo de cinco meses reiteramos a experiência anterior do Setor de 

Fonoaudiologia das Casas André Luiz quanto à necessidade de adaptações da 

história, de recursos utilizados e do desempenho do terapeuta – fonoaudiólogo 

contador, em virtude das características específicas das crianças com paralisia 

cerebral e deficiência mental desse Grupo em estudo. Confirmamos a 

necessidade da organização e sistematização dos encontros de modo que as 

crianças pudessem perceber a situação e o momento do qual participavam. O 

mesmo pode ser dito quanto à importância de tê-las preparado para o contato com 

o outro e com a história a ser contada, por intermédio da introdução feita com o 

guizo e as palavras declamadas, que favoreciam a aproximação e a interação que 

se estabelecia a partir daí.  Dessa forma, através do convívio social grupal, 

também o objetivo de favorecer o aprendizado particular e peculiar de cada 

participante com suas específicas dificuldades foi alcançado. 

 

 Com relação à linguagem, os dados registrados reiteram alguns 

fundamentos citados durante esta pesquisa ao encontrarmos, no episódio 13, um 

exemplo dos estudos de Vygotsky (2000), que apontam o adulto como aquele que 

participa da interação facilitando a significação e o desenvolvimento da linguagem. 

Quanto à interação, no episódio 5 temos ressonância novamente com Vygotsky 

(1989) que afirma ser o aprendizado qualitativo, buscando aproximar o real do 

potencial, através de uma atividade inserida no espaço social, aquele que o sujeito 

se constitui, favorecendo diretamente sua interação com o outro. Com relação à 

memória, encontramos no episódio 22 evidências de que ela surge a partir da 
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contribuição de elementos de experiências já vividas com objetos reais presentes 

em uma nova situação, como afirma Friszman et al (2005). 

 

 Esses pontos de concordância entre esta pesquisa e a literatura 

especializada, evidenciam importância de um olhar abrangente sobre a criança 

atendida, adaptando a situação de contação de histórias para que pudesse ser 

vivenciada por essas crianças sem maiores restrições. 

 

 Ao resgatar e estimular o papel de interlocutor de cada criança que ouve e 

se expressa, em seu meio, diversificando os recursos e estendo-os ao núcleo 

familiar, através da inclusão das mães no setting terapêutico, pudemos, de certa 

forma, garantir essa comunicação da criança com o outro. 

 

 A série de questionamentos surgidos na experiência do atendimento clínico 

fonoaudiológico do projeto “Era uma vez...”, sobre o desenvolvimento da criança 

com deficiência e a forma de estimular sua linguagem, acarretou dificuldades 

iniciais para definir nosso tema de pesquisa.  A decisão de investigar a 

estimulação de linguagem para crianças com paralisia cerebral através da 

contação de histórias na atuação fonoaudiológica levou-nos a aprofundar estudos 

que complementassem nossos conhecimentos sobre a identidade do terapeuta 

fonoaudiólogo no exercício de suas atividades, dando uma diretriz clara a esta 

investigação. 

 

 A análise evidenciou que a estimulação de aspectos globais: motores, 

sensoriais, sociais e cognitivos, faz parte da atuação junto à criança com 

deficiência, como nos aponta Rodrigues & Miranda (2001). Temos nos episódios 

7 e 14 por exemplo, um favorecimento da interação da criança com o meio em 

que vive através dos recursos apresentados de maneira que a atenção e a 

linguagem estivessem presentes desde a curiosidade em saber o que estava 

sendo apresentado, falado e construído. As percepções (visual e auditiva) e a fala 

tencionaram facilitar a reação imediata, a espontaneidade e as interações. As 
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histórias curtas e os efeitos sonoros criados pela contação interagiram numa 

ação que instiga o interesse, a imaginação e a atenção. 

 

 Ao levar as histórias para casa, os pais buscaram, mesmo que 

inconscientemente, reestruturar a dinâmica familiar já vigente e moldar novas 

possibilidades interacionais de seus filhos, dessa forma, reiterando Vygotsky 

(2000) quando diz que encontra-se na interação do ser com o outro e com o 

ambiente, uma reestruturação na comunicação das crianças com múltiplas 

deficiências, implicando em uma reestruturação direta em suas interações. Sendo 

assim, podemos afirmar que tal abordagem terapêutica fonoaudiológica estaria 

contribuindo para essa mudança. 

 

 A análise dos 26 recortes das sessões de contação de história evidenciou 

melhora na compreensão da linguagem, memória e comunicação.  

 

 Os registros de dados e análise dos 26 episódios mostraram diferenças e 

ganhos nas manifestações das crianças ao longo do processo de pesquisa. 

Outros recortes poderiam ter sido realizados para análise de outras situações e 

comprovações com os fundamentos apresentados.  Em função do tempo de que 

dispúnhamos para a realização desta dissertação de mestrado tivemos que ter um 

número restrito de sessões e de recortes para a análise.  Isso constituiu, sem 

dúvida, uma limitação sobre o estudo da atuação fonoaudiológica na estimulação 

de linguagem para crianças com paralisia cerebral através da contação de 

histórias.  

 

 Esses limites, por outro lado, convidam a pensar na continuidade desta 

investigação em situação de tempo menos restrita, tanto para os encontros como 

para o período mais longo de trabalho com um número maior de participantes. Na 

continuidade desse pensar surgiram as perguntas: O que seria possível se esse 

trabalho se estendesse no tempo? Como seria se fosse ampliado o número de 
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participantes? Um ‘investimento’ maior nas famílias poderia contribuir mais para o 

desenvolvimento das crianças?  

 

 Com dados encontrados na análise, apesar dos limites apontados, 

esperamos que nossa investigação contribua para fundamentar uma reflexão mais 

aprofundada dos profissionais da área sobre a atuação do fonoaudiólogo junto 

crianças com deficiência. 

 

 A vida não passa de um conjunto de escolhas simples, práticas, emocionais 

e intelectuais, todas organizadas sistematicamente para nossa grandiosidade ou 

desespero da mesmice, essas escolhas são feitas invariavelmente no nosso dia-a-

dia a cada minuto. Não podemos esquecer que não são apenas nossas grandes 

escolhas que moldam nossa realidade e vida cotidiana. As pequenas escolhas 

também nos levam em direção ao nosso destino, em direção a evolução, 

crescimento e aprendizado. Por isso, podemos afirmar que, ao escolhermos 

trabalhar com essas crianças, garantimos em nosso destino a possibilidade de 

surpresas, conquistas, renúncias, superações e igualdade. 

 

 Esperamos que este estudo possa sensibilizar outros profissionais da nossa 

área para esta caminhada em direção ao aprender, pelas experiências vividas e 

refletidas.  Nosso desejo é que esta dissertação seja um instrumento para 

estimular, desafiar e motivar a caminhada daqueles que buscam saber mais a 

cada dia, pensando em beneficiar de alguma forma o outro. Por acreditarmos ser 

a contação de histórias uma arte de acesso irrestrito, esperamos que possa 

inspirar sua utilização no trabalho com pessoas com deficiência, principalmente ao 

se pensar em estimulação da linguagem. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

   UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 
Rua da Consolação, 896, 6ºandar, sala 64, - CEP 01302-907. 

