
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA 

 

 

 

 

 

 

Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob 

 

 

 

 

 

 

 

Alteridade na escola regular: uso de alternativas de comunicação e de 

linguagem para a inclusão de alunos com múltipla deficiência sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2012 



Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteridade na escola regular: uso de alternativas de comunicação e de 

linguagem para a inclusão de alunos com múltipla deficiência sensorial 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentado à 
Universidade Presbiteriana Mackenzie para 
obtenção parcial do título de Mestre em 
Educação, Arte e História da Cultura. 
 

       
 
 Orientadora Profa. Dra. Elcie F. Salzano Masini 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J15ae  Jacob, Rosangela Nezeiro da Fonseca. 

Alteridade na escola regular: uso de alternativas de 
comunicação e de linguagem para a inclusão de alunos com 
múltipla deficiência sensorial / Rosangela Nezeiro da Fonseca 
Jacob. - 

                   152 f. : il. ; 30 cm. 
 

Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da 
Cultura) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2012. 

                   Bibliografia: f. 123-127. 
 

1. Comunicaçăo e linguagem. 2. Múltipla deficiência 
sensorial. 3. Escola regular. I. Título. 

                                                                                    CDD 371.9 
 



Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob 

 

 

 

Alteridade na escola regular: uso de alternativas de comunicação e de 

linguagem para a inclusão de alunos com múltipla deficiência sensorial 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentado à 
Universidade Presbiteriana Mackenzie para 
obtenção parcial do título de Mestre em 
Educação, Arte e História da Cultura. 

 

 

Aprovada em: 17/08/2012 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________ 

Professora Dra. Elcie F. Salzano Masini 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

______________________________ 

Professor Dr. Marcos S. Mazzotta 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

_______________________________________ 

Professora Dra. Eliana Ormelezi 

LARAMA - Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a 

Vitor e Pedro, as grandes razões de 

minha existência! À Irismar, minha maior 

inspiração. A Almeida e Vicente, mais que 

meus pais, meus heróis...  



AGRADECIMENTOS 

 

Ao grande amor da minha vida, Vitor Hugo, pelo companheirismo, apoio 

incondicional, paciência, dedicação em tudo o que me proponho a fazer e a estudar. 

Ao meu maravilhoso filho Pedro, por ficar sem mãe muitas vezes desde que ela 

decidiu trilhar a vida acadêmica.  

À minha maior inspiradora, minha mãe Irismar, que mesmo tropeçando e caindo 

muitas vezes ao longo da vida, sempre levanta e continua a caminhar, com fé em 

dias melhores. 

À minha orientadora mais que querida, Prof.ª. Dr.ª Elcie Fortes Salzano Masini, por 

todo seu apoio, dedicação, paciência e incentivo constante ao longo desta pesquisa, 

sem seu carinho durante as orientações, este caminho teria sido árduo. Só tenho a 

agradecer por ter confiado em meu trabalho e me apoiar em todos os momentos. 

Aos alunos desta pesquisa, suas mães e professoras, pois, sem todos eles esta 

pesquisa não seria possível. Foi maravilhoso aprender tantas coisas com todos. 

Aos meus muitos alunos com e sem deficiência, crianças, jovens e adultos, com os 

quais ganhei amigos, alegrias e conhecimentos que não seriam possíveis em livros. 

À Maria Aparecida Cormedi (Nina), que se demonstrou sempre disponível para 

longas conversas a respeito de minha pesquisa e por ter apoiado todos os passos 

até aqui. 

À Prefeitura Municipal de São Paulo, em especial à Secretaria Municipal de 

Educação, pela possibilidade de realizar a minha pesquisa e poder contribuir com o 

trabalho que é realizado nesta rede de educação. 

À ADEFAV – Centro de Recursos em deficiência múltipla, surdocegueira e 

deficiência visual por todos os conhecimentos que acumulei durante minha atuação 

como professora e pelo apoio junto à Perkins School for the Blind, viabilizando os 

auxílios financeiros para a pesquisa.  



Ao Steve Perreault, Consultor Educacional para América Latina da Perkins School 

for the Blind, por ter confiado em meu trabalho e apoiado com os recursos 

financeiros necessários para a conclusão do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca. 

 
Alberto Caieiro 



RESUMO 

 

Alunos com múltipla deficiência sensorial apresentam formas de comunicação e 

linguagem bastante específicas, sendo este o grande desafio da escola regular, 

quando da inclusão destes alunos na sala comum. Deste modo, a presente pesquisa 

fundamentou-se nas definições e caracterizações da múltipla deficiência sensorial e 

nas formas de comunicação pré-simbólica e simbólica, destacando as possibilidades 

de comunicação e linguagem de indivíduos com esta deficiência. Com suporte na 

teoria de Vigotski e contribuições da teoria de Bakhtin, discutiu-se e investigou-se a 

importância das trocas entre os pares para a efetivação da comunicação e 

linguagem dos indivíduos. Com o objetivo de conhecer os processos dialógicos entre 

professor e aluno com múltipla deficiência sensorial, a pesquisa teve como recurso 

de coleta de informações: entrevistas, observações e registros em vídeo. A análise 

do material coletado levou à conclusão de que o aluno matriculado em sala de 

professora que recebeu orientação especializada sobre as especificidades das 

formas de comunicação e linguagem de alunos com múltipla deficiência sensorial 

realiza adequações para a efetiva inclusão do aluno; no entanto, a professora que 

não recebeu a mesma orientação, apesar da intenção para as adequações, não 

consegue concretizar ações que viabilizem a inclusão do aluno.  

 

Palavras-chave: comunicação e linguagem; múltipla deficiência sensorial; escola 

regular. 



ABSTRACT 

 

Students with sensory disabilities have multiple forms of communication and 

language that is very specific, and this is the great challenge of regular school, when 

at the inclusion of these students in the common room. Thus, the present study was 

based on the definitions and characterizations of sensory and multiple disabilities in 

the forms of communication pre-symbolic and symbolic, highlighting the possibilities 

of communication and language of individuals with this disability. With the support of 

the theory of Vigotski and the Bakhtin's theory contributions, it is discussed and 

investigated the extent of trade between pairs for effective communication and 

language of individuals. In order to understand the dialogic processes between 

teacher and student with multiple sensory disabilities, the research had as 

information-gathering interviews, observations and video recordings. The analysis of 

the collected material led to the conclusion that the student enrolled in a teacher’s 

class room, who received expert advice on the specific forms of communication and 

language of students with multiple sensory disabilities perform adjustments as the 

effective inclusion of students, however, the teacher that did not receive the same 

orientation, despite the intention of the adjustments, did not make real the actions 

that allow the inclusion of the student. 

 
 
Key words:  communication and language; multiple sensory deficiency; regular 
school 
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ANTECEDENTES 

 

Minha formação inicial foi em Letras–Português/Inglês pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e já nos últimos meses de aula da graduação comecei a 

me interessar pela educação de pessoas com deficiência. 

Iniciei o curso de Libras na FENEIS – Federação Nacional para Educação e Inclusão 

do Surdo em 2006 e, no mesmo ano, a pós-graduação lato sensu Formação de 

Educadores de Pessoas com Surdocegueira e Deficiência Múltipla, oferecida pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceira com a Perkins School for the 

Blind de Boston-Massachussets.  

Durante este curso de pós-graduação houve a oportunidade de conhecer o trabalho 

realizado por instituições especializadas como a ADEFAV (Centro de Recursos em 

Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual) e AHIMSA (Associação 

Educacional para Múltipla Deficiência). 

Iniciei em 2006, trabalho de voluntária na ADEFAV e em 2007, fui contratada como 

professora. Meus primeiros grupos de alunos eram compostos por crianças e 

adolescentes com surdocegueira e deficiência múltipla. Nessa época tínhamos 

alguns poucos alunos matriculados na rede regular de ensino. 

Em 2008, assumi a coordenação pedagógica e comecei a atuar mais efetivamente 

no processo de inclusão. Nas reuniões que tinha com os professores e 

coordenadores das escolas pude perceber que o que mais os afligia era a forma de 

comunicação de nossos alunos.  

No término dos créditos, por indicação do corpo docente do Curso de pós-graduação 

do Mackenzie, fui contemplada com uma Bolsa oferecida pela Hilton – Perkins para 

estagiar e conhecer o trabalho realizado pela Perkins School for the Blind. Foi uma 

experiência enriquecedora, pois tive a oportunidade de conhecer o trabalho 

institucional para pessoas com surdocegueira e deficiência múltipla, além de 

compreender o processo de inclusão escolar e social em Boston-EUA.  
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Em 2009, ingressei na Prefeitura Municipal de São Paulo e comecei a atuar como 

professora de Língua Portuguesa para alunos do ensino fundamental II. Dividia o 

meu tempo entre a ADEFAV e a rede regular e comecei a perceber as dificuldades 

apresentadas pela instituição especializada e a escola no processo inclusivo de 

crianças com deficiência múltipla, múltipla deficiência sensorial e surdocegueira. Até 

então, minha visão era da instituição especializada, mas quando atuando na rede 

regular, percebi as reais dificuldades enfrentadas pelos professores da sala comum 

de uma rede pública. 

Em 2010, permaneci somente na prefeitura de São Paulo, mas sem me desligar dos 

interesses do atendimento educacional especializado e do trabalho realizado na 

ADEFAV. Iniciei contatos com a educação especial da Secretaria Municipal de 

Educação, pela qual fui convidada a participar da elaboração de um documento para 

inclusão de alunos com deficiência intelectual no ensino fundamental II. Assumi, 

além disso, uma das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI), onde 

procurei aplicar todos os conhecimentos aprendidos durante o meu período na 

instituição especializada. 

Atualmente, atuo como PAAI – professora de apoio e acompanhamento à inclusão 

da secretaria municipal de educação de SP e leciono como docente convidada em 

instituições de ensino superior em cursos de pós-graduação, onde abordo todos os 

aspectos da múltipla deficiência sensorial, deficiência múltipla e surdocegueira, além 

de divulgar o trabalho que é realizado no Brasil. 

De minha relação com a instituição especializada e a rede regular, emergiu o 

interesse em investigar o que considero mais relevante para inclusão de alunos com 

múltipla deficiência sensorial: a comunicação e linguagem. Meu interesse na 

pesquisa está ligado à preocupação que tenho em relação à falta de conhecimento 

da rede regular sobre a importância que é para esses alunos poderem expressar o 

que querem e sentem. 

A partir de minha experiência e estudos, constatei que a inclusão de alunos com 

múltipla deficiência sensorial na escola regular é recente na história da educação 

brasileira. Anteriormente, a permanência era exclusiva em instituições 
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especializadas, portanto, é de se esperar que a comunidade escolar, com destaque 

para os educadores e família, apresente receios e dúvidas.  

A escola ainda não sabe ao certo como esses alunos aprendem, brincam, 

interagem, se comunicam e se a sala regular realmente trará benefícios. Além disso, 

há o questionamento da possibilidade de adequação curricular sem a presença de 

um professor especializado.  

Estes e outros questionamentos apresentados pela escola comum motivaram-me a 

aprofundar estudos sobre formas de contribuir para a inclusão de alunos com 

múltipla deficiência sensorial no ensino regular. Isso me levou a buscar o Mestrado e 

a orientação apropriada para realizar investigações sobre essa temática.  
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INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação estuda e pesquisa as formas de comunicação e linguagem de 

alunos com múltipla deficiência sensorial, que frequentam escolas da rede regular de 

ensino da rede municipal de São Paulo.  

Este estudo iniciou-se com uma experiência de Atendimento Educacional 

Especializado para alunos da rede regular, em uma instituição especializada, situada 

na cidade de São Paulo. Durante o período de trabalho nessa instituição, foram 

vivenciados problemas encontrados pela escola regular quando da efetivação da 

matrícula de alunos com múltipla deficiência sensorial. As dificuldades apontadas, 

por boa parte dos professores, diziam respeito à dificuldade do professor em: definir 

o que a criança expressava e o que sentia e queria ao manifestar-se; reconhecer se 

a manifestação da criança assinalava ou não ela ter recebido a comunicação de 

forma adequada; em saber responder quando detectavam com clareza o que a 

criança havia manifestado, entre outras.  

A atuação na rede regular de ensino reiterou que as dificuldades são muitas e que 

há casos em que, mesmo com o apoio da instituição especializada, detentora do 

saber na área específica, persistem limitações para identificar as formas pelas quais 

os alunos se expressam. Essa constatação evidenciou a relevância de investigar a 

comunicação e linguagem de alunos com múltipla deficiência sensorial incluídos na 

rede regular, definindo o tema desta dissertação.  

Para elucidar as discussões sobre as formas de comunicação e linguagem e os 

processos de formação ao longo do desenvolvimento, optou-se pela fundamentação 

teórica sócio interacionista: BAKHTIN (1978); VIGOTSKI (1999; 2008; 2010) e 

pesquisadores das obras destes teóricos: BRAITH (2010); FIORIN (2010); 

MARCHEZAN (2010), OLIVEIRA (1992) e FONSECA (2008). 

Vigotski e Bakhtin discutiram a aquisição de linguagem com destaque para a 

linguagem verbal. Serão retomadas as diretrizes do pensamento desses autores 

sobre linguagem para abordar as várias formas de linguagem: gestual-visual, 

símbolos pictográficos, movimentos corporais, vocalizações e quaisquer outras 
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formas de linguagem necessárias para a comunicação com as pessoas com múltipla 

deficiência sensorial quando da inclusão na rede regular de ensino.  

Definir a denominação da deficiência dos alunos estudados foi tarefa de muita 

leitura, reflexão e comparação de definições. Houve dificuldade para chegar à 

conclusão e opção final pela definição de múltipla deficiência sensorial, isto porque, 

na bibliografia especializada e nos documentos legais há ambiguidade nos termos 

utilizados para caracterizar o público alvo desta pesquisa. Foram localizadas as 

seguintes nomenclaturas: deficiência múltipla, surdocegueira com outros 

comprometimentos e múltipla deficiência sensorial, sendo que em algumas 

publicações, estes termos foram tratados como sinônimos.  

Optou-se, então, por utilizar a definição do MEC – Ministério da Educação e Cultura 

e o posicionamento de organizações internacionais como DBI – Deafblind 

International e de instituições nacionais: ADEFAV, AHIMSA e Grupo Brasil de Apoio 

ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. 

Deste modo, para esta pesquisa, ficou definido que os alunos, estudo de caso, serão 

classificados como apresentando múltipla deficiência sensorial, pois os dois alunos 

apresentam: deficiência visual; deficiência auditiva por processamento auditivo 

central; deficiência motora (com comprometimento de membro inferior e superior; 

articulação de fala, deglutição e mastigação; atraso cognitivo). Para pautar a decisão 

por tal definição, considerou-se publicação do MEC: 

Considera-se uma criança com múltipla deficiência sensorial aquela que 
apresenta deficiência visual e auditiva associadas a outras condições de 
comportamento e comprometimentos, sejam eles na área física, intelectual 
ou emocional, e dificuldades de aprendizagem. Quase sempre, os canais de 
visão e audição não são os únicos afetados, mas também outros sistemas, 
como os sistemas tátil (toque), vestibular (equilíbrio), proprioceptivo (posição 
corporal), olfativo (aromas e odores) ou gustativo (sabor). Limitações em 
uma dessas áreas podem ter um efeito singular no funcionamento, 
aprendizagem e desenvolvimento da criança (Perreault, 2002). (MEC, 
SEESP, Educação Infantil: Saberes e práticas da inclusão; 2006, p.11)

1
 

Quando a múltipla deficiência sensorial está em discussão, independente da 

definição adotada, muitos ainda têm dúvidas e receios sobre as reais possibilidades 

de sucesso na inclusão dos alunos que apresentam esta deficiência. Pessoas com 

                                                           
1
 Nascimento, Fátima Ali Abdalah Abdel Cader . Educação infantil; saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação 

e sinalização: surdocegueira/múltipla deficiência sensorial. [4. ed.] / elaboração profª ms. Fátima Ali Abdalah Abdel Cader 
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múltipla deficiência sensorial, em especial crianças, requerem atenção em várias 

áreas para o seu pleno desenvolvimento, com destaque para a comunicação e 

linguagem, que, em geral, é muito prejudicada.  

Para embasar as discussões sobre as formas alternativas de comunicação e 

linguagem de alunos com múltipla deficiência sensorial utilizou-se como referencial 

teórico: AMARAL (2004), ANDREOSSI (2008); BLAHA (2003); CORMEDI (2005; 

2011); COSTA (2008); MACINNES, J.M., TREFFRY, J.A. (1997); MAIA, GIACOMINI, 

ARAÓZ (2008); MASINI (2002); MEDNICK (2007); NUNES (2005); PAWLYN, 

CARNABIAN (2009). 

Se o professor não conhece a forma de comunicação e linguagem de seu aluno e 

não sabe como mediar a aprendizagem por meio de comunicação e linguagem 

apropriadas a ele, como este aluno poderá desenvolver suas funções psicológicas e 

cognitivas e participar das interações cotidianas da escola?  

Cormedi (2005) relata que a comunicação é vista pela maioria das pessoas como 

um processo de fala. No entanto, a fala como forma de comunicação pode não ser 

acessível para pessoas com múltipla deficiência sensorial e, muitas vezes, até a 

língua de sinais pode ser de difícil utilização. 

Pretende-se, então, contribuir para a discussão sobre os processos comunicacionais 

de alunos com múltipla deficiência sensorial incluídos em sala comum. Com o intuito 

de facilitar a compreensão do processo de comunicação e de linguagem, do aluno 

com múltipla deficiência sensorial, são apresentadas formas de comunicação e 

linguagem por eles utilizadas, dentre as quais o uso de recursos diferenciados como 

os denominados ‘calendários’. Calendários são sistemas de símbolos organizados 

em sequência representando as atividades que irão acontecer. Que podem facilitar a 

mediação na interação de crianças que ainda estão em estágios mais concretos de 

comunicação, possibilitando o diálogo sobre eventos presentes, passados e futuros 

(AMARAL, 2004). Serão apresentadas, também, outras formas de comunicação e 

linguagem utilizadas por pessoas com múltipla deficiência sensorial - uma gama de 

possibilidades de formas de expressão e recepção das informações por parte de 

alunos com múltipla deficiência sensorial. 

                                                                                                                                                                                     
Nascimento - Universidade Federal de São Carlos – UFSC/SP, prof.ª Shirley Rodrigues Maia – Associação Educacional para a 
Múltipla Deficiência - AHIMSA. – Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 79 p.: il. 
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Com base no que foi exposto, a pergunta que esta investigação busca responder é: 

Como se dá a comunicação entre professor e aluno com múltipla deficiência 

sensorial na escola regular? 

Nesse sentido buscar-se-á alcançar os objetivos que se seguem: 

GERAL: Investigar, na rede regular de ensino, as interações entre o aluno com 

múltipla deficiência sensorial e o professor: nas formas de comunicação e 

linguagem.  

ESPECIFÍCOS:  

 Conhecer os processos dialógicos professor/aluno com múltipla deficiência 

sensorial, na sala regular de ensino; 

  Elencar formas de comunicação dos alunos com múltipla deficiência sensorial 

na rede regular de ensino; 

 Sistematizar as formas de comunicação e linguagem que alunos com múltipla 

deficiência sensorial podem utilizar para se expressarem e para receberem 

informações. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1  ALTERIDADE E A ESCOLA INCLUSIVA 

 

A escola pode ser considerada um local em que a riqueza de experiências é 

motivada pela diversidade de pessoas, de cultura, de opiniões, de classes sociais, 

religiões, etnias, etc. No entanto, por muitas décadas, alunos com deficiência não 

fizeram parte desta diversidade, cumprindo sua escolaridade em escolas 

especializadas de atendimento a pessoas com suas deficiências. 

Ainda hoje, já no décimo segundo ano do século XXI, há profissionais que se 

posicionam contra a inclusão de pessoas com deficiência na escola regular em 

alguns casos específicos. A justificativa para tal posicionamento é a de que nem 

toda a criança com deficiência poderia frequentar a escola comum, por necessitar de 

condições muitos específicas para ocorrer sua aprendizagem e cuidados de saúde, 

os quais a escola estaria impossibilitada de oferecer.  

Esse posicionamento traz implícita a concepção de que a escola é para alguns e 

não para todos, descaracterizando a educação para a alteridade. Contraria, 

portanto, o estabelecido na “Declaração Mundial de Educação para todos” (Jomtien- 

Tailândia,1990) e os Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, da “Declaração de Salamanca” (1994).  

Frente a essa problemática caberia refletir sobre as seguintes questões: se a 

inclusão não é para todos, quem seria responsável pela “seleção” daqueles que 

estariam aptos a frequentar as salas de aula? Quem emitiria o aval do “este pode” e 

“este não pode”? Quais critérios seriam utilizados para garantir que a pessoa não se 

beneficiaria com a experiência de inclusão no ensino regular?  

Na busca de respostas a tais dúvidas poder-se ia partir do princípio básico de que 

escola é local de aprendizagem, ninguém aprende do mesmo modo e nem só de 

conteúdo é feita a educação. Não possibilitar o acesso de algumas pessoas com 

deficiência à escola regular significa privá-las de experiências que somente são 
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possíveis no convívio social com pares da mesma faixa etária. A permanência, 

apenas, em escolas especiais, iria impedi-las: 1) da socialização com outras 

crianças com e sem deficiência; 2) da possibilidade de interação com as diferentes 

situações propiciadas no relacionamento de crianças que dispõe e não dispõe das 

mesmas vias sensoriais e motoras e do uso de diferentes possibilidades e limites 

corporais; 3) do exercício de desenvolvimento e consideração à alteridade. 

O termo alteridade vem sendo empregado em muitas discussões no campo da 

educação, mas com maior ênfase quando o assunto é inclusão. Para as discussões 

que se seguirão ao longo deste trabalho faz-se necessária uma reflexão sobre o 

sentido e significado de alteridade no contexto escolar. 

A partir de Hegel, a relação do eu-outro passa a ser pensada de forma mais 

profunda. A questão da dialética da alteridade, da relação do Eu e o Outro, segundo 

Moraes (2001), tem sua gênese numa carência constitutiva do próprio sujeito humano, 

que seria a necessidade de reconhecimento.  

Para o autor, de acordo com a teoria de Hegel, a condição essencial da consciência-

de-si é a existência de outra consciência-de-si; o desejo não alcança sua verdade 

sem que a vida se manifeste como outro desejo; o desejo deve conduzir ao desejo e 

encontrar-se como tal no ser, deve encontrar-se e ser encontrado, insurgir-se como 

um outro e surgir no Outro.  

A dialética da alteridade, na perspectiva hegeliana, implica o 
encontro do Eu com o seu Outro. A questão fundamental é, portanto, 
compreender que o encontro das alteridades não se dá numa 
dimensão que exclua a facticidade histórica ou a concretude 
cotidiana; o encontro ocorre entre eu e tu, em mim e em ti, e no 
momento em que ocorre, não deixamos de existir factualmente; não 
nos transmudamos para uma dimensão hiper-humana, mas 
existimos no aqui e agora intensos, num presente em que ambos nos 
presentificamos numa atitude de reconhecimento, na qual cada um é 
arrancado da “impessoalidade” e deixa de ser para o outro, a 
multidão inumerável que o envolve e o invade sem, no entanto, ser-
com na partilha do instante. (MORAES, 2001, p. 62) 

Falar de alteridade a partir da teoria hegeliana é pensar no homem como um ser 

situado no mundo e que se constrói a partir das relações interpessoais. O Eu está 

diretamente ligado ao Outro, sem o qual não se constituiria como sujeito. Deste 

modo, pensar a educação a partir destas primeiras reflexões é pensar uma escola 
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sob a responsabilidade de contribuir para a formação de humanos com moral, ética 

e capazes de reconhecer suas posições como sujeitos de suas próprias formações, 

conscientes de si mesmos e conscientes do Outro em si. 

De acordo com Hegel, segundo Silva (2008), a retomada do “eu” a partir do “outro” e 

do “outro” em torno de mim ou em mim mesmo é o que funda a dialética do 

reconhecimento, fenomenologicamente. 

Para o filósofo francês Merleau-Ponty (1908-1961), o ser humano irá se configurar 

como um ser social destinado à comunicabilidade e são as relações interpessoais 

que completam e preenchem os vazios do ‘ser- no- mundo’, sendo assim, o ‘Homem’ 

só é ‘Homem’ pela experiência e aproximação com o outro. (MERLEAU- PONTY, 

1945) 

Segundo SILVA (2008), desde os estudos iniciais de Merleau-Ponty já havia o olhar 

para o fato de que o conhecimento do outro iluminaria o conhecimento sobre si, de 

modo que a questão do “outro” reflete como espelho o problema do “eu”. O autor 

(2008, p.185) traz a relação de Merleau-Ponty com Hegel: 

Merleau-Ponty identifica em Hegel uma nova significação da experiência: o 
aprofundamento de “nossa existência indivisa” enquanto recriação de uma 
nova “noção global”, mais abrangente em que a presença de “outrem”, 
como ser de relação ganhe validade última [...].  

Ainda na teoria merlopontiana, o homem não existe como uma consciência fechada 

em si mesmo, mas é o homem no mundo, no mundo das relações que o homem se 

reconhece enquanto pessoa. Merleau-Ponty (1999, p.14),  

O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo: eu estou 
aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o 
possuo, ele é inesgotável. “Há um mundo”, ou, antes, “há o mundo”; dessa 
tese constante de minha vida não posso nunca inteiramente dar razão.  

Charles Taylor, filósofo canadense, apresenta as questões da constituição do 

sujeito, mas com outros prismas. Há destaque para a linguagem e sua construção 

por meio da influência do meio. Aquilo que penso e falo está carregado da influência 

exterior, da relação com o outro. A identidade é formada a partir das relações que se 

estabelecem. Taylor apud Araújo (2004, p.97): 

A resposta à questão “O que é minha identidade?” não pode ser dada por 
qualquer lista de propriedades acerca da minha descrição física, origem, 
educação, capacidade, etc. Tudo isto pode figurar na minha identidade, mas 
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só como presumido em um certo sentido. Se o meu ser pertence a uma 
certa linhagem que é para mim de central importância, se eu estou 
orgulhoso dela, e a vejo como me outorgando ser membro de um certo 
grupo de pessoas que eu vejo definidas por agente, e que vem ao meu 
encontro através desse meio de pessoas, então tal grupo fará parte de 
minha identidade. Isto será fortificado se eu acreditar que as qualidades 
morais dos homens são em grande parte nutridas pelo seu meio, e que se 
voltar contra ele é rejeitar a si mesmo de um modo contundente.  

Deste ponto de vista, nossas ações, nossos discursos e nossa constituição como 

sujeito estão carregados de nossa ideologia e de nossa identidade. E muito do que 

produzimos de linguagem está carregado da ideologia da sociedade em que 

vivemos.  

Segundo Araújo (2004), viver em comunidade aparece como horizonte de 

possibilidades para os indivíduos elaborarem as suas identidades, pois é vivendo em 

grupo que os indivíduos encontram as bases culturais que sustentam as suas 

indagações sobre o que é bom fazer em relação à singularidade de sua vida.  

E como se dá este processo na sala regular quando se discute a inclusão de alunos 

com deficiência? Legislação para garantir o acesso à escola há, porém será que 

somente garantir o acesso garante o direito à alteridade? Certamente, não! Para que 

haja uma sociedade inclusiva, muitas mudanças, entre elas ideológicas, devem 

ocorrer para que pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados. 

Um marco importante nos processos de inclusão de pessoas com deficiência, não só 

em escolas, mas em todos os setores da sociedade foi a Declaração se Salamanca, 

assinada por vários países, inclusive o Brasil, que indica que uma escola inclusiva é 

muito mais que apenas integração, inserção, ou seja, não apenas matricular o aluno 

e esperar que ele se adapte à estrutura existente. A Declaração de Salamanca 

(1994) define educação inclusiva como: 

[...] o modo mais eficaz para construção de solidariedade 
entre crianças com necessidades educacionais especiais e 
seus colegas. O encaminhamento de crianças à escolas 
especiais ou às classes especiais ou às sessões especiais 
dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir 
exceções, a ser recomendado somente naqueles casos 
infrequentes, onde fique claramente demonstrado que a 
educação na classe regular seja incapaz de atender às 
necessidades educacionais ou sociais da criança ou quando 
sejam requisitados em nome do bem-estar da criança ou de 
outras crianças. 
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Mantoan (1997) defende que para que ocorra a inclusão de fato e não apenas a 

integração, serão necessárias mudanças de posturas sociais, com a intenção de 

transformar a educação em um ensino de qualidade para todos, respeitando todas 

as diferenças já existentes em sala de aula. Afirma ainda que a inclusão é 

impossível de ocorrer dentro dos padrões tradicionais da organização do atual 

sistema escolar. Defende que a inclusão deve ser pensada como uma educação 

para todos e com ensino especializado no aluno 

A escola inclusiva deve estar pautada na Educação Especial, mas é importante não 

confundir Educação Especial com Escola Especial, pois a escola regular inclusiva e 

que atende aos princípios da alteridade precisa compreender a Educação Especial, 

que é uma modalidade de ensino que tem por objetivo promover o desenvolvimento 

de potencialidades de pessoas com algum tipo de deficiência, condutas típicas ou 

altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. 

Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis com as 

necessidades especificas de seu alunado (ALMEIDA, 2007). 

E segundo a Declaração de Salamanca (1994): 

Educação Especial incorpora os mais do que comprovados 
princípios de uma forte pedagogia da qual todas as crianças 
possam se beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas são 
normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser 
adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a 
criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da 
natureza do processo de aprendizagem. Uma pedagogia centrada 
na criança é beneficial a todos os estudantes e, 
consequentemente, à sociedade como um todo.   

Escola inclusiva é escola para todos, todos que compartilham e aprendem no 

compartilhar. Retomando Hegel, a dialética da alteridade implica o respeito à 

diferença, pois não há totalidade sem partes que a constituam. Não é possível 

constituir uma totalidade com o outro, subjugando ou eliminando a diferença que o 

constitui, pois preservar as diferenças no Eu e no Outro é que se pode conceber a 

unidade do Eu com o Outro (MORAES, 2001). 

 

1.1.1 O papel do AEE – Atendimento Educacional Especializado 
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Alunos com deficiência, além da sala regular, têm garantido por lei o direito a suporte 

do AEE-Atendimento Educacional Especializado, em contraturno para não prejudicar 

a frequência à sala comum. Segundo definição do MEC, Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) será:  

...realizado preferencialmente na rede regular de ensino, ou, 
extraordinariamente, em centros especializados para viabilizar o acesso e 
permanência, com qualidade, dos alunos com necessidades educacionais 
especiais na escola. Constitui-se de atividades e recursos como: Ensino e 
interpretação de Libras, sistema Braille, comunicação alternativa, 
tecnologias assistivas, educação física adaptada, enriquecimento e 
aprofundamento curricular, oficinas pedagógicas, entre outros 
(SEES/SEED/MEC, 2007). 

As leis existentes apresentam o imperativo: tratamento igual para todos, sendo 

admitidos tratamentos diferenciados em algumas exceções, desde que muito bem 

fundamentadas. A Constituição garante apenas para as pessoas com deficiência, o 

Atendimento Educacional Especializado: “tratamento diferenciado que tem sede 

constitucional.” (SEES/SEED/MEC, 2007, p. 17). 

As crianças com deficiência, matriculadas na rede regular, portanto, têm direito ao 

AEE desde que em contraturno, não impedindo a frequência à sala de aula regular. 

Todos têm direito à educação especial, sem necessariamente ter que frequentar 

uma escola especial: 

[...] é direito de toda criança, mesmo que apresente características muito 
diferentes da maioria, conviver com sua geração, sendo que o espaço 
privilegiado para que isso ocorra é a escola (SEES/SEED/MEC, 2007, 
p.17). 

O Atendimento Educacional Especializado, porém, não pode gerar situação 

constrangedora para quem recebe o tratamento diferenciado. O AEE, assim como 

outros apoios, é opcional ao aluno e aos seus responsáveis legais. Nenhuma escola 

regular pode exigir a frequência ao AEE para realizar a matrícula na escola. 

Ressaltando que, o AEE não substitui a escola regular. Para Cury (2002, p. 255), 

A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação 
escolar como dever do Estado e direito do cidadão não é uma relação 
simples. De um lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio 
de cidadania, da modernidade e do republicanismo. A igualdade é o 
princípio tanto da não discriminação quanto ela é o foco pelo qual homens 
lutaram para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de religião ou de 
crença. Ela ainda é o norte pelo qual as pessoas lutam para ir reduzindo as 
desigualdades e eliminando as diferenças discriminatórias. Mas isto não é 
fácil, já que a heterogeneidade é visível, é sensível e imediatamente 
perceptível, o que não ocorre com a igualdade. Logo, a relação entre a 
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diferença e a heterogeneidade é mais direta e imediata do que a que se 
estabelece entre a igualdade e a diferença.  

A consideração à alteridade na escola regular requer não só a matrícula dos alunos 

com deficiências, como também prover, além das adaptações arquitetônicas, apoios 

nas áreas da comunicação, orientação e mobilidade, alinhamento curricular e 

atendimento às necessidades específicas e individuais para que a acessibilidade 

seja plena. De acordo com Cury (2002), as diferenças devem ser defendidas sem 

prejuízo ou sob a negação da igualdade. Para o autor:  

Estamos assim diante do homem como pessoa humana em quem o 
princípio de igualdade se aplica sem discriminações ou distinções, mas 
estamos também ante o homem concreto cuja situação deve ser 
considerada no momento da aplicação da norma universal. (2002, p. 255) 

O Atendimento Educacional Especializado apresenta funções específicas e deverão 

ser direcionadas e articuladas às especificidades de cada indivíduo. Segundo o MEC 

são atribuições do AEE: 

 Língua Brasileira de sinais (LIBRAS);  

 Interpretação de LIBRAS;  

 Ensino de Língua Portuguesa para surdos;  

 Código braile;  

 Orientação e mobilidade; 

 Utilização do soroban;  

 As ajudas técnicas, incluindo informática adaptada;  

 Mobilidade e comunicação alternativa/aumentativa;  

 Tecnologias assistivas; 

 Informática educativa;  

 Educação física adaptada; 

 Enriquecimento e aprofundamento do repertório de conhecimentos; 
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 Atividades da vida autônoma e social, entre outras. 

Para garantia do cumprimento do direito constitucional, de que qualquer criança 

tenha acesso ao Ensino Fundamental, o Atendimento Educacional Especializado 

deve fazer parte da educação inclusiva, pressupondo a devida “organização 

pedagógica das escolas e práticas de ensino que atendam às diferenças entre os 

alunos, beneficiando a todos com o convívio e crescimento na pluralidade”. 

(SEESP/SEED/MEC, 2007, p. 29). 

Cada país tem sua própria legislação para garantir os direitos das pessoas com 

deficiência. Muitas destas leis são baseadas em declarações internacionais, como 

por exemplo, a Declaração de Salamanca, resultado da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, realizada em junho de 1994, na cidade de 

Salamanca na Espanha, que entre outras coisas, trata de princípios, políticas e 

práticas na área das necessidades educacionais especiais.  

A Declaração de Salamanca apresenta como ponto principal a inclusão de crianças, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino. Ilustra este ponto, os itens que seguem da introdução da 

Declaração:  

2. Acreditamos e Proclamamos que:  

- toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 
atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  

- toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas,  

- sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam 
ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 
características e necessidades, - aqueles com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades,  

- escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais 
escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência 
e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.  

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles:  

- atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas 
educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 
independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais.  
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- adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando 
todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de 
outra forma.  

 

Pode-se observar nestes trechos da Declaração a importância da inclusão no 

sistema educacional e o quanto os países devem se empenhar para garantir o 

acesso a uma escola para todos. A Declaração defende uma sociedade que 

beneficie a todas as pessoas nos vários âmbitos da sociedade, mas sua maior 

ênfase está na escola. 

O Brasil é um dos países que assinou a Declaração de Salamanca e, a partir de 

então, tem se empenhado na criação de leis para a inclusão social de pessoas com 

deficiência. No entanto, quando se fala em ações mais concretas, ainda há muitos 

obstáculos a serem superados. 

Dentre os documentos vigentes no Brasil, há destaque para a Constituição Federal, 

Lei de Diretrizes e Bases, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001 – Institui diretrizes nacionais 

para a educação especial na educação básica2.  

Tratando do AEE na Constituição Federal há o inciso III do artigo 208: “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino.” O ECA, assim como a Constituição Federal, apresenta apenas 

um inciso e de texto idêntico.  

A LDB amplia um pouco mais e destaca: a necessidade de atendimento educacional 

especializado para pessoas com deficiência; estabelece a faixa etária para o início 

do atendimento educacional especializado; professores especializados para o 

atendimento educacional especializado e professores capacitados para atuarem nas 

salas de aula regular; preferência de atendimento na escola regular.  

Apesar do destaque dado a estes documentos, no Brasil há muitas leis, portarias, 

decretos, enfim, há legislação suficiente e atualizada constantemente, em nível 

federal e nos Estados e municípios. O Atendimento Educacional Especializado 

                                                           
2
 A Resolução CNE/CEB nº 2 de 2011 teve alguns pontos revogados e alterados pela Resolução 

CNE/CEB nº 4 de 2 de outubro de 2009 -  Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
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associado à frequência à sala regular é direito de todo aluno com deficiência, o que 

falta é a oferta deste apoio em quantidade e qualidade que atenda a todos. 

 

1.1.2 A Educação Inclusiva na Prefeitura Municipal de São Paulo 

 

A PORTARIA 5718/04- SME “dispõe sobre a regulamentação do Decreto 45.415, de 

18/10/04, que estabelece diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais no 

Sistema Municipal de Ensino, e dá outras providências.”.  

A Rede Municipal de Ensino oferecerá serviços de Educação Especial com base na 

Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com 

necessidades educacionais especiais, de acordo com as normas e critérios da 

portaria, por meio: 

 do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão - CEFAI  

 da atuação dos Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - PAAI  

 das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI 

 das Escolas Municipais de Educação Especial - EMEE  

 das Entidades Conveniadas 

No artigo 2º da Portaria 5718/04- SME consta o seguinte texto: 

Os serviços de Educação Especial de que trata o artigo anterior 
deverão ser organizados e desenvolvidos considerando a visão de 
currículo como construção sócio-cultural e histórica e instrumento 
privilegiado da constituição de identidades e subjetividades, que 
pressupõem a participação intensa da Comunidade Educativa na 
discussão sobre a cultura da escola, gestão e organização de 
práticas que reconheçam, considerem, respeitem e valorizem a 
diversidade humana, as diferentes maneiras e tempos para aprender. 

Para melhor compreensão do processo inclusivo da PMSP é necessário conhecer as 

várias modalidades de apoio oferecidas para a inclusão de alunos com deficiência 
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na sala regular e os apoios de contraturno, apresentar-se-ão os setores e as várias 

modalidades que assumem a Educação Inclusiva da Prefeitura Municipal de São 

Paulo: CEFAI, PAAI, SAAI, EMEE, transformada em EMEBS (Escola Municipal de 

Educação Bilíngue para Surdos) e entidades conveniadas. 

 

1.1.2.1 CEFAI – Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

 

O CEFAI – Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão tem as seguintes 

funções3: 

I - manter estrutura adequada e disponibilizar recursos materiais às Unidades 
Educacionais que assegurem o desenvolvimento de ações voltadas ao serviço de apoio 
e acompanhamento pedagógico itinerante e o suporte do processo inclusivo no âmbito 
das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino;  

II - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações formativas nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino;  

III - acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido nas instituições de Educação Especial 
conveniadas à Secretaria Municipal de Educação;  

IV - promover o levantamento das necessidades da região por meio de mapeamento da 
população que necessita de apoio especializado, otimizando o uso dos serviços públicos 
municipais existentes, visando ampliar e fortalecer a Rede de Proteção Social no âmbito 
de cada Subprefeitura;  

V - implementar as diretrizes relativas às políticas de inclusão, articular as ações 
intersetoriais e intersecretariais e estabelecer ações integradas em parceria com 
Universidades, ONG, Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD e outras 
instituições;  

VI - desenvolver estudos, pesquisas e tecnologias em Educação Especial e divulgar 
produções acadêmicas e projetos relevantes desenvolvidos pelos educadores da Rede 
Municipal de Ensino;  

VII - desenvolver Projetos Educacionais vinculados ao atendimento das necessidades 
educacionais especiais de crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas famílias a 
partir de estudos relativos à demanda;  

VIII - dinamizar as ações do Projeto Político Pedagógico das Unidades Educacionais 
relativas à Educação Especial, objetivando a construção de uma educação inclusiva;  

IX - promover ações de sensibilização e orientação à comunidade, viabilizando a 
organização coletiva dos pais na conquista de parceiros;  

X - discutir e organizar as ações de assessorias e/ou parcerias de forma a garantir os 
princípios e diretrizes da política educacional da SME;  

XI - realizar ações de formação permanente aos profissionais das Unidades 
Educacionais por meio de oficinas, reuniões, palestras, cursos e outros;  

XII - sistematizar, documentar as práticas e contribuir na elaboração de políticas de 
inclusão;  

                                                           
3
 PORTARIA 5718/04 SME – art. 7º 
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XIII - elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado de suas ações, divulgando-
o e mantendo os registros e arquivos atualizados. 

 
Os Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão tem responsabilidades na 

área de formação, capacitação, acompanhamento ao aluno, família, escola regular e 

comunidade escolar em geral.  

 

1.1.2.2  PAAI – Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

 

Os profissionais que atuam no CEFAI são os PAAI – Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão, que são responsáveis pelo serviço itinerante de apoio 

e acompanhamento pedagógico à Comunidade Educativa, desempenhando as 

seguintes atribuições4:  

I - promover continuamente a articulação de suas atividades com o Projeto de Trabalho 
do CEFAI, visando ao pleno atendimento dos objetivos nele estabelecidos;  

II - efetuar atendimento:  

a) individual ou em pequenos grupos de educandos e educandas, conforme a 
necessidade, em horário diverso do da classe regular em caráter suplementar ou 
complementar;  

b) no contexto da sala de aula, dentro do turno de aula do educando e educanda, por 
meio de trabalho articulado com os demais profissionais que com ele atuam;  

III - colaborar com o professor regente da classe comum no desenvolvimento de 
mediações pedagógicas que atendam às necessidades de todos os educandos e 
educandas da classe, visando evitar qualquer forma de segregação e discriminação;  

IV - sensibilizar e discutir as práticas educacionais desenvolvidas, problematizando-as 
com os profissionais da Unidade Educacional em reuniões pedagógicas, horários 
coletivos e outros;  

V - propor, acompanhar e avaliar, juntamente com a equipe escolar, ações que visem à 
inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais 
especiais;  

VI - orientar as famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais;  

VII - participar, com o Coordenador Pedagógico, Professor regente da classe comum, a 
família e demais profissionais envolvidos, na construção de ações que garantam a 
inclusão educacional e social dos educandos e educandas;  

VIII - manter atualizados os registros das ações desenvolvidas, objetivando o seu 
redimensionamento. 

 

                                                           
4
 PORTARIA 5718/04-SME art. 8º 
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1.1.2.3 SAAI – Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

 

Há ainda as SAAI – Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão que na própria 

rede de ensino, instaladas em várias escolas da rede, fazem o atendimento 

especializado em contraturno escolar, que de acordo com o Art. 9º: 

As Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI, instaladas nas 
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, serão destinadas ao 
apoio pedagógico especializado de caráter complementar, suplementar ou 
exclusivo de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência 
mental, visual, auditiva (surdez múltipla), surdocegueira, transtornos globais 
do desenvolvimento e superdotação (altas habilidades), desde que 
identificada e justificada a necessidade deste serviço, por meio da 
realização de avaliação educacional do processo ensino e aprendizagem. 

O funcionamento da SAAI ocorrerá de acordo com os seguintes critérios5:  

I - se realizado em caráter complementar ou suplementar:  

- em horário diverso daquele em que o educando e educanda frequentam a classe 
comum;  

- em pequenos grupos de, no máximo, 10 (dez) educandos e/ou educandas ou 
individualmente;  

- duração: de no mínimo 4 h/a e no máximo 8 h/a distribuídas na semana, de acordo com 
os projetos a serem desenvolvidos.  

II - se realizado com atendimento exclusivo:  

- em grupos de, no máximo, 10 (dez) educandos e/ou educandas, considerando a 
demanda a ser atendida e os projetos a serem desenvolvidos.  

De acordo ainda com a Portaria, os diferentes agrupamentos serão organizados 
conforme as necessidades educacionais especiais e de acordo com a especialização 
e/ou habilitação do Professor. 

 

1.1.2.4 Escolas de Educação Especial/ Escola Municipal de Educação 

Bilíngue para Surdos 

 

Dentro da política da educação inclusiva ainda há as escolas de educação especial, 

sendo que os serviços de Educação Especial nas Escolas Municipais de Educação 

Especial - EMEE, que em 10/11/2011 foram transformadas em EMEBS (Escola 

Municipal de Educação Bilíngue para Surdos), destinam-se às crianças, 

                                                           
5
 PORTARIA 5718/04 – art.13 
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adolescentes, jovens e adultos com deficiência auditiva/surdez, surdocegueira ou 

com outras deficiências, limitações, condições ou disfunções associadas à 

deficiência auditiva/surdez, cujos pais ou o próprio aluno optarem por esse serviço, 

nos casos em que se demonstre que a educação nas classes comuns não pode 

satisfazer as necessidades educacionais especiais e sociais desses educandos e 

educandas na Educação Infantil, no Ensino Fundamental regular e Educação de 

Jovens e Adultos - EJA. 

 

1.1.2.5 Instituições Conveniadas 

 

Por fim, o art.37 traz as recomendações do atendimento em instituições 

conveniadas, como é o caso de um dos sujeitos da pesquisa. As instituições 

conveniadas de Educação Especial poderão atender crianças, adolescentes, jovens 

e adultos com necessidades educacionais especiais, cujos pais ou o próprio aluno 

optarem por esse serviço, após avaliação do processo ensino e aprendizagem e se 

comprovada a impossibilidade de se beneficiarem dos serviços públicos municipais 

de Educação Especial.  

Parágrafo Único - O atendimento prestado pelas instituições conveniadas deverá estar 
em consonância com as diretrizes e princípios da política educacional da SME.  

As regras para as instituições conveniadas são as mesmas para o atendimento 

educacional especializado oferecido na rede municipal, ou seja, em caráter 

complementar e/ou suplementar e em contraturno escolar. Haverá casos de 

atendimento exclusivo, quando o convênio firmado com a Secretaria Municipal de 

Educação prever o atendimento em Escola de Educação Especial, nestes casos, 

somente para múltipla deficiência sensorial com graves comprometimentos. 
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1.2 UMA QUESTÃO DE TERMINOLOGIA 

 

Os debates e discussões sobre as terminologias são necessários para que haja uma 

categorização e as pessoas com deficiência tenham suas necessidades específicas 

atendidas. Conforme Mednick (2007) relata, há uma grande variedade de 

deficiências e condições médicas, no entanto, para cada criança são dadas às vezes 

terminologias ou categorizações em termos diferentes pelos mais variados 

profissionais. Isto leva a muita confusão e desentendimento.  

Segundo o autor, dentro de certos parâmetros, todos os termos encontrados em 

livros e referidos pelos profissionais podem ser relacionados a um mesmo 

agrupamento homogêneo sob o termo ‘guarda-chuva’ de "pessoas com deficiências 

múltiplas”. Ou seja, há uma gama de pessoas com deficiência que se enquadra na 

definição de deficiência múltipla, dependendo de quem está categorizando a 

deficiência.  

Ainda de acordo com o autor, o que de fato ajuda é a concentração sobre as 

necessidades gerais deste grupo de alunos, em vez de se comprometer apenas com 

a terminologia. O diagnóstico é sempre muito importante para que se possam 

realizar as intervenções adequadas, no entando, o laudo não modifica as condições 

do aluno, ele permanece o mesmo dentro do contexto escolar, com suas 

especificidades individuais. 

Nesta pesquisa, dois alunos da rede regular de ensino do município de São Paulo 

foram observados na rotina da sala regular para o levantamento das formas de 

comunicação e linguagem entre professor e aluno. Ambos apresentam 

comprometimentos visuais e auditivos associados a outros comprometimentos 

(motor e cognitivo). 

 A escolha por tais sujeitos tem trazido grande conflito de terminologia quanto à 

deficiência, pois há documentos em que são classificados como deficiência múltipla 

ou surdocegueira e, mais recentemente, documentos que definem como múltipla 

deficiência sensorial. Deste modo, serão apresentadas as definições dos 



37 

 

documentos do Ministério da Educação e bibliografia especializada para que se 

possa chegar à melhor definição para os casos estudados.  

 

1.2.1  Surdocegueira 

 

A criança surdocega não é uma criança surda que não pode ver e nem um 
cego que não pode ouvir. Não se trata de simples somatória de surdez e 
cegueira, nem é só um problema de comunicação e percepção, ainda que 
englobe todos esses fatores e alguns mais (McInnes & Treffy, 1991). 
Segundo Telford & Sawrey (1976), quando a visão e audição estão 
gravemente comprometidas, os problemas relacionados à aprendizagem 
dos comportamentos socialmente aceitos e a adaptação ao meio se 
multiplicam. (MEC, SEESP, Educação Infantil: Saberes e práticas da 
inclusão, 2006, p.11)  

 

A surdocegueira é a dupla privação sensorial: visão e audição. De acordo com 

Andreossi (2008), “a surdocegueira é caracterizada pela perda completa ou parcial 

de visão e audição associadas. É considerada como deficiência única por apresentar 

características e necessidades próprias” (p. 19).  

Mcinnes e Trefry (1997) apontam que surdocegueira e privação sensorial são 

sinônimas, pois os problemas causados pela privação sensorial são acumulativos e 

multiplicativos e não somatórios. Crianças com surdocegueira ou privação sensorial 

podem apresentar resíduo de visão ou audição, no entanto, pode ocorrer de não 

serem capazes de utilizar este residual com funcionalidade, para de algum modo, 

integrar os estímulos dos canais sensoriais lesados com os de outros canais 

sensoriais. Como cita Cormedi (2005, p.30), 

Miles e Riggio (1999, p. 22) enfatizaram a natureza única da surdocegueira 
ao relatarem que na definição do governo federal americano, em 1990, 
ainda aparecia a grafia deaf-blindness (surdo-cegueira), mas que já em 
1991 a International Association for the Education of the Deafblind (DBI) 
adotou a grafia deafblindness (surdocegueira), utilizando uma só palavra 
para reforçar a natureza única desta deficiência e compreendendo a 
surdocegueira não como uma somatória de surdez mais cegueira e sim 
como uma só deficiência.  

A surdocegueira, então, é considerada uma deficiência única, embora apresente 

vários níveis de perdas sensoriais. Sendo assim, segundo Amaral in Masini (2002, 
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p.122): “É difícil encontrar uma definição que cubra totalmente os significados de 

surdocegueira.”. 

Esta dificuldade de definição pode estar relacionada com o fato de que a 

surdocegueira apresenta várias combinações entre a surdez e a deficiência visual e, 

também, depende da época das perdas sensoriais, causa das perdas sensoriais e 

níveis de resíduos funcionais auditivos e visuais. Ainda de acordo com Amaral in 

Masini (2002, p.122): 

A idade na qual se instala cada uma das deficiências determina importantes 
diferenças no desempenho dos indivíduos surdocegos. Tipicamente, todos 
eles têm problemas de comunicação e dificuldades no acesso a 
informações e em interagir com o ambiente.  

Partindo desta citação, a surdocegueira pode ser congênita ou adquirida, sendo que 

na primeira são considerados os casos de pessoas que foram acometidas pela 

surdocegueira antes da aquisição da linguagem e na última são as pessoas que se 

tornaram surdocegas após a aquisição de algum tipo de linguagem.  

 

1.2.2 Deficiência Múltipla 

  
O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para 
caracterizar o conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem 
física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. No 
entanto, não é o somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla 
deficiência, mas sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades 
funcionais, de comunicação, interação social e de aprendizagem que 
determinam as necessidades educacionais dessas pessoas. (MEC, SEESP, 
Educação Infantil: Saberes e práticas da inclusão; 2006, p.11).

6
 

 

Por esta definição entendemos que será o nível de desenvolvimento e as reais 

possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem da 

criança que definirão a deficiência múltipla e não a simples soma das alterações.  

Orelove e Sobsey (1996, p.1) apud CORMEDI (2005, p.41), citação traduzida pela 

autora a partir do original em inglês: 

                                                           
6
 Educação infantil : saberes e práticas da inclusão : dificuldades acentuadas de aprendizagem : deficiência 

múltipla. [4. ed.] / elaboração profª Ana Maria de Godói – Associação de Assistência à Criança Deficiente – 
AACD... [et. al.]. – Brasília : MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 
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Crianças com múltiplas incapacidades refere-se a indivíduos com: 1) retardo 
mental que requer extensivo ou permanente suporte, e 2) com um ou mais 
déficits: motor, sensorial ou necessidades especiais de saúde [...]. Por 
causa da combinação de suas necessidades físicas, médicas, educacionais 
e sociais, crianças com múltiplas incapacidades apresentam um imenso 
desafio para os profissionais responsáveis por sua educação.   

Nesta definição há alguns termos que não são usados no Brasil, mas é possível 

perceber que, assim como o MEC, há a associação de deficiências. No entanto, 

reforçam-se as necessidades especiais e os desafios para se trabalhar com estas 

pessoas, tendo como impasse as suas muitas dificuldades. 

Smith (2008) define a deficiência múltipla relacionando com as necessidades de 

apoios contínuos que pessoas com esta deficiência necessitam. Destaca que estes 

apoios devem ser intensivos durante os anos escolares e, provavelmente, durante a 

vida toda. Alguns precisarão de apoio em apenas algumas atividades de vida diária, 

enquanto outros, o apoio é necessário para o acesso e participação na vida social, 

além de assistência em muitas áreas adaptativas. A autora traz a definição do IDEA 

(Individuals with Disabilities Education Act) dos EUA7: 

Deficiências concomitantes (como deficiência intelectual-cegueira, 
deficiência intelectual-problemas ortopédicos, etc.), a combinação das 
causas das necessidades educacionais que não podem ser adaptadas em 
programas de educação especial somente para uma das deficiências. O 
termo não inclui surdocegueira (U.S. Depatarment of Education, 1999, 
p.12422 apud Smith, 2008) 

Segundo Cormedi (2005), as definições procuraram cada vez mais descrever a 

problemática dessa parcela da população com deficiência e, com o objetivo, muitas 

vezes, de guiar o profissional para uma intervenção que atenda às necessidades de 

cada indivíduo. No entanto, pessoas com surdocegueira e deficiência múltipla são 

tão variadas que encontrar uma definição não é tarefa simples, embora 

indispensável. 

Partindo desta afirmação, verificamos que há ainda uma terceira definição em 

discussão: múltipla deficiência sensorial, que em alguns casos é utilizada ou como 

sinônimo de deficiência múltipla ou englobando a surdocegueira. 

 

                                                           
7
 A citação está com a tradução literal do original em português. No Brasil não se utiliza o termo ‘retardo 

mental’. De acordo com Sassaki(2003) o termo utilizado é Deficiência Intelectual.  
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1.2.3 Múltipla Deficiência Sensorial 

 
Considera-se uma criança com múltipla deficiência sensorial aquela que 
apresenta deficiência visual e auditiva associadas a outras condições de 
comportamento e comprometimentos, sejam eles na área física, intelectual 
ou emocional, e dificuldades de aprendizagem. Quase sempre, os canais de 
visão e audição não são os únicos afetados, mas também outros sistemas, 
como os sistemas tátil (toque), vestibular (equilíbrio), proprioceptivo (posição 
corporal), olfativo (aromas e odores) ou gustativo (sabor). Limitações em 
uma dessas áreas podem ter um efeito singular no funcionamento, 
aprendizagem e desenvolvimento da criança (Perreault, 2002). (MEC, 
SEESP, Educação Infantil: Saberes e práticas da inclusão; 2006, p.11)

8
 

 

A terminologia múltipla deficiência sensorial ainda é pouco utilizada na área da 

educação especial, pois há muitos pontos em discussão. Muitas pessoas com esta 

deficiência estão classificadas ou com surdocegueira ou com deficiência múltipla. No 

entanto, quando se iniciam os trabalhos de intervenção percebe-se que as 

adaptações são mais específicas, embora o aspecto primordial que é a comunicação 

assemelhe-se a surdocegueira.  

Ainda, segundo o mesmo documento do MEC, apresentam múltipla deficiência 

sensorial: “Crianças que apresentam graves comprometimentos múltiplos e 

condições médicas frágeis” (p.11) e ainda,  

1. apresentam mais dificuldades no entendimento das rotinas diárias, gestos 
ou outras habilidades de comunicação; 
2. demonstram dificuldades acentuadas no reconhecimento das pessoas 
significativas no seu ambiente; 
3. realizam movimentos corporais sem propósito; 
4. apresentam resposta mínima a barulho, movimento, toque, odores e/ou 
outros estímulos. 
 
Muitas dessas crianças têm dificuldade na obtenção e manutenção do 
estado de alerta. Isso é crítico porque a prontidão é o estado 
comportamental em que as crianças estão mais receptivas à estimulação, 
aprendem melhor e são capazes de responder de uma maneira socialmente 
aceita. Crianças com múltipla deficiência sensorial têm uma variedade de 
necessidades especiais que se assemelham às necessidades da criança 
surdocega. Nesse sentido, toda a abordagem descrita neste documento 
aplica-se também à criança com múltipla deficiência sensorial. (p.11) 

Nesta citação do MEC, observa-se o posicionamento para assemelhar o trabalho 

com crianças com múltipla deficiência sensorial às crianças com surdocegueira, 

                                                           
8
 Nascimento, Fátima Ali Abdalah Abdel Cader Educação Educação infantil ; saberes e práticas da inclusão : dificuldades de 

comunicação e sinalização : surdocegueira/múltipla deficiência sensorial. [4. ed.] / elaboração profª ms. Fátima Ali Abdalah 
Abdel Cader Nascimento - Universidade Federal de São Carlos – UFSC/SP, prof. Shirley Rodrigues Maia – Associação 
Educacional para a Múltipla Deficiência - AHIMSA. – Brasília : MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 79 p. : il. 
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assumindo deste modo que a abordagem utilizada para o atendimento aos alunos 

surdocegos deve ser aplicada aos alunos com múltipla deficiência sensorial. 

Maia, Giacomini e Araóz (2008), afirmam que o Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego 

e ao Múltiplo Deficiente Sensorial define a pessoa com múltipla deficiência sensorial 

em duas formas:  

 Múltipla Deficiência Sensorial - Visual, que apresenta visão subnormal ou 

cegueira, associada a uma ou mais deficiências (intelectual, física ou motora) 

ou a Distúrbios Globais do Desenvolvimento e Comunicação.  

 Múltipla Deficiência Sensorial - Auditiva, que apresenta deficiência auditiva 

ou surdez associada a outras deficiências (intelectual, física ou motora) ou a 

Distúrbios Globais do Desenvolvimento. 

Mednick (2007) também apresenta as definições fazendo a divisão entre a 

associação com a perda visual ou auditiva:  

MHVI ( Multiple Handicapped and Visually Impaired) ou mais recentemente, 
MDVI

9
 (Multiple Disabled and Visually Impaired) – Royal National Institute 

for the Blind (RNIB
10

).MHHI ( Multiple Handicapped and Hearing Impaired) 
ou mais recentemente, MDHI

11
 (Multiple Disabled and Hearing Impaired) – 

Royal National Institute for the Deaf (RNID
12

).Deaf-blind became deafblind 
and now is referred to as Multi-Sensory Impaired (MSI) – SENSE

13
 (p.7) 

Optou-se por considerar a definição de múltipla deficiência sensorial quando o 

indivíduo apresenta a dupla privação sensorial (audição e visão) associada a outros 

comprometimentos, conforme determina o MEC.  

                                                           
9
 MHVI/MDVI – Múltipla Deficiência Sensorial - Visual 

10
 RNIB - Royal National Institute for the Blind – Instituição fundada por volta de 1828, em Londres, para ampliar 

o acervo literário para pessoas com deficiência visual. Atualmente, principal instituição filantrópica do Reino 
Unido a oferecer apoio e aconselhamento aos quase dois milhões de pessoas com algum tipo de perda de visão. 

11
 MHHI/MDHI – Múltipla Deficiência Sensorial - Auditiva 

12
 RNID - Royal National Institute for the Deaf – Instituição fundada em 1911 com o objetivo de apoiar e cuidar de 

pessoas com perda auditiva, educar e conscientizar sobre os riscos para a perda auditiva. Em 2011 o nome foi 
mudado para Action on Hearing Loss. 

13
 SENSE – Instituição que apóia e realiza campanhas para crianças e adultos que são surdocegos. Consultoria 

especializada e informação, serviços especializados para surdoscegos, suas famílias, cuidadores e profissionais 
que atual na área. Apois às pessoas que têm deficiências sensoriais associadas a outras deficiências. 
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O DBI–Deafblind International14 classifica a múltipla deficiência sensorial como 

sendo a Surdocegueira com outros comprometimentos, ou seja, não inclui como 

deficiência múltipla, mas como surdocegueira mesmo.  

Em publicações no Brasil, foram encontradas várias formas de grafia: múltipla 

deficiência sensorial, deficiência sensorial múltipla e deficiência múltipla sensorial. 

Entender-se-á como adequada a utilizada em publicações do MEC: múltipla 

deficiência sensorial.  

Apesar de haver conflitos na terminologia e até instituições especializadas na área 

como ADEFAV15 e AHIMSA16 divergirem quanto ao uso da terminologia e, levando-

se em consideração o perfil dos alunos estudados, definiu-se como mais adequada 

para este trabalho: múltipla deficiência sensorial. 

Retomando as definições estudadas para que não restem dúvidas, considerando as 

definições do Ministério da Educação, deficiência múltipla seria “o conjunto de duas 

ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de 

comportamento social.” Nesta definição é citada a deficiência sensorial, mas não há 

ênfase para os níveis e os tipos de perdas. 

Ainda pelo MEC, há a definição para surdocegueira: “[...] quando a visão e audição 

estão gravemente comprometidas, os problemas relacionados à aprendizagem dos 

comportamentos socialmente aceitos e a adaptação ao meio se multiplicam.”. Na 

definição de surdocegueira não está incluída nenhuma outra deficiência, o que 

caracteriza o sujeito é a dupla privação sensorial. 

Por fim, há a definição para múltipla deficiência sensorial: “[...] apresenta deficiência 

visual e auditiva associadas a outras condições de comportamento e 

comprometimentos, sejam eles na área física, intelectual ou emocional, e 

dificuldades de aprendizagem [...]”. A partir das características dos alunos 

estudados, esta seria a definição mais adequada. 

                                                           
14

 Fundada há 30 anos, Deafblind International (DBI) é a associação mundial de promoção de 
serviços para pessoas surdocegas. 
15

 Adefav – Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual. Fundada 
em 1983 é um centro de recursos destinado à educação, habilitação e reabilitação.  
16

 Ahimsa – Associação Educacional para a Múltipla Deficiência. Fundada em 1991, realiza 
atendimento educacional para crianças, jovens e adultos com deficiência múltipla sensorial e 
surdocegueira, visando a sua inclusão na sociedade, oferecendo qualidade de vida a essas pessoas. 
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A escolha pela terminologia de múltipla deficiência sensorial atende às 

características dos sujeitos da pesquisa, pois há destaque para a privação sensorial 

auditiva e visual associada a outros comprometimentos. No caso dos sujeitos desta 

pesquisa, os outros comprometimentos serão melhores relatados no capítulo 

destinado à caracterização dos sujeitos. No momento, é importante saber que 

ambos apresentam: deficiência sensorial (visual e auditiva), deficiência física, 

comprometimento motor de membros superiores e inferiores e distúrbios de 

linguagem.  

Independentemente da terminologia utilizada, alunos que apresentam deficiência já 

provocam muitas dúvidas quando incluídos na sala comum, quando a deficiência 

está associada a outros comprometimentos cognitivos, sensoriais ou motores, a 

desconfiança no sucesso de sua permanência na escola regular é ainda maior. 
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1.3 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM: condições para efetivação 

 

Partindo da teoria de Vigotski com suporte em alguns pontos da teoria de Bakhtin, 

pretende-se discutir e investigar a importância das trocas entre o par, professor-

aluno, no ambiente escolar, para a efetivação da comunicação e linguagem. Os 

autores discutiram a aquisição de linguagem com destaque para a linguagem verbal. 