Fone: 32368707 – Fax: 32368600 – São Paulo 
www.mackenzie.com.br  e-mail: disturbios.pos@mackenzie.com.br 

 
CARTA DE INFORMAÇÃO 

 
 O presente estudo se propõe analisar as influências da contação de histórias na 
clínica fonoaudiológica na estimulação de linguagem de crianças com paralisia cerebral e 
deficiência mental. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de 
questionários iniciais e finais, contendo questões pré-determinadas, bem como através da 
filmagem dos encontros. 
 Será garantido o sigilo absoluto sobre a identidade e questões respondidas com 
conteúdos pessoais íntimos, sendo resguardado o sobrenome da família participante. 
 A divulgação dos resultados terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para 
um maior conhecimento do tema estudado. 
 Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, 
sem prejuízo ou impedimento algum. 
 Os dados coletados serão utilizados na Dissertação de Mestrado da fonoaudióloga 
Silvia Cristina Marra, vinculada ao Programa de Mestrado em Distúrbios do 
Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação direta da 
Profª Drª Elcie F. Salzano Masini. 
 
 ________________________               _____________________ 
       Fonoaudióloga Pesquisadora                          Profª Drª Elcie F. Salzano Masini 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 
________________________________________________________, responsável por 
___________________________, sujeito da pesquisa, após a leitura da CARTA DE 
INFORMAÇÃO ao sujeito da pesquisa, ciente dos procedimentos aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado; firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa 
proposta. 
 Fica claro que o sujeito da pesquisa pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa e fica 
ciente que todo o trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força 
do sigilo profissional e que só será utilizado para fins acadêmicos e de pesquisa. 
  

____________________________ 
 

São Paulo, ____ de ___________________ de 2004.   RG _________________________ 
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ANEXO II 

           UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 
Rua da Consolação, 896, 6ºandar, sala 64, - CEP 01302-907. 

Fone: 32368707 – Fax: 32368600 – São Paulo 
www.mackenzie.com.br  e-mail: disturbios.pos@mackenzie.com.br 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a contação de histórias como possível 

estratégia de estimulação de linguagem, na intervenção fonoaudiológica junto a 

crianças com paralisia cerebral e deficiência mental. Serão coletadas imagens das 

sessões de contação de histórias e dois questionários direcionados aos familiares, 

um inicial e outro final. 

Para tal, solicitamos a autorização desta instituição para o desenvolvimento deste 

estudo; o material e o contato interpessoal não oferecerão riscos de qualquer 

ordem aos colaboradores ou à instituição. Os indivíduos não serão obrigados a 

participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. Tudo o que for 

falado será confidencial e usado sem a identificação do colaborador e dos locais. 

Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser livremente 

esclarecidas, bastando entrar em contato conosco no telefone abaixo mencionado. 

De acordo com estes termos, gentileza assinar abaixo. Uma cópia ficará com a 

instituição e outra com a pesquisadora. Obrigada. 

 

__________________                         ____________________ 

Silvia Cristina Marra                                          Elcie F. Salzano Masini 

       Pesquisadora                                                                          Orientadora 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL SOBRE OS  PAIS  

 

Era uma  vez ... 

Nome da criança:___________________________________________________ 

Nome do acompanhante:_____________________________________________ 

Idade do acompanhante: _____________________________________________ 

Escolaridade: ______________________________________________________ 

Profissão: _________________________________________________________ 

 

1) Na sua infância, você lembra de ter  “ouvido”  histórias? Com que  frequência?  

Quem contava?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Qual a sua história preferida?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Você tem o hábito de ler? Gosta de livros, revistas ou jornais? Quais?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Tem livros infantis em casa?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Você costuma contar histórias para as seus filhos?  

________________________________________________________________ 
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Quais histórias? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Costuma repetir? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6) Você tem televisão em casa? Quais  são os programas preferidos da família?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Quais são os LAZERES  da família? Com que freqüência? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8) Escreva uma palavra ou frase que expresse sua expectativa em relação à 

proposta do grupo “Era Uma Vez ....” 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9) Escreva uma palavra ou frase que defina você 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10) Escreva uma palavra ou frase que defina seu  filho(a) neste momento. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
 
 
QUESTIONÁRIO FINAL SOBRE AS CRIANÇAS 

 

Era uma  vez... 

Nome da criança: ___________________________________________________ 

Idade: ____________________________________________________________ 

Diagnóstico conhecido: _______________________________________________ 

 

1) Quais são  as principais características de seu(ua) filho (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Quais são as formas de comunicação de seu(ua) filho(a)?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Isso mudou após o grupo? 

________________________________________________________________ 

 

3) Quais são as principais dificuldades de seu(ua) filho(a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Quais são as coisas que você acha que seu(ua) filho(a) entende do que você 

diz a ele(a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Tem alguma coisa que você acha que ele(a) não entende? O quê?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6) Seu(ua) filho(a) gosta de assistir televisão? Qual o programa preferido?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Seu(ua) filha(a) gosta de ouvir histórias? Como você sabe? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8) O que ele(a) manifesta durante a história que faz você acreditar que ele(a) está 

gostando ou não?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9) Você acha que esse grupo poderá contribuir para o desenvolvimento futuro de 

seu (ua) filho (a)? No quê? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10) Escreva uma palavra ou frase que defina seu(ua)  filho(a) neste momento. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO V 

 

O LOBO E OS SETE CARNEIRINHOS 

 
Era uma vez uma mamãe carneirinho que morava no alto da montanha com seus sete 
filhotinhos. Eles eram muito branquinhos, fofinhos e espertos, sempre faziam muita 
bagunça. Um dia mamãe carneirinho precisou descer da montanha para ir até a cidade e 
disse: 
- Fiquem quietinhos, comportem-se e não abram a porta para ninguém. Entenderam? 
- Sim, mamãe! - responderam os carneirinhos todos juntos. 
E mamãe desceu a montanha. Os carneirinhos aproveitaram para fazer a maior bagunça. 
Estavam se divertindo muito, quando de repente ouviram uma batida na porta. Um deles 
já estava indo abrir, quando outro gritou: - Lembra o que a mamãe disse! Então, 
resolveram olhar pela janela: 
 - É o lobo! O lobo! Gritaram todos juntos. 
Era realmente o lobo que vivia naquela floresta e estava faminto, à procura de comida. 
Mas ele não desistiria assim tão facilmente e teve a idéia de se vestir de carneiro. 
Bateu na porta de novo e os carneirinhos, pensando que fosse um carneiro, decidiram 
abrir. Quando o lobo entrou, ele correu atrás dos carneirinhos para comer um por um. Os 
carneirinhos correram assustados e a casa foi ficando uma bagunça. 
Mas o lobo comeu apenas seis carneirinhos, pensando que havia comido todos. É que o 
menor carneirinho ficou bem escondido e não saiu de lá até ouvir uma voz conhecida: 
- Onde estão meus filhotinhos?  Quem fez esta bagunça na minha casa? 
E neste momento, a mamãe carneirinho ouviu uma voz chorando: 
Mamãe! Mamãe o lobo comeu os meus irmãos. 
Mamãe carneirinho ficou muito brava e junto com ele foi atrás do lobo. Encontraram o 
Lobo dormindo perto do lago, todo satisfeito e com a barriga cheia de carneirinhos. Então, 
a mamãe teve uma idéia. Muito silenciosa foi até o lobo abriu sua barriga tirou todos os 
carneirinhos e no lugar colocou sete pedras. 
Quando o lobo acordou sentiu muito peso na barriga, uma dor esquisita.  Foi tomar água 
no lago e tanto era o peso que caiu e morreu afogado. O que aconteceu com os 
carneirinhos?  
Levaram uma bronca da mamãe que estava muito brava e nunca mais abriram a porta 
para ninguém!  
 

QUADRO 12 – O lobo e os sete carneirinhos 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
O lobo e os sete carneirinhos 13/08/2004 TODOS 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a primeira 
história. Iniciamos nomeando as crianças e apresentando umas as outras, sendo que 
todas já conheciam as fonoaudiólogas contadoras. As crianças, de um modo geral, 
mostravam-se interessadas e observando com relativa atenção tudo que acontecia. 
Começamos “chamando a história” com apoio de um tule azul preso a um guizo, (tal 
recurso foi adaptado aos nossos sujeitos, pois apresentam dificuldade no controle cervical 
e acuidade visual prejudicada) e proferindo as palavras: “Abram os seus olhos, abram os 
seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê uma assopradinha, que é aí 
que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: história, história, história... que ela 
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já vai começar!”. 
Era de surpresa e novidade o olhar de todos, especialmente de Raphael, Tatiane e Vitor. 
Lara, por apresentar maior dificuldade motora e visual, manteve-se menos envolvida 
quando a contadora estava distante dela e mais próxima das outras crianças. 
Raphael mostrou-se atento, ouvia tudo e quando os personagens se aproximavam os 
fixava observando detalhadamente, por poucas vezes dirigiu o olhar à contadora, 
mantinha um maior contato com sua mãe, olhando-a e às vezes vocalizando, a mãe por 
sua vez, demonstrava preocupação de inseri-lo na atividade, com isso passou a reforçar o 
que a contadora dizia, cochichando no ouvido do filho. 
Tatiane apresentou, durante quase toda a história, reações de surpresa e susto 
(pequenos pulinhos), quando a contadora mudava a entonação ou intensidade de fala ou 
quando os personagens se aproximavam. Tais reações, ‘pulinhos’, desencadearam risos 
entre as mães, as quais foram acompanhadas de seus filhos. 
Vitor teve poucos momentos de maior atenção durante a história, desviou o olhar para a 
movimentação das outras crianças, para a presença da pesquisadora (que filmava e fazia 
as anotações), ou mesmo quando sua postura corporal se alterava, perdendo o controle 
cervical, Vitor perdia o estímulo visual e com isso o interesse. 
Ao final, a contadora disse: “E a nossa história a...ca...bou...palmas para a história”. As 
mães de Raphael, Tatiane e Vitor bateram as palminhas das crianças. 
Todos ganharam o presentinho e despediram-se. 
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ANEXO VI 

 

O LEÃO E O RATO 
 
Era uma vez, há muito tempo atrás, uma linda floresta onde vivia um leão. Ele era grande 
e com um pelo muito macio. Adorava passear todos os dias, vendo tudo que acontecia no 
seu reino. Um dia, depois do seu passeio diário, o leão adormeceu no meio das árvores, 
roncando bem alto.  

Naquele momento um ratinho que passava por ali resolveu parar. Ele era pequenino e 
tinha bigodes bem espetadinhos. O ratinho não resistiu, se aproximou do leão e foi andar 
pela sua juba para ter certeza de era macia. O leão começou sentir uma coceirinha, se 
mexeu e acordou dizendo: - Que coisa estranha é essa na minha juba?  

O ratinho caiu da juba no meio das patas do leão e começou a tremer de medo. Tremia 
tanto que seu bigode balança de um lado para o outro. O leão então falou com sua voz 
forte que fazia tudo tremer: - O que você quer rato? E por que está tremendo tanto?  

O rato não conseguia nem falar direito, sua voz saiu bem fraquinha: - Eu...eu...não sei.  

O leão foi logo dizendo: - Vá em paz ratinho! Não precisa ter medo que eu não vou lhe 
fazer nenhum mal. E assim cada um foi para seu lado.  

O ratinho tentou contar para sua família e seus amigos o que tinha acontecido, mas 
ninguém acreditou. Dias depois, estava o leão dando seu passeio quando caiu em uma 
armadilha. Ele urrou e berrou. Tentava se soltar, mas quanto mais se mexia mais preso 
ficava.  

O ratinho que por ali passava, ouviu os berros do leão e resolveu se aproximar para ver o 
que estava acontecendo. Chegou perto e logo teve uma idéia para ajudar o leão. Com 
sua voz fraquinha foi logo dizendo: - Fique quieto seu leão, que vou ajudá-lo a sair da 
armadilha. O leão não acreditou e foi logo respondendo: - Como pode? Você é tão 
pequenino!  

Mas eu tenho dentes muito afiados, respondeu o ratinho roendo a armadilha. O ratinho 
soltou o leão que ficou muito agradecido.  

E assim toda floresta ficou sabendo do dia que o leão não fez mal para o ratinho e do dia 
que o ratinho soltou o leão de uma armadilha. 

 
QUADRO 13 – O leão e o rato 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
O leão e o rato 27/08/2004 TODOS 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a história. 
Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram 
os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê 
uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!”. 
As crianças mostraram-se mais familiarizadas com a situação, explorando menos o 
ambiente e procurando mais pela contadora. 
Ao início, tivemos uma participação ativa de Raphael chamando a história junto com a 
contadora, para surpresa de todos e encantamento da mãe, que imediatamente disse que 
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ele era lindo. 
As outras crianças demonstraram maior atenção no momento de introdução da história, 
Tatiane sorrindo e Vitor tentando manter o controle cervical para dirigir o olhar à 
contadora. 
Lara, um pouco mais atenta, procurou acompanhar o movimento dos personagens, mas 
novamente, ao distanciar-se da contadora, perdia o estímulo visual, o interesse e 
conseqüentemente o controle cervical. Sua mãe em nenhum momento interviu na postura 
da filha. No momento em que o leão caiu na armadilha e todos foram ‘presos’ com 
barbante junto com ele, Lara mostrou ter gostado, sorrindo e procurando segurar o 
barbante. 
Raphael estava mais participativo, buscava a contadora com o olhar e por vezes 
vocalizava diante dos personagens. 
Tatiane ainda muito surpresa com tudo, novamente e em especial com o leão que tinha 
pluma, assustou-se, mas desta vez, sorriu ao tocar com a mão e procurou com o olhar. 
Vitor também com dificuldades no controle cervical, mostrou-se atento somente quando 
os personagens e a contadora estavam interagindo diretamente com ele, ou quando era 
chamado pelo nome, fora isso, mantinha o contato visual enquanto sua postura corporal 
sustentasse, assim foi durante toda a sessão. 
Especialmente quando na história um dos personagens cai na armadilha e fica preso, a 
contadora envolveu todas as crianças em uma grande armadilha de barbante, esse foi o 
momento que todos estavam interessados, atentos e interagindo com a história ao 
mesmo tempo, Lara e Vitor sorrindo, Tatiane segurando o barbante e Raphael 
vocalizando. 
Ao final, quando a contadora disse que havia acabado, as mães de Raphael e Tatiane 
começaram a bater as palminhas de seus filhos e foram seguidas das outras. Todos 
ganharam o presentinho e despediram-se. 
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ANEXO VII 

 