Serão retomadas diretrizes do pensamento desses autores para abordar algumas 

formas de comunicação e de linguagem tanto a verbal como a não verbal17.  

Vigotski e Bakhtin consideraram que o desenvolvimento da comunicação no 

indivíduo iria depender de sua relação com o meio e ligado diretamente ao seu 

envolvimento no contexto sociocultural. 

A função comunicativa é, para Vigotski (2008), uma das funções da linguagem, ao 

lado da função de regular o próprio comportamento. A linguagem é o tema central ao 

considerar que a linguagem e o pensamento variam ao longo do desenvolvimento do 

ser humano. Há uma ligação importante entre pensamento e linguagem, em um 

processo dinâmico que evolui ao longo do desenvolvimento da pessoa e é diferente 

na criança e na pessoa adulta, bem como na criança com e sem deficiência. 

As formas mais elaboradas da comunicação e da linguagem somente acontecem 

quando o pensamento do ser humano reflete uma realidade conceitualizada. É por 

essa razão que algumas ideias não podem ser comunicadas às crianças, pois, 

mesmo quando já estão familiarizadas com as palavras necessárias para o processo 

comunicativo, não chegou ainda ao conceito, à abstração e generalização que 

assegura o pleno entendimento (VYGOTSKY, 1999). 

Bakhtin (2010), na linguagem, aproximou-se muito da teoria de Vigotski, mas tendo 

como tema central o dialogismo e, por meio deste tema, discutiu o discurso interior, 

o monólogo, a comunicação diária, os vários gêneros do discurso, a literatura e 

outras manifestações culturais. 

                                                           
17

 O verbal tem caráter oral ou escrito, por exemplo, um discurso, uma poesia, uma reportagem de jornal ou 

revista, etc. Já o ‘não verbal’, por não haver o uso da palavra, pode ser uma pintura, uma dança, uma fotografia, 
um gesto, uma expressão facial, etc. (FIORIN, 2002) 
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Este teórico, no que diz respeito à questão da linguagem ou da palavra, defendeu 

não ser possível tratar os fenômenos linguísticos como algo físico, material, mas 

assinalou que para entender a linguagem é necessário que esta esteja inserida 

numa esfera social, por ser indissociável a linguagem do meio social e do contexto 

social.  

A linguagem constitui um instrumento capaz de agir sobre o meio social, segundo 

Oliveira (2004), e tem como função principal o intercâmbio social, isto é, a 

comunicação, que por sua vez impulsiona o desenvolvimento da linguagem.  

Para Bakhtin (1997), o diálogo, “por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica 

da comunicação verbal” (p.295) e, as réplicas entre interlocutores, mesmo quando 

são breves e fragmentadas, apresentam certo acabamento, que representa o 

posicionamento do locutor, com a possibilidade de posição responsiva em relação às 

muitas réplicas. Dito de outra forma, o diálogo é composto de alternância entre 

sujeitos, e as réplicas são possíveis quando o enunciado apresenta sentido no 

tempo, espaço e na forma de linguagem utilizada pelos interlocutores.  

Assim, o modo de diálogo com as crianças com múltipla deficiência sensorial deve 

estar relacionado com suas capacidades de compreensão, levando-se em 

consideração ‘o tempo, o espaço e as formas de linguagem utilizadas’. Somente 

poderá haver processos dialógicos se for possível estabelecer esta cadeia 

ininterrupta proposta por Bakhtin, desde que se conheçam os enunciados que ela 

produz espontaneamente (expressão do que sente de satisfação ou insatisfação 

física e/ou psiquicamente), os enunciados apreendidos do contato, enunciados a 

partir das interações produzidas pelo interlocutor, como resposta às suas 

manifestações (de formas verbais ou alternativas de comunicação, que não a fala).   

      

  1.3.1  Interação como alicerce para comunicação e linguagem 

 

A interação, de acordo com as teorias de Vigotski e Bakhtin, é fundamental para a 

organização e desenvolvimento da comunicação e linguagem. Faz-se, assim, 
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importante a definição de comunicação, linguagem e língua, pois são termos que se 

aproximam e se afastam, causando dúvidas e confusões na conceitualização.  

Comunicação: “refere-se a toda forma de expressão com o objetivo de transmitir 

uma informação, uma mensagem, um sentimento, um desejo, um significado.” 

(CORMEDI, 20011, p.68). Segundo a autora, há formas de comunicação linguística 

e não linguística, deste modo pode haver comunicação sem linguagem e para 

esclarecer esta afirmação, Cormedi (2011, p.69) define a comunicação linguística, 

pré-linguística e representacional, conforme citações a seguir: 

Comunicação Linguística: É a manifestação da linguagem, é aquela 
comunicação mediada pelos signos, considerando-se desde a primeira 
forma de signos que se dá pelas representações concretas por meio de 
figuras até os signos com representações abstratas pela palavra ou pelos 
sinais.  

Comunicação pré-linguística: Fundamentado na primeira função da 
linguagem, descrita por Vigotski, a função comunicativa, com conotação de 
interação social, afetivo-conotativa. Portanto, refere-se também a primeira 
função de linguagem, a de intercâmbio social, onde a relação está mediada 
por instrumentos, por objetos concretos e o uso do próprio corpo para 
transmitir a mensagem.  

Comunicação concreta representacional: transição de formas pré-
linguísticas para linguísticas, onde o uso de objetos representacionais 
facilitará a abstração e a compreensão dos significados.  

Linguagem: Para Cormedi (2011), é a representação da realidade e das 

experiências de cada indivíduo em um meio social, cultural e histórico, e de acordo 

com a teoria vigotskiana, é um meio de comunicação social. “A linguagem ordena o 

real e agrega os conceitos generalizados que são a fonte do conhecimento humano, 

pois a linguagem é constituidora do sujeito e mediadora das relações sociais.” (Ibid., 

p.70). 

Língua: De acordo com Houaiss (2009), na rubrica linguística, é o sistema de 

representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que 

os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de 

comunicação e de expressão, falado ou escrito. Para o linguista Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), o sistema abstrato de signos inter-relacionados, de natureza 

social e psíquica, é obrigatório para todos os membros de uma comunidade 

linguística. 
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Esclarecidas essas definições básicas e fundamentais para esta pesquisa, Bakhtin e 

Vigotski, cada um a seu modo, destacaram a importância da interação para a 

aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. Ambos consideraram os aspectos 

sócio-histórico-culturais fundamentais para os vários estágios do desenvolvimento e, 

sendo a linguagem fator de destaque em toda a teoria baktiniana e vigotskiana.  

Vigotski, assim como Bakhtin, considerava que para o desenvolvimento da 

linguagem haveria necessidade do intercâmbio social, o que permitiria o pensamento 

mais generalizante. Além disso, destacou que o desenvolvimento do pensamento é 

determinado pela linguagem, ou seja, por meio dos instrumentos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sociocultural do indivíduo, implícitos no 

desenvolvimento da lógica na criança.  

De acordo com Cormedi (2005), fundamentada em Vygotsky, Luria, Leontiev (2003), 

ao nascer, a criança já interage com o meio ambiente e a interação será constante; 

os seres mais experientes, os adultos, sempre buscam fazer com que a criança seja 

incorporada ao contexto social, histórico, cultural e seus significados; assim o meio 

ambiente adulto apresenta esses significados à criança desde o seu nascimento. 

Para Oliveira (2004), a criança realiza atividades que serão interpretadas pelos 

adultos de acordo com os significados atribuídos pela cultura em que estão 

inseridos. E, partindo das intepretações do adulto, a criança poderá atribuir 

significados às suas ações e elaborar processos psicológicos internos que serão, 

então, interpretados por ela mesma. 

Quando se define e organiza as formas de comunicação e linguagem para alunos 

com múltipla deficiência sensorial é comum que, primeiramente, a pessoa 

responsável pela mediação criança X mundo, interprete as manifestações 

comunicativas da criança e atribua significado e, assim, organize as formas pelas 

quais se darão a comunicação expressiva e receptiva e que tipo de linguagem será 

utilizada. Estas interpretações podem levar a reflexões sobre o modo como a fala 

egocêntrica desta criança está sendo estruturada e se a criança, de fato, já 

internaliza os conceitos em pensamentos. 

Na teoria de Vigotski, algo que está relacionado com as interações é a “fala 

egocêntrica”. Ele dividiu a fala em “fala exterior” e “fala interior”. Defendeu que as 
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duas apresentam estruturas e processos divergentes. Para o teórico, a fala interior 

não pode ser considerada uma fala propriamente dita, pois tem formação especifica, 

com leis próprias; seria como uma fala para si mesmo, porém não antecede a fala 

exterior e não é a sua simples reprodução. A fala interior interioriza-se em 

pensamento. Diferentemente, a fala exterior é produzida em função do outro e seria 

a materialização e objetivação dos pensamentos. Segundo Vygotsky (1999, p.23-

24), 

 A fala egocêntrica, enquanto uma forma linguística separada é o elo 
genético de extrema importância na transição da fala oral para a fala 
interior, um estágio intermediário entre a diferenciação das funções da fala 
oral e a transformação final de uma parte da fala oral em fala interior, um 
estágio intermediário entre a diferenciação das funções da fala oral e a 
transformação final de uma parte da fala oral em fala interior. 

Conforme o teórico, o início da fala egocêntrica é importante para a criança, pois é o 

momento de transição da fala exterior para a fala interior, dando sequência a um 

processo que se iniciou na fala exterior. A fala egocêntrica permanece até 

amadurecer em fala interior, ou seja, a linguagem parte do social até o individual. Na 

afirmação de Vygotsky (1999, p.23-24): “o curso do desenvolvimento do pensamento 

não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual.”. 

Para pessoas que convivem e atuam com crianças com múltipla deficiência sensorial 

é difícil identificar como as informações e aprendizagens são internalizadas, 

processadas e generalizadas. Por isso, toda manifestação comunicativa deve ser 

significada no ato da manifestação e associada a um signo, quer seja por meio de 

palavras (comunicação verbal oralizada), quer seja por meio de símbolos 

pictográficos, objetos, movimentos corporais, etc. 

De acordo com Vygotsky (1999), a fala egocêntrica, além de acompanhar as 

atividades da criança, participa de uma orientação mental, sendo assim, tem relação 

com o pensamento e, por meio de uma evolução natural, transforma-se em fala 

interior. Conforme a vocalização da fala egocêntrica diminui, ocorre certa abstração 

do som e, em seguida, a aquisição da capacidade de pensar as palavras ao invés de 

pronunciá-las. Segundo o teórico,   

[...] devemos concluir que a fala é interiorizada psicologicamente antes de 
ser interiorizada fisicamente. A fala egocêntrica é, quanto às suas funções, 
a fala interior; é a fala em sua trajetória para a interiorização; intimamente 
ligada à organização do comportamento da criança, já parcialmente 
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incompreensível para outras pessoas, embora explícita em sua forma e sem 
apresentar nenhuma tendência para se transformar em sussurro ou 
qualquer outra forma de fala a meio tom. (p. 56) 

Esta transformação apresenta outro aspecto de grande importância, o 

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, por meio 

dos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural do 

indivíduo.  

Resumindo, o desenvolvimento da fala interior depende de fatores externos, sendo 

assim, o desenvolvimento da lógica na criança está relacionado com sua experiência 

social. Dessa forma, o crescimento intelectual dependerá de seu domínio dos meios 

sociais do pensamento, ou seja, da linguagem (VYGOTSKY, 1999).  

Daí a grande importância da significação, organização e sistematização das 

manifestações comunicativas da criança com múltipla deficiência sensorial. Quanto 

mais utilizar meios convencionais, reconhecidos pela maioria das pessoas com 

quem convive, melhores serão as oportunidades de interação e, consequentemente, 

maior será o domínio da linguagem e da aprendizagem. 

Na teoria vigotskiana, portanto, para que a linguagem seja interiorizada é necessária 

a influência do exterior. O desenvolvimento do pensamento está intimamente ligado 

ao da linguagem, ou seja, o pensamento se desenvolve por meio de instrumentos 

linguísticos e da experiência sociocultural do indivíduo.  

Basicamente, o desenvolvimento da fala interior depende de fatores 
externos: o desenvolvimento da lógica na criança, como os estudos de 
Piaget demonstram, é uma função direta de sua fala socializada. O 
crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios 
sociais do pensamento, isto é, da linguagem (VYGOTSKY, 1999, p.62- 63). 

Deste modo, a constituição da linguagem está diretamente relacionada com os 

processos da fala egocêntrica, que é desenvolvida em etapas e por meio da 

interação nos vários momentos da vida da criança. Na teoria vigotskiana, a interação 

é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, que se desenvolve a partir das 

interações (exterior), internalização (interior) e, exteriorização, já modificada pelas 

experiências interacionais. 

Já na teoria bakhtiniana, falar da importância da interação nos alicerces da 

linguagem é falar de dialogismo. Para este teórico, a linguagem está relacionada 
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com as muitas e ininterruptas interações sociais, diretas ou indiretas, pessoalmente 

ou por meio de um instrumento: livro, música, imagem. De acordo com Cormedi 

(2011, p.64),  

A palavra traz sempre um conteúdo ou um sentido ideológico e vivencial 

que é explicado pelo dialogismo.  Para Bakhtin, o diálogo está na base de 

todas as relações do homem com o homem, com os objetos, com o mundo 

e das relações do homem com o próprio conhecimento.  

Na teoria bakhtiniana, os sujeitos do diálogo estão em processo de alternância e, 

sendo assim, o diálogo está em uma cadeia ininterrupta e, por assim dizer, infinita. 

Um enunciado18 leva a outro enunciado, de modo interacional. De acordo com 

Bakhtin (2010, p.127), 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico da sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.  

Se o aluno com múltipla deficiência sensorial tiver oportunidade de se manifestar e 

ser entendido em suas manifestações, isto gerará a cadeia ininterrupta citada por 

Bakhtin, pois o seu enunciado, mesmo que de forma pré-simbólica (movimentos 

corporais, vocalizações, expressões faciais, etc.), será colocado em movimento 

infinito. 

Para Bakhtin (2010), será por meio do enunciado do outro, com quem compartilho e 

aprendo coisas sobre o mundo que me rodeia, que a interação verbal ocorrerá; pois 

o enunciado ‘inicial’ já está interligado a outros enunciados ‘iniciais’ que, por sua vez, 

                                                           
18

 Segundo Braith (2010), na teoria de Bakhtin o enunciado poderá, de certo modo, ser substituído ou ligado na 

ideia de palavra, de texto, de discurso, não causando problemas para sua compreensão e, a enunciação aparece 

na obra do teórico estando situada: 

Na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado; ela, por assim dizer, 
bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, ela dá a qualquer 
coisa linguisticamente estável o seu momento histórico vivo, o seu caráter único. (p. 

67) 
A partir da discussão sobre enunciado e enunciação a partir das concepções de Bakhtin, resume-se que o 

enunciado estaria relacionado com a intenção e a concretização desta intenção, que poderia ser a junção entre 

contexto e enunciação. O contexto é explicado como o momento histórico, social e cultural no qual o indivíduo 

está inserido e enunciação, seria a forma linguística ou o meio no qual o enunciado se realizará.  
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se ligará ao meu enunciado e, assim por diante. É a partir destas múltiplas 

interações que minha linguagem se organiza e se constitui.  

Sendo assim, pela teoria vigotskiana e bakhtiniana, é a partir das interações com o 

meio (pessoas, objetos, situações, etc.) que a linguagem se organiza e se constitui. 

E, no caso da múltipla deficiência sensorial, estas interações devem ser 

oportunizadas em todos os âmbitos (casa, escola e sociedade) e mediadas por 

formas de comunicação e linguagem adequadas. 

 

1.3.2 A percepção e a atenção 

 

Desde os estágios mais precoces do desenvolvimento, comunicação e percepção 

estão, de algum modo, ligadas, quando a criança parte para a solução de problemas 

de forma não verbal, sem a emissão de nenhum som. Objetivando tornar mais claro 

esse processo são retomadas a seguir considerações de Vigotski referentes à 

percepção e atenção. 

Vigotski, em A Formação Social da Mente (2008), apresenta algumas pesquisas 

experimentais sobre o desenvolvimento. Estas pesquisas apontam conexões e 

relações entre funções que organizam sistemas e que vão se alterando ao longo do 

desenvolvimento da criança - não somente as funções de sistemas mais complexos, 

mas também as ações individuais. 

Na mesma obra o autor apresenta a análise de Stern19 sobre os estudos de Binet, 

indicando que as crianças, ao longo de suas vidas, descrevem figuras de maneiras 

diferentes. Em estágios mais inicias, costumam descrever objetos isolados dentro de 

determinados conjuntos, já crianças mais velhas conseguem indicar ações e 

relações entre os mais variados objetos de uma mesma figura. Deste modo, conclui 

que, o estágio em que percebem os objetos isolados ocorre antes da fase em que 

percebem ações e relações, isto é, a figura em sua totalidade. Apesar destas 

conclusões, destaca que, durante boa parte do desenvolvimento, a percepção está 

                                                           
19

 A. Binet , “Perception de ‘enfants’”, RevuePhilosophique, 30:582-611,1890. Stern, Psychology of Early 

Childhood. (VIGOTSKI, 2008, p.22) 
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como que ligada ao concreto e é indiferenciada, somente com o desenvolvimento do 

indivíduo é que a percepção será diferenciada e os processos perceptivos 

amadurecidos. 

Crianças com múltipla deficiência sensorial, conforme será visto mais adiante, 

podem utilizar várias formas para a comunicação expressiva e receptiva. Com base 

nestes estudos vigotskianos, crianças com esta deficiência levariam um tempo maior 

para realizar as associações entre objetos/imagens e suas respectivas 

ações/funções. Por isso, em alguns casos, a organização da comunicação e 

linguagem está relacionada a objetos concretos e, ainda, distante do uso de 

símbolos mais abstratos. 

 Crianças com ou sem deficiência, podem perceber, primeiramente, os objetos 

isolados, para somente ao longo de seu desenvolvimento e intervenções 

mediadoras, fazerem as relações necessárias. Não há como prever em que 

momento isto irá ocorrer, pois não está relacionada a nenhuma teoria do 

desenvolvimento a determinação de estágios atrelados à idade cronológica, mas ao 

desenvolvimento e maturação individuais.  

Associando os aspectos da percepção com a linguagem, Vigotski (2008, p. 23) 

afirma que,  

Um conjunto de observações correlatas revelou que a rotulação é a 
função primária da fala nas crianças pequenas (...), entretanto, a 
criança enriquece suas primeiras palavras com gestos muito 
expressivos, que compensam sua dificuldade em comunicar-se de 
forma inteligível através da linguagem. 
 

A capacidade de rotular prepara a criança na escolha específica de objetos, 

isolando-os de situação mais globais, que ela possa perceber simultaneamente. 

Anterior, no entanto, ao uso da fala, a criança expressa-se por gestos, constituindo 

esta sua forma de comunicar- se.  

As formas mais elaboradas da comunicação somente acontecem por que o 

pensamento do ser humano reflete uma realidade conceitualizada. Crianças com 

múltipla deficiência sensorial apresentam considerável dificuldade na generalização 

de conceitos e, consequentemente, dificuldades em expressar uma realidade 

conceitualizada, necessitando da mediação. 
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Para Vigotski (2008), a linguagem humana, além de ser um sistema simbólico 

fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, apresenta outras 

funções: primeiro a de intercambio social e, não menos importante, a de pensamento 

generalizante. Portanto, a linguagem, além de servir como comunicação entre 

indivíduos, vai ser responsável por simplificar e generalizar as experiências além de 

ordenar o que ocorre cotidianamente em categorias conceituais, sendo que os seus 

significados são compartilhados pelos usuários da linguagem, do grupo em que 

estão inseridos (OLIVEIRA, 1992). Oliveira (1992, p. 27-28), exemplifica, 

A utilização da linguagem favorece, assim, processos de abstração e 
generalização. Os atributos relevantes têm de ser abstraídos da totalidade 
da experiência (para que um objeto seja denominado “triangulo” ele deve ter 
três lados, independentemente de sua cor ou tamanho, por exemplo) e a 
presença de um mesmo conjunto de atributos relevantes permite a 
aplicação de um mesmo nome a objetos diversos (um pastor alemão e um 
pequinês são ambos cachorros, apesar de suas diferenças: os atributos de 
que compartilham permitem que sejam classificados numa mesma categoria 
conceitual).  

A partir do exemplo, a autora explica, pela teoria vigotskiana, que as palavras são 

signos com papel de mediar a relação do homem com o mundo e que, isto é feito 

por meio de generalizações, pois cada palavra irá definir e referir-se a uma 

determinada classe de objetos e, deste modo, consistem em uma forma de 

representação da categoria de objetos ou signos, também reconhecido como um 

conceito.  

Segundo Oliveira (1992), os conceitos são construídos culturalmente e 

internalizados ao longo do desenvolvimento de cada pessoa. O conteúdo e atributos 

para a definição de um conceito são estabelecidos e selecionados pelo grupo 

cultural, a partir de elementos das relações e situações cotidianas, ou seja, mundo 

real. “É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que vai lhe fornecer, pois, o 

universo de significados que ordena o real em categorias (conceitos), nomeadas por 

palavras da língua desse grupo.” (Ibid., p. 28). 

A linguagem, na teoria de Vigotski, tem funções diferentes: função comunicativa e a 

função de regular o próprio comportamento. A linguagem, então, torna-se um 

instrumento capaz de agir sobre o meio social; ou seja, para o teórico a linguagem 

tem as duas funções básicas da linguagem: intercâmbio social e pensamento 

generalizante (CORMEDI, 2005). No caso de crianças com múltipla deficiência 
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sensorial, isto poderá ocorrer em níveis etários distintos, pois irá depender de 

inúmeros fatores, como por exemplo: estímulos, apoios, mediação, contexto sócio-

histórico-cultural, entre outros. 

Segundo Oliveira (2004), a linguagem tem como função principal o intercâmbio 

social, isto é, a comunicação, que por sua vez é o que impulsiona o desenvolvimento 

de linguagem.  

Então, para que a comunicação seja representacional, simbólica e, portanto, 

abstrata, é necessário o uso dos signos para transmitir uma ideia e, estes signos, 

devem estar organizados em um código comum ao grupo para poder chegar à 

generalização, que é uma das funções da linguagem (CORMEDI, 2005). De acordo 

com Oliveira (2004) apud Cormedi (2005, p 53),  

É essa função de pensamento generalizante que torna a linguagem um 
instrumento de pensamento: a linguagem fornece os conceitos e as formas 
de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto 
de conhecimento. A compreensão das relações entre pensamento e 
linguagem é, pois, essencial para a compreensão do funcionamento 
psicológico do ser humano.  

De acordo com Vygotsky (1999), pensamento e linguagem irão se unir quando a 

criança começar a ter consciência de que tudo possui um nome, deste modo, a fala 

começará a se ligar aos processos intelectuais e os pensamentos passarão a ser 

verbalizados. A criança, em estágios iniciais, quando deseja algo, o faz pela ação e 

sem a mediação de uma linguagem verbal, mas podendo usar outras manifestações 

verbais, movimentos e o uso de instrumentos.  

Para compreender melhor as fases do desenvolvimento e união de pensamento e 

linguagem é necessário compreender o uso de símbolos e instrumentos, além da 

formação de conceitos. De acordo com Vygotsky (1999), “Uma palavra não se refere 

a um objeto isolado, mas a um grupo ou classe de objetos, portanto, cada palavra já 

é uma generalização” (p. 5). Cormedi (2005, p.54) conclui que,  

O significado da palavra como generalização possibilita a comunicação pela 
língua. No desenvolvimento desta, os significados não são estáticos, 
evoluem no contexto sócio-histórico, transformando-se, desenvolvendo-se e 
alterando as formas de pensamento.  
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A compreensão de um signo está relacionada com a necessidade de aproximar esse 

signo de outros que já conhecemos: “em outros termos, a compreensão é uma 

reposta a um signo por meio de signos.” (BAKHTIN, 2010, p.34).   

E essa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas, deslocando-se 
de signo em signo para um novo signo, é única e contínua: de um elo de 
natureza semiótica (e, portanto, também de natureza material) passamos 
sem interrupção para outro elo de natureza estritamente idêntica. Em 
nenhum ponto a cadeia se quebra, em nenhum ponto ela penetra a 
existência interior, de natureza não material e não corporificada em signos. 
(Ibid., p.34) 

 

1.3.3 A mediação 

 

Os primeiros contatos da criança com o meio físico e social em atividades, 

informações e aprendizagens ocorrem com a mediação e a participação do adulto ou 

pessoa mais experiente. No entanto, vale destacar, que a mediação também ocorre 

por meio de símbolos, instrumentos e recursos que façam com que haja o 

desenvolvimento de aprendizagens. 

De acordo com Fiorin (2010), não temos acesso imediato à realidade, pois a relação 

que temos com ela será mediada pela linguagem, ou seja, “o real se apresenta para 

nós semioticamente, o que implica que nosso discurso não se relaciona diretamente 

com as coisas, mas com outros discursos, que semiotizam o mundo.” (p. 167).  

Sendo assim, para o autor, não nos relacionamos com as coisas em si, mas com os 

discursos que dão sentido a estas ‘coisas’, portanto, “o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem” (p.167).  

Vigotski abordou, com destaque, a importância da mediação (ser mais experiente X 

ser menos experiente), este tema é defendido pelo teórico pelo o que ele denominou 

Zona de Desenvolvimento Proximal. De acordo com Fonseca (2008, p. 107),  

Ao introduzir a sua célebre noção de zona de desenvolvimento proximal o 
mesmo autor reforça a ideia de que o desenvolvimento de seres 
inexperientes (crianças, jovens, estudantes, formandos, etc.) depende da 
interação com seres experientes (pais, professores, formadores, etc.), 
sugerindo que as formas superiores de desenvolvimento humano, 
nomeadamente as emocionais (altruísmo, solidariedade, etc.), as cognitivas 
e as simbólicas, são função da mediatização deste sobre aqueles.  
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De acordo com o autor, as interações entre os mais experientes e os menos 

experientes, por exemplo, pais e filhos ou professores e alunos, não poderão estar 

pautadas apenas em ordens e comandos, que sempre estão relacionadas com 

ameaças e castigos; as interações devem estar relacionadas com reciprocidade 

emocional, “em compartilhar experiências, em proporcionar segurança e conforto, 

em estabelecer limites razoáveis de conduta, em dar suporte às tentativas de 

resolução de problemas que se deparam à criança e ao jovem.” (FONSECA, 2008, 

p.109). 

Para Fonseca (2008), mediatizar20 a aprendizagem é promover a interação, de modo 

que, o mediatizador (indivíduo mais experiente) se posicione entre o mediatizado 

(indivíduo menos experiente) e os estímulos (todos os acontecimento e experiências, 

concretas ou abstratas), selecionando, modificando e interpretando estes estímulos 

por meio de estratégias de interação com o objetivo de “produzir significação para 

além das necessidades imediatas da situação.” (p. 110) 

Sem mediatização, a experiência ou a informação é captada pelo 
mediatizado de forma difusa e fragmentada, pondo em risco a sua 
integração adequada.  A mediatização pobre ou a sua privação tende a 
afetar as estruturas cognitivas da criança e do jovem, tornando-os 
assistemáticos e episódicos, não permitindo, consequentemente, que o seu 
comportamento seja elaborado de forma precisa e ajustada (FONSECA, 
2008, p.110-111). 

Crianças com múltipla deficiência sensorial necessitam de constantes mediações ou, 

como denomina Fonseca (2008), mediatizações. Tais processos de mediação com 

estas crianças devem estar direcionadas às mais diversas formas de aprendizagem, 

sempre com objetivos de ampliar as formas de comunicação e linguagem. 

De acordo com Vigotski (2008), o senso comum indica que a aprendizagem deveria 

ser combinada de acordo com o nível de desenvolvimento da criança, ou seja, 

determinadas aprendizagens só poderiam ser ensinadas de acordo com a faixa 

etária. Porém, para o teórico, não se deveria limitar ensino-aprendizagem ao nível de 

desenvolvimento, pois “se o que queremos é descobrir as relações reais entre o 

processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que 

determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento.” (p.95) 
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Para o teórico haveria, portanto dois níveis, sendo o primeiro nível denominado de 

nível de desenvolvimento real, que seria o nível de desenvolvimento das funções 

mentais relacionadas aos ciclos de desenvolvimento já completados. Vigotski (2008, 

p.96), se posiciona do seguinte modo em relação ao primeiro nível: 

Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca 
questionaram esse fato; nunca consideraram a noção de que aquilo que a 
criança consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma 
maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que 
aquilo que consegue fazer sozinha.  

De acordo com o teórico, a visão de avaliar os níveis de conhecimento das crianças 

com base naquilo que ela faz sozinha, não seria o mais adequado, pois segundo ele 

com a assistência de alguém mais experiente é possível observar outras maneiras 

de lidar com o mesmo problema proposto. Mesmo crianças com a mesma idade e 

mesmo nível de desenvolvimento, lidam de maneiras diferentes na resolução de 

problemas quando estão sendo mediadas.  

Para Vigotski (2008), a distância entre o que a criança realiza sem apoio (nível de 

desenvolvimento real) e o que realiza com a orientação de um adulto ou ser mais 

experiente (nível de desenvolvimento potencial) é o que se define por zona de 

desenvolvimento proximal. 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 
Essas funções poderiam ser chamadas de "brotos" ou "flores" do 
desenvolvimento, ao invés de "frutos" do desenvolvimento. O nível de 
desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. (VIGOTSKI, 2008, 
p.98) 

Na múltipla deficiência sensorial, de acordo com a teoria vigotskiana, ZDP permite 

planejar os processos de ensino da criança e os seus estágios de desenvolvimento, 

pois pode-se, não somente, conhecer o que ela já sabe, já atingiu, mas também o 

que está em processo de maturação. Assim, os planos de intervenção com crianças 

com múltipla deficiência sensorial deverão estar pautados na identificação daquilo 

que ela consegue fazer sem auxílio e o que atinge quando com mediação. 

                                                                                                                                                                                     
20

FONSECA utiliza o termo “mediatizar” em vez de “mediar”, utilizado nas traduções de obras de Vigotski. 

Neste trabalho serão entendidos como sinônimos. Porém, quando a citação for de FONSECA, será respeitado o 

uso feito pelo autor, MEDIATIZAR. Quando for citado Vigotski, o termo utilizado será MEDIAR.  
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Importante destacar que os processos de desenvolvimento não caminham lado a 

lado aos processos de aprendizado. Para Vigotski (2008), o processo de 

desenvolvimento irá progredir mais lentamente, ao passo que os processos de 

aprendizagem caminharão à frente e, é por meio destas diferenças de sequencia 

que se dão as zonas de desenvolvimento proximal. Segundo o teórico, a visão 

tradicional afirma que quando uma criança assimila o significado de uma palavra ou 

domina uma operação matemática, por exemplo, seus processos de 

desenvolvimento estão completos, mas para Vigotski (2008), ocorre o contrário, pois 

para o teórico este é o momento em que o desenvolvimento está apenas 

começando e exemplifica: 

A maior consequência de se analisar o processo educacional desta 
maneira, é mostrar que, por exemplo, o domínio inicial das quatro 
operações aritméticas fornece a base para o desenvolvimento subsequente 
de vários processos internos altamente complexos no pensamento das 
crianças. (p. 104) 

Para Fonseca (2008), então o papel do mediatizador, quer seja na transição dos 

níveis reais para os potencias, quer seja na imitação e todo o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, “deve proporcionar e promover situações onde o 

sujeito mediatizado interaja com elas de forma dinâmica e de modo a valorizar os 

seus processos e as suas estruturas cognitivas (input, integração-elaboração e 

output).” (p. 110). Para o autor, input seria quando o ser mediatizado recebe a 

informação, em seguida, integra e elabora a informação, aprendizagem ou conceito 

e expressa ao mundo, o output, sempre de modo compartilhado com o mediatizador, 

pessoa mais experiente. Segundo Fonseca (2008, 111), 

Sem a mediatização, a experiência ou a informação é captada pelo 
mediatizado de forma difusa e fragmentada, pondo em risco a sua 
integração adequada. A mediatização pobre ou a sua privação tende a 
afetar as estruturas cognitivas da criança e do jovem, tornando-os 
assistemáticos e episódicos, não permitindo, consequentemente, que o seu 
comportamento seja elaborado de forma precisa e ajustada.  