A TARTARUGA E A LEBRE 
 
A lebre acha que é o mais rápido de todos os animais do bosque e vivia caçoando da 
tartaruga que era muito lenta. 
A tartaruga em uma tarde de verão desafiou a lebre para uma corrida. 
A lebre riu muito e disse: 
- Tem certeza, Dona Tartaruga, que a senhora que apostar uma corrida comigo? 
- Claro, Dona Lebre.  
- Que tal amanhã bem cedinho? - completou a tartaruga. 
- Eu aceito, mas já vou avisando que a senhora irá comer muita poeira, gargalhou a lebre. 
 A notícia foi se espalhando, o bosque inteiro ficou sabendo do acontecido e os animais 
não podiam acreditar. Dona Raposa prontificou-se a ser a juíza da corrida, pois era 
conhecida como justa e correta. 
No dia seguinte todos acordaram cedo para ver a corrida. 
- Espere - disse a Lebre.- Eu vou deixar a Tartaruga sair antes de mim, assim ninguém 
poderá me acusar de injustiça.  
Dona Raposa então falou: 
- Preparar! Aos seus lugares, Dona Tartaruga e Dona Lebre. 
- Um... dois... três...e...já! 
Foi dada a largada. 
A tartaruga não perdeu tempo e começou andar com toda sua lerdeza, porém com muito 
empenho, esforço e dedicação. Mostrava-se obstinada a ganhar a corrida, a fim de parar 
com as gozações da lebre. 
A lebre despreocupada e pretensiosa permitiu que a tartaruga desse uma boa caminhada 
e assim iniciou o percurso da corrida. Logo a lebre ultrapassou a tartaruga e vendo que ia 
ganhar tão fácil, resolveu dar uma descansadinha no meio do caminho e acabou 
dormindo. 
A tartaruga ia bem devagar, mas não parou nem um pouquinho. 
Quando a lebre acordou, lembrou-se da corrida e saiu correndo muito rápido, mas já não 
adiantava nada, a tartaruga acabara de chegar. 
Todos os animais comemoraram a vitória memorável e até hoje se conta esta história por 
todo o bosque.  
 

QUADRO 14 – A tartaruga e a lebre 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
A tartaruga e a lebre 03/09/2004 TODOS 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a história. 
Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram 
os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê 
uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!”. 
Lara buscando manter o controle corporal, passou a sessão dirigindo o olhar para a 
história, apresentando claramente esta tentativa quando ouve a contadora dizer: vamos 
chamar a história, antes mesmo do tule chegar até ela. Sorri quando chamada pelo nome 
e principalmente quando os personagens se aproximam. Por vezes, ao tocar a tartaruga, 
faz caretas, diferentemente de quando tocou a lebre. Sempre que conseguia estabilizar a 
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cabeça, abria os olhos e conseguia focar a contadora e os personagens. Tais tentativas 
de estabilizar a cabeça vinham inicialmente na busca dos estímulos sonoros, ou da voz 
da contadora ou dos sons dos personagens. “Especialmente hoje, Lara está feliz”, disse a 
mãe, pois a mesma surpreendia-se com as expressões de sorriso e correspondência da 
filha à contadora e à história. Durante a contação, num dado momento, a contadora 
solicita que Lara abra a boca para bocejar de sono igual a lebre, após segurar  a cabeça 
em direção à contadora, abre a boca, correspondendo ao solicitado. Cristiane e Regina 
sorriem. Ao final, quando está ganhando os personagens para levar para casa, Lara 
surpreende a todos, especialmente à mãe, vocalizando e sorrindo após segurar a 
tartaruga. 
Nesta data Raphael mostra-se mais distante da história e do grupo e muito sonolento, a 
mãe conta que o filho dormira mal por causa da gripe. Mesmo assim, por diversas vezes 
ao aproximar-se da história, quando a contadora o chamava pelo nome ou levava os 
personagens até ele, tentava abrir os olhos e lentamente direcionar o olhar. Vale uma 
observação importante, Cristiane sua mãe, observando a pouca participação do filho 
neste encontro, “cochicha” o tempo todo a história no ouvido do Raphael, às vezes 
reforçando o que a  contadora disse e outras relatando onde e com quais colegas os 
personagens estavam. Desta forma, ela pôde garantir que Raphael não dormisse. 
Quando a contadora diz que a lebre dormiu durante a corrida, Cristiane fala em voz alta 
para todo o grupo ouvir, que Raphael está igual a ela e que só falta roncar, ele por sua 
vez, abre os olhos e direciona o olhar para o rosto da mãe. Todas as mães sorriem. 
Cristiane realiza, durante a história, movimentos corporais em Raphael que estejam 
contextualizados com a situação, exemplo, quando a contadora diz que a lebre está com 
preguiça, ela estende os braços do filho como se ele estivesse se espreguiçando. 
Tatiane é hoje a mais atenta, durante toda história acompanha a contadora pela sala, 
focando os personagens e suas representações. Num esforço contínuo de segurar a 
cabeça, direciona o olhar à contadora e aos personagens, mesmo quando estes estão 
sendo apresentados e manipulados pelos seus colegas. Quando os personagens chegam 
aos colegas do seu lado, Tatiane já antecipando que será a próxima a tocá-los, tem 
“arrepios”, percebidos pelas manifestações e reações do seu corpo e pele ou faz caretas, 
mas ao tocá-los diretamente, suas reações se intensificam, quase sempre sorrindo 
depois. Quando está tocando, procura erguer a cabeça melhorando sua postura e às 
vezes tenta abrir as mãos para explorar os personagens. Num dado momento, sorri ao 
ver a Lara tocando a tartaruga e apresentando a mesma reação de arrepio e careta que 
ela acabara de ter. Em uma outra situação, Tatiane fecha os olhos quando percebe que 
um dos personagens, a lebre, está se aproximando, ao tocá-lo de olhos fechados, não 
apresenta tanta exacerbação motora, sorri abrindo os olhos e tentando buscá-lo com a 
boca. Tatiane não “arrepia” quando ganha os personagens para levar para casa, a mãe 
os coloca nas mãos da filha e segura para que Tatiane os observe mais atentamente. 
Vitor sorrindo bastante ao ser chamado pelo nome, e principalmente ao tocar os 
personagens, apesar de reagir lentamente a todos os estímulos. Quando os personagens 
se aproximam por vezes tenta levar a mão ao objeto, antecipando a solicitação da 
contadora que sempre conduz o movimento das crianças, essa tentativa é percebida pela 
impulsão que dá ao tronco, a fim de mexer o braço, em duas situações essa atitude é 
reforçada pela contadora e Vitor responde sorrindo. Num dado momento, quando a 
contadora pergunta quem ronca, Marli sorri e diz que o Vitor ronca, ele sorri, olha nos 
olhos da contadora e busca olhar para a mãe. Todos riem. Busca acompanhar com o 
olhar o percurso da história, mas pela dificuldade motora de controle cervical, perde o 
estímulo quando a cabeça “cai”, dispersando o olhar e não apresentando manifestações 
corporais, somente reorganiza a postura quando a contadora o chama pelo nome.   
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ANEXO VIII 

 

A FORMIGA E A CIGARRA 

 
Num belo dia de verão, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas 
reservas de trigo e juntar grãos de feijão para um belo estoque. Depois de uma 
chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados, podendo estragar e deixá-
las sem guarnições para a longa estação do inverno. 
Enquanto trabalhavam, as formiguinhas repetiam uma frase para incentivo de todo o 
grupo: 
- 1,2,3 sacos de farinha, 4,5,6 sacos de feijão, trabalhando dona formiguinha, vai 
enchendo aos poucos seu porão. 
Enquanto isso, ao pé de uma árvore, observando toda a movimentação e trabalho das 
formigas estava uma cigarra alegre e saltitante a cantar. Era assim que passava seus 
dias. 
O tempo passou, nada mudou, as formigas trabalhavam e a cigarra só cantava. 
Porém, o inverno chegou e com ele muito vento e pouca comida. 
De repente, a cigarra que não havia se preocupado em estocar comida, viu-se sem 
alimento. Lembrou-se das formigas e então resolveu pedir ajuda: 
- Por favor, formiguinhas, me dêem um pouco de trigo! Estou com uma fome danada, 
acho que vou morrer.  
As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e 
perguntaram: 
- Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar 
comida para o inverno?  
- Para falar a verdade, não tive tempo - respondeu a cigarra. - Passei o verão cantando!  
- Bom... Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? - 
disseram as formigas, e voltaram para o trabalho dando risada.  
 
 
QUADRO 15 – A formiga e a cigarra 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
A formiga e a cigarra 17/09/2004 Raphael, Tatiane e Vitor 

Nesta data as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a história. 
Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram 
os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê 
uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!”. 
Desde a introdução da história, Raphael vocaliza chamando-a junto com a contadora. 
Demonstra entender o que é dito, acompanhando os movimentos dos personagens. 
Quando a contadora fala que a cigarra voa bem alto, ele direciona seu olhar para cima, 
bem como para baixo quando ouve que a formiga anda na terra, tais situações em parte 
foram favorecidas pela mãe, que facilita o movimento de Raphael, organizando sua 
postura, no entanto, não conduz ao movimento, pois Raphael direciona o olhar 
intencionalmente e voluntariamente.  
Num dado momento da história a contadora diz que a cigarra canta e solicita às crianças 
que também cantem, Raphael abre bem a boca, estica o corpo no colo da mãe, sorri e 
vocaliza como se estivesse fazendo o que foi solicitado, tal atitude é acompanhada em 
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tentativa também por Vitor, que abre sua boca e sorri. 
Tatiane novamente está bastante atenta e observando cada movimento da contadora, 
continua controlando sua postura corporal, segurando a cabeça e direcionando o olhar o 
maior tempo da sessão. Quando a contadora ainda está apresentando o personagem ao 
coleguinha do lado, Tatiane vira sua cabeça buscando o personagem, antecipando o que 
iria acontecer em seguida. Tocou os personagens sem reações corporais intensas, teve 
um discreto “arrepio”, demonstra satisfação sorrindo ao manipular os personagens. 
Vitor mostra-se alerta e muito observador, mas apresenta dificuldades motoras para 
controlar a cabeça e acompanhar os personagens pela sala por longos períodos. Por 
diversas vezes, direciona o olhar e sorri correspondendo à contadora, quando ela o 
chama pelo nome. Vitor, neste encontro manteve-se por mais tempo atento à história, 
mas ainda observamos alguns períodos em que fica um pouco distante, talvez disperso, 
principalmente quando perde o contato visual com a contadora e os personagens, isto em 
virtude da dificuldade de controle cervical. 
As mães de Raphael e Vitor, que apresentam maior dificuldade motora, fazem 
movimentos com seus corpos, em que seus filhos reproduzam situações da história, por 
exemplo, tremem o corpo quando a contadora fala sobre o frio que a cigarra está 
sentindo, batem as mãozinhas das crianças nas pernas, como se estivessem batendo à 
porta. A mãe de Tatiane também faz alguns dos movimentos, mas com menor ênfase. 
Quando a contadora soletra que a história a... ca..., é complementada pela mãe de 
Raphael,  que fala: bou..., batendo as palminhas do filho que sorri; ela é acompanhada 
pelas outras mães que também batem as palminhas das crianças. 
A contadora pergunta às crianças se tem presente, tanto Raphael quanto Tatiane 
direcionam o olhar para o tecido que normalmente contém os presentinhos, são 
complementados pela contadora que diz que sim. 
As crianças recebem uma formiga e uma cigarra, Tatiane quando segura sua cigarra na 
mão, logo balança para ouvir o som do guizo e mostra satisfação por sua conquista ao 
sorrir. Raphael sorri quando a mãe posiciona um personagem em cada uma das suas 
mãos e os movimenta. Vitor não demonstra muitas reações corporais, mas fica olhando 
fixamente para os dois personagens que estão à sua frente entre sua mão e a da mãe. 
A contadora finaliza o encontro perguntando às mães se têm contado as histórias em 
casa. Pergunta à Marli, que diz contar somente de vez em quando, à Regina que afirma 
estar contando e em seguida pergunta à Cristiane – antes mesmo que ela pudesse 
responder, Raphael ri alto, abrindo a boca, esticando o corpo no colo da mãe e Cristiane 
fala: “Nem preciso responder né, filho?!”. Todos riem juntos. 
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ANEXO IX 

 

A COBRA E O SAPO 
 
Era uma vez um sapinho que encontrou um bicho comprido, fino, brilhante e colorido deitado 
no caminho. - Olá! O que você está fazendo estirada na estrada? 
- Estou me esquentando aqui no sol. Sou uma cobrinha, e você?  
- Um sapo. Vamos brincar? E eles brincaram a manhã toda no mato.  
- Vou ensinar você a pular, disse o sapinho. E eles pularam a tarde toda pela estrada. - Vou 
ensinar você a subir na árvore se enroscando e deslizando pelo tronco, disse a cobrinha. E 
eles subiram. Ficaram com fome e foram embora, cada um para sua casa, prometendo se 
encontrar no dia seguinte. 
 - Obrigada por me ensinar a pular.  
 - Obrigado por me ensinar a subir na árvore.  
Em casa, o sapinho mostrou à mãe que sabia rastejar. 
 - Quem ensinou isso a você? Perguntou a mamãe sapo.  
- A cobra, minha amiga.  
- Você não sabe que a família Cobra não é gente boa? Eles têm veneno. Você está proibido 
de brincar com cobras. E também de rastejar por aí. Não fica bem.  
Em casa, a cobrinha mostrou à mãe que sabia pular. 
 - Quem ensinou isso a você? Perguntou a mamãe cobra.  
- O sapo, meu amigo.  
- Que besteira! Você não sabe que a gente nunca se deu com a família Sapo? Da próxima 
vez, agarre o sapo e coma-o! E pára de pular. Nós, cobras, não fazemos isso. No dia 
seguinte, cada um ficou em seu canto.  
- Acho que não posso rastejar com você hoje - disse o sapinho.  
A cobrinha olhou, lembrou do conselho da mãe e pensou: 
- Se ele chegar perto, eu pulo e o devoro. Mas lembrou-se da alegria da véspera e dos pulos 
que aprendeu com o sapinho. Suspirou e deslizou para o mato. 
Daquele dia em diante, o sapinho e a cobrinha não brincaram mais juntos. Mas ficavam 
sempre ao sol, pensando no único dia em que foram amigos e felizes. 
 
 
QUADRO 16 – A cobra e o sapo 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
A cobra e o sapo 01/10/2004 Raphael e Tatiane  