Enfim, a mediação é importante para o desenvolvimento de toda e qualquer criança, 

pois permite verificar o equilíbrio entre o que é capaz de já realizar sozinha daquilo 

que será capaz de realizar em breve e, que no momento, realiza com auxílio. Esta 

mediação deve ser entendida como necessária em todas as áreas e fases do 

desenvolvimento do indivíduo e em todas as aprendizagens, inclusive comunicação 

e linguagem. 
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Vigotski (2008), também destaca a mediação por outras formas, que não somente 

entre pessoas, de acordo com o teórico a capacidade humana para o uso da 

linguagem permite que crianças, mesmo as menos experientes, procurem os 

instrumentos que possam auxiliar para solucionar tarefas mais complexas. E, por 

meio da linguagem substitui as ações mais impulsivas, pois pode planejar 

antecipadamente a execução de tarefas, além de controlar seu comportamento. Daí 

a importância de modos alternativos de comunicação e de linguagem para crianças 

que apresentam limitações nas formas de expressão e recepção das informações. 

Signos e palavras são, primeiramente, um modo de contato social, mas, além disso, 

“As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de 

uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais.” 

(VIGOTSKI, 2008, p.18). No uso das funções de linguagem associadas aos 

instrumentos, outras funções são alteradas e desenvolvidas no decorrer do 

desenvolvimento da criança, com destaque para a percepção e atenção.  

Considerando os conceitos teóricos de Vigotski e as contribuições da teoria de 

Bakhtin, pode-se concluir que a comunicação e linguagem dependem das muitas 

interações e mediações vivenciadas ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Interações e mediações com outros seres mais experientes, mas também com 

situações diversas, objetos, signos e instrumentos.  
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1.4 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM DA CRIANÇA COM MÚLTIPLA 

DEFICIÊNCIA SENSORIAL 

 

Um dos aspectos considerados mais importantes no processo de aprendizagem de 

crianças com múltipla deficiência sensorial é a comunicação e a linguagem.  Devido 

a não disponibilidade dos sentidos da visão e audição e o déficit motor e/ou 

intelectual, recebe pouca estimulação do meio em que está inserida. A oportunidade 

de receber a informação fica dependendo das pessoas que a cercam e suas 

manifestações expressivas serão, inicialmente, referentes a seu conforto ou 

desconforto físico. Poucas são as oportunidades de receber e expressar qualquer 

informação. 

Nesse sentido, de acordo com Cormedi (2005), pessoas com múltipla deficiência 

sensorial podem apresentar: restrição de movimentos; deformidades ósseas; 

problemas respiratórios e pulmonares; convulsões; desordens sensoriais: visual e 

auditiva, principalmente; dificuldades em generalizar as habilidades aprendidas, 

entre outras coisas. Por esse motivo, as pessoas não compreendem as 

necessidades que essas pessoas têm de se expressar, havendo necessidade de 

mediações mais efetivas. 

É importante destacar que uma situação comunicativa sempre envolve alguém que 

recebe a informação e alguém que transmite a informação. Sendo assim, denomina-

se de comunicação receptiva o processo de receber e compreender uma 

mensagem e de comunicação expressiva o processo que implica em enviar uma 

mensagem a outra pessoa. 

Cormedi (2005) relata que a comunicação é vista pela maioria das pessoas como 

um processo de fala. No entanto, a fala, como forma de comunicação, pode não ser 

acessível para pessoas com determinadas deficiências. Muitas vezes até a língua de 

sinais pode ser de difícil utilização, em alguns casos devido ao quadro motor e, em 

outros casos, devido aos limitados resíduos sensoriais. 

Assim sendo, para se determinar a melhor forma de comunicação de uma criança 

com múltipla deficiência sensorial, faz-se necessário um trabalho individualizado 
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para descobrir como ela se expressa e como está recebendo as informações. Na 

maioria das vezes, a criança ainda está em um processo bastante concreto, ou seja, 

apresenta dificuldades em situações simbólicas ou abstratas. O uso de apenas fala, 

ou um sinal de Libras, pode não ser suficiente para o intercâmbio comunicativo. Para 

Amaral et al., (2004, p.36): 

O sucesso das interacções dos docentes com as crianças/jovens com 
multideficiência depende, em larga escala, da capacidade do docente em 
interpretar e responder às formas de comunicação não simbólica por elas 
utilizadas. A educação destas crianças/jovens tem de considerar o 
desenvolvimento da interacção e da comunicação, não apenas como uma 
forma de estabelecimento de contacto com o mundo à sua volta, mas 
também como uma contribuição para o desenvolvimento de suas 
capacidades cognitivas.  

A comunicação com a criança com múltipla deficiência sensorial pode acontecer de 

várias formas, desde as concretas até situações simbólicas. Para possibilitar a 

compreensão, o esquema a seguir, com base em Amaral et al. (2004), elenca 

algumas destas etapas, em dois períodos: 

Quadro 1 – Formas de comunicação do pré-simbólico ao simbólico 

PRÉ-SIMBÓLICO – CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento Corporal 

Expressão Facial  

Pista de Contexto 

Pista de Movimento 

Pista Tátil 

Objeto de Referência 

Sistema de Calendário 

Gestos  

 

 

SIMBÓLICO 

Sinais Isolados de LIBRAS 

LIBRAS 

Fala, PCS, fotos, desenhos 
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O Quadro 1 representa algumas das possibilidades de comunicação expressiva e 

receptiva de pessoas com múltipla deficiência sensorial. Haverá casos em que as 

formas de expressão e recepção da informação serão diferentes, por exemplo: 

poderá haver pessoa que se expressa por expressões faciais, mas que somente 

recebe as informações por meio de movimentos corporais. E, para melhor 

compreensão do que significa cada um dos tipos de comunicação elencados no 

quadro, procurar-se-á explicar e exemplificar cada um deles com base teórica em 

Amaral et.al (2004). 

 

1.4.1 PRÉ-SIMBÓLICO – CONCRETO 21 

 

De acordo com a teoria vigotskiana, seria o estágio em que a criança ainda não faz 

uso de símbolo para a comunicação. Prevalecem os movimentos corporais, as 

expressões faciais, pistas e, em momentos de transição para estágios de linguagem 

simbólica, por meio de gestos, objetos de referência e /ou uso de calendários. 

 

1.4.1.1  Movimento Corporal 

 

Além dos cinco sentidos conhecidos pelo senso comum, há ainda os 

proprioceptivos: sentido cinestésico e vestibular. O cinestésico depende dos 

receptores dos músculos, tendões e articulações, informando o posicionamento das 

partes do corpo durante os movimentos. O sentido vestibular informa a respeito do 

movimento e da orientação de sua cabeça e corpo em relação à terra quando estes 

se movimentam.  Algumas crianças recebem e expressam a informação com base 

em movimentos corporais, que seria ainda uma forma bastante concreta de se 

expressar.  

                                                           
21

 Em relação à comunicação e linguagem, CORMEDI refere a dois períodos; línguístico e pré-linguístico, no 

entanto, neste trabalho optaremos por períodos: simbólico e pré-simbólico ou não simbólico, de acordo com 

AMARAL E NUNES. Entenda-se como referências para os mesmos períodos, havendo apenas diferenças de 

nomenclatura e não de sentido. 
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Exemplos: empurrar, puxar, levantar, caminhar, etc. 

 

1.4.1.2  Expressão Facial 

 

O ser humano, até determinada idade, expressa-se por meio de expressões faciais 

e, em alguns casos compreendem os adultos também por meio de expressões 

faciais. Algumas pessoas com múltipla deficiência sensorial têm como único recurso 

expressivo a expressão do rosto, quer seja por limitações motoras e 

impossibilidades de fala, quer seja por falta de estímulos e adequações para que 

utilize outras formas de expressão e recepção das informações.  

Exemplos: choro, sorriso, dor, satisfação, etc. 

 

1.4.1.3  Pista de Contexto 

 

Os vários ambientes em que estamos inseridos oferecem constantemente pistas que 

podem ser captadas por nossos sentidos. Pessoas com múltipla deficiência sensorial 

podem ter comprometimento de alguns sentidos, no entanto, os sentidos 

remanescentes podem ser utilizados para a comunicação receptiva. 

Exemplos: cheiro, som, vibração, temperatura, entre outros.     

 

1.4.1.4  Pista de Movimento 

 

Assim como no caso das pessoas que se expressam e recebem as informações por 

movimento corporal, também há as pistas de movimento que estão relacionadas 

com o sistema proprioceptivo (cinestésico e vestibular)22 

                                                           
22

 O sistema proprioceptivo composto pelos sentidos cinestésico e vestibular é então responsável pelas 

informações sobre a posição, o deslocamento e o equilíbrio do corpo no espaço, e velocidade, consequentemente 

é o sistema responsável pelas informações que os movimentos do corpo trazem. (CORMEDI, 2011, p.39) 
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Exemplos: movimento de levantar, andar, abrir, fechar, etc., podendo o movimento 

ser realizado junto com a criança. 

 

1.4.1.5  Pista Tátil 

 

Lembremos que o tato não está relacionado apenas com as mãos, mas com o corpo 

como um todo. Portanto, as pistas táteis não estão relacionadas apenas com o 

toque feito pela pessoa com múltipla deficiência sensorial, mas a recepção da 

informação pelo corpo como um todo. 

Ex.: toque no corpo para indicar a ação, objeto para exploração e identificação da 

ação, temperatura de objetos e ambientes, etc. 

 

1.4.1.6  Objeto de Referência 

 

Os objetos de referência podem ser utilizados dentro de um sistema de calendário, 

que será explicado a seguir, ou isolados em um primeiro momento para indicar o 

contexto e possibilitar antecipação do que irá acontecer. Quando a criança 

compreende o uso de objetos de referência para antecipar uma atividade qualquer, 

pode indicar o direcionamento para formas mais simbólicas de linguagem, pois a 

comunicação estará ocorrendo com a mediação de instrumentos com uso simbólico. 

Exemplo: objetos para antecipação das atividades.  

1.4.1.7  Sistema de Calendário 

 

São recursos utilizados para que os alunos com múltipla deficiência sensorial 

possam antecipar e organizar sua rotina diária. É construído de acordo com os 

níveis de perda sensorial e nível cognitivo. Por considerar o uso do calendário algo 

de muita importância para o processo de desenvolvimento de comunicação e 
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linguagem, será definido de modo mais amplo. Exemplos: objetos, desenhos, fotos, 

entre outros. 

Crianças que ainda estão em estágios concretos de comunicação, mesmo em níveis 

não muito próximos de transição para estágios simbólicos, podem fazer uso do 

sistema de calendários - um sistema de símbolos organizados em sequência 

representando as atividades que irão acontecer, facilitando a compreensão por parte 

da criança sobre o que vai realizar e sobre o que já realizou. Amaral et al., (2004, 

p.185) relata: 

Os símbolos podem ser objetos, imagens ou palavras e a sua escolha 

depende das capacidades cognitivas e visuais da criança/jovem. O 

calendário é organizado de acordo com as capacidades individuais de cada 

criança/jovem e pode ter vários formatos.  

Segundo Blaha (2003), os sistemas de calendários apresentam um importante rol de 

apoio e ampliação da comunicação de pessoas com deficiência múltipla, múltipla 

deficiência sensorial ou surdocegueira. Pois, é um sistema que possibilita o diálogo 

com a criança, permitindo que ela saiba o que vai acontecer e o que já está no 

passado. Desta forma, há mais segurança, pois aumenta a previsão dos fatos, além 

de manter um contato mais ativo com o mundo que a rodeia. 

Da mesma forma, como visto sobre os níveis de comunicação, nos calendários 

pode-se, também, partir do mais concreto até formas mais simbólicas de elaboração 

e apresentação à pessoa com múltipla deficiência sensorial, conforme ilustrado no 

quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Níveis de comunicação no uso do calendário 

PRÉ-SIMBÓLICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBÓLICO 

Objeto real 

Objeto concreto 

Parte do objeto  

Objeto no cartão 

Parte do objeto no cartão 

Contornos 

Representações gráficas / desenhos 

Fotografia 

PCS 

 

O uso dos calendários objetiva o desenvolvimento das capacidades comunicativas, 

pois permite que o adulto e a criança/jovem conversem sobre coisas que já 

aconteceram ou que vão acontecer, podendo centrar em tópicos de interesse da 

pessoa e ser compreendido por ambos. “O estabelecimento das conversas facilita a 

aquisição de novos vocabulários e a utilização do vocabulário já adquirido em novos 

contextos.” (AMARAL et al., 2004, p.186) 

Outro aspecto relevante apresentado por Amaral et al. (2004) é a aprendizagem 

relativa ao tempo, ou seja, aprender o que vem antes, depois e o agora. Para os 

autores, o calendário representa a localização da atividade no tempo de uma forma 

clara, o que facilita a aprendizagem de conceitos temporais. Também facilita a 

compreensão da noção do término das atividades. Assim os acontecimentos e ações 

na vida das crianças deixam de acontecer ao acaso. 

Mas, antes de iniciar o uso de calendários, são necessários alguns cuidados 

importantes:  
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 Conhecer como as crianças já se comunicam; 

 Resíduos e aproveitamento sensorial; 

 Capacidade cognitiva; 

 Funcionamento motor; 

 Conhecer e estabelecer a rotina da criança; 

 Partir de áreas de interesses para depois ampliar. 

Parte-se, em seguida, para a organização de um sistema de calendário, mas isto 

implica a tomada de outras decisões não menos importantes: decidir o tipo de 

calendário que irá usar; definir as atividades que serão incluídas; a forma como vão 

ser apresentadas estas atividades e o modo como o calendário será apresentado 

(AMARAL et al., 2004). 

Segundo Blaha (2003) é possível organizar calendários de vários tipos, sendo que o 

mais simples refere-se aos “calendários de antecipação” e o mais complexo 

“agenda”, podendo ainda haver calendários diários, semanais ou mensais. Amaral et 

al (2004, p.188) ilustra: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – Tipos de calendário 

 

 Calendário de Antecipação: com apenas um objeto de representação. É 

utilizado para antecipar uma atividade imediata ou representar locais, 

pessoas, etc. Este tipo de calendário pode ser utilizado por crianças que 

CALENDÁRIO DIÁRIO 

CALENDÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

CALENDÁRIO SEMANAL 

CALENDÁRIO MENSAL 

AGENDA Mais complexo 

Mais simples 
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aceitam, por breves momentos, a interação. Não há forma organizada de 

solicitar ou rejeitar a atividade. (AMARAL, et.al, 2004) 

 
 

 

Imagem 1 – calendário de antecipação 

 

 Calendário diário: este tipo de calendário possibilita conhecer todas as 

atividades ao longo do dia. O tipo de representação (objetos, figuras, símbolos, 

etc.) pode ser organizado em sequência, de acordo com a ordem dos 

acontecimentos do dia. Permite o diálogo sobre a organização da rotina do dia. 

Poderá ser utilizado com crianças que conseguem antecipar os eventos futuros e 

demonstram compreender a representação temporal. (AMARAL, et.al, 2004) 

  

 

Imagem 2 – calendário diário 
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 Calendário semanal: este tipo de calendário possibilita conhecer todas as 

atividades ao longo da semana. O tipo de representação (objetos, figuras, 

símbolos, etc.) pode ser organizado em sequência, de acordo com a ordem dos 

acontecimentos da semana. A diferença em relação ao calendário diário, é que 

neste modelo, pode-se dialogar sobre os eventos do ontem e do amanhã. 

(AMARAL, et.al, 2004) 

 

 

Imagem 3 – Calendário semanal 

 

 Calendário mensal: este tipo de calendário possibilita conhecer todas as 

atividades ao longo do mês. O tipo de representação (objetos, figuras, símbolos, 

etc.) pode ser organizado em sequência, de acordo com a ordem dos 

acontecimentos do mês. A diferença em relação ao calendário semanal, é que 

neste modelo, pode-se dialogar sobre os eventos passados e futuros ao longo 

dos dias, semanas e meses. (AMARAL, et.al, 2004) 

 

 Agenda: É a forma mais complexa de organização de rotina. Deverá ser 

construída de acordo com os interesses e potencial cognitivo da pessoa. 

(AMARAL, et.al, 2004) 

 

1.4.1.8   Gestos 
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Podem ser considerados os gestos utilizados para uma expressão natural 

espontânea, os quais podem e devem ser estimulados a transformarem-se em 

comunicação mais simbólica.  

Exemplos: apontar, gestos naturais, pantomima. 

 

1.4.2 SIMBÓLICO  

 

Para Vygotsky (1999), a linguagem, sistema simbólico, é responsável pela 

organização dos signos em estruturas complexas, além disso, determina os 

processos de formação das características psicológicas humanas. Para o teórico, a 

linguagem possibilita transmitir uma ideia, abstrair, generalizar, analisar, categorizar, 

conceituar e, também, a comunicação entre as pessoas, transmitindo e preservando 

experiências, informações, vivências ao longo de toda a história da humanidade.  

No estágio simbólico, a criança faz uso de signos aprendidos pelo contato social. A 

linguagem não só expressa como organiza o pensamento. De acordo com o teórico, 

neste momento, pensamento e linguagem se unem e a fala se torna racional e o 

pensamento verbalizado, exteriorizado com intenção específica. O teórico refere-se, 

em sua obra, a linguagem verbal falada, mas para esta pesquisa incluiremos a 

língua de sinais e suas variações, pois, segundo Quadros (1997), a língua de sinais é 

vista, muito comumente, como conjunto de mímicas e gestos, no entanto, tem status 

de língua por apresentar os vários níveis linguísticos, como as demais línguas.           

 

1.4.2.1   Sinais Isolados de LIBRAS 

 

Sinais isolados ocorrem sem conexão com a estrutura gramatical da língua de 

sinais. Comparando a fala, seria o mesmo que o uso de palavras isoladas. 
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1.4.2.2  LIBRAS 

 

Língua Brasileira de Sinais: língua gestual-visual composta pelos níveis linguísticos: 

fonológico, morfológico, sintático e semântico. 

 

1.4.2.3   Fala, Fotos e desenhos, PCS e outros sistemas pictóricos 

 

A fala inclui desde palavras isoladas até frases em contexto. A pessoa, em nível 

simbólico mais avançado de abstração, reconhece e identifica as informações 

contidas em fotos e desenhos, desta forma, podem ser utilizados como forma 

alternativa de comunicação. Da mesma forma, os PCS e outros sistemas pictóricos 

de símbolos - sistemas gráfico-visuais compostos de símbolos que mantêm relação 

de forma bidimensional com seu correspondente referente. 

Ressalta-se que crianças com múltipla deficiência sensorial podem estar em algum 

dos estágios referidos, mas não necessitam permanecer no estágio 

permanentemente. Por meio da mediação adequada, a criança pode caminhar do 

pré-simbólico até situações de comunicação mais simbólica. Bem como, ter a 

comunicação receptiva de forma simbólica e expressiva de forma pré-simbólica e 

vice-versa. 

 

Concluindo  

 
A comunicação é de vital importância. Ela nos dá poder de controlar nossas 
vidas e nos liga ao mundo que nos rodeia. A comunicação pode ser muito 
básica ou muito complexa, vão desde alterações nos movimentos do corpo 
e vocalizações ao uso de objetos, símbolos ou sinais e fala. Todos são 
importantes, e uma variedade de sistemas de comunicação pode precisar 
ser usada conforme a criança se desenvolve. A criança pode escolher um 
modo ou uma combinação de modos de comunicação. (MEDNICK, 2007, 
p.29 – Tradução Nossa)

23
 

                                                           
23

 Communication is vitally important. It gives us power to control our lives and links us to the world around us. 

Communication can be very basic and it can also be very complicated, ranging from changes in body movements 
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De acordo com o autor, a comunicação é algo que ocorre o tempo todo e é parte 

fundamental no processo de aprendizagem. Enfatiza que, a comunicação não pode 

estar restrita somente aos sistemas de calendário, por exemplo, pois ela deve 

ocorrer dentro e fora da sala de aula. Desta forma, a comunicação deve ocorrer no 

banheiro, nos corredores, em casa, no shopping, enfim, em todos os ambientes. 

Pois, se a comunicação é a capacidade de emitir e receber uma mensagem, deve 

ser estimulada e utilizada, pois compreender e ser compreendido é parte 

fundamental da vida.  

Vigotski em A Formação Social da Mente (2008), afirma que se o sistema de ensino, 

para crianças com deficiência, for baseado somente em formas concretas, 

eliminando as relações com o pensamento abstrato, dificultará a superação de suas 

dificuldades inatas e reforçará as suas deficiências. Além disso, qualquer resíduo de 

pensamento abstrato que a criança possa ter, poderá se perder.  

De acordo com o teórico, se crianças com determinadas deficiências, principalmente 

com prejuízos intelectuais, não forem estimuladas a avançar a estágios mais 

simbólicos, dificilmente terão condições de atingir formas elaboradas de pensamento 

abstrato, e responsabiliza a escola a encaminhá-las na direção do pensamento 

abstrato, para, assim, desenvolverem “o que está intrinsecamente faltando no seu 

próprio desenvolvimento.” (Ibid., p. 102). E Vigotski (2008, p. 101) completa: 

A aquisição da linguagem pode ser um paradigma para o problema da 
relação entre aprendizado e desenvolvimento. A linguagem surge 
inicialmente como um meio de comunicação entre a criança e as pessoas 
em seu ambiente. Somente depois, quando da conversão em fala interior, 
ela vem a organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função 
mental interna.  

Crianças com múltipla deficiência sensorial necessitam de formas diferenciadas de 

comunicação e estas podem partir de formas concretas até formas mais abstratas, 

com o uso da linguagem. Para isto, é necessária a intervenção adequada e com 

base nas potencialidades e necessidades de cada indivíduo. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

and vocalization to using objects, symbols or signs and speech. All are important and a variety of communication 

systems may need to be used as the child develops. The child may choose one or prefer a combination of 

communications modes.a variety of communication systems may need to be used as the child develops. The 

child may choose one or prefer a combination of communications modes. 
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é de modalidade qualitativa24, por ter sido considerada a mais 

adequada para investigar as formas de comunicação e linguagem entre professor e 

aluno com múltipla deficiência sensorial na rede municipal de ensino.  

Objetivando o registro e análise das interações entre o aluno com múltipla 

deficiência sensorial e o professor nas formas de comunicação e linguagem na rede 

regular de ensino, procedeu-se conforme segue. 

A coleta de dados priorizou a observação direta do aluno em interação com o 

professor regente da sala regular, por meio de registros escritos e vídeos em 

algumas atividades em sala de aula e demais ambientes da escola, quando o aluno 

realizou atividades fora da sala; o registro de informações de professores e a mãe do 

aluno, sobre as manifestações comunicativas, interações e rotina em geral, obtidos 

por meio de entrevistas semiestruturadas, com roteiro de perguntas e respostas 

abertas e fechadas.  

Este tipo de entrevista permite maior liberdade de expressão por parte dos 

entrevistados, sem a rigidez de entrevistas realizadas por meio de questionário de 

perguntas com respostas fechadas. As entrevistas são importantes, pois a descrição 

escrita permite desvelar a visão que a família e os professores têm sobre as formas 

de comunicação, interação e processos de ensino aprendizagem do aluno.  

As gravações em vídeos foram necessárias, pois devido à complexidade da múltipla 

deficiência sensorial, houve a necessidade de revisão das atividades realizadas e 

dos momentos de comunicação entre aluno e professor.  

Os sujeitos selecionados foram dois alunos com múltipla deficiência sensorial, cujas 

escolas fazem parte da rede municipal de educação de São Paulo. A pesquisa é do 

tipo “Estudo de Caso”, conforme André (1984, p. 62):  

                                                           
24

 Algumas características básicas identificam os estudos denominados “qualitativos”. Segundo esta perspectiva, 

um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos 

de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. (GODOY, 1995, p. 21) 
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Os estudos de caso pretendem retratar o idiossincrático e o particular como 
legítimos em si mesmos. Tal tipo de investigação toma como base o 
desenvolvimento de um conhecimento ideográfico, isto é, que enfatiza a 
compreensão dos eventos particulares (casos). O “caso” é assim um 
“sistema delimitado”, algo como uma instituição, um currículo, um grupo, 
uma pessoa, cada qual tratado como uma entidade única, singular. 
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2.1  PROCEDIMENTOS 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e aprovado.  

Escolhidos os sujeitos, foram realizados contatos com os familiares e escolas para 

apresentação do projeto de pesquisa e solicitação de autorização por meio de Carta 

de Informação e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS A e B). 

Os dias e horários para observação e filmagem foram acertados com os 

responsáveis pelas escolas e autorizados pelas professoras regentes das classes e 

pelas mães das crianças. 

Durante a pesquisa houve momentos de observação e anotações e momentos em 

que a própria pesquisadora filmou os alunos nas atividades, para posterior análise.  

As entrevistas com as professoras foram realizadas fora do horário de aula e 

mediante disponibilidade de cada uma, bem como autorizado pelo superior imediato: 

coordenador pedagógico ou diretor da escola.  

As entrevistas com as mães foram realizadas na escola, em local cedido pelo 

responsável pela escola ou na própria residência, quando da impossibilidade da mãe 

se deslocar até a escola. 
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2.2  SUJEITOS 

 

Foram selecionados dois alunos com múltipla deficiência sensorial, seus familiares e 

seus professores. O foco da pesquisa foram os alunos, observados em suas 

atividades e os professores e familiares, que por meio de entrevista, forneceram 

dados que não podiam ser coletados apenas com a observação direta. 

Decidiu-se pela seleção de apenas dois sujeitos, pois crianças com múltipla 

deficiência sensorial necessitam de observação e análise minuciosas para que se 

possam identificar as formas de comunicação e linguagem. 

Os sujeitos foram escolhidos tendo como critérios:  

 Apresentarem múltipla deficiência sensorial; 

 Estarem matriculados na rede municipal de ensino em sala regular; 

 Estarem matriculados no Ensino Fundamental I25;  

 Serem apoiados por Atendimento Educacional Especializado26; 

 Apresentarem a mesma faixa etária (de 6 a 12 anos). 

 

2.2.1  Dados dos sujeitos selecionados 

 

Quadro 3 – Caracterização dos sujeitos 

                                                           

25 Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-

se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei 
nº 11.274, de 2006) (LDB – Lei nº 9394/96).  A partir da Lei 11.274/2006, o Ensino Fundamental I passa a ser 
realizado em cinco anos – do 1º ao 5º ano.  
 
26 AEE – Atendimento Educacional Especializado - realizado preferencialmente na rede regular de ensino, ou, 

extraordinariamente, em centros especializados para viabilizar o acesso e permanência, com qualidade, dos 
alunos com necessidades educacionais especiais na escola. Constitui-se de atividades e recursos como: Ensino 
e interpretação de Libras, sistema Braille, comunicação alternativa, tecnologias assistivas, educação física 
adaptada, enriquecimento e aprofundamento curricular, oficinas pedagógicas, entre outros. (SEES/SEED/MEC, 
2007) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
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Nome
27

 Data de 

Nascimento 

Etiologia Deficiência 

 

Heitor 

 

17/07/2001 

 

Meningite 

 

Física/Motora 

Visual 

Processamento Auditivo Central (hipótese 

diagnóstica) 

 

Clara 

 

05/11/2001 

 

Agenesia do 

corpo caloso
28

 

Física/Motora 

Visual 

Processamento Auditivo Central (hipótese 

diagnóstica) 

 

 

2.2.2  Dados dos familiares entrevistados 

 

Quadro 4 – Caracterização do familiar entrevistado 

Aluno Entrevistado Estado Civil Filhos Escolaridade Socioeconômico 

 

Heitor 

 

Mãe 

 

Casada 

 

2 

 

6ª série – 

Fundamental II 

 

Baixo 

 

Clara 

 

Mãe 

 

Casada 

 

2 

 

Ensino Médio 

completo 

 

Baixo 

 

                                                           
27 Nomes fictícios 
28

 Agenesia de Corpo Caloso (ACC) é uma má formação congênita que se caracteriza pela ausência do corpo 

caloso, com o aumento significativo dos cornos occipitais. pode apresentar sintomas como: síndrome de 
desconexão cerebral, cefaléia, hemiparesia, hipotonia, convulsões, retardo no desenvolvimento psicomotor, 
podendo existir um déficit mental variável dependendo da extensão da agenesia e da associação com outras 
lesões. Pessoas com agenesia de corpo caloso podem apresentar falta de coordenação entre as atividades dos 
dois hemisférios cerebrais pela inexistência das fibras que os ligam. Dentre as possíveis causas para essa má-
formação encontram-se a associação com síndromes genéticas, erros inatos do metabolismo, exposição fetal a 
fatores tóxicos e isquemias. (GUEDES, Renan, 2012) 
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2.2.3  Dados dos professores entrevistados 

 

Quadro 5 – Caracterização do professor entrevistado 

Aluno Sexo Formação Especialização 

educação especial 

 

Heitor 

 

Feminino 

 

Pedagogia 

 

Nenhuma 

 

Clara 

 

Feminino 

 

Pedagogia 

 

Nenhuma 

 

2.3  LOCAL 

 

A pesquisa foi realizada em escolas da rede municipal de São Paulo em diferentes 

regiões da cidade. Ambos os alunos frequentam sala de aula regular e tem apoio de 

AEE – Atendimento Educacional Especializado em contraturno, conforme quadro a 

seguir: 

Quadro 6 – Caracterização da escola 

Alunos Série/Ano Escola – 
modalidade 

Região AEE Modalidade do 
AEE 

Heitor 4ª série / 5º ano Regular Zona sul SAAI – Sala de 
Apoio e 
Acompanhamen
to à Inclusão 

Na própria rede 
municipal de 
ensino. 

Clara 2ª série / 3º ano Regular Zona norte Instituição 
Especializada 

Em instituição 
conveniada à rede 
municipal de 
ensino. 

 

A pesquisa foi realizada na sala de aula e em outros ambientes em que os alunos, 

durante a pesquisa, eventualmente, tenham participado de atividades. 
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2.4  COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de registros escritos da observação direta 

em sala de aula e vídeos, gravados durante a observação em algumas atividades 

realizadas na escola regular. 

Como já mencionado, entrevistas com as mães e com as professoras dos alunos. As 

entrevistas semiestruturadas foram orientadas por questionário prévio (APÊNDICES 

A e B), que teve como intuito complementar as informações coletadas durante as 

observações e filmagens em sala de aula.  

 

2.4.1   Materiais e Equipamentos  

 

Para a coleta das informações foram utilizados os seguintes materiais e 

equipamentos: 

Filmagem: câmera Sony cyber-shot 16.1 mega pixels 

Entrevistas: câmera Sony cyber-shot 16.1 mega pixels 

Armazenamento dos dados: HD externo - Samsung 

Registro das observações: caderno e caneta 

 

2.4.2  Recursos 

 

Os recursos utilizados nesta pesquisa foram: observação direta; registro escrito das 

observações; filmagem; entrevista com professor e entrevista com um familiar.  
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2.4.2.1  Material registrado por escrito e gravação em vídeo, passando pelas 

etapas que seguem: 

 

Leitura cuidadosa dos registros das observações de cada sujeito, 

assinalando: 

 Levantamento das manifestações29 expressivas da criança com 

múltipla deficiência sensorial; 

 Levantamento das manifestações receptivas da criança com múltipla 

deficiência sensorial em relação às comunicações da professora e de 

colegas; 

 Levantamento das formas de comunicação e linguagem da criança 

com múltipla deficiência sensorial em relação à professora e aos 

colegas; 

 Levantamento das formas de comunicação e linguagem da professora 

com a criança com múltipla deficiência sensorial;   

 Levantamento das formas de comunicação e linguagem de colegas 

com a criança com múltipla deficiência sensorial.  

As cenas de filmagem foram utilizadas para ilustrar a análise dos dados do registro 

escrito. 