Nesta data as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a história. 
Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram 
os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê 
uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!” 
Raphael mostrou-se muito atento, vocalizando e correspondendo às falas da contadora e 
de sua mãe, resmungava tanto com a história – personagens, como com todos os 
presentes, especialmente com a contadora. Raphael, desde a introdução da história, 
interage com a mãe, que a cada fala da contadora, reproduz em seu filho o que é dito: 
abram os seus olhos – leva as mãos de Raphael até os olhos, abram os seus ouvidos – 
direciona para os ouvidos, abram o coração – Cristiane coloca uma das mãos do filho no 
coração e quando a contadora diz: dêem uma assopradinha, a mãe afasta a camiseta e 
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assopra seu coração, desencadeando em Raphael um sorriso e vocalizações. Raphael 
nesse momento direciona o olhar para a mãe, aparentemente intencional e complementar 
a tudo o que acabaram de fazer. Raphael manteve atenção e interagiu ativamente 
durante toda a sessão de contação de história, apresentando intenção comunicativa, 
chegando até a respeitar turnos de comunicação, ou seja, ouvia a contadora, vocalizava 
como resposta, ouvia novamente e vocalizava sorrindo, seguiu assim por quase toda a 
história, exatamente como num diálogo estabelecido. 
Tatiane também mostrou-se atenta e muito interessada, chegando a controlar sua postura 
corporal por longos períodos, favorecendo o controle cervical, a fim de acompanhar os 
personagens e suas performances. Sorri para a contadora enquanto a mesma está 
introduzindo a história e busca com o olhar a sacola, antecipando a saída do tule para 
“chamar” a história. Quando a contadora retira o tule da sacola, Tatiane ergue ainda mais 
seu corpo e sorri. 
Ao desenrolar da história, quando a contadora fala sobre a cobra rastejando e o sapo 
pulando, as mães, especialmente a de Raphael, reproduzem no corpo de seus filhos os 
movimentos citados. Impulsionam as pernas onde as crianças estavam sentadas, 
reproduzindo a sensação de pular e arrastam as mãos das crianças sobre as pernas, 
reproduzindo a sensação de rastejar. 
Tatiane mostra-se muito concentrada, participando com sorrisos, direcionando o olhar e 
acompanhando os personagens em seus movimentos. Neste dia, não apresentou reações 
corporais de arrepio ou surpresa, quando os personagens chegavam até seu rosto e 
mãos, permitiu ser tocada e por duas ocasiões tentou espontaneamente abrir a mão para 
manipular a cobra (que parecia uma cobra coral – listrada de vermelho, branco e 
marrom), que muito provavelmente despertara seu interesse pelo colorido da meia 
fantoche. 
Quando o sapo chega pela primeira vez até Raphael, e como de costume todos os 
personagens passam inicialmente pelo rosto (próximo dos olhos, nariz e bochechas) para 
depois ir até as mãos, Raphael desencadeia movimentos de língua como se tivesse a 
intenção de “comer” o sapo, isso se justifica pelo sapo ter aroma de tutti-frutti. Todos riram 
e a contadora brinca com Raphael, que não pode comer o sapo. Tatiane observa tudo e 
sorri. 
A história se desenrola e Raphael continua vocalizando, tenta acompanhar o movimento 
dos personagens, mas, por apresentar ausência do controle cervical, observa até onde 
seus olhos conseguem seguir, já Tatiane sempre direciona o olhar e acompanha mais o 
movimento dos personagens. 
Ao final, quando a contadora diz que os animais despediram-se um do outro e fala a 
palavra tchau, Raphael ergue sua mão direita como se fosse dar tchau, tal gesto não é 
percebido pela contadora e nem é entendido pela sua mãe, que segura e acaricia sua 
mão. 
Ganharam o sapo de presente e manipularam, as mães foram orientadas a usar uma 
meia listrada das crianças para compor o outro personagem. 
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ANEXO X 

 

O MACACO E O JACARÉ 

 
Era uma vez um macaco que viva numa mangueira perto da margem do rio. Certo dia, um 
jacaré enorme se aproximou. 
“Hum” pensou o jacaré, “Estou com muita vontade de comer coração de macaco no jantar 
de hoje”. Então, ele disse para o macaco: 
- Desça da árvore para brincar comigo. 
- Eu não posso brincar com estranhos – respondeu o macaco. 
- Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que é muito maior e dá 
mangas melhores do que a sua árvore. 
- É mesmo? Exclamou o macaco que era muito guloso – Mas eu não sei nadar. 
- Não tem problema – sorriu o jacaré – Pule nas minhas costas que eu o ajudo a 
atravessar o rio. 
O macaco pulou nas costas do jacaré. Logo estavam no meio do rio. 
De repente, o jacaré começou a mergulhar com o macaco ainda em suas costas. 
- Socorro! Pára! Pára jacaré, você está me afogando! – gritou o macaco. 
- Segure-se e fique quieto, calado – o jacaré sorriu – Eu vou afogá-lo, pois hoje quero 
comer coração de macaco no jantar, e você foi burro o suficiente por confiar em mim, em 
troca de simples mangas, as quais você já tinha de montão. 
- Ah – exclamou o macaco – Então é isso, eu gostaria que tivesse me contado a verdade. 
Aí eu teria trazido meu coração comigo. 
- Que você quer dizer? Você deixou seu coração? – perguntou descrente, mas furioso o 
jacaré. 
- Mas é claro! Nesta selva perigosa os macacos não correm por aí com seus corações – 
disse o macaco – Nós os deixamos em casa. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. 
Você me leva de volta para a minha mangueira e podemos pegar meu coração. 
- Isso mesmo, vamos voltar e pegá-lo agora mesmo – gritou o jacaré. Segure-se firme, 
que eu vou nadar muito rápido, quero logo o seu coração. 
- Tudo bem – concordou o macaco. 
Então o jacaré deu meia volta e rumou para a mangueira do macaco. Assim que eles 
chegaram à margem, o macaco subiu na árvore e jogou uma manga na cabeça do jacaré 
com toda a força e gritou lá de cima: 
- Meu coração está aqui comigo seu jacaré bobo! Se quiser comê-lo, suba e venha pegá-
lo – dando muita risada. 
 
 
QUADRO 17 – O macaco e o jacaré 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
O macaco e o jacaré 15/10/2004 Lara, Raphael e Tatiane 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvirem a 
história. Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: 
“Abram os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e 
dê uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!”. 
Lara logo na introdução, onde a contadora declama as palavras de sempre, ergue a 
cabeça, procura olhar em direção a ela e sorri, já quando a contadora diz para chamar a 
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história, Lara produz um som gutural acompanhado de sorriso e é valorizada por sua 
tentativa pela contadora. Lara mantém a cabeça em pé, o que para ela é muito difícil, olha 
e sorri para os personagens, quando o jacaré está sendo apresentado a ela, a contadora 
o coloca “comendo” sua orelha, Lara sorri e procura observá-lo, vira os olhos e direciona a 
cabeça, a partir daí, pela primeira vez, acompanha todo o percurso do personagem, em 
seu rosto, em sua mão e indo embora, nesta hora resmunga, ergue a cabeça e eleva o 
olhar. Quando a contadora fala que o macaco estava lá em cima da árvore, Lara que 
estava sem controle da cabeça com o olhar para o chão, ergue a cabeça e direciona o 
olhar para cima como se estivesse à sua procura, acaba encontrando o macaco se 
movimentando próximo a ela na mão da contadora. Num outro momento de aproximação 
do jacaré Lara sorri, interagindo com ele, olhando-o de frente, mantendo o foco e 
vocalizando baixinho. Ao final, Lara, com auxílio de sua mãe, bate as palminhas sorrindo, 
quando ouvem a contadora falar e a nossa história a...ca...bou! 
Raphael auxilia a contadora a chamar a história, também vocaliza no momento em que 
são alertados para tal. Quando a contadora começa apresentando a história e os 
personagens individualmente a cada criança, aproximando-os do rosto e das mãos, 
Raphael vocaliza com o macaco, como se estivesse conversando, pois a contadora, na 
voz do macaco fala: “Oi Raphael, tudo bem?”. Ao apresentar jacaré, diz que ele tem boca 
grande e dentões para comer tudo, que é bravo, ao aproximá-lo de Raphael e encostá-lo 
no seu nariz, ele faz careta como se não tivesse gostado, o que não havia feito quando da 
apresentação do macaco. Continua a história e em diversos momentos observamos 
Raphael conversando com os personagens ou com a contadora quando esta o chama 
pelo nome. Interessante o que aconteceu quando a contadora muda a entonação vocal, 
num dado momento da história, para uma entonação mais apreensiva, de suspense e 
surpresa em uma intensidade mais baixa, Raphael que vinha acompanhando a história 
conversando continuamente, pára de vocalizar e discretamente abre ainda mais seus 
olhos, num ar de expectativa, sua mãe percebe e valoriza essa manifestação cochichando 
em seu ouvido: “Hum, e agora filho?”.  
Tatiane novamente apresenta bom posicionamento no colo da mãe observando tudo 
atentamente. Desde a introdução mantém o olhar fixo na sacola, sorrindo a cada retirada, 
do tule aos personagens. Acompanha os personagens quando vão até as outras crianças 
e quando chegam até ela, já sabendo que será tocada e também poderá tocá-los, dá um 
“pulo” no colo da mãe, possivelmente antecipando as reações que teve em outras 
histórias com os personagens que tinham pluma. Procura segurar a cabeça para 
visualizar melhor a história durante quase toda a sessão. Num determinado momento da 
história, a contadora pergunta às crianças, em geral e depois uma a uma, se o macaco 
deve ir com o jacaré? Tatiane, quando de frente ao personagem macaco responde que 
não com a cabeça, a mãe e a contadora se surpreendem e falam que ela está certa, pois 
não podemos confiar em jacarés. Tatiane continua muito alerta, com um grande interesse 
pela história, mesmo em momentos em que sua postura não é tão favorável, ergue a 
cabeça e direciona o olhar. Em um outro momento da história, quando a contadora relata 
que o macaco jogou uma manga na cabeça do jacaré e o chamou de bobo, Tatiane olha 
para a contadora, para os personagens e ri, entendendo a esperteza do macaco. Nesta 
hora, Raphael também ri, acompanhando Tatiane. 
Ao final, Cristiane complementa novamente a contadora quando diz: bou..., para finalizar 
o encontro, Raphael auxiliado por ela bate palmas e Regina faz o mesmo com Tatiane. 
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ANEXO XI 

 

O CAVALO E A RAPOSA 

 
Era uma vez um cavalo velho que tinha acabado de ser abandonado pelo seu dono, pois não 
conseguia mais trabalhar como antes carregando cargas pesadas. Ele estava andando 
cabisbaixo pela estrada, quando uma raposa aparece e pergunta porquê tanta tristeza. O 
cavalo conta toda a sua história, e a raposa, que era muito esperta, tem uma grande idéia. 
Diz ao cavalo que, se ele conseguir provar ao seu antigo dono que ainda é forte e capaz de 
trabalhar, poderá voltar para a fazenda, ter moradia e comida todos os dias. 
A raposa conta sua idéia ao cavalo e explica que ele terá que levar o leão da floresta até a 
fazenda em que vivia. O cavalo fica apavorado e diz que não conseguirá, pois o leão é muito 
pesado e feroz. 
A raposa arma todo o plano, incentiva o cavalo e pede que ele se deite na estrada, finja-se 
de morto e não faça nenhum barulho.Depois disso, segue até a toca do leão e o acorda 
dizendo: 
- Senhor Leão, já soube do cavalo morto na estrada? 
- Não! Onde? Diga-me que eu irei até lá, pois estou mesmo muito faminto. 
A raposa conduz o leão até o cavalo. Lá o leão mostra-se voraz e quase dá a primeira 
mordida no pobre cavalo, mas é impedido rapidamente pela raposa que grita: 
- Não! Não, senhor leão, seria melhor levá-lo até a sua toca para saboreá-lo com mais 
tranqüilidade. 
O leão concorda e a raposa dá seqüência ao seu plano, amarra no rabo do leão um pedaço 
de barbante e em seguida a outra ponta no rabo do cavalo, e diz: 
- Corra cavalo! Corra forte! Vá, vá depressa. 
O cavalo levanta em disparada rumo à fazenda, pegando o leão de surpresa que logo fica 
desacordado. O cavalo só pára quando passa pela porteira da fazenda. Seu antigo dono e os 
funcionários aproximam-se clamando pela valentia e força do cavalo. 
O leão ainda desacordado é colocado em uma jaula e o cavalo retorna à sua antiga cocheira, 
para descansar, beber e comer. 
Desde então, o cavalo é protegido pelo seu dono e tem toda noite uma farta refeição, a qual 
divide com a raposa, sua grande e esperta amiga. 
 
 
QUADRO 18 – O cavalo e a raposa 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
O cavalo e a raposa 29/10/2004 TODOS 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a história. 
Iniciamos “chamando a história” com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram 
os seus olhos, abram os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê 
uma assopradinha, que é aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: 
história, história, história... que ela já vai começar!”. 
Ao iniciar, tanto Lara quanto Raphael tentam acompanhar a contadora chamando a 
história, Lara busca o tule com o olhar e abre a boca como se fosse falar e Raphael, num 
grande esforço motor (de produção da voz), vocaliza. 
A contadora começa a história e ao apresentar o primeiro personagem, o cavalo, 
pergunta: “Quem já viu um cavalo aqui?” Neste momento, Tatiane se mexe, 
impulsionando o corpo, a contadora vê e diz: “Você já viu, Tati? Tatiane então sorri”. 
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A história continua, Lara, Raphael, Tatiane e Vitor estão muito atentos e tentando, todos a 
seu modo, melhorar a postura corporal e acompanhar o desempenho dos personagens. 
Cristiane, mãe de Raphael e Marli, mãe de Vitor são as mais atentas em auxiliar os filhos 
na organização do corpo, Regina, mãe de Tatiane não se preocupava tanto, pois a filha 
apresenta maior e melhor controle motor, portanto relativa facilidade para se organizar 
sozinha, já Denise, mãe da Lara, em nenhuma das histórias demonstrou preocupar-se 
com a postura da filha, a fim de facilitar sua interação com a história, no entanto, Lara, 
quando tinha o estímulo por perto ou o reforço auditivo da contadora, sozinha erguia a 
cabeça e focalizava a história. 
Durante a história, por diversas vezes, a contadora solicita a interação das crianças e é 
complementada pelas mães, que colaboram com a situação. Por exemplo, quando a 
contadora fala que o cavalo está chorando, ela pergunta às crianças como é que a gente 
chora? As mães, todas, levam as mãozinhas de seus filhos aos olhos e resmungam um 
choro, a contadora imita a cena com o personagem e passa com ele em cada uma das 
crianças. 
Lara mostra-se atenta e com boa compreensão do que está sendo dito, pois observamos 
coerência em suas manifestações frente aos momentos da história, por exemplo, a 
contadora diz que o cavalo deitou no chão, ela olha no chão da sala e que o leão abriu a 
boca, ela abre a sua. Quando a história acaba, Lara fica aguardando seu presente, é a 
penúltima a ser contemplada neste dia, mas acompanhou a movimentação da contadora. 
Quando ganha sua raposa, sorri e olha nos olhos da contadora. 
Raphael, novamente muito atento, desde o início procura interagir com a história, sua 
mãe continua muitas vezes antecipando o que vai acontecer (quando os personagens 
estão vindo), recontando o que foi dito (cochicha em seu ouvido falas da contadora) e o 
movimentando quando há performance dos personagens, por exemplo, pulando as 
pernas para imitar o trote do cavalo. Num momento da história, quando a contadora está 
apresentando um dos personagens, o leão, Raphael expressa satisfação, sorri e vocaliza 
alto, ao ver a contadora retirar o fantoche da sacola, imediatamente ele é complementado 
por ela que diz: “Você lembrou do leão, né Rapha?” Ele vocaliza novamente como se 
estivesse afirmando e sorri, quando o leão chega até ele, Raphael arregala os olhos e 
olha nos olhos da contadora. 
Tatiane, por diversas vezes, dirige sua atenção aos amiguinhos e seus movimentos, 
distanciando-se temporariamente da história. Assusta-se quando um dos personagens, 
que tem pluma, chega até ela, mas ao direcionar seu olhar para ele, sorri e tenta tocá-lo, 
onde é auxiliada pela contadora. Quando a história está acabando, Tatiane se levanta 
(está sentada entre as pernas da mãe, no sofá, sendo segurada pela mãe nas duas 
mãos), a mãe a senta novamente, ela então aproxima as mãos uma da outra para bater 
palmas, tal atitude foi observada e comentada pela contadora, que diz: “Acabou, né Tati?, 
mas antes tem presente”, Tatiane sorri e direciona seu olhar ao tecido que contém os 
presentes. Ao final, quando está aguardando para ganhar seu presente, a contadora 
chega com a raposa e comenta que o “Rapha está vestido de vermelho igual a raposa”, 
ele olha para a raposa, se mexe no colo da mãe e sorri. 
Vitor está muito atento neste dia, talvez melhor do que todos os anteriores, bem 
posicionado consegue acompanhar toda a história, observando a performance dos 
personagens e olhando nos olhos da contadora. Num determinado momento da história, a 
contadora não consegue amarrar o barbante no rabo do leão e faz um comentário sobre 
isso, abaixa mais sua cabeça, na tentativa de aproximar-se do que está ocorrendo, foca a 
cena, olha nos olhos da contadora e ri, tal atitude é complementada pela contadora que 
também ri. Ao final, Marli bate as palminhas do filho que sorri, mas expressa maior 
satisfação quando ganha a raposa, olha nos olhos da contadora, produzindo um som 
gutural. 
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ANEXO XII 