 

2.4.2.2 Entrevistas 

 

2.4.2.2.1  Com familiares 

 

                                                           
29

 As Formas de Comunicação indicam a categorização das possibilidades de manifestações comunicativas, que 

seriam o modo, o contexto, as intenções e razões individuais dos alunos pesquisados neste trabalho. 
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O questionário utilizado na entrevista com um familiar do(a) aluno(a) apresentou 10 

(dez) questões e teve como objetivos principais, conhecer: 

 Como a família “conversa” e interage com a criança; 

 Como a criança reage quanto falam com ela; 

 O que a criança expressa e como a família compreende;  

 Como a família reconhece as vontades da criança; 

 Como a família apresenta objetos, situações e pessoas novas; 

 Hábitos familiares de lazer; 

 As interações da criança com outras pessoas, além dos familiares; 

 Terapias e atendimentos educacionais especializados e os progressos a partir 

destes serviços; 

 As mudanças que a escola proporcionou. 

 

2.4.2.2.2  Com professores 

 

O questionário utilizado na entrevista com a professora do(a) aluno(a) apresentou 11 

(onze) questões e teve como objetivos principais, conhecer da professora: 

 Como “conversa” e interage com o(a) aluno(a);  

 Se percebe reação do(a) aluno com esta conversa; 

 Como identifica se o(a) aluno(a) quer algo ou se está sentindo algo; 

 Como é a relação dos colegas com o(a) aluno(a) e vice-versa; 

 Se há atividade diferenciada para o(a) aluno(a); 

 Como é o interesse e a busca por interação dos outros alunos; 
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 Se percebe as atividades que o(a) aluno(a) tem mais interesse;  

 Como apresenta objetos, pessoas e situações novas; 

 A frequência do(a) aluno(a) com múltipla deficiência sensorial à escola; 

 Como se dá a relação com os demais funcionários da escola; 

 A participação da família no processo de inclusão. 

 

2.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da leitura das entrevistas (família e 

professores), análise das anotações das observações e análise dos vídeos. Todas 

as informações obtidas durante a pesquisa foram categorizadas em duas partes 

(entrevistas e anotações e filmagens).  

 

2.5.1  Entrevistas 

 

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas (APÊNDICES C e D) 

para melhor compreensão e organização dos dados fornecidos pelas famílias e 

professores. Os principais objetivos foram: 

 Análise geral dos dados fornecidos;  

 Análise das formas de comunicação estabelecida entre criança/família e 

criança/professor, que foram informadas nas respostas; 

 Análise das informações acerca das manifestações comunicativas da criança 

quando está com a família e quando está na escola; 
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 Comparação das informações a respeito das formas de comunicação da 

criança: família X escola. 

 

2.5.1.1  Entrevista com professores 

 

Para análise e comparação das respostas apresentadas pelas professoras durante 

as entrevistas, apresentar-se-ão trechos de todas as perguntas/respostas realizadas 

nas entrevistas, conforme segue: 
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Quadro 7 – Trechos da entrevista com a professora do aluno Heitor 

Aluno: Heitor 

P Perguntas Respostas  R 

 
P1 

Como é que você conversa com o Heitor? Você usa só a fala? Usa 
toque? Apresenta objeto? Como é o seu diálogo com o Heitor, que 
você acha que pode ter algum tipo de resposta? 
 

Eu converso geralmente falo e toco nele [...] eu me sinto insegura 
[...] não sei se eu tô falando, e ele tá relacionando [...] então toda 
vez que eu vou falar com ele, pego na mão dele, toco nele, para 
ele perceber que eu estou falando diretamente com ele [...]. 

 
R1 

 
P2 

[...] você não tem a apresentação de um objeto, é só a fala e o toque 
para ele entender que é com ele? 

[...] de vez em quando eu mostro para ele, assim, um livro que a 
gente tá lidando [...] não sei se ele está entendendo ou não, mas 
sempre estou mexendo na mãozinha dele, tocando [...] para ele 
relacionar que eu estou falando com ele especificamente. 

 
R2 

 
 
 
P3 

E você percebe alguma reação, quando você conversa com ele?  
Você percebe que ele reage a alguma destas suas falas? 

Algumas vezes eu percebi, algumas vezes ele fez assim ‘não’ com 
a cabeça pra mim [...] às vezes eu pergunto: “você lembra da 
historinha que a gente estava contando sobre a bolsa amarela, aí 
ele fez assim com a cabeça que não”. [...] um dia eu pedi pra ele 
“ah, vamos dar um beijo” , daí ele deu o beijo direitinho [...] noto 
que ele tem assim uma [...] responde para algumas coisas que eu 
faço. 

 
 
 
P3 

 
 
P4 

Você consegue perceber quando ele quer alguma coisa?  Ou está 
sentindo alguma coisa [...] se está com fome ou sede ou com dor? 
Tem alguma reação dele que você percebe ou [...] é tudo o que você 
percebe ou é só em algumas situações? 
 

[...] tem algumas situações que eu percebo que ele faz [...] uma 
vez teve um caso engraçado, eu chamei a AVE - Auxiliar de Vida 
Escolar pra me ajudar porque eu vi que ele estava um pouco 
agitado. [...] gritando e estava um calor imenso na sala [...] [...] a 
gente tava tentando dar água pra ele e ele não aceitava [...] tem 
hora quando ele solta alguns grunhidos, uns gritos, eu sei que ele 
tá agitado [...] quando ele tá quietinho, quando tá com sono [...]. 

 
 
R4 

 
P5 

Quando tem alguma coisa que incomoda ele muda o 
comportamento [...]. 
 

Às vezes eu vejo [...] a gente nota que tem alguma coisa 
incomodando ele [...] Se não ele fica assim quieto mordendo as 
coisinhas dele, prestando atenção, com uma feição mais feliz [...]. 

 
R5 

 
P6 

Então é pela expressão dele?  
 

[...] é expressão visual, expressão do rosto dele, do olhar [...] Do 
balbucio dele que muda a tonalidade... 

 
R6 

 
 
P7 

Como é a relação dele com os colegas da sala? Tem esta 
interação? As crianças procuram por ele? Eles brincam e estudam 
juntos ou tem momentos separados?  

As crianças que estão perto dele, ajudam ele [...] Se ele derruba 
alguma coisa no chão eles vão lá e pegam, às vezes eles falam 
“Olha prô ele tá jogando os óculos” , “olha, é melhor guardar os 
óculos”. [...] eles dão uma dica, eu vejo assim eles também tentam 
cuidar [...], tem uma relação de cuidado, os que sentam em volta 

 
 
R7 
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dele [...]. 

 
 
 
P8 

[...] você acha que as crianças se interessam e interagem com ele, 
de que forma isto ocorre?  
 

[...] eles ajudam, apesar que não tem muita oportunidade, porque 
4ª série é uma série pesada, tem que dar matéria. [...] não tem 
uma hora mais lúdica [...] quem poderia responder melhor é o 
professor de Artes, de Educação Física, como é que ele se 
relaciona nessas aulas que são mais lúdicas [...]. 

 
 
 
R8 

 
 
P9 

Você acha que tem uma atividade que ele mais gosta? Ele 
demonstra isso? Tem alguma atividade que você percebeu que ele 
fica mais animado ou você não percebe esta diferença? 
 

[...] quando a gente trabalha canções, música, poesia rimada [...] 
que toda a classe lê junto e tem uma rima engraçada, que tem 
uma certa melodia na poesia, eu vejo que ele se interessa mais [...] 
quando canta musiquinha, aí ele também presta mais atenção [...] 
a feição dele muda, parece que ele gosta mais de participar, na 
música e na rima. 

 
 
R9 

 
 
P10 

[...] como você apresenta um objeto novo? Um material pedagógico 
diferente? Um brinquedo, utensílio [...].  

[...] as coisas novas que eu tenho dado pra ele é a AVE, ela me 
traz um material e fala “olha hoje eu peguei isto aqui lá na sala pra 
ele”[...] a gente brinca com ele, mostra, às vezes ele não se 
interessa muito [...] Eu vejo que ele se interessa mais pelas coisas 
mais conhecidas. [...] Dificilmente eu vi ele com coisas novas [...] 
fica lá do lado, a gente tenta mostrar e nada, ele joga [...]. 

 
 
R10 

 
 
P11 

E se tem situação nova, pessoas novas, por exemplo, sei lá, chegou 
um aluno novo ou vai ter um evento lá fora no auditório, você passa 
esta informação pra ele, que ele vai mudar de ambiente. Como é 
que você apresenta que vai ter alguma coisa que é diferente? 

[...] eu tento conversar com ele.  Não teve muitas coisas novas 
aqui, nada, aluno novo não apareceu nenhum, está sempre os 
mesmos [...] nós tivemos assim só um evento, que a gente 
comunicou com ele, porque no começo do ano ele faltou muito, ele 
veio já quase metade de março [...]. 

 
 
R11 

 
P12 

Ele tem frequentado as aulas todos os dias ou ele tem vindo em 
algumas situações? 
Quais os dias da semana que ele tem vindo? 
 

Não, todos os dias não, ele falta bastante. 
Praticamente ele falta um dia e vem outro. Segunda ele nunca vem 
[...] sexta também é difícil ele vir. [...] às vezes coincide de [...] vem 
terça, vem quinta [...] raramente ele veio três dias seguidos [...] E 
no começo do ano ele faltou bastante, ele começou quase já em 
março [...]. 

 
R12 

 
P13 

Na tua sala tem estagiário, tem alguma coisa neste sentido? Nada, não tem ninguém. 
 

 
R13 

 
P14 

[...] como é a participação da família neste processo de inclusão, 
você percebe que tem alguma participação? 

Não, eu não conheço nem a mãe dele, não conheci ninguém da 
família dele. 

 
R14 

 
 
P15 

[...] você não tem nem pela coordenação, você não sabe como é 
que é esta participação deles? 
 

Não, não sei. Não sei mesmo. [...] a coordenadora pedagógica me 
comunicou [...] ela falou pra mim que a mãe cuida bem dele, que 
ela tá sempre atenta [...] que ela sempre lê o recadinho que põe na 
agenda dele, ela falou assim: “pode mandar tudo que ela participa 
bastante”, mas eu não conheço pessoalmente, eu ainda não vi. 

 
 
R15 
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P16 

[...] de tudo o que você conhece do Heitor, o que você está 
encontrado de mais dificuldade no momento? 
 

[...] eu acho que a maior dificuldade é comigo... Eu fico muito 
ansiosa porque eu quero ajuda-lo [...] E eu tenho a sala inteira, e 
eu fico assim: “como será que eu posso chegar nele?” Então eu 
não sei como chegar, que materiais que eu poderia usar; ele 
responde ao que? É esta a dificuldade que eu tenho e que me 
causa assim um pouco de angustia [...]. 

 
R16 

 
P17 

[...] é mais a comunicação mesmo que te angustia? 
 

[...] não é a comunicação assim com ele em si [...] É, como eu 
poderia fazer para desenvolver melhor, para oferecer alguma coisa 
pra ele.  [...] a angustia que eu tenho, às vezes que tô dando aula 
de matemática para as crianças ‘sistemas de numeração decimal’ 
e daí ele fica lá e de vez em quando eu vou lá e falo com ele e eu 
fico assim: “Meu Deus, o que que eu faço agora com ele”[...] Como 
é que eu vou explicar, tô explicando a unidade, dezena, unidade 
de milhar numa quarta série que é grande e ele tá lá no canto e daí 
eu não sei o que faço com ele e é isso que me dá angústia [...] Eu 
não quero deixar ele isolado, ele assim lá sem fazer nada, 
encostado [...] Então é uma limitação, uma falta de conhecimento 
minha. 

 
P17 



87 

 

Quadro 7A – Trechos da entrevista com a professora da aluna Clara 

Aluna: Clara 

P Perguntas Respostas  R 

 
P1 

Como é que você fala com ela?  Como é que você conversa com 
ela? Usa só a fala? Utiliza o toque? Utiliza objeto? Como faz para ter 
esta fala com ela? 

[...] são pequenas falas [...] com o toque, objetos, no caso o 
caderno. O calendário para a antecipação pra ela do que vai ter 
[...] de como vai ser a rotina. Se falar muita coisa, sai fora do 
contexto pra ela. 

 
R1 

 
P2 

Como você percebe que ela reage com essa conversa? Alguma 
coisa modifica quando você está tendo esta apresentação de rotina, 
por exemplo? 
 

Ela tenta acompanhar, participar. Tem momentos que ela desliga 
um pouquinho [...] até por conta do campo visua [...] tem que 
esperar um pouquinho [...] a gente vai tentando [...] os 
movimentos mostram se ela não está gostando... Se quer mais 
música, se não quer [...]. 

 
R2 

 
 
P3 

Como você sabe se ela quer alguma coisa, se está sentindo alguma 
coisa; consegue perceber se ela sente fome, sede, dor, se está 
nervosa, enfim, tem alguma reação dela que você sabe alguma 
informação nesse sentido? 

Estou aprendendo, porque às vezes passa despercebido.  
No começo do ano ela não conseguia nem ficar muito tempo [...] 
chorava bastante, se irritava muito com o barulho, agora ela já 
suporta mais. A gente percebe por conta da vocalização [...] em 
alguns momentos parece que ela não está gostando, mas acho 
que tá, pra mim ainda é difícil, saber [...]. 

 
R3 

 
 
P4 

Como que você percebe a relação dela com os colegas? Como é 
esta relação, de interação [...] eles brincam e estudam juntos ou há 
momentos separados. Como é a dinâmica da sala, esta relação dela 
dentro da sala? 

Eles meio que, incluíram ela [...] a criança não tem esta questão 
do preconceito, ela quer ajudar [...] eles acompanharam mesmo, 
junto comigo abraçaram a causa e querem ajudar [...]  ajudam 
bastante, tem muito carinho por ela.. 

 
 
R4 

 
 
P5 

E as atividades como você faz pra ela acompanhar? [...] o que a gente teve de orientação: sempre estar tentando que 

ela participe [...] tentando adaptar pra ela, a atividade; se vai ser 

uma leitura de um poema, vai ter a leitura, o textinho no caderno 

dela, mas tem que ser o concreto, mostrar o objeto e aproveitar o 

que vai ser trabalhado no dia [...]. 

 

 

R5 

 
P6 

Você tenta fazer o alinhamento? 
 

Claro, mas na matemática e em coisas muito específicas já fica 
difícil... 

 
R6 

 
 
P7 

[...] de que forma as crianças buscam interação com ela? Eles 
falam? Eles tocam? Como é? 
 

Tocam, falam, dão beijinho, ajudam a limpar, no caso da baba, se 
preocupam, vão ver se tem outra toalhinha. Fora, no recreio, com 
a AVE – Auxiliar de Vida Escola querem brincar [...] colocaram 

 
 
R7 
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bonequinha pra Clara brincar também... 

 

P8 

 

[...] quais as atividades que você percebe que ela mais gosta e como 
ela demonstra isso? 

A música é uma das atividades, que fez até que ela ficasse um 
pouco mais [...] foi até uma dica da mãe. Sempre tento trabalhar 
as cantigas, as parlendas, os poemas, contos, que também dá 
pra ela ouvir. 

 
R8 

 
P9 

Como ela muda o comportamento? 
 

Ela fica querendo bater a mãozinha, querendo bater a palma, ou 
a mãozinha na mesa [...] a gente vê que ela fica feliz... 

 
R9 

 
P10 

Como você apresenta objetos novos? Você vai ter uma atividade 
nova, um livro ou um brinquedo novo, ou um utensílio, como você 
apresenta isso pra ela, como introduz essas atividades novas pra 
ela?  

Com o calendário, sempre tentando acompanhar, para antecipar 
o que vai ter: “Olha Clara, agora vai ter: “a leitura”, “terminou”, 
vamos colocar na caixa”. [...]. fazendo que ela tente sentir pelo 
tato mesmo, pela explicação e pelo toque. 

 
R10 

 

P11 

Se tiver uma situação nova ou pessoa nova? Vai ter uma 
apresentação de teatro, na escola, alguma coisa assim, como você 
antecipa isso pra ela? 

Teve mesmo o teatro aqui, até ela acompanhou um pouquinho 
[...] eles falaram se ela queria ficar até mais a frente, a AVE 
colocou ela mais ali na frente. Como a gente não sabia, não dava 
pra pontuar no calendário, aí eu falei pra ela “olha Clara, agora a 
gente vai ver uma apresentação de teatro” [...] "vai acontecer 
isso...”.  
 

 
R11 

 
 
P12 

Ela frequenta aula todos os dias?  Ela frequenta só na segunda e terça, neste ano. No começo ela 
até ficava um pouco mais, mas depois que ela conseguiu o TEG 
(Transporte Escolar Gratuito) ela vem mais ou menos umas 8 
horas, e vai embora umas 10h40min. 

 

 

R12 

 

 

P13 

Na tua sala há estagiário, mediador, alguém que te auxilie? Não, estagiário mesmo assim pedagogicamente eu não tenho. 
Tenho a AVE, que seria a cuidadora da troca, da alimentação, da 
locomoção.  Ela não pode estar comigo ali. 

 

 

R13 

 
P14 

Como é que é a participação da família dela nesse processo de 
inclusão? 
 

Eu tive mais contato com a mãe, o pai eu não conheci, mas é 
excelente. Acho que todo o sucesso da Clara está no aceitar pela 
família. Acho que é a primeira coisa.   

 

R14 

 
 
P15 

O que você viu de mudança marcante, o que você acha de positivo 
nessa, nessa presença dela com outras crianças?  
 

É muito válido. A gente acaba aprendendo este novo olhar e as 
crianças também. É bom porque tem que haver este respeito, 
com as diferenças. Clara avançou, pois não tolerava muita coisa 
e ficava pouquinho tempo. A mãe teve neném e ela ficava menos 
tempo ainda. A mãe acompanhava, ela chorava muito. 

 
 
R15 
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Quadro 8 – Categorização dos dados fornecidos pelas professoras 

Categorização Heitor Resposta Clara Resposta 

Como conversa com o 

aluno (a) 

 

Fala Sempre R1 Sempre R1 

Objetos Às vezes R2 Sempre R1 

Toque Com 

frequência 

R1/R2 Sempre R1 

Outros Exploração 

Visual – 

R2 Calendário  R1 

Percebe reação do aluno (a) com a 

conversa 

Algumas 

vezes 

R3 Sim R2 

Conhece a manifestação do aluno (a) 
quando sente ou deseja algo 

Algumas 

situações 

R4/R5/R
6 

Algumas 

situações 
R3 

Relação com os colegas 
de classe. Estudam e 
brincam: 

Juntos Sim – alunos 
que estão 

perto. 

R7 Sim  R4/R5/R
6 

Separados Não informado  Não informado  

Os alunos se interessam e interagem  Sim R8 Sim R7 

Demonstra gostar de alguma atividade Música – R9 Música R8/R9 

Como apresenta objetos 
novos 

Fala Sempre R10 Sempre R10 

Exploração 

tátil 

Não R10 Sempre  R10 

Exploração 
visual 

Sim R10 Sempre R10 

Outros Não R10 Experiência 
em contexto 

R10 

Como apresenta pessoas 
e situações novas 

Fala Com frequência R11 Sempre R11 

Exploração 

tátil 

Não R11 Não informado  

Exploração 
visual 

Não R11 Não informado  

Outros Não R11 Calendário – 
às vezes 

R11 

Frequenta as aulas todos os dias Não R12 Não R12 

Há estagiário na sala de aula Não R13 Não R13 

A família é participativa? Às vezes R15 Sim R14 

Maior dificuldade encontrada na relação 
com o aluno? 

Oferecer algo 
para que seja 
incluído nas 
atividades e 

conteúdos da 
turma. 

R17 Comunicação R13 
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2.5.1.2  Entrevista com família (mães) 

Para análise e comparação das respostas apresentadas pelas mães durante as 

entrevistas, apresentar-se-ão trechos de todas as perguntas/respostas realizadas 

nas entrevistas, conforme segue: 
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Quadro 9 – Trechos da entrevista com a mãe do aluno Heitor 

Aluno: Heitor  

P Perguntas Respostas  R 

 
P1 

[...] como você conversa com seu filho? Usa só a fala? Usa o toque, 
usa objeto? 

Uso a fala e objeto. Quando ele chega da escola eu mostro o 
lanche pra ele fazer escolhas: “[...] o que que você quer lanchar?” 
Pego dois tipos de alimentos e mostro pra ele, o que ele olhar, o 
que ele por a mão aí eu dou. [...] e tudo que eu vou fazer eu falo.   

 

R1 

 
P2 

E como você acha que ele reage com sua conversa? [...] quais são as 
formas de reação dele com essa sua conversa?  
 

[...] tudo assim ele reage com alegria, tudo, tudo, com sorriso... 
 

 

R2 

 
P3 

Tem alguma coisa que ele negue, tem essa diferença? Você percebe 
quando ele quer ou quando ele não quer?  

Se é algum brinquedo, por exemplo, ele logo joga [...] Mas assim, 
se eu falo que a gente vai sair pra algum lugar, ele reage sempre 
com sorriso... 

 

R3 

 
P4 

Você acaba percebendo mais no sentido dele ficar no desconforto? 
 

[...] por exemplo, pra escovar dente, ele não gosta... ele já vem e já 
joga a escova... Algumas coisas que ele não gosta ele atira longe, 
mas se é para ir a algum lugar [...] pro médico ou pra escola...é 
sempre positiva. 

 

R4 

 
P5 

[...] como você sabe que ele tá sentindo alguma coisa, com fome, com 
sede, com dor, como você sabe estas coisas? 
 

Com dor ele reclama, com fome ele não reclama, nem se tiver de 
xixi, se tiver de coco... 
Se estiver doendo ele reclama  
É um trabalho menina pra tomar água... 

 

R5 

 
 
 
P6 

As coisas que ele gosta e não gosta, como você sabe isso? 
De tudo? Desde brincadeira, música, comida, tem alguma coisa que 
ele goste mais? Não tem nenhuma rejeição? 
 

Música ele adora... Qualquer música que eu cante pra ele, ele se 
manifesta. Quando ele não quer também ficar deitado, ele não fica, 
ele levanta sozinho e senta, eu deito ele senta... E de brinquedo é 
só aparelho sonoro, que chama a atenção dele. 
Gosta de tudo.  
 A única coisa que ele nunca gostou foi jiló.  

 

 

R6 

 

 
 
P7 

Como você apresenta objetos novos pra ele? Você ganhou um 
presente, ou tem um copo diferente, um objeto novo, como é que você 
apresenta isto pra ele?  
 

[...] eu mostro, chego perto dele, se ele ganhou um presente, eu 
chego perto dele [...] se chegar pertinho ele vai com a mão [...] e 
logo pega, se é saquinho que faz barulho ele fica porque ele gosta 
do barulho, mas se não ele descarta logo. 

 

R7 
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P8 

E pessoas novas, um primo, alguém diferente, uma pessoa diferente, 
você faz esta apresentação pra ele?  
 

Também faço. Às vezes vai lá minha sobrinha, que não é muito de 
ir em casa, às vezes vai: “Heitor, a Rafaela tá aqui, ela veio brincar 
com você” e ela adora ele. [...] pelo menos lá em casa está sempre 
alegre.  Com a professora não sei, porque eu ainda nem a conheci, 
não sei como é o contato dele com ela, se ele tem alguma objeção.  

 

 

R8 

 
P9 

Vocês costumam passear? Tem algum lugar onde vocês costumam 
ir?  
 

Difícil, mais na casa da minha mãe, que mora aqui no bairro.   

R9 

 
P10 

Ele tem algum amigo? [...] algum vizinho vai lá brincar? Como é a 
relação dele com essas crianças?  
 

Minha sobrinha, mais a outra que mora encima de mim. A reação 
normal, legal, brinca com ele [...]. 
 

 

R10 

 
P11 

Ele frequenta alguma instituição especializada? Não. Frequenta SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à 
Inclusão) 

 

R11 

 
P12 

Faz algum tipo de terapia? 
 Já fez fono? 
 

Agora ele começou a fazer físio respiratório, né.  Até o ano 
passado ele fazia motora e agora respiratória. 
 Já fez fono, já fez Terapia Ocupacional, já fez equoterapia

30
. 

 

R12 

 
P13 

E neste tempo destas terapias, você acha que teve alguma evolução?  Muita, bastante. Percebo o Heitor cada dia melhor, cada dia melhor.  

R13 

 
P14 

O que mudou no comportamento do Heitor depois que ele começou a 
frequentar a escola?  

Desde os 4 anos e meio, no começo, ele não gostava do barulho, 
nem de criança se aproximando dele [...] depois com o convívio ele 
se dá super bem [...] no ano passado que eu ficava com ele, as 
crianças vinham perto: “[...] faz o índio, manda beijo" [...] o que as 
crianças falarem com ele, ele faz. Ele tem contato bem legal com 
as crianças.  

 

R14 

 
P15 

Como você, sua família, participam deste processo educacional do 
Heitor? Vocês vão à escola? Como é esta relação ao longo destes 
anos?  

[...] eu sempre estive presente na sala de aula. Desde que ele 
começou com 4 anos e meio até o ano passado. Este ano é que 
não estou mais ficando com ele, mas eu sempre estive presente 
com ele em sala de aula, sempre acompanhei de perto.   

 

R15 

 E nesta comunicação do Heitor, como você acha que ele compreende 
as coisas? É só pela fala mesmo? Do que se fala com ele, como ele 
se expressa? Então você acha que tem alguma coisa que possa 
observar?  
 

Acho que é mais a fala, falar com ele e mostrar o que vai fazer [...] 
Se vai pintar, como ele tem déficit visual se mostrar pra ele, ele vai 
com a mão, vai pegar [...] Acho que mais falar mesmo com ele... 
Percebo que algumas coisas ele entende, mas não é tudo o que 
ele compreende. 

 

                                                           
30

 Equoterapia: De acordo com a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas 

áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. 
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Quadro 9A – Trechos da entrevista com a mãe da aluna Clara 

Aluna: Clara  

P Perguntas Respostas  R 

 
 
P1 

Como você conversa com a Clara? É só fala, você usa objeto, usa 
toque, como é que você passa a informação para ela? 
 

Eu uso a fala e dependendo da situação mostro algum objeto e 
chego a levar a mãozinha dela no que eu estou mostrando no 
momento, se tem algo para ela estar tocando. 

 

R1 

 
P2 

Você percebe alguma reação? Percebo sim. Quando está a fim deixa levar a mãozinha dela, 
encosta, espera um pouquinho, tenta entender o que está 
acontecendo; quando não está muito a fim, tira a mão, começa a 
gritar, a reclamar... 

 

R2 

 
 
P3 

E como você sabe que ela está sentindo alguma coisa, Fome, sede, 
calor? 

Fome é por causa do horário. Programado para ela comer. Se 
passou um pouco do horário, ela começa a chupar a língua, aí sei 
que ela está com fome. Dor, se ela chora com lágrima, porque 
quando é de manha não tem lágrima. 

 

 

R3 

 
 
P4 

O que ela gosta e o que ela não gosta e como você sabe disso? Ela não gosta de barulho, é uma coisa muito visível. Na escola na 
hora do intervalo, aquele barulho das crianças gritando, correndo, 
ela reclama, começa a gritar [...] Não gosta, também, de ambientes 
diferentes, estranha um pouquinho e começa a gritar. 
Ela gosta de música. 

 
 
 
R4 

 
 
P5 

E como você apresenta objetos novos para ela? Sempre mostrando mesmo, para ela localizar primeiro pela visão; 
se vejo que está difícil levo a mãozinha dela [...] E sempre falando: 
“olha que bonitinho”, “é redondo, é grande, é preto, é feio”.   

 

R5 

 
P6 

E situações e pessoas novas [...] Quando são pessoas novas ou 
situações novas, uma festa, sei lá, um passeio diferente? 

Sempre aviso antes o que a gente vai fazer, onde vai, quem é. 
Pessoas que sabem como ela é, chegam e falam: “oi Clara eu 
sou..."  e a pessoa se apresenta. Quando a gente vai na festa, 
sempre aviso antes: “[...] vai ter o aniversário tal e a gente vai, vai 
ter bolo, bexiga ..." 

 

R6 

 
 
P7 

Onde vocês costumam passear? Vão às praças, ao shopping? 
 

Fora a casa da minha mãe aqui do lado [...] faz tempo que a gente 
não tem um passeio longo... 
[...] ela não gosta muito de mercado, não gosta de shopping por 
causa do barulho. Então eu nem levo, ela fica com minha mãe. O 
passeio que ela gosta é praia.  

 
 
R7 

 
P8 

Tem algum amigo que da região que fique com ela ou é só com o 
irmão? 

Tem a prima chamada Ingrid, tem a Sofia e tem a Naná, Naná é a  
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 paixãozinha dela, que é a minha afilhada. R8 

 
 
P9 

Ela frequenta alguma instituição especializada? 
Qual o tipo de terapia que ela faz? Ou é só atendimento pedagógico? 
 

Adefav. Ela lá está fazendo só o atendimento pedagógico, e terapia 
fora ela está fazendo ecoterapia... 

 
R9 

 
P10 

Nesse atendimento você acha que ela evoluiu? Quando ela começou 
o atendimento pedagógico? 
 

Evoluiu, melhorou bastante... ficou mais atenta. Antes ela não 
deixava pegar na mão, ainda tem um pouquinho de resistência de 
levar até o objeto, até o brinquedo [...] hoje tá melhor, aceitando 
mais, ela toca mais... 

 
R10 
 

 
P11 

A comunicação, você acha que também melhorou? 
 

Melhorou, ela presta mais atenção na voz da pessoa, se interessa, 
mais pelos outros sons... 

 
R11 

 
 
P12 

Mudou alguma coisa desde que ela começou a frequentar a escola, 
não o atendimento educacional especializado, a escola? O que mudou 
no comportamento da Clara?  

Mudou, ela está aceitando mais. Quando tinha muito barulho ela 
gritava logo, agora ela consegue, assim, tentar entender um pouco 
o que está acontecendo para depois reclamar. Ela espera, vê 
realmente se vai continuar o barulho, para depois reclamar.  

 
 
R12 

 
P13 

Como que é a participação de vocês nesse processo educacional da 
Clara? Vão á escola, vocês ligam?  

Vou sempre à escola, agora que ela está indo de TEG (Transporte 
Escolar Gratuito). Se tenho alguma dúvida mando um bilhetinho 
para a professora e ela manda de volta. Eu estou sempre encima 
não deixo à toa não.  

 
R13 

 
P14 

[...] e o que vocês pensa para este futuro da Clara na escola e com o 
Atendimento Educacional Especializado? 

Penso em melhorar a comunicação, acho importante. Ela se 
comunicar, para eu poder entender e as pessoas que estão ao 
redor também entender o que ela quer e o que ela está querendo 
fazer... 

 
R14 

 
P15 

Você acha que o Atendimento Educacional Especializado consegue 
ajudar nisto? Você vê abertura na escola para isto? 
 

Na escola eu acho bastante complicado, acho que tem que ter um 
apoio especializado, alguém junto, para estar aprendendo a parte 
da comunicação, um trabalho mais profundo. Acho que é assim, a 
parte dela na sala de aula é mais o social mesmo, de ela estar 
aceitando outras crianças, aceitando outras vozes. 

 
 
R15 
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Quadro 10 – Categorização dos dados fornecidos pelas mães 

Categorização Heitor Resposta Clara Resposta 

Como conversa com o (a) 

filho (a) 

Fala Sempre R1 Sempre R1 

Objetos Às vezes R1 Às vezes R1 

Tato Às vezes R1 Às vezes R1 

Outros Não informado  Não informado  

Percebe reação do (a) filho (a) com a 

conversa 

Sim R2 Sim R2 

Conhece a manifestação do (a) filho (a) 

quando sente ou deseja algo 

Sim R2/R3/R

4/R5 

Sim R3 

Demonstra gostar de alguma atividade Música R6 Música R4 

Demonstra não gostar de algo Escovar os 

dentes 

R4 Barulho R4 

Como apresenta objetos 

novos 

Fala Sim R7 Sempre R5 

Exploração 

tátil 

Sim R7 Sempre R5 

Exploração 

visual 

Sim R7 Sempre R5 

Outros Não informado  Não informado  

Como apresenta pessoas 

e situações novas 

Fala Sim R8 Sempre R6 

Exploração 

tátil 

Não informado  Não  

Exploração 

visual 

Não informado  Não informado  

Costuma passear Raramente R9 Raramente R7 

Tem amigos fora da escola Sim (da própria 

família) 

R10 Sim (própria 

família) 

R8 

Frequenta Atendimento Educacional 

Especializado 

SAAI – Sala de 

Apoio e 

Acompanhamento à 

Inclusão 

R11  

Instituição 

Especializada 

R9 

Faz Terapia Fisioterapia 

respiratória 

R12 Ecoterapia R9 

Houve mudanças ao entrar na escola Sim R14 Sim R12 

Família participa do processo 

educacional 

Sim R15 Sim R13 
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2.5.2  Vídeos e Registros Escritos 

 

Devido ao fato de as manifestações de comunicação expressiva e as reações aos 

estímulos comunicativos serem, muitas vezes, de difícil percepção, foi necessário o 

registro em vídeo para posterior leitura das manifestações comunicativas durante as 

atividades e o registro escrito, para apoiar a análise dos vídeos.  

As atividades observadas em sala regular foram registradas manualmente em 

caderno e com o registro dos seguintes dados:  

 Data da observação; 

 Local de permanência do aluno na sala de aula; 

 Pessoas que interagem;  

 Manifestações comunicativas; 

 Maneira de antecipação das atividades; 

 Conteúdo apresentado à sala; 

 Formas de apresentação do conteúdo ao aluno; 

 Estratégias e adequação curricular; 

 Diálogos: professor X aluno; 

 Diálogos: alunos X aluno; 

 Contexto geral das atividades em que os alunos estão incluídos. 

 

2.5.2.1  Registros escritos 

 

Quadro 11 – Registro das observações em sala de aula - Heitor 
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Aluno Heitor 

Data Observação 

 

20/03/2012 

 Conteúdo trabalhado: sinônimos, leitura de texto e palestra no auditório. 

 Permaneceu isolado, nenhuma interação intencional com professora ou 
colegas. 

 Heitor esteve sentado próximo à porta, do lado oposto à mesa da 
professora, na primeira fileira. 

 Comportamento: agitação motora, mordidas na mão, tira os óculos, isola-
se com mordedor infantil. 

 Professora leu história sobre Hércules, porém sem contextualizar para o 
aluno. 

 Durante a leitura, com a aproximação da professora, demonstrou-se atento 
auditivamente, direcionando a cabeça. 

 Professora fez perguntas e Heitor movimentou a cabeça em negação e 
sorriso. 

 Quando professora se afastou, iniciou movimentos corporais, vocalizações 
e autoagressão (morder as mãos). 

 Todos os alunos tinham livro sobre a mesa, mas não Heitor. 

 Não havia calendário. 

 Durante a palestra no auditório (com vídeo): atento ao vídeo quando com 
movimento, cores e música, porém com imagens de pessoas não deu 
atenção. 

 “Dançou” com a música do vídeo. 

 Momentos de tranquilidade e agitação. 

 Demonstrou ficar com sono. 

 

22/03/2012 

 Início com aula de educação física: professor propôs uma atividade, mas 
excluiu o aluno, afirmou não ter condições de incluí-lo. 

 Não houve antecipação de que iria para a aula de educação física. 

 Durante a atividade interagiu bem com a AVE – auxiliar de vida escolar: 
respondeu às perguntas feitas com ‘sim’ (movimentos de cabeça para 
baixo) e com ‘não’ (movimentos de cabeça em negação). 

 Na volta para a sala de aula, a professora não interagiu com o aluno. 

 Heitor esteve sentado próximo à porta, do lado oposto à mesa da 
professora, na primeira fileira. 

 Professora pediu para ver os cadernos dos alunos, mas não de Heitor. 

 Professora ‘gritou’ com a sala e Heitor se agitou, deu ‘batidas’ na mesa, 
como quem bate em uma porta. 

 Conteúdo: geografia – mapa mundi. 
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 Professora trocou de atividades, buscou livros para os alunos, menos para 
Heitor. 

 Nenhuma contextualização para o aluno. 

 A professora interagiu com Heitor: tocou em sua mão e falou com ele 
sobre o conteúdo da aula. 

 Leu o texto tocando em sua mão. 

 Mostrou figuras dos livros e explicou a imagem: Heitor sorriu e fez 
movimentos corporais e buscou a exploração tátil do que está sendo 
apresentado. 

 Ouvindo a voz da professora, fez a busca com o olhar, direcionou o olhar 
para a professora. 

 A professora se afastou e Heitor a buscou com a mão, segurando o 
avental e a puxou. 

 Neste dia esteve atento com busca auditiva e visual da professora. 

 Quando isolado iniciou imediatamente vocalizações (gritos), movimentos 
corporais (batidas na mesa), autoagressão (morder as mãos). 

 

27/03/2012 

 Conteúdo: matemática – sequência numérica. 

 Heitor esteve sentado próximo à porta, do lado oposto à mesa da 
professora, na primeira fileira. 

 Heitor esteve bastante agitado (movimentos corporais, vocalizações e 
autoagressão). 

 Durante a agitação, um colega de sala pegou a toalha que caiu no chão e 
falou com ele, Heitor se acalmou no mesmo instante. 

 Trouxe para a escola um brinquedo sonoro infantil. 

 A professora fez a leitura do conteúdo para a sala e pediu aos alunos para 
lerem. 

 Neste dia a interação com a professora foi por menos tempo, apenas para 
colocar os óculos e limpar o rosto do aluno. 

 Heitor jogou o brinquedo e a toalha no chão por diversas vezes e, todas as 
vezes algum aluno pegou e falou com ele, deste modo, se acalmou e 
sorriu. 

 

10/04/2012 

 Conteúdo: língua portuguesa – texto sobre civilização grega. 

 Heitor esteve sentado ao lado de amigos. 

 Ficou bastante agitado (movimentos corporais, vocalizações e 
autoagressão). 

 A professora iniciou a reorganização da sala de aula, procurando 
aproximar alunos com maior dificuldade de aprendizagem. 

 Iniciou a leitura de texto sobre as estações do ano e o mito grego para 
explicação destas estações. 
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 Alunos iniciaram a leitura, mas o som é muito baixo e Heitor ficou agitado. 

 Não houve adaptação de material para contextualização do conteúdo; 

 A professora solicitou ao colega que estava ao seu lado que apresentasse 
e explicasse as figuras para Heitor, mas o aluno não se aproximou muito. 

 A professora explicou o texto para a sala. Heitor demonstrou atenção à voz 
da professora. 

 Outro aluno, que estava mais distante, tomou a iniciativa e tentou se 
aproximar, porém pareceu não saber como falar com Heitor. 

 

 

Quadro 11A – Registro das observações em sala de aula - Clara 

Aluna Clara 

Data Observação 

 

12/09/2011 

 Conteúdo: música “Borboletinha”. Clara esteve calma no início da aula. 

 Há calendário com sequência de três atividades: objeto concreto e alto 
contraste. 

 Caderno de repasse das atividades com textura e alto contraste. 

 A professora antecipou as atividades com objeto do calendário; falou em 
tom calmo e direcionado à aluna; oportunizou exploração tátil e tempo para 
posicionamento e localização visual. 

 Colegas da sala interagiram segurando a mão de Clara, neste momento a 
agitação motora diminuiu. 

 Nos momentos em que não houve interação ou ficou ociosa, agitou-se 
motoramente e vocalizou (gritos). 

 A professora fez a contextualização da música para a sala toda por meio 
de desenhos; para Clara apresentou o mesmo desenho em tamanho e 
contorno maiores, recortou papel e fez bolinha para que Clara explorasse 
tatilmente na hora de colar no desenho. 

 No momento de ir para o lanche, a professora apresentou objeto do 
calendário para antecipar que iria sair da sala de aula. 

 Quando chegou o horário do lanche a atividade foi interrompida no meio. 

 Clara lanchou sozinha, pois fica muito agitada com o barulho do intervalo, 
mas após comer, ficou com os colegas de classe nas brincadeiras de 
páteo. 

 A Auxiliar de Vida Escolar (AVE) tirou Clara da cadeira de rodas, Clara 
demonstrou prazer em sair da cadeira (modificou a vocalização e fez 
movimentos corporais para sentar no chão e explorar terra ou grama). 

 Demonstrou insatisfação ao voltar para a cadeira: esticou o corpo, 
dificultando que a colocassem na cadeira, modificou a entonação das 
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vocalizações e agitou-se motoramente. 

 Ficou atenta quando crianças se aproximaram e cantaram para ela. 

 A AVE cantou o tempo todo durante o intervalo, mas as músicas foram 
descontextualizadas (parabéns pra você; música de festa junina, etc.). 

  

19/09/2011 

 Aluna agitada e chorando, mas logo ficou tranquila. 

 Calendário com dois objetos de rotina (livro com cola e colher). 

 Quando a aluna chegou o calendário já estava organizado; ela não 
participou da organização da rotina. 

 Uma colega de classe tentou interagir por meio da fala, Clara respondeu 
com movimentos corporais 

 A aluna ficou boa parte do tempo sozinha, sentada na primeira fileira ao 
lado oposta à professora. 

 Conteúdo: Conto “João e Maria”; Clara ficou atenta ao som do rádio (reduz 
as vocalizações e movimentos corporais). 

 A professora fez a leitura do alfabeto com os alunos, em voz alta, Clara 
sorriu e fez movimentos com as pernas, emitiu sons e bateu na mesa. 

 Ganhou beijo de um colega; modificou o posicionamento das pernas; 

 A professora fez perguntas aos alunos. Clara agitou-se a cada fala da 
professora. 

 A coordenadora entrou na sala, falou com Clara, pegou na mão e cantou. 
Clara dirigiu o olhar e parou os movimentos corporais. 

 A professora apresentou que iriam ouvir contos. O rádio ficou próximo à 
aluna.  

 A professora apresentou um CD para que Clara explorasse sensorialmente 
(tato e visão) e explicou o que iriam fazer por meio da fala. 

 A sala ouviu os contos: Chapeuzinho Vermelho; A Bela e a Fera e João e 
Maria. Clara ficou atenta ao som e apresentou os seguintes 
comportamentos: movimentou o pé direito quando a voz do narrador 
aumentou ou mudou e quando a música de fundo era mais agitada. 

 Ao final os alunos aplaudiram e Clara fez leve movimento com o corpo. 

 Muita agitação na sala. A professora entregou livros para os alunos e o 
apresentou para Clara. A capa é vermelha e ela procura fixar o olhar. A 
professora deixa um livro na mesa de Clara, que manifesta ter percebido o 
livro em sua mesa ao movimentar as mãos e fazer a busca com o olhar.   

 Como Clara lancha em horário diferente, a história foi interrompida e ela 
saiu da sala de aula. Antes, a professora apresentou a colher e a informou 
que iria para o lanche.  

 A AVE cantou enquanto tentava dar o lanche, mas Clara recusou, fechou a 
boca, vocalizou e devolveu o alimento que estava na boca. 

  A AVE perguntou se ela queria brincar e Clara agitou-se motoramente e 
vocalizou alto; esticou-se na cadeira. 

 Clara saiu da cadeira e com apoio deu alguns passos; Sentou-se na areia 
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e sorriu muito; explorou tatilmente a areia. 

 Quando teve que voltar para a cadeira, vocalizou e contraiu o corpo. 

 No intervalo várias crianças se aproximaram e cantaram para Clara; 

 

17/10/2011 

 Durante a chamada Clara permaneceu tranquila. 

 Quando ficou muito tempo sozinha vocalizou e fez movimentos corporais. 

 Conteúdo: leitura da história “O Peixe Arco-íris”, Clara ficou atenta à voz da 
professora. 

 A rotina do calendário já estava pronta quando chegou. 

 Foi para o lanche sozinha; a professora antecipou apresentando objeto 
(colher). 

 Funcionários da escola conversaram com ela no intervalo; movimentou-se 
e vocalizou. 

 Movimentos corporais e vocalizações para indicar quando gosta e não 
gosta. 

 Voltou para a sala e o barulho dos colegas a deixou agitada. 

 A professora deu 5 minutos para que os alunos descansem após o 
intervalo, todos ficaram em silêncio e Clara bateu na mesa. 

 A professora apresentou CD e avisou a aluna que iriam ouvir contos: A 
Bela Adormecida e Patinho Feio. 

 Voltou do intervalo bastante agitada e vocalizando muito alto. 

 

27/11/2011 

 Clara, como nas aulas anteriores, esteve com sua cadeira posicionada na 
primeira fileira do lado oposto ao da professora. 

 O calendário estava organizado com as três rotinas: livro de história, CD e 
colher do almoço. 

 Demonstrou-se bastante agitada e impaciente. 

 Conteúdo: avaliação Língua Portuguesa; Ditado: materiais escolares. 

 Atenta à voz da professora; diminuiu a agitação quando a professora falou. 

 Clara bateu na mesa. 

 A professora conversou com Clara olhando para ela, com fala pausada e 
contextualizada (de acordo com a ação e material apresentado a ela), 
informando que iriam fazer a leitura do livro, que apresentou para 
exploração tátil e visual. 

 Clara ficou tranquila quando a sala esteve em silêncio e agitada quando o 
barulho aumentou: vocalizações e movimentos corporais se intensificavam; 

 Demonstrou bastante agitação e tranquilizou-se quando o CD começou a 
tocar, com a música sorri. 

 Cruzou e descruzou as pernas muitas vezes. 
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Imagens do calendário e caderno de repasses de Clara: 

 

 Imagem 4 – Calendário 

 Imagem 5 – Calendário 

 Imagem 6 – Caderno de Repasse 
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  Imagem 7 – Caderno de Repasse 

 Imagem 8 – Caderno de Repasse 

 

A professora da aluna Clara organizou a rotina por meio de Calendário Diário. 

Observando as IMAGENS 4 e 5 pode-se observar a organização da rotina em três 

atividades. As IMAGENS 6, 7 e 8 representam o Caderno de Repasse, pelo qual a 

professora repassa o conteúdo trabalho em classe para dialogar com a aluna. 

 

2.5.2.2  Registros em vídeo 

 

Os alunos desta pesquisa utilizam forma de comunicação não simbólica31, portanto, 

para a análise das manifestações observadas nos vídeos, usar-se-á tabela que 

                                                           
31

 Não simbólica, pré-simbólica ou pré-linguística.  
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elenca as várias formas de comunicação não simbólica. O quadro e a codificação do 

quadro foram baseados em Nunes (2005) (ANEXOS C e D). 

 

Quadro 12 – Lista de verificação das formas de comunicação não simbólicas 

utilizadas pelo (a) aluno (a) no contexto de sala de aula – aluno Heitor.  

Formas de Comunicação  Para quê? Contextos onde usa 

Orientação do olhar  Atenção à voz do outro; 

 Localização de objetos;  

 Atenção à movimentação das 

pessoas. 

 Durante leitura de 

textos; 

 Ao ouvir música; 

 Quando os objetos 

apresentam cor fortes e 

som. 

Vocalizações 

(emite sons repetitivos e 

associados a movimentos de 

corpo) 

 Chamar atenção; 

 Manifestar insatisfação; 

 Manifestar satisfação. 

 Muito tempo isolado; 

 Dor ou desconforto; 

 Satisfação com música 

e voz das pessoas. 

Expressões Faciais 

(sorri, faz ‘careta’ de dor ou 

nervosismo) 

 Expressar insatisfação 

(caretas); 

 Expressar satisfação (sorri). 

 Quando em isolamento; 
 Dor ou desconforto; 
 Sono; 
 Ao ouvir música; 
 Ao toque e fala do 

outro. 
 
 

Agitação motora generalizada 

(balança o corpo, agita os 

braços e movimenta a cabeça) 

 Expressar insatisfação.  Barulho; 

 Quando em isolamento. 

Movimentos de cabeça  

(balança em negação e 

afirmação) 

 Afirmação; 

 Negação.  

 Quando a fala do 

interlocutor é uma 

pergunta. 

Movimentos da boca  Beijo.  Quando solicitam beijo. 

Ação na direção de pessoas  Buscar e segurar.  Sempre que percebe 

aproximação de 

alguém. 

Ação e manipulação de objetos  Brincar;  Quando apresentados 
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 Manipular, explorar e descartar.  objetos conhecidos; 

 Quando não 

compreende a função, 

descarta. 

Ação sobre o próprio corpo  Morder as mãos.  Quando em desconforto 

ou insatisfação. 

Gestos convencionais 

Quais? (Movimenta a cabeça) 

 Para ‘sim’ e para ‘não’.  Quando a fala do 

interlocutor é uma 

pergunta. 

Pausa e ausência de 

movimentos 

 Indicar atenção visual ou 

auditiva. 

 Quando percebe 

aproximação de algo ou 

alguém; 

 Quando há algum som 

que interessa. 

Toque  Segurar a mão do próximo; 

 Beliscar  

 Manter a pessoa perto; 

 Chamar atenção. 

Comportamentos agressivos ou 

auto agressivos. 

 Expressar insatisfação (morde 

as mãos). 

 Quando muito tempo 

isolado, com sono ou 

dor. 

Afastamento e evitamento  Rejeitar os óculos; 
 

 Rejeitar alimentos. 
 

 Quando não quer 

colocar os óculos; 

 Quando não quer 

comer. 

Movimentos dos membros  Ir em busca do outro; 

 Manipular objetos; 

 Tirar os óculos;  

 Jogar coisas no chão. 

 

 Segurar quem se 

aproxima; 

 Movimentos próprios na 

relação com objetos; 

 Tirar os óculos quando 

está incomodado; 

 Jogar coisas e esperar 

que o outro pegue e 

interaja. 
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Ação sobre objetos para 

interagir com pessoas 

 Chamar a atenção do outro 

 

 Quando há objetos em 

sua mesa, joga-os no 

chão e espera a 

interação quando 

devolvem em sua 

mesa. 

Movimentos repetitivos 

Quais? (morde as mãos, 

balança o tronco e vocaliza). 

 Demonstrar insatisfação.   Em todas as situações 

de insatisfação. 

Outras manifestações 

Quais?  

 (soquinhos na mesa) Chamar 

a atenção. 

 Quando muito tempo 

sozinho bate na mesa 

como quem bate em 

uma porta para chamar 

alguém. 

 

 

Quadro 12A – Lista de verificação das formas de comunicação não simbólicas 

utilizadas pelo (a) aluno (a) no contexto de sala de aula – aluna Clara: 

Formas de Comunicação Para quê? Contextos onde usa 

Orientação do olhar  

(movimenta a cabeça e tenta 

direcionar ao som e objetos 

apresentado) 

 Identificar o objeto ou pessoa.  Quando falam com ela; 

 Quando apresentam 

objetos. 

Vocalizações  Indicar insatisfação; 

 Indicar satisfação. 

 Quando algo incomoda; 

 Quando algo dá prazer; 

Expressões Faciais 

(movimentos de boca; 

expressão de dor; sorriso) 

 Indicar insatisfação; 

 Indicar satisfação; 

 Antecipar alimentação. 

 Quando algo incomoda; 

 Quando algo dá prazer; 

 No momento da 

alimentação 

Agitação motora generalizada  Indicar insatisfação; 

 Indicar satisfação. 

 

 Quando muito tempo na 

cadeira de rodas; 

 Movimentos de auto 
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estimulação; 

 Quando é retirada da 

cadeira de rodas. 

Movimentos de cabeça   Indicar atenção (leve pausa); 

 Busca do estímulo sonoro ou 

visual. 

 Quando há musica; 

 Quando a professora 

fala; 

 Quando os colegas 

falam. 

Movimentos da boca  Antecipar refeição; 

 Recusar o alimento (empurra 

com a língua). 

 Próximo ao horário do 

lanche; 

 Quando o alimento está 

próximo. 

Ação e manipulação de objetos  Para tocar e explorar; 

 Para recusar. 

 Quando objetos são 

apresentados (do 

calendário, por exemplo); 

 Para recusar o objeto 

(colher na alimentação, 

CD). 

Assume posições e 

deslocamentos 

 Mudar de posição das pernas.  Quando tranquila cruza e 

descruza as pernas; 

 Quando agitada 

movimenta e estica a 

perna direita. 

Pausa e ausência de 

movimentos 

 Indicar atenção (leve pausa); 

 Atenção ao estímulo sonoro ou 

visual. 

 Quando há musica; 

 Quando a professora 

fala; 

 Quando os colegas 

falam. 

Toque  Explorar texturas (com apoio).  Quando apresentado 

pela professora para 

antecipar atividades 

(calendário) ou participar 

das atividades propostas 
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ao grupo. 

Afastamento e evitamento  Recusar.  Quando não aceita 

alguma alimento; 

 Quando recusa a 

exploração tátil de algo. 

Movimentos dos membros  Movimentos voluntários e 

involuntários de membros 

superiores; 

 Movimentos voluntários de 

pernas. 

 Quando a situação 

agrada ou desagrada – 

difícil determinar 

quando é um ou outro; 

  Muitas vezes 

acompanhado de 

vocalizações. 

Movimentos repetitivos 

Quais? (movimentos de boca e 

língua; membros superiores e 

inferiores) 

 Em algumas situações, 

aparentemente sem função 

comunicativa. 

 Em várias situações 

sem motivo aparente.  

 

 

Os quadros acima, baseados em Nunes (2005), foram elaborados com o objetivo de 

registrar as formas de comunicação que o aluno utiliza, quais as suas intenções e 

em que situações utiliza. No original, a autora apresenta a “lista de verificação” como 

um guia de orientação quando da observação do aluno em sala de aula. Neste 

trabalho, os quadros foram utilizados para observação e análise das filmagens. 

As Formas de Comunicação indicam a categorização das possibilidades de 

manifestações comunicativas, que seriam o modo, o contexto, as intenções e razões 

individuais dos alunos pesquisados neste trabalho. 
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REFLEXÃO SOBRE OS DADOS 

 

A pesquisa teve três momentos de registro e de análise, referentes às: entrevistas, 

observação e vídeos. Estas modalidades contribuíram para uma visão global da 

situação do aluno, enquanto incluído em sala regular de ensino, no que diz respeito 

às suas possibilidades de comunicação e linguagem. 

As entrevistas foram realizadas com as mães dos alunos, representando o papel da 

família nesta pesquisa e com as professoras dos alunos. A partir da análise das 

respostas dadas, percebeu-se que houve momentos em que a mãe e a professora 

compreenderam a mesma manifestação do sujeito, em outros momentos, a mãe 

demonstrou maior consciência destas manifestações e, houve situações em que a 

professora apresentou maior conhecimento, apesar de menor tempo de convívio 

com a criança. 

 As respostas fornecidas pela mãe e professora do aluno Heitor demonstraram 

pontos de convergência e divergência no reconhecimento das formas de 

comunicação e linguagem do aluno, conforme ilustrado no quadro abaixo. 

Quadro 13 - Convergências e divergências das respostas da mãe e professora sobre 

as formas de comunicação e linguagem - Heitor. 

Categoria Mãe Professora 

Como conversa Por meio de fala e objeto. Por meio de fala, toque e 

visual. 

Como sabe que ele 

entendeu 

Pela reação de alegria e de 

sorrir para tudo. 

Pela resposta de sim e não 

para algumas coisas. 

Como percebe que ele quer 

algo 

Pelo “reclamar” se tem dor, 

mas para outras coisas não 

muda. 

Pela mudança de 

comportamento, de 

expressão facial e da 

mudança de tom do 

balbucio. 
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 O que ele gosta De tudo, mais de música. Música. 

Antecipa situações Com a fala. Com a fala. 

 

A partir das respostas da mãe e professora, percebeu-se que há um distanciamento 

entre escola, família e atendimento educacional especializado, pois o último sequer 

foi mencionado durante as entrevistas. Escola e família não concordaram 

plenamente sobre as formas de expressão e recepção da informação do aluno. No 

entanto, concordaram em utilizar a fala como principal canal de recebimento da 

informação por parte de Heitor. 

No caso da aluna Clara, a situação foi um pouco diferente, a maioria das respostas 

dadas pela professora e pela mãe coincidiram, conforme ilustrado no quadro a 

seguir. 

Quadro 13A - Convergências e divergências das respostas da mãe e professora 

sobre as formas de comunicação e linguagem - Clara 

Categoria Mãe Professora 

Como conversa Por meio de fala, objetos, 

tato. Fala sempre associada 

a algo concreto. 

Por meio de pequenas falas; 

toque; objetos; contraste de 

cores e calendário. 

Como sabe que ela 

entendeu 

Por permitir levar a mão 

para o toque e vocalização. 

Pelo movimento de corpo e 

vocalização. 

Como percebe que ela quer 

algo 

Pelo choro, vocalização e 

grito. 

Pelo choro e vocalização e 

gritos (para indicar que 

gosta ou não gosta) 

 O que ela gosta Música. Música. 

Antecipa situações Fala e se possível objeto. Fala e objeto no calendário.  
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Ao observar o QUADRO 13A pode-se perceber a concordância entre escola e 

família da aluna, pois as condutas nas formas de comunicação e linguagem 

estabelecidas com a aluna foram muito semelhantes. Há parceria entre escola e 

família, possibilitando que a inclusão da aluna seja mais eficaz. Na entrevista 

(APÊNDICE F), a professora deixou claro que recebe orientação da mãe e da 

instituição especializada, onde a aluna realiza o AEE – Atendimento Educacional 

Especializado. 

Neste caso, família e escola associam outros recursos, além da fala, para que Clara 

tenha acesso à informação que se quer transmitir. Devido ao quadro geral da 

deficiência de Clara, outros recursos, além da fala, são necessários para que tenha 

acesso à informação: objeto concreto, alto contraste, fala contextualizada e 

experiências concretas. Isto também se aplica ao aluno Heitor, no entanto, com ele 

apenas a família iniciou este processo, mas ainda sem muito critério. 

Comparando a situação das duas mães, percebeu-se que a mãe de Clara recebeu 

informações e suporte necessário do AEE para que reconhecesse e compreendesse 

melhor o modo como a expressão e recepção de informação de Clara funcionam, 

além dos suportes e recursos necessários para a efetivação da comunicação e 

linguagem. 

A mãe de Heitor, embora procurasse oferecer algo além da fala, demonstrou não 

conhecer os melhores recursos às condições sensoriais, motoras e cognitivas de 

seu filho e, deste modo, ampliar todas as suas possibilidades de expressão e 

recepção da informação, 

A partir das observações realizadas em sala de aula notou-se que, apesar das 

respostas de Heitor serem mais direcionadas e com maior intencionalidade, o aluno 

não recebeu suporte necessário para que pudesse se expressar e ser compreendido 

a partir de suas manifestações, nem tão pouco as informações que chegaram a ele 

foram adaptadas para seu modo de processamento da informação.  

A aluna Clara, ao contrário, apresentou maior complexidade nas formas de 

comunicação e linguagem, porém, o suporte que recebeu da escola e da família foi 

organizado de modo a atender às necessidades da criança. Percebeu-se claramente 

que todos os envolvidos no processo de intercâmbio comunicativo com a aluna, 
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foram orientados a apresentarem conduta semelhante e pensada para beneficiar a 

aluna na inclusão na escola regular.  

Comparando as situações dos dois alunos, com base nos dados obtidos durante as 

observações e registros escritos em sala de aula, percebeu-se algumas 

discrepâncias. Embora ambos os alunos estudem na mesma rede de ensino, 

recebam apoio especializado em contraturno, tenham apoio de AVE (auxiliar de vida 

escolar), as formas de comunicação e linguagem utilizadas com os alunos são 

diferentes. Conforme ilustrado no quadro a seguir, os alunos vivenciaram situações 

diferentes:  

Quadro 14 - Situações oferecidas a Heitor e a Clara em sala de aula 

Categoria Heitor  Clara 

Há adaptação de materiais Não  Sim  

Há adequação curricular Não Sim  

Utiliza outros recursos além 

da fala 

Às vezes Sim 

Antecipa as atividades Raramente Sim 

Propicia ambiente de 

interação com demais 

alunos 

Não Sim 

Há momentos de isolamento Frequentemente Raramente 

 

A partir das categorias elencadas no QUADRO 14, conclui-se que a diversidade de 

práticas e condutas pode variar de uma escola para outra, não apenas pela própria 

estrutura interna da escola, mas por fatores externos a ela: apoios especializados, 

parceria com família, formação docente, entre outros.  

Se forem retomadas as respostas dadas pelas duas professoras, ambas 

demonstraram interesse e atenção às manifestações de seus alunos, no entanto, a 
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professora de Heitor reconheceu não ter o apoio necessário para ampliar a 

investigação e dar o suporte que o aluno precisa.  Esta afirmação pode ser verificada 

no seguinte trecho da entrevista (APÊNDICE D):  

 

 

 

A professora da aluna Clara demonstrou segurança ao informar o modo como lida 

com as especificidades das formas de comunicação e linguagem de Clara, deixando 

claro em vários trechos de sua entrevista (APÊNDICE F), que recebe orientação 

para poder trabalhar de forma mais adequada possível com a aluna: 

 

 

 

 

 

A professora de Clara demonstrou um pouco mais de segurança e de base de 

conhecimento mais ampliada em relação à professora de Heitor. Sabe-se, porém 

que a grande maioria dos professores da rede regular de ensino ainda encontra 

dificuldade em identificar a forma como o aluno com múltipla deficiência sensorial se 

comunica expressiva e receptivamente, isto é, dificuldade do professor em definir o 

que a criança expressa, o que sente e quer ao manifestar-se e também de 

reconhecer se a manifestação da criança assinala ou não ter ela recebido a 

comunicação de forma adequada. Acresça-se a isso a situação dos professores que 

quando detectam com clareza o que a criança manifesta, não sabem como 

responder ao que foi identificado.  

Desta forma, se o professor, enquanto principal mediador no ambiente escolar, não 

conhecer a forma de comunicação e linguagem de seu aluno e não souber como 

Entrevistadora: “[...] e de tudo o que você conhece do Heitor, o que você está encontrado de 
mais dificuldade no momento?” 
PROFESSORA: “Eu acho que a maior dificuldade é comigo, entendeu? Eu fico muito ansiosa 
porque eu quero ajuda-lo, né? E eu tenho a sala inteira, e eu fico assim: “como será que eu 
posso chegar nele”, né? Então eu não sei como chegar, que materiais que eu poderia usar; ele 
responde ao que? Sabe? É esta a dificuldade que eu tenho e que me causa assim um pouco de 
angustia às vezes [...]” 
 

Entrevistadora: “Como é que você fala com ela?  Como é que você conversa com ela? Você 
usa só a fala? Você utiliza o toque? Você utiliza objeto? Como é que você faz para ter esta fala, 
esta conversa com ela?” 
PROFESSORA:  “... sob orientação, né? Porque até então eu estava meio perdida mesmo, né? 
E a princípio a gente não sabia, então... o que eu percebi sob orientação é assim...são 
pequenas falas, né? Tem que ser pequenas falas, com o toque também, né? Com os objetos, 
então, no caso do caderno, né? Ter esse contraste de cores, né? Utilizando também o 
calendário, né? Pra pontuar,  fazer essa antecipação pra ela do que que vai ter, né? Como vai ser 
a rotina. Então é mais assim, né. Pequenas falas avisando...que...né, se falar muita coisa assim 
sai fora do contexto pra ela.” 
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mediar a aprendizagem por meio de comunicações e linguagens apropriadas a ele, 

como este aluno poderá desenvolver suas funções psicológicas e cognitivas e 

participar das interações cotidianas da escola? 

Os alunos desta pesquisa, devido as suas condições motoras, sensoriais e 

cognitivas, correm o risco de ficarem excluídos das trocas sociais, pois são poucos 

os que compreendem o que querem expressar e como recebem as informações de 

seus interlocutores. Nas situações desta pesquisa, percebeu-se que há pobreza na 

interação entre os alunos e suas professoras: as informações ficam fragmentadas e 

incompletas e esses alunos não conseguem expressar o que sentem e querem, 

ocorrendo o mesmo com as professoras frente ao aluno, tornando escassas as 

oportunidades de vivenciarem experiências significativas. Devido a essa dificuldade 

de interação entre professora X aluno, os demais alunos da escola também 

encontram dificuldade em buscar interação, pois não há a mediação adequada para 

que isto ocorra. 

Retomando a análise dos vídeos, se for feito um comparativo entre as formas de 

comunicação e linguagem dos dois alunos, podem ser notadas algumas diferenças, 

não em relação ao nível de comunicação e linguagem, mas na oferta que cada um 

recebe de seus interlocutores.  

Embora ambos recebam a comunicação por meio da linguagem verbal (fala em 

contexto) e para se expressarem não façam uso de linguagem, mas segundo 

Cormedi (2011), de comunicação pré-linguística ou comunicação concreta 

representacional, nota-se diferentes formas de comunicação e linguagem dos 

alunos. No quadro a seguir serão apresentados alguns exemplos do que foi 

observado nos vídeos: 
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Quadro 15 - Recortes dos vídeos referente às formas de comunicação  

Comunicação e 

Linguagem 

 

Heitor 

 

Clara 

PRÉ – SIMBÓLICO 

 Recepção Expressão Recepção Expressão 

 Movimento corporal Não observado. Para expressar satisfação ou 

insatisfação. 