 

SALTIMBANCOS 

 

Era uma vez um cão que sabia caçar coelhos como ninguém. Seu dono era muito exigente. 
Quando o cão ficou velho, seu dono achou que ele não serviria mais para nada. Levou o cão 
para uma floresta e o abandonou lá. O pobrezinho ficou apavorado. Aí apareceu um burro, 
também muito triste, que contou que apanhava muito do seu dono e por isso tinha fugido de 
casa. Tornaram-se amigos e logo começaram a falar de música. O cão tocava tambor e o 
burro, flauta. Resolveram ir para a cidade de Bremen, onde havia uma orquestra municipal. 
Adiante, encontraram um gato chorando. A gata contou que a sua dona o tratava muito mal e 
por isso tinha fugido de casa. O cão e o burro convidaram a gata para ir com eles para 
Bremen. Muito feliz, a gata, que sabia tocar trombeta, juntou-se ao grupo. De repente, 
encontraram uma galinha. Ela contou que estava escalada para ir para a panela. Como tinha 
uma voz boa, todos concordaram que poderia ser a vocalista do grupo. Ao cair da noite, 
aproximaram-se de uma casinha que tinham visto ao longe no meio da floresta. Chegando 
mais perto, ouviram vozes vindas de dentro da casa. A gata foi escolhida para aproximar-se 
da casa, foi escutar através de uma abertura na janela. Voltou e disse: 
- Puxa! Quatro ladrões se escondem naquela casa. Então, os quatro novos amigos armaram 
um plano para expulsar os ladrões da casa. 
Um saltou nas costas do outro: o cão subiu no burro, a gata ficou nas costas do cachorro e a 
galinha em cima da gata. Assim, eles pareciam uma figura monstruosa, que dava medo. 
Então, foram em direção a casa, gritando, todos ao mesmo tempo. 
- Au, au, au, iaió, iaió, iaió, miau, miau, miau, co, co, ro, co! 
Os ladrões levaram um tremendo susto. Achando que um monstro atacara a casa, saíram 
correndo deixando tudo para trás. Então, os quatro amigos tomaram posse da casa e 
dormiram tranqüilos a noite toda. Na manhã seguinte, fizeram um bom café, pois 
conseguiram encontrar tudo nas vizinhanças e na floresta, e resolveram passar o dia ali 
mesmo. E outro dia, e mais outro também. Então, eles conversaram e decidiram formar uma 
orquestra ali, naquele vilarejo, longe de Bremen. E viveram muito felizes para sempre.  
 
 
QUADRO 19 – Saltimbancos 
 

HISTÓRIA DATA PRESENTES 
Saltimbancos 12/11/2004 TODOS 

Nesta data todas as crianças vieram acompanhadas de suas mães para ouvir a última 
história do grupo. Iniciamos “chamando a história”, como fizemos em todos os encontros 
anteriores, com apoio do tule azul e proferindo as palavras: “Abram os seus olhos, abram 
os seus ouvidos, que a história vai chegar. Abra o coração e dê uma assopradinha, que é 
aí que a história vai morar. Então, vamos todos chamar: história, história, história... que 
ela já vai começar!”. 
Lara é a quem mais se expressa na hora de chamar a história, sorri, abre os olhos, 
mantêm abertos focalizando a contadora e vocaliza. Lara presta muita atenção quando o 
personagem se aproxima, mantendo os olhos abertos e direcionados. Mostra-se 
interessada e ri quando ouve a música dos saltimbancos cantada ao final da história, pela 
contadora e mães. 
A contadora pergunta: “Essa é a história de um bicho?” Tatiane olha para ela fazendo um 
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balanceio de cabeça afirmativo, a contadora responde: “Não! De 4 bichos!” e Tatiane 
sorri. 
Raphael, interage ativamente com a história, vocaliza como se estivesse conversando, 
por vezes movimenta a boca como se estivesse tentando articular sons, faz caretas 
contextualizadas, por exemplo, quando a contadora diz que o cachorro está triste, 
Raphael, franze a testa, fecha os olhos e pressiona os lábios, o mesmo acontece para o 
burro. Sua mãe contribui ainda com movimentos corporais dela e em seu filho, bate as 
mãozinhas de Raphael para imitar o galope do burro, espreguiça para imitar a gata e 
cochicha a história para deter ainda mais a atenção do filho. Raphael demonstra estar 
com boa compreensão do que está sendo dito. Num dado momento da história, quando a 
contadora fala que os personagens sentiram cheiro de comida, Raphael inicia 
movimentos repetidos de língua como se fosse comer, tanto a contadora como a mãe 
riem e comentam que ele é muito guloso, Raphael sorri. 
Tanto Raphael quanto Tatiane mantêm a atenção na contadora e no desempenho dos 
personagens, durante toda a sessão. 
Tatiane acompanha os detalhes antecipando a saída da gata da sacola, pois a contadora 
ainda estava referindo que encontraram um outro animal, ela direciona seu olhar à espera 
do novo personagem, quando a contadora retira a gata, Tatiane dá um impulso no colo da 
mãe e sorri, ao perceber que é de plumas, fecha os olhos e sente um arrepio, mas toca 
com as mãos intencionalmente. Tem uma nova atitude quando os personagens retornam 
para se aproximar, ela percebe que estão chegando, pois estão na criança ao lado. 
Tatiane empurra com a mão os personagens para que não toquem seu rosto, tal atitude é 
valorizada e comentada pela contadora. Tatiane demonstra um nível de compreensão da 
linguagem muito bom, principalmente quando sozinha procura o que está sendo falado 
pela contadora, na seqüência “...a gata subiu no telhado, desceu pela janela, entrou na 
casa”, ela direciona o olhar como se estivesse realmente ocorrendo a cena. 
Vitor interage ativamente com o olhar, seguindo os personagens, sorrindo durante a 
performance da contadora e buscando olhá-la, todas as vezes que foi chamado pelo 
nome. 
Ao final, a música é cantada individualmente a cada uma das crianças com a participação 
de todas as mães. Todos se despedem após ganhar os 4 personagens. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