Para indicar algumas ações 

(sair e voltar para a cadeira 

de rodas, sentar, comer). 

Para expressar satisfação e 

insatisfação. 

Expressão facial Responder à expressão de 

sorriso do interlocutor. 

Para expressar satisfação, 

insatisfação e dor. 

Parece não identificar 

expressões faciais do 

interlocutor. 

Para expressar satisfação e 

insatisfação. Há expressões 

estereotipadas. 

Pista de contexto Perceber mudança de 

ambiente. 

Não se aplica. Percebe mudança de 

ambiente (modifica 

comportamento próximo à 

cozinha e páteo). 

Não se aplica. 

Pista Tátil Não utilizada com o aluno. Não se aplica. No calendário e na 

exploração durante as 

atividades. 

Não se aplica. 

Objeto de Referência Não faz uso. Não se aplica. No calendário e nas 

atividades. 

Não se aplica. 

Sistema de Calendário 

(concreto) 

Não utilizado com o aluno. Não utilizado com o aluno. Com três atividades na 

rotina (exploração visual e 

tátil). 

Modifica o comportamento 

ao explorar visual e 

tatilmente os objetos da 

rotina. 
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Gestos Demonstra não 

compreender. 

Não faz uso. Demonstra não 

compreender. 

Não faz uso. 

Vocalizações Não se aplica. Para expressar satisfação ou 

insatisfação 

Não se aplica. Para expressar satisfação ou 

insatisfação 

SIMBÓLICO 

 Recepção Expressão Recepção Expressão 

Sinais Isolados de Libras Não apresentado. Não faz uso. Não apresentado. Não faz uso. 

LIBRAS Não apresentado. Não faz uso. Não apresentado. Não faz uso. 

Fala Frases curtas e palavras 

isoladas em contexto 

Não faz uso. Frases curtas e palavras 

isoladas em contexto com 

apoio de calendário e 

objetos reais 

Não faz uso. 

PCS, Fotos, desenhos, 

calendário 

Não utilizado com o aluno. Não utilizado com o aluno. Calendário com três 

atividades – objetos reais 

Não observado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar, na rede regular de ensino, as 

interações entre o aluno com múltipla deficiência sensorial e o professor, quanto às 

formas de comunicação e linguagem. Teve como objetivos específicos: conhecer os 

processos dialógicos professor/aluno com múltipla deficiência sensorial, na sala 

regular de ensino; elencar formas de comunicação dos alunos com múltipla 

deficiência sensorial na rede regular de ensino; sistematizar as formas de 

comunicação e linguagem que alunos com múltipla deficiência sensorial utilizam 

para se expressarem e para receberem informações. 

A alteridade na escola regular foi abordada a partir das concepções filosóficas de 

Hegel e Merleau Ponty. A escolha por tais teóricos se deu pelo fato de se defender 

nesta pesquisa a importância das relações do Eu com o Outro. O aluno com múltipla 

deficiência sensorial é um ser situado no mundo e, assim sendo, só se desenvolverá 

a partir das relações interpessoais.   

Vigotski e Bakhtin, base teórica de toda a dissertação, trouxeram a discussão da 

importância da interação para a efetivação da comunicação e linguagem, além de 

destacar a percepção e atenção como base para o reconhecimento de outras formas 

de comunicação e linguagem. A mediação foi ponto de destaque, pois é a partir das 

relações entre seres mais experientes e os menos experiente que as aprendizagens 

são possibilitadas e ampliadas, com destaque para comunicação e linguagem.  

Devido às muitas definições e nomenclaturas para determinar a deficiência dos 

alunos - estudos de caso desta pesquisa - optou-se pela abordagem do Ministério da 

Educação, ficando definido: alunos com múltipla deficiência sensorial. 

Foram pesquisadas as formas de comunicação e linguagem de dois sujeitos com 

múltipla deficiência sensorial matriculados na rede municipal de educação de São 

Paulo, bem como suas manifestações comunicativas. Além das observações diretas 

em sala de aula e dos vídeos de registro, foram realizadas entrevistas com as mães 

e as professoras dos alunos. Embora o foco da pesquisa fosse a situação na sala de 

aula regular dos alunos em relação às interações com a professora regente da sala, 
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as entrevistas com as mães foram essenciais para que se contextualizassem as 

ocorrências em sala de aula.  

A partir das entrevistas realizadas com as mães conclui-se que a mãe que recebeu, 

ao longo do desenvolvimento da criança, informações acerca das formas de 

expressão e recepção das informações, conseguiu compreender e, deste modo, 

utilizar formas que atendessem melhor as necessidades da filha. A mãe, no entanto, 

que não teve a mesma possiblidade de orientação, apresentou respostas menos 

precisas e que não coincidiram com as informações obtidas nas observações e 

registros em vídeos.  

A mesma conclusão se aplica às professoras. O foco da pesquisa foi a de observar 

os processos dialógicos entre professor e aluno com múltipla deficiência sensorial e 

o que se observou foi uma diferença significativa entre os recursos utilizados por 

uma professora e outra.  

A professora do aluno Heitor, apesar da disposição e interesse nas formas de 

comunicação e linguagem do aluno, não recebeu formação e suporte adequado para 

que o aluno fosse incluído nas atividades propostas ao grupo. Sendo os conteúdos 

do último ano do ciclo I, o aluno poderia ser melhor incluído nos temas discutidos 

caso houvesse formas alternativas de comunicação e linguagem. 

A professora da aluna Clara, mesmo atuando na mesma rede de ensino, teve a 

oportunidade de receber orientações de uma instituição especializada, conveniada à 

prefeitura de São Paulo, que atua com a aluna e as necessidades específicas de 

sua deficiência. Devido às orientações recebidas, a professora oportunizou situações 

para que a aluna participasse efetivamente do contexto da rotina escolar, por meio 

de comunicação e linguagem adequadas às potencialidades e necessidades da 

aluna. Além disto, buscou formas para adequação curricular dos conteúdos 

apresentados à turma. 

Em relação às observações realizadas nas salas de aula, onde priorizou-se o 

registro da rotina da sala, bem como o conteúdo apresentado e as possíveis 

interações - professor X aluno com múltipla deficiência sensorial; alunos X aluno 

com múltipla deficiência sensorial; demais funcionários X aluno com múltipla 

deficiência sensorial - concluiu-se que: ambos os alunos permaneceram em muitos 
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momentos ociosos, sem atividades e interações com a professora ou demais alunos, 

o que, claramente alterou o comportamento de ambos, mesmo no caso de Clara, em 

que a professora realizou as adequações que compreendeu serem adequadas. 

Todos os momentos, no entanto, em que as professoras conseguiram incluí-los no 

que foi proposto ao grupo, os alunos manifestaram-se, dentro de suas 

especificidades comunicativas, evidenciando satisfação nas atividades com o grupo.  

Em relação à análise dos vídeos, esta parte da pesquisa contribuiu para rever e 

compreender melhor os dados obtidos nas entrevistas e observações em sala de 

aula, por serem as manifestações comunicativas destes alunos, muitas vezes, sutis 

e de difícil contextualização. A estratégia do vídeo poderia ser utilizada não somente 

em pesquisas acadêmicas, mas como prática na escola regular para melhor avaliar 

as ações no plano pedagógico individual dos alunos.  

Observou-se, por fim, que os alunos beneficiaram-se do ambiente escolar, mesmo 

quando as atividades ainda não estavam adequadas às suas necessidades. 

Considera-se, porém, que, em relação às formas de comunicação e linguagem, é 

necessário que as redes de ensino elaborem planos para formação e capacitação 

dos professores que atendem alunos com a múltipla deficiência sensorial. Não se 

pode, pois, considerar a matrícula de alunos com deficiência apenas com o intuito de 

oferecer o que se chama de ‘social’, uma vez que a prática social pode ocorrer nos 

mais variados ambientes, além da escola.  

Dentre os objetivos propostos para esta pesquisa, foi possível investigar as 

interações entre o aluno com múltipla deficiência sensorial e o professor na sala 

regular, quanto às formas de comunicação e linguagem utilizadas nestas interações. 

Além disto, observar os processos dialógicos com os demais alunos e em diversas 

situações na sala de aula. 

A partir das observações, entrevistas e filmagens, foi possível elencar as formas e 

manifestações de comunicação e linguagem dos alunos com múltipla deficiência 

sensorial, sujeitos da pesquisa, na rede regular de ensino e, a partir destes dados, 

sistematizar as formas de comunicação e linguagem que alunos com múltipla 

deficiência sensorial, em geral, podem utilizar para se expressarem e para 

receberem informações. 
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Além destes objetivos, a pesquisa possibilitou observar que, embora, muitas ações 

já tenham sido realizadas e, que os processos de inclusão na escola regular já 

estejam caminhando, ainda há algumas situações complicadoras para o sucesso na 

permanência de alunos com deficiência na sala regular, principalmente, quanto à 

comunicação e linguagem. 

Notou-se que, quando a acessibilidade está relacionada ao ambiente físico (rampas, 

elevadores, corrimão...) muitas providências já foram tomadas, porém, a formação 

docente ainda está carente de ações específicas para os alunos com múltipla 

deficiência sensorial. Sabe-se que a redes públicas de ensino tem ofertado formação 

e capacitação docente para atender a demanda de professores que tem alunos com 

deficiência em suas salas, mas há ainda dificuldade nas especificidades da clientela 

atendida nas escolas. 

Deste modo, esta pesquisa mostrou a necessidade do senso escolar estar 

adequado para conhecer: o número de alunos com múltipla deficiência sensorial; 

políticas públicas para este público; formação docente específica e com ênfase em 

comunicação e linguagem alternativas, entre outros. 

Ainda há escassas pesquisas na área da múltipla deficiência sensorial, da 

deficiência múltipla e da surdocegueira, quando da inclusão na rede regular de 

ensino. Há pesquisas que focam nos aspectos da comunicação e linguagem, mas 

sempre no âmbito da instituição especializada ou no atendimento clínico e 

terapêutico. A necessidade de pesquisas na escola regular é, portanto, importante e 

urgente, pois muitos alunos estão ‘abandonados’ em salas de aulas, por falta de 

investimento em pesquisas e formação docente que beneficie a educação formal 

adequada a estes alunos. 

Finaliza-se esta pesquisa com alguns indicadores, importantes para que professores 

de alunos com múltipla deficiência sensorial possam identificar como seus alunos se 

expressam ou recebem as informações. É importante que o professor, em relação às 

formas de comunicação e linguagem de seu aluno, observe, principalmente:  

 Movimentos corporais (movimentos e pausas ou ausências de movimentos); 

 Expressões faciais; 
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 Vocalizações; 

 Gestos; 

 Agressões ou autoagressões;  

 Orientações do olhar; 

 Respostas auditivas; 

 Manipulação de objetos (com ou sem função); 

 Outras manifestações. 

Ao identificar as manifestações do aluno com múltipla deficiência sensorial o 

professor deve identificar: os contextos em que ocorrem; o que pode ter estimulado 

a manifestação e quais as respostas dada pelo interlocutor. É importante que as 

manifestações comunicativas sejam significadas pelo adulto, para deste modo, 

passem a ocorrer de forma mais intencional e sejam evoluídas de formas menos 

simbólicas para formas mais simbólicas, sempre com a mediação do ser mais 

experiente.  

Por fim, as perguntas que seguem indicam inúmeros aspectos, sugerindo outras 

investigações, para que se tenha mais claro o papel do docente no atendimento 

educacional dos alunos com múltipla deficiência sensorial:  

 Qual a forma pela qual a escola regular poderia oferecer um ensino de 

qualidade a estes alunos, uma vez que já se sabe que conhecer as 

formas de comunicação e linguagem é fundamental? 

 Por meio de material pedagógico próprio?  

 Por meio de adequações ao espaço físico?  

 Seria por meio da formação docente ou por meio de currículo 

diferenciado, flexibilizado, adequado, funcional e ecológico?  

 Haveria um currículo específico e único, próprio e adequado à múltipla 

deficiência sensorial?  
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Não há uma única e simples resposta para tais questionamentos, a certeza com que 

se finaliza este trabalho é a de que, toda e qualquer pessoa tem direito à estar na 

escola, vivendo e convivendo com as diferenças, próprias da humanidade. Escola de 

qualidade e que atenda aos princípios de educação para todos é obrigação de toda 

a sociedade.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A  

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS 
O projeto de pesquisa “Alteridade na escola regular: o uso de alternativas de 

comunicação e de linguagem para a inclusão de alunos com deficiência múltipla” tem por 
finalidade investigar as formas de comunicação e linguagem alternativas de alunos com 
deficiência múltipla na rede regular de ensino. Focaliza as formas de comunicação e 
linguagem que pessoas com deficiência múltipla utilizam para se expressarem e para 
receberem informações. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio de observação direta do aluno em 
sua rotina em sala de aula, filmagem e entrevista com o professor e com o responsável pelo 
aluno. Não haverá intervenção com o aluno, apenas observação e coleta de dados. Os 
dados coletados serão posteriormente analisados para fins acadêmicos e com a intenção de 
contribuir aos estudos da comunicação e linguagem de alunos com deficiência múltipla.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas, no endereço abaixo. Caso você tenha alguma 
consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 
Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

Será mantido sigilo absoluto quanto à identidade de todos os participantes da 
pesquisa, que têm o direito garantido de desistir da participação na pesquisa a qualquer 
momento e por qualquer motivo e sem prejuízo. A pesquisa será realizada por Rosangela 
Nezeiro da Fonseca Jacob, mestranda do programa de pós-graduação em Educação, Arte e 
História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da 
Professora. Dra. Elcie F. Salzano Masini.  
 
Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob  Elcie F. Salzano Masini 
RG. 22.522.021-0     e-mail: delcie66@yahoo.com.br  
e-mail: ronezeiro@uol.com.br 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 
________________________________, responsável pelo sujeito de pesquisa, após leitura 
da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, ciente dos procedimentos a serem 
realizados e as garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito 
do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 
concordância em participar da pesquisa proposta.  

Segundo a Resolução 196/96 (CNS), “considera-se que toda pesquisa envolvendo 
seres humanos envolve risco. O dano eventual poderá ser imediato ou tardio, 
comprometendo o indivíduo ou a coletividade”.  

Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica 
ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do 
sigilo profissional.  
 
São Paulo,        de                              de               .  
 
Responsável pelo sujeito de pesquisa 

mailto:ronezeiro@uol.com.br
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ANEXO B 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 
O projeto de pesquisa “Alteridade na escola regular: o uso de alternativas de 

comunicação e de linguagem para a inclusão de alunos com deficiência múltipla” tem por 
finalidade investigar as formas de comunicação e linguagem alternativas de alunos com 
deficiência múltipla na rede regular de ensino. Focaliza as formas de comunicação e 
linguagem que pessoas com deficiência múltipla utilizam para se expressarem e para 
receberem informações. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio de observação direta do aluno em 
sua rotina em sala de aula, filmagem e entrevista com o professor e com o responsável pelo 
aluno. Não haverá intervenção com o aluno, apenas observação e coleta de dados. Os 
dados coletados serão posteriormente analisados para fins acadêmicos e com a intenção de 
contribuir aos estudos da comunicação e linguagem de alunos com deficiência múltipla.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a instituição terão acesso ao 
Pesquisador responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas, no endereço abaixo. 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

Será mantido sigilo absoluto quanto à identidade de todos os participantes da 
pesquisa, que têm o direito garantido de desistir da participação na pesquisa a qualquer 
momento e por qualquer motivo e sem prejuízo. A pesquisa será realizada por Rosangela 
Nezeiro da Fonseca Jacob, mestranda do programa de pós-graduação em Educação, Arte e 
História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da 
Professora. Dra. Elcie F. Salzano Masini.  
 
 
Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob  Elcie F. Salzano Masini 
RG. 22.522.021-0     e-mail: delcie66@yahoo.com.br  
e-mail: ronezeiro@uol.com.br 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
________________________________, representante da instituição, após leitura da 
CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO, ciente dos procedimentos a serem realizados e 
garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em 
participar da pesquisa proposta.  

Segundo a Resolução 196/96 (CNS), “considera-se que toda pesquisa envolvendo 
seres humanos envolve risco. O dano eventual poderá ser imediato ou tardio, 
comprometendo o indivíduo ou a coletividade”.  

Fica claro que a instituição pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica 
ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do 
sigilo profissional.  
 
São Paulo,        de                              de               .  
 
 
Responsável pela instituição 

mailto:ronezeiro@uol.com.br
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ANEXO C 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO NÃO SIMBÓLICA 
USADAS PELA CRIANÇA. (Nunes, 2005) 
 
Nome da criança____________________________________Idade:_____anos e___meses 
Data: ___/___/___  Observador(es): ____________________________________________ 
 

Formas de comunicação   Para quê Contextos onde usa 

Orientação do olhar    

Vocalizações    

Expressões faciais    

Agitação motora generalizada    

Movimentos de cabeça e da 
boca 

   

Ação na direção de pessoas    

Ação e manipulação de 
objetos e do próprio corpo 

   

Assume posições e 
deslocações 

   

Gestos convencionais 
Quais? ________________ 
 

   

Pausa e ausência de 
movimentos 

   

Toque    

Comportamentos agressivos 
ou auto-agressivos 

   

Afastamento e evitamento    

Movimentos dos membros    

Ação sobre os objetos para 
interagir com pessoas 

   

Movimentos repetitivos 
Quais? _______________ 
 

   

Outra. Qual? _____________    

Outra. Qual? _____________ 
 

   

 
Comentários/Notas: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 
 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO NÃO SIMBÓLICA (codificação e descrição 
detalhada) – (Nunes, 2005) 
 

Forma de comunicação Descrição da forma de comunicação 

Ação e manipulação 
sobre os objetos e o 
próprio corpo 

Ação sobre os objetos – agarra ou larga objetos, puxa ou 
empurra objetos, arruma os objetos, toca nos objetos, realiza a 
ação com o objeto, movimenta as mãos em direção a objetos 
e manipula objetos sem ter objetivos definidos. 
Ação sobre o seu próprio corpo -  age sobre o seu próprio 
corpo para demonstrar algo. 

Ação sobre os objetos 
para interagir com 
pessoas 

Usa os objetos para interagir com o outro, inclui o movimento 
de entregar, de dar objetos ao outro para ele agir. 

Afastamento ou 
evitamento 

Afasta o olhar para evitar uma pessoa ou um objeto, ou afasta-
se fisicamente para evitar uma interação ou uma atividade ou 
o tocar ou o agir sobre os objetos. Inclui o oferecer resistência 
ao que o adulto pretende realizar ou levar aa realizar. 

Agitação motora 
generalizada 

Movimenta o tronco de forma intencional, levanto o tronco ou 
estica-se na cadeira, movimenta os braços e a cabeça de um 
lado para o outro, movimenta ou agita energicamente os 
braços, ou as mãos, ou os braços e altera o tônus muscular 
em resposta a estímulos. Inclui o aumento ou a diminuição do 
tônus muscular. 

Ação na direção de 
pessoas 

Agarra, puxa ou movimenta a mão do adulto para o levar a 
fazer algo. Inclui o largar o adulto depois de ter interagido com 
ele e o esticar os braços ou o movimentar das mãos na 
direção ao adulto. 

Assume posições e 
deslocações 

Muda de posição do corpo, sem sair do local onde  se 
encontra e resulta da iniciativa da própria criança: vira-se para 
trás, para a frente ou para os lados; levanta-se; senta-se; 
deita-se; inclina o tronco e balança o corpo. Inclui também o 
movimento de se deslocar para outros locais, usando a 
marcha ou o gatinhar. 

Comportamentos 
agressivos ou auto-
agressivos 

Comportamentos agressivos ou de auto-agressão, como o 
bater com parte do corpo em objetos ou superfícies e o puxar 
os cabelos ou outra parte do corpo do adulto. O 
comportamento é intencional e parece ocorrer em situações 
de frustração ou de tédio. 

Expressões faciais Sorri ou esboça sorriso em resposta a situações agradáveis ou 
para chamar a atenção. Faz caretas em resposta a situações 
desagradáveis. Inclui as alterações de expressão facial para 
demonstrar sentimentos como a tristeza, o estar zangada ou 
como resposta a situações inesperadas.  

Movimentos de cabeça e 
da boca 

Movimentos de boca – abre ou fecha a boca para aceitar ou 
recusar alimentos ou líquidos, dá dentadas ou mastiga 
alimentos, coloca a língua de fora, oferece o rosto para 
receber um beijo...Inclui ainda o colocar a boca numa posição 
específica para iniciar uma atividade, movimento esse que faz 
parte da rotina dessa atividade. 
Movimentos da cabeça -  deixa cair a cabeça ou levanta-a de 
forma intencional, para indicar o seu desagrado perante a 
situação em que se encontra 
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Movimentos dos membros Movimenta as mãos, ou os braços, ou as pernas com o intuito 
de manifestar os seus desejos. Pode ter ou não um objetivo 
claro, explícito para o adulto.  

Movimentos repetitivos Movimentos executados pela criança de uma forma repetitiva  
ritmada, sem função aparente. Incluem-se os movimentos de 
bater com os membros superiores em objetos como a mesa e 
tocar com a boca na mesa ou abanar os membros inferiores. 

Orientação do olhar Orienta o olhar na direção de pessoas ou de objetos. Inclui o 
procurar objetos com as mãos no caso de ter acentuadas 
limitações visuais e o seguir o movimento dos objetos ou das 
pessoas. 

Pausa e ausência de 
movimentos 

Para o movimento ou a ação que realiza ou interrompe-a por 
momentos. Inclui o ficar à espera que algo aconteça, o desistir 
de tentar alcançar objetos, alimentos ou de tentar manifestar 
os seus desejos, o não iniciar ou realizar o movimento que era 
suposto realizar e o não responder à solicitação do adulto. 

Toque  Toca no adulto com intenção de o levar a fazer ou para se 
sentir mais seguro física ou emocionalmente, como o abraçar 
o adulto. Inclui ainda o aceitar que o adulto lhe toque ou que 
oriente os seus movimentos. 

Vocalizações  Ri, chora, guincha ou produz sons vocais que usam vogais ou 
consoantes, mas que não têm significado.  
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO – FAMÍLIA 

1. Como o Sr.(a) conversa com seu filho? (somente com a fala, utiliza o toque ou 

objetos) 

2. Como seu filho reage com sua conversa? 

3. Como o Sr.(a) sabe o que ele quer ou se está sentindo algo? (fome, sede, 

dor) 

4. O que seu filho gosta e o que não gosta? Como sabe disso? 

5. Como o Sr.(a) apresenta objetos novos? 

6. Como o Sr.(a) apresenta situações e pessoas novas? 

7. Onde costumam passear? 

8. Seu filho tem amigos? Fale deles. 

9. Seu filho frequenta alguma instituição especializada? Faz algum tipo de 

terapia? Acha que evoluiu? 

10. O que mudou em seu comportamento depois que começou a frequentar a 

escola?  

11. Como a família participa do processo educacional? 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO – PROFESSORA 

1. Como conversa com seu aluno? (somente com a fala, utiliza o toque ou 

objetos) 

2. Como o aluno reage com a conversa? 

3. Como sabe o que ele quer ou se está sentindo algo? (fome, sede, dor) 

4. Como é a relação dos colegas com o aluno e vice-versa? Brincam e estudam 

juntos ou há momentos separados? 

5. As crianças se interessam e interagem com ele? De que forma isto ocorre? 

6. Quais as atividades que ele mais gosta? Como demonstra isto?  

7. Como você apresenta objetos novos? (materiais pedagógicos, brinquedos, 

utensílios) 

8. Como você apresenta situações e pessoas novas? 

9. Ele frequenta as aulas todos os dias? 

10. Há mediador em sua sala de aula? Como é a relação entre os dois? 

11. Como é a participação da família no processo de inclusão? 
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APENDICE C 

 

Transcrição da entrevista com a mãe de Heitor 

 

E: Então vamos lá, hoje é dez de abril, então vamos falar um pouquinho sobre as formas de 
comunicação mesmo, tá? Então eu faço as perguntas e você responde à vontade do jeito 
que você entender. 

Então, como é que você conversa com seu filho? Você usa só a fala? Ou você usa o toque, 
você usa objeto, como é sua conversa com ele? 

Mãe: Eu uso a fala. 

E: Só a fala? 

Mãe: E objeto, agora quando ele chega da escola eu mostro o lanche pra ele fazer 
escolhas, sabe? E ele vai com a mão. Aí chega da escola: “Heitor, o que que você quer 
lanchar?” aí pego dois tipos de alimentos e mostro pra ele, o que ele olhar, o que ele por a 
mão, aí eu dou. Então é assim, e tudo que eu vou fazer eu falo também, se é hora do 
banho, se vem pra cá com a professora M.C. ou se vai no CEFAI “você vai pra professora 
L.”, tudo eu falo com ele, tudo o que eu vou fazer com ele eu falo. 

E: Você usa bastante a fala e agora você já está colocando um pouco de objeto, também 
para ele poder entender. 

Mãe: Bastante a fala. Isso, isso. 

E: E como você acha que ele reage à sua conversa? Tem alguma reação? Você percebe 
que ele reage, quais são as formas de reação dele com essa sua conversa?  

Mãe: Ah, tudo assim ele reage com alegria, tudo, tudo com sorriso... 

E: Tem alguma coisa que ele negue, se não se sim? Tem essa diferença? Você percebe 
quando ele quer ou quando ele não quer?  

Mãe: Se é algum brinquedo, por exemplo, ele logo joga, sabe? Mas assim, se eu falo que a 
gente vai sair pra algum lugar, ele reage sempre com sorriso... 

E: Sempre feliz, né? 

Mãe: É, sempre feliz! 

E: E não tem nenhuma forma que você fala: “Ah, ele gosta” ou “ele não gosta” você acaba 
percebendo mais no sentido dele ficar no desconforto... 

Mãe: Assim, é, por exemplo, pra escovar dente, ele não gosta, ele não gosta, ele já vem e já 
joga a escova, sabe? Algumas coisas que ele não gosta ele atira longe, mas se é para ir em 
algum lugar, assim que conversa “Heitor, a gente vai pro médico ou vai pra escola...”, ele 
assim, né? 

E: A reação é sempre positiva... 
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Mãe: É sempre positiva... 

E: Como que você sabe que ele tá sentindo alguma coisa? Se ele tá com fome, se ele tá 
com sede, se ele tá com dor, como é que você sabe estas coisas? 

Mãe: Com dor ele reclama, com fome ele não reclama. Nem se tiver de xixi, se tiver de 
coco... 

E: Só se tiver doendo alguma coisa? 

Mãe: Se estiver doendo ele reclama... 

E: E sede? 

Mãe: É um trabalho menina pra tomar água... 

E: Ele nem gosta de água? 

MÃE – Nem gosta... 

E: O que que ele gosta e o que que ele não gosta e como você, que você sabe isso? As 
coisas que ele gosta e não gosta?  

Mãe: É de tudo! 

E: De tudo? Desde brincadeira, música? Enfim, tudo? 

Mãe: Música ele adora, música né, qualquer música que eu cante pra ele, ele se manifesta. 
Quando ele não quer também ficar deitado, ele não fica, ele levanta sozinho e senta, eu 
deito ele senta, eu deito e ele senta. E de brinquedo é só aparelho sonoros, que chama a 
atenção dele. 

E: Então, outros brinquedos ele nem interessa?  

Mãe: Não, não interessa. 

E: Agora, de comida, tem alguma coisa que ele goste mais?  

Mãe: Gosta de tudo. 

E: De tudo, não tem nenhuma rejeição? 

Mãe: A única coisa que ele nunca gostou foi jiló, dei uma vez só também... mas assim, 
outras coisas ele come de tudo. 

E: Como você apresenta objetos novos pra ele? Por exemplo, sei lá, você ganhou um 
presente, ou tem um copo diferente, um objeto novo, como é que você apresenta isto pra 
ele?  

Mãe: Eu mostro, chego perto dele, se ele ganhou um presente, eu chego perto dele e ele 
vai... se chegar pertinho, ele vai com a mão, vai com a mão e logo pega, se é saquinho que 
faz barulho, ele fica porque ele gosta do barulho, mas se não, ele descarta logo. 

E: Tá, aí você explica pra ele o que é... tenta pra que ele faça a exploração e aí depois... 

Mãe: Se ele gostar ele fica, se não, ele mesmo já descarta... 
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E: E pessoas novas, chegou uma pessoa nova, sei lá, a professora nova, se você pudesse 
apresentar, ou um primo, alguém diferente, uma pessoa diferente, também faz esta 
apresentação pra ele?  

Mãe: Também faço. Às vezes ia lá minha sobrinha, né, que não é muito de ir em casa, às 
vezes vai: “Heitor, a R. tá aqui, ela veio brincar com você” e ela adora ele. Então assim, ele 
sempre com pessoas assim, ele sempre, tá sempre, assim, pelo menos lá em casa está 
sempre alegre, com a professora aqui ainda não sei, porque eu ainda nem a conheci, na 
verdade nem conheço a professora. Então, não sei assim como é o contato dele com ela, se 
ele tem alguma objeção.  

E: Vocês costumam passear? Tem algum lugar que vocês costumam ir?  

Mãe: Difícil, mais na casa da minha mãe que mora aqui mesmo. Não mora pertinho, mas 
mora aqui mesmo no bairro.  

E: Então, o lugar mais diferente que ele vai, fora a escola, é a casa da sua mãe? 

Mãe: É. 

E: Ele tem algum amigo? Amigo assim, algum vizinho vai lá brincar? Fora a prima, quem 
que vai? Como é a relação dele com essas crianças?  

Mãe: Minha sobrinha, mais a minha sobrinha, a outra, a que mora encima de mim, esta 
pequenininha mora lá perto da minha mãe. A reação normal, legal, brinca com ele... 

E: Ela gosta dele... Isto é importante, saber que tem mais crianças, né... 

E: Ele frequenta alguma instituição especializada? 

Mãe: Não. Frequenta SAAI  

E: Faz algum tipo de terapia? 

Mãe: Agora ele começou a fazer físio respiratório, né.  Até o ano passado ele fazia motora e 
agora respiratória. 

E - Já fez fono? 

Mãe: Já fez fono, já fez T.O., já fez ecoterapia. 

E: No momento está só com a físio? 

Mãe: No momento está com a físio e aqui  

E: E neste tempo destas terapias, você acha que teve alguma evolução?  

Mãe: Muita, bastante. Eu percebo o Heitor cada dia melhor, cada dia melhor... 

E: O que mudou no comportamento do Heitor depois que ele começou a frequentar a 
escola? Você acha que teve alguma mudança?  

Mãe: Teve. Porque assim, desde os 4 anos e meio... Então, no começo ele não gostava do 
barulho, criança se aproximando dele, ele não gostava, depois, com o convívio, ele se dá 
super bem... Até assim, no ano passado, que eu ficava com ele, as crianças vinham perto: 
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“Heitor faz o índio, manda beijo", assim, o que as crianças falarem com ele, ele faz, sabe. 
Então assim, ele tem contato bem legal com as crianças.  

E: Como que você, sua família, participa deste processo educacional do Heitor? Vocês vão 
à escola? Como é esta relação? Ao longo destes anos? Eu sei que este ano você falou que 
ainda não conheceu a professora, mas como que você procura ter esta relação com a 
escola? 

Mãe: Ah, eu sempre estive presente na sala de aula, né. Desde que ele começou com 4 
anos e meio até o ano passado. Este ano é que não estou mais ficando com ele, mas eu 
sempre estive presente com ele em sala de aula, sempre acompanhei de perto.   

E: E nesta comunicação do Heitor, como que você acha que é que ele compreende as 
coisas? É só pela fala mesmo? O que você acha desta compreensão do Heitor? Do que se 
fala com ele, como ele se expressa. Então você acha que tem alguma coisa que possa... se 
a gente fizer assim, observar resposta? Como é que você acha, é só a fala? 

Mãe: Eu acho que é mais a fala, falar com ele e, de repente, mostrar o que vai fazer, né. Se 
vai pintar, assim, como ele tem déficit visual se mostrar pra ele, ele vai com a mão, vai 
pegar. Sei que até o ano passado ele tinha muita rejeição ao lápis; ele pegava, mas só 
segurando na mão, ele pegava pra por na boca ou então pra jogar. Acho que mais falar 
mesmo com ele... Não sei assim, eu percebo que algumas coisas ele entende, mas não é 
tudo o que ele compreende.  

E: Tá bom. As perguntas então eram estas. Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

APENDICE D 

 

Transcrição da entrevista com a professora de Heitor 

 

E: Como é que você conversa com o Heitor? Você usa só a fala? Usa toque? Apresenta 
objeto? Como é o seu diálogo com o Heitor, que você acha que pode ter algum tipo de 
resposta? 

PROFESSORA: Bom, eu converso geralmente assim, eu falo e toco nele, sabe? Porque eu 
me sinto insegura assim... Eu não sei se eu tô falando, se ele tá relacionando, se eu tô 
falando diretamente com ele ou com a classe toda, então toda vez que eu vou falar com ele, 
eu pego na mão dele, eu toco nele, para ele perceber que eu estou falando diretamente com 
ele, é mais assim que eu faço. 

E: Tá, você não tem ainda a apresentação de nada, da dica de um objeto, nada, é a fala e o 
toque para ele entender que é com ele? 

PROFESSORA: Isso, de vez em quando eu mostro para ele, assim, um livro que a gente tá 
lidando, mas eu mostro, né, não sei se ele está entendendo ou não, mas sempre estou 
mexendo na mãozinha dele: “Olha Heitor”, tocando para ver se...para ele relacionar que eu 
estou falando com ele especificamente. 

E: E você percebe alguma reação, quando você conversa com ele? Olhando assim, você 
percebe que ele reage a alguma destas suas falas?  

PROFESSORA: Algumas vezes eu percebi, algumas vezes ele fez assim ‘não’ com a 
cabeça pra mim, sabe? Quando às vezes eu pergunto pra ele “você lembra da historinha 
que a gente tava contando sobre a bolsa amarela?”. Eu tô lendo o livro ‘A Bolsa Amarela’, aí 
ele fez assim com a cabeça que não. Foram as únicas reações que eu tenho, às vezes ele... 
Por exemplo, um dia eu pedi pra ele assim “ah, vamos dar um beijo?”, daí ele deu o beijo 
direitinho, sabe? Eu noto que ele tem assim uma... Responde para algumas coisas que eu 
faço. 

E: Que tem reações a algumas coisas, né? 

PROFESSORA: Isso... 

E: Você consegue perceber quando ele quer alguma coisa?  Ou está sentindo alguma 
coisa? Por exemplo, se está com fome ou sede ou tá com dor? Tem alguma reação dele 
que você percebe ou... É tudo o que você percebe ou é só em algumas situações? 

PROFESSORA: Não, tem algumas situações que eu percebo que ele faz... Até, uma vez 
teve um caso engraçado, eu chamei a C. pra me ajudar, porque eu vi que ele estava um 
pouco agitado e estava assim gritando e tava um calor imenso na sala, né. Aí eu chamei a 
C. e falei “Ai C. acho que ele quer água, porque tá todo mundo com sede, com calor”, a 
gente tava tentando dar água pra ele e ele não aceitava.  Então, eu vejo assim que tem hora 
que ele, quando ele solta alguns grunhidos, uns gritos, eu sei que ele tá agitado, sabe? 
Então eu noto esta reação, quando ele tá quietinho, quando ele tá com sono, né? 

E: Quando tem alguma coisa que incomoda ele muda o comportamento... 



140 

 

PROFESSORA: Que tá incomodando, que tá com dor, né? Às vezes eu vejo que ele tá... 
Última vez ele num veio... Mas ele começou a chorar assim e a gemer muito, eu chamei a C. 
e falei “Eu acho que ele tá com dor porque ele tá gemendo mesmo e tá incomodado”, a 
gente nota que tem alguma coisa incomodando ele, né? Se não ele fica, sabe? Ele fica 
assim quieto mordendo as coisinhas dele, prestando atenção, com uma feição mais feliz, 
né? 

E: Então é pela expressão dele?  

PROFESSORA: É expressão visual, expressão do rosto dele, do olhar né? Do balbucio 
dele, muda a tonalidade, né. 

E: Movimento de corpo... Tem diferença, né? 

PROFESSORA: De corpo... Tem... 

E: Como é a relação dele com os colegas da sala? Tem esta interação? As crianças 
procuram por ele? Como que tá isso? Eles brincam e estudam juntos ou tem momentos 
separados? Então, como é esta relação dele com a sala. 

PROFESSORA: Olha, eu vejo assim, as crianças que estão perto dele... As que estão longe 
não se relacionam muito. As que estão perto, ajudam ele, sabe? Se ele derruba alguma 
coisa no chão eles vão lá e pegam, às vezes eles falam “Olha prô ele tá jogando os óculos” 
“olha, é melhor guardar o óculos” . Então eles dão uma dica, eu vejo assim eles também 
tentam cuidar, sabe, tem uma relação de cuidado, os que sentam em volta dele... 

E: Os que sentam mais perto, né? 

PROFESSORA: Isso 

E: E agora, brincar, procurar este tipo de coisas as crianças ainda não têm muito esta 
relação? 

PROFESSORA: Não, não brincam. 

E: Continuando a mesma pergunta, então se você acha se as crianças se interessam e 
interagem com ele e de que forma isto ocorre, acho que você até já falou, né? Que esta 
questão é mais da busca do ajudar em alguma situação... 

PROFESSORA: É, eles ajudam, apesar que acho que eles não têm muita oportunidade, né, 
desta relação, porque você sabe, 4ª série é uma série pesada, a gente tem que dar matéria 
ali com eles, né? E eles ficam mais quietos, não tem assim uma hora mais lúdica, né. Aí 
acho que quem poderia responder melhor para você é o professor de Artes, de Educação 
Física, como é que ele se relaciona nessas aulas que são mais lúdicas, né? 

E:  Tem uma liberdade maior da sala, né?  

PROFESSORA: Isso, é... 

E: Você acha que tem uma atividade que ele mais gosta? Ele demonstra isso? Não sei se 
você trabalha música, alguma coisa. Tem alguma atividade que você percebeu que ele fica 
mais animado ou você não percebe esta diferença? 

PROFESSORA: É eu notei assim, quando a gente trabalha canções, né, música, poesia 
rimada, que eu dei assim, pra eles assim... Que toda a classe lê junto e tem uma rima 
engraçada, que tem uma certa melodia na poesia, eu vejo que ele se interessa mais, né? E 
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quando canta também musiquinha, aí ele também... Ele presta mais atenção, né? Eu vejo 
que a feição dele muda, parece que ele gosta mais de participar, na música e na rima. 

E: Como que você apresenta se tem um objeto novo? Nem sei se isto acontece na tua aula, 
mas se acontece, você tem um material pedagógico diferente? Um brinquedo, utensílio, 
existe este momento na tua sala de coisas novas e como é que você apresenta pra ele? 

PROFESSORA: É, as coisas novas que eu tenho dado pra ele quem tem trazido pra mim é 
a C. A C. me traz um material e fala “olha hoje eu peguei isto aqui lá na sala pra ele” , né. 
Daí a gente brinca com ele, né. Mostra, às vezes ele não se interessa muito, sabe. Eu vejo 
que ele se interessa mais pelas coisas mais conhecidas dele, sabe. Dificilmente eu vi ele 
com coisas novas, ele não... Fica lá do lado, a gente tenta mostrar e nada, ele joga. 

E: E se tem situação nova, pessoas novas, por exemplo, sei lá, chegou um aluno novo ou 
vai ter um evento lá fora no auditório. Você passa esta informação pra ele, que ele vai 
mudar de ambiente. Como é que você apresenta que vai ter alguma coisa que é diferente? 

PROFESSORA: É, eu tento conversar com ele.  Não teve muitas coisas novas aqui, nada. 
Aluno novo não apareceu nenhum, está sempre os mesmos, iguais né? Então, nós tivemos 
assim, só um evento, que a gente comunicou com ele, porque, no começo do ano, ele faltou 
muito, ele veio já quase metade de março, né? 

E. Então, por enquanto, é pela fala mesmo. E só aviso “Olha vai ter, nós estamos indo para 
o auditório”, por exemplo... 

PROFESSORA: É, só assim...  

E: Só para ter a antecipação pela fala... Tá bom... 

PROFESSORA: Isso. 

E: Ele tem frequentado as aulas todos os dias ou ele tem vindo em algumas situações? 

PROFESSORA: Não, todos os dias não, ele falta bastante. 

E: Quais os dias da semana que ele tem vindo? Que deveria ser, né? 

PROFESSORA: Que deveria ser, né? Praticamente ele falta um dia e vem outro. Segunda 
ele nunca vem, sabe. Segunda é difícil ele vir, de sexta também é difícil ele vir. Então, às 
vezes coincide de... Vem terça, vem quinta, né, raramente ele veio três dias seguidos, né? E 
no começo do ano ele faltou bastante, ele começou quase já em março,já. 

E: Na tua sala tem estagiário, tem alguma coisa neste sentido? 

PROFESSORA: Nada, não tem ninguém  

E: Eu sei que não teve ainda, é comecinho do ano, você percebe, como é a participação da 
família neste processo de inclusão, você percebe que tem alguma participação? 

PROFESSORA: Não, eu não conheço nem a mãe dele, não conheci ninguém da família 
dele. 

E: Tá, mas você não tem nem pela coordenação, você não sabe como é que é esta 
participação deles? 
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PROFESSORA: Não, não sei. Não sei mesmo. Ela me comunicou, a A. falou pra mim que a 
mãe cuida bem dele, que ela tá sempre atenta, né, que ela sempre lê o recadinho que põe 
na agenda dele, ela falou assim: “pode mandar tudo que ela participa bastante”, mas eu não 
conheço pessoalmente, eu ainda não vi. 

E: Tá, e de tudo o que você conhece do Heitor, o que você está encontrando de mais 
dificuldade no momento? 

PROFESSORA: Eu acho que a maior dificuldade é comigo, entendeu? Eu fico muito 
ansiosa porque eu quero ajudá-lo, né? E eu tenho a sala inteira, e eu fico assim: “como será 
que eu posso chegar nele?”, né. Então eu não sei como chegar, que materiais que eu 
poderia usar; ele responde ao que? Sabe? É esta a dificuldade que eu tenho e que me 
causa assim um pouco de angústia às vezes... 

E: Que é mais a comunicação mesmo que te angústia, né? 

PROFESSORA: É, assim...não é a comunicação assim com ele em si, sabe? Dele estar 
assim. É, como eu poderia fazer para desenvolver melhor, para oferecer alguma coisa pra 
ele. Porque eu sinto assim, por exemplo, a angútia que eu tenho, às vezes que tô dando 
aula de matemática para as crianças ‘sistemas de numeração decimal’ e daí ele fica lá e de 
vez em quando eu vou lá e falar com ele e eu fico assim: “Meu Deus, o que que eu faço 
agora com ele”, né? Como é que eu vou explicar, tô explicando a unidade, dezena, unidade 
de milhar numa quarta série que é grande e ele tá lá no canto e daí eu não sei o que faço 
com ele e é isso que me dá angústia, sabe? Eu não quero deixar ele isolado, ele assim lá 
sem fazer nada, encostado, né? Então daí, de vez em quando, eu vou lá falo com ele “Oi 
Heitor, tá tudo bem?” Mas isto me angustia muito, que eu não sei o que oferecer pra ele, o 
que que eu posso estar dando pra ele. Um dia eu até pensei em pegar o material dourado e 
dar, mas eu não sei se ele responde, entendeu? Então é uma limitação, uma falta de 
conhecimento minha! É isso o que me deixa mais angustiada, né?  

E. Então, por enquanto, a nossa entrevista se encerra aqui. 
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APENDICE E 

Transcrição da entrevista com a mãe de Clara 

 

E: Então vamos começar, hoje é 05/09, né? Conversando com a responsável por uma das 
alunas. É bem sobre a comunicação mesmo da Clara. Como ela se comunica, o que você 
percebe de manifestação, como é que você conversa com a Clara. 

E: como é que você conversa com a Clara? É só fala, você usa objeto, usa toque, como é 
que você passa a informação para ela? 

Mãe: Eu uso a fala e, dependendo da situação, eu mostro algum objeto, eu chego a levar a 
mãozinha dela no que eu estou mostrando no momento, se tem algo para ela estar tocando. 

E: Então é a fala, mas sempre associada à alguma coisa, sempre que possível? 

Mãe: Isso, com o toque, é! 

E: E como ela reage a isto? Você percebe alguma reação? 

Mãe: Percebo sim. Quando ela está afim, ela deixa eu levar a mãozinha dela, ela encosta, 
espera um pouquinho, né. Tenta entender o que está acontecendo. Agora, às vezes, 
quando ela não está muito afim, ela tira a mão, começa a gritar, a reclamar...”não estou afim 
e pronto”,  né Clara? 

E: E como você sabe que ela está sentindo alguma coisa? Fome, sede, calor... 

Mãe: Então, fome é por causa do horário. Que já está no horário programado para ela 
comer, né. Ou, às vezes, se eu estou em algum lugar, assim, e passou um pouco do 
horário, então, se ela começa a chupar a língua, aí eu sei que ela está com fome. Dor, se 
ela chora com lágrima, né. Porque, geralmente... assim... “olha o nariz” (pausa para falar 
com o irmão da aluna)... Geralmente ela chora, mas quando é de manha  não tem lágrima, 
agora, se é com dor, aí tem lágrima... 

E: Tá, e sede você vai controlando? 

Mãe: É sede, ela não gosta muito de líquido, então eu dou alguma coisa e ofereço líquido. 

E: O que ela gosta e o que ela não gosta e como você sabe disso? 

Mãe: O que ela não gosta? Assim, de barulho, é uma coisa muito visível. Lá na escola, na 
hora do intervalo, aquele barulho das crianças gritando, correndo, ela reclama, começa a 
gritar... grita, grita, grita, que ela não está gostando. E, que mais que ela não gosta... Ela 
não gosta também assim de ambientes diferentes que ela está acostumada, ela estranha 
um pouquinho e começa a gritar. 

E: Fora da rotina dela... 

Mãe: E o que ela gosta... Ah, ela gosta de música (risos) ela gosta, “né Clara”? 

E: Aí ela fica tranquila? 

Mãe: Fica tranquila. Luan Santana então, agora é a onda dela. Luan Santana... 
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E: Todos os meu alunos...(risos) 

Mãe: O A., você viu como ele fica? 

E: Não vi. 

Mãe: Cai até a saturação dele (risos) 

E: E como você apresenta objetos novos para ela? 

Mãe: Então, é sempre mostrando mesmo, ou assim, para ela localizar primeiro pela visão, 
aí, se eu vejo que está difícil, eu levo a mãozinha dela. 

E: Tá. Porque tem a questão do processamento da visão que às vezes ela não percebe 
mesmo. 

Mãe: Aham, pois é, e sempre falando: “olha que bonitinho”, o que é, “é redondo, é grande, é 
preto, é feio (risos)”, sempre assim... 

E: Descrevendo tudo. 

Mãe: É , isso. 

E: Tá. E situações e pessoas novas, porque objeto você acaba... para ela explorar, e 
quando são pessoas novas ou situações novas, uma festa, sei lá, um passeio diferente... 

Mãe: É, então, eu sempre aviso antes o que a gente vai fazer, onde a gente vai, quem é. 
Com pessoas como já sabem como ela é, chegam e fala: “oi Clara, eu sou tal pessoa, né, 
sou amiga da mamãe, eu sou né...” sempre apresenta também a pessoa, a pessoa se 
apresenta. E para festa também, assim, quando a gente vai na festa, sempre aviso antes: 
“ah Clara, vai ter o aniversário tal e  a gente vai, vai ter bolo, bixiga...(risos)...sempre assim... 

E: Onde vocês costumam passear? 

Mãe: Passear? Fora a casa da minha mãe (risos) aqui do lado. Deixa eu ver... Agora a 
gente não estão muito... Faz tempo que a gente não tem um passeio assim, longo... 

E: Mas vocês saem? Vocês vão às praças, vão ao shopping? 

Mãe: Não, ela não gosta muito de mercado, não gosta de shopping por causa do barulho... 

E: Por causa do barulho, né? 

Mãe: É, ela não gosta muito, então eu nem levo, quando eu vou no mercado ela fica com 
minha mãe, é mais assim, o passeio que ela gosta é praia (risos) ela gosta de ir na praia, 
que mais? E na casa de alguém assim da família que ela está mais acostumada. 

E: Da família que ela fica mais a vontade. Tem algum amigo aqui da região que fique com 
ela ou é só com o irmão? 

Mãe: Não, tem, tem. Tem a prima chamada I., tem a S. e tem a N., N. é a paixãozinha dela, 
que é a minha afilhada. 

E: Ah, que legal! 

Mãe: É, tem bastante, assim...A gente tem bastante, tem bastante sobrinho. 
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E: Isso é bom! Porque ela está sempre em contato com criança. 

Mãe:Tá! 

E: Ela não tem esse problema... 

Mãe: Não... 

E: Bom, ela frequenta alguma instituição especializada, sim, né? Que ela frequenta... 

Mãe: É, a ADEFAV 

E: É, e qual o tipo de terapia que ela faz? Ou é só atendimento pedagógico, ela...? 

Mãe: Não, então, ela lá está fazendo só o atendimento pedagógico, e terapia... 

E: E fora? 

Mãe: Fora ela está fazendo ecoterapia... 

E: E fisio, fono, não... 

Mãe: Não... 

E: Está sem agora, né? 

Mãe: Tô esperando eles ver um horário para colocar a Clara... 

E: Para poder colocar, né? Tá... 

Mãe: Por causa do horário e por causa da questão do Atende, né. Às vezes eles têm um 
horário, mas não é no dia que eu vou, ai tem a questão do Atendente. Ai eu acho que vai 
ficar para só o próximo ano. Porque vão abrir a agenda agora, ai já passa e eu já passo para 
o Atende. 

E: É... Nesse atendimento você acha que ela evoluiu? Nesse atendimento pedagógico, 
desde quando ela começou lá... 

Mãe: Ah, evoluiu, melhorou bastante, assim, a questão ela ficou mais atenta, a questão de 
dar a mão, antes ela não deixava pegar na mão. Ainda tem um pouquinho de resistência 
assim, de levar até o objeto, o brinquedo, hoje tá melhor, ela está aceitando mais, ela toca 
mais... 

E: E a questão da comunicação, você acha que também melhorou? 

Mãe: Também melhorou, assim, ela presta mais atenção na voz da pessoa, se interessa 
mais pelos outros sons... 

E: Por exemplo agora (risos) 

Mãe: Né Clara? Tô falando de você Clara, tô contando os seus segredos! (risos) 

E: Você quer ir dar uma olhadinha nele? (se referindo ao irmão da aluna) 

Mãe: Não... 
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E: Então tá bom... Então, o que mudou no comportamento da Clara, ou se mudou alguma 
coisa, desde que ela começou a frequentar a escola? Não o atendimento educacional 
especializado, a escola. Houve alguma mudança ou por enquanto não percebeu? 

Mãe: Não, mudou! Mudou, porque assim ela está aceitando mais, porque agora ela está 
aceitando ainda mais... 

E: Tá ampliando horário... 

Mãe: Porque, quando tinha muito barulho, ela gritava logo, agora ela consegue, assim, 
tentar entender um pouco o que está acontecendo para depois reclamar. Antes ela 
reclamava demais... 

Mãe: Agora não, agora ela espera, vê realmente se vai continuar, naquela farra, o barulho... 

E: o que que é isso... 

Mãe: Se ela consegue entender...para depois de reclamar, se ela está gostando ou não, 
então eu acho que ela está aceitando um pouquinho mais... 

E: Que legal! Está entendendo que aquilo tem uma dinâmica... 

Mãe: A sala tem muita criança... 

E: Tem... 

Mãe: Eles não ficam sempre caladinhos (risos) 

E: Nunca... 

Mãe: Né? Sempre tem a voz de um, a voz de outro e ela está mais atenta nisto, está 
esperando mais, aceitando... 

E: Aí quando ela vê que não tem jeito, né? (risos) 

Mãe: Aí, se ela não quer mesmo...  

E: Então, pra gente finalizar, como que é a participação de vocês nesse processo 
educacional da Clara? Vão à escola, vocês ligam? Como é que vocês... 

Mãe: Não, eu vou à escola... 

E: Então, aí como vocês participam desse processo educacional, é... 

Mãe: Eu vou sempre à escola, né, agora que ela está indo de TEG, se eu tenho alguma 
dúvida, eu mando um bilhetinho para a professora e ela manda de volta. Eu estou sempre 
encima não deixo à toa não... (risos) 

E: E o que você pensa para este futuro da Clara na escola com o Atendimento Educacional 
Especializado? Até em relação ao trabalho entre eles, né? 

Mãe: Eu penso em melhorar mesmo a questão da comunicação, acho importante, né? De 
ela poder se comunicar, não só eu poder entender ela, né? Das pessoas que estão ao redor 
de também entender o que ela quer, né? O que ela está querendo fazer... 

E: O que ela gosta, não gosta... 
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Mãe: Isto... 

E: Você acha que o Atendimento Educacional Especializado consegue ajudar nisto? Você 
vê abertura na escola para isto? 

Mãe: Então, na escola eu acho bastante complicado, a escola... Acho que tem que ter um 
apoio especializado, de vir de fora, porque só a professora, ela não tem... Eu acho assim, 
que tem que ter alguém junto, alguém especializado, um trabalho mais profundo, se for 
depender só dela fazer na sala de aula, eu acho que não... 

E: Que não vai? 

Mãe: Não! Acho que é assim, a parte dela estar na sala de aula é mais o social mesmo, de 
ela estar aceitando outras crianças, aceitando outras vozes, mas assim para estar 
aprendendo a parte da comunicação... 

E: Tem que ser especialista mesmo... 

Mãe: Tem que ser alguém junto! 
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APENDICE F 

Transcrição da entrevista com a professora de Clara 

 

E: Então, hoje é dia 1º de dezembro, né? E, a gente vai falar um pouquinho da Clara, mas 
muito mais direcionado quanto a questão de comunicação, tá? Mas claro, de interação 
também. Das interações dela dentro da sala de aula. Então, eu tenho umas perguntas, mas 
mais para direcionar a nossa conversa. É mais para ser um bate papo. Você não precisa se 
preocupar com pergunta/resposta. Tá bom? 

PROFESSORA: Ah, então tá bom.  

E: Então a primeira é assim: Como é que você fala com ela?  Como é que você conversa 
com ela? Você usa só a fala? Você utiliza o toque? Você utiliza objeto? Como é que você 
faz para ter esta fala, esta conversa com ela?  

PROFESSORA: É, foi assim... Sob orientação, né. Porque até então eu estava meio perdida 
mesmo, né. E a princípio a gente não sabia, então... O que eu percebi sob orientação é 
assim... São pequenas falas, né Tem que ser pequenas falas, com o toque também, né. 
Com os objetos, então, no caso do caderno, né. Ter esse contraste de cores, né. Utilizando 
também o calendário, né. Pra pontuar, fazer essa antecipação pra ela do que que vai ter, né. 
Como vai ser a rotina. Então é mais assim, né. Pequenas falas avisando, que... Se falar 
muita coisa assim sai fora do contexto pra ela. 

E: Daí ela acaba se perdendo, né?  

PROFESSORA:  É... 

E: E como você percebe que ela reage com essa conversa? Já percebeu alguma reação 
dela? Alguma coisa modifica, quando você está tendo esta apresentação de rotina, por 
exemplo? Enfim... 

PROFESSORA: Ela tenta, né, acompanhar, tenta participar. Tem momentos que ela, né,  
desliga um pouquinho, então, tem aquele momento dela, de, até por conta do campo visual 
mesmo, né. Então, tem que esperar um pouquinho, né. É então nisso que a gente vai 
tentando... Os movimentos se ela não está gostando, né. Se quer mais música, se não 
quer... 

E: Movimento de corpo você fala?  

PROFESSORA:  De corpo, de fala também, de ruídos... 

E: Acaba vocalizando alguma coisa... 

PROFESSORA: Vocalizando... 

E: Tá. Por exemplo, como você sabe se ela quer alguma coisa, se ela está sentindo alguma 
coisa, você consegue perceber isso? Se ela sente fome, sede, dor, se ela esta nervosa, 
enfim, tem alguma reação dela que você sabe alguma informação nesse sentido? 

PROFESSORA:  É, isso eu ainda estou aprendendo, né. Tô aprendendo, porque às vezes 
passa desapercebido. É muito sutil no caso assim da Clara... 
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E: Sem dúvida... 

PROFESSORA: Então, a questão do choro, assim, em relação do começo do ano até pra 
agora, a gente... No começo, ela não conseguia nem ficar muito tempo, né. Então ela 
chorava bastante, se irritava muito com o barulho, agora ela já suporta mais, então, a 
questão assim, a gente percebe mais por conta da vocalização mesmo, de... Só que em 
alguns momentos parece que ela não está gostando, mas acho que tá, então pra mim ainda 
é difícil, saber... 

E: É difícil saber se ela gosta, se ela não gosta. Se esta vocalização: estou feliz, tá bom ou 
se não, o que tá acontecendo, né? 

PROFESSORA: Isso… É, ainda tenho que perceber um pouco mais assim, acho que 
perceber um pouco mais, porque passa muita coisa às vezes, é muito sutil... 

E: É o que você falou, às vezes é tão sutil, que ela fez alguma coisa e você tá olhando e já 
perdeu porque ela já fez e não tá ali naquele momento... 

PROFESSORA:  É… 

E: Como que você percebe a relação dela com os colegas? E ela também, ela com os 
colegas, os colegas com ela, como é que é esta relação, de interação... Eles brincam e 
estudam juntos ou há momentos separados. Na verdade, como que é a dinâmica da sala, 
como que é esta relação dela dentro da sala?  

PROFESSORA: Certo, olha as crianças assim desde o começo, né, eu expliquei um pouco 
o caso, né. Então eles meio que abraçaram mesmo, assim, incluíram ela mesmo, né. 
Porque a criança, assim, não tem esta questão do preconceito, ela quer ajudar, então 
assim... Eu tive... Esta turma, esta minha turma, eles acompanharam mesmo, né, junto 
comigo abraçaram a causa e querem ajudar, né, querem também deixar ela participar. 
Então, se ela falta ele perguntam, nossa, eles ficam perguntando: “mas, porque?” “Ela ficou 
doentinha?”. Então eles me ajudam bastante, têm muito carinho por ela... 

E: É uma turma ótima…risos... E as atividades? Assim, como é que você faz pra ela 
acompanhar? 

PROFESSORA: Ah tá, as atividades são assim, né... A orientação, assim, né, o que a gente 
teve de orientação, sempre estar tentando que ela participe também, né, mas claro com... 
Assim...  Tentando adaptar pra ela, a atividade vai ser a mesma, mas fazendo uma 
adaptação, né, então se vai ser uma leitura de um poema, vai ter também a leitura, o 
textinho lá no caderno dela, mas no caso tem que ser o concreto, né, então mostrar o 
objeto, né, tentar concretizar alguma atividade, no caso, do dia pra ela... Assim, tentar 
aproveitar, né, o que vai ser trabalhado no dia, né, pra... 

E: Você tenta fazer o alinhamento mesmo, né? 

PROFESSORA: É, o alinhamento, isso! Claro que assim, né, matemática já fica... Assim, 
coisas muito específicas já fica difícil, mas sempre... 

E: Aquilo que você sente que é possível  você vai fazendo, né? 

PROFESSORA: Isso... 

E: Acho até que já me respondeu, mas vamos ver de novo. As crianças então se interessam 
e interagem com ela , de que forma eles buscam esta interação com ela?  
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PROFESSORA: Assim, tentando ajudar… 

E: Eles falam? Eles tocam? Como que é? 

PROFESSORA: Caso da baba, assim né, eles ajudam, se preocupam, vão ver se tem outra 
toalhinha, né. Lá fora, também, no recreio com a J., querem brincar. Segunda-feira eu saí 
com eles um pouquinho também, aí ficaram em volta dela, né. Colocaram bonequinha pra 
ela brincar também... 

E: Isso eu já percebi, eles não deixam ela sozinha no intervalo... 

PROFESSORA: Não deixam não... 

E: Eles vão atrás dela e buscam fazer com que ela participe, é bem legal. É uma turma bem 
bacana... 

PROFESSORA: É... 

E: Quais as atividades que você percebe que ela mais gosta e como que ela demonstra 
isso? 

PROFESSORA: É a música, né, a música acho que eu percebo que é uma das atividades , 
que que fez até com que ela ficasse um pouco mais, né. Que foi até uma dica da L., da mãe, 
né. Que no começo a gente tava assim meio, né... Aí ela falou “Não, ela gosta um pouco de 
música”, então eu sempre tento trabalhar um pouquinho, que é o programa deles, né do 
caderno do segundo ano mesmo,  trabalhar as cantigas, as parlendas, os poemas, né, 
contos, né, que também dá pra ela ouvi. Então foi  isso que a gente assim... O que eu 
percebo o que ela mais gosta mesmo é de música, de ouvir... 

E: E como que ela muda o comportamento? 

PROFESSORA: Ah, ela fica querendo bater a mãozinha, né, querendo bater a palma, né, 
ou bater mesmo a mãozinha na mesa, né, então ela fica... A gente vê que ela fica feliz, que 
tá... 

E: Se ela fica quieta, né, você percebe que ela está atenta auditivamente àquilo, né?  

PROFESSORA:  Isso... 

E: Que mais? Vamos lá… e como você apresenta objetos novos? Então, por exemplo, você 
vai ter uma atividade nova, um livro novo ou um brinquedo novo, utensílio, alguma coisa 
nova, como é que você apresenta isso pra ela. De repente você trouxe, sei lá, massinha que 
você vai trabalhar com a sala e nunca trabalhou, um exemplo, então como é que você 
introduz essas atividades novas pra ela?  

PROFESSORA: Com o calendário né, assim, né, sempre tentando acompanhar, né, junto 
com o calendário, usando o calendário para antecipar o que vai ter, né. Que aí: “Olha Clara, 
agora vai ter...” por exemplo, “a leitura” , “terminou, vamos colocar na caixa”, né. E fazendo 
com que ela tente sentir, né, pelo tato mesmo, né. A massinha... Também, outro dia eu 
peguei , né,  mas acho que ela ainda não... 

E:  A textura, né? (risos) 

PROFESSORA:  Né, então, assim, passando a mãozinha, né, avisando pelo calendário e 
depois... 



151 

 

E: Depois apresentando pelo toque mesmo… 

PROFESSORA: Pelo toque... 

E: Pela explicação, né,  e pelo toque... 

PROFESSORA: Isso… 

E: E se tem uma situação nova ou pessoa nova? Acho que você até acabou respondendo... 
Porque uma coisa é objeto, então, trouxe uma massinha: “olha, vamos brincar com a 
massinha”  como você disse. E de repente vocês vão para uma atividade diferente, vai ter 
uma apresentação de teatro, por exemplo, na escola, alguma coisa assim, como é que você 
também antecipa isso pra ela?  

PROFESSORA: É, até teve mesmo o teatro aqui, até ela acompanhou um pouquinho, o 
teatro a gente falou... Até eles falaram se ela queria  ficar até mais à frente... A J. colocou, 
né, ela mais ali na frente. Aí no caso eu tive que, como a gente não sabia, não dava pra 
pontuar assim no calendário, né, aí eu falei assim pra ela “olha Clara, agora a gente vai ver 
uma apresentação de teatro” “olha, é assim, vai acontecer isso...”. 

E: Você acaba antecipando como você antecipa para a sala, você vai com a fala e explica 
pra ela. Porque às vezes tem situações novas que são tão rápidas...  

PROFESSORA:  Eh, que é na hora, no dia… 

E: Que você não consegue fazer esta preparação antes, às vezes até pra sala é ruim, né, 
que às vezes você quer fazer, de repente, um teatro, fazer alguma coisa pra eles poderem, 
né, até... E às vezes não dá... 

PROFESSORA:  É isso… 

E: Ela frequenta aula todos os dias? Como é que é a frequência dela?  

PROFESSORA: Não, ela frequenta só de segunda e terça, né, neste ano foi de segunda e 
terça, né. No começo ela até ficava um pouco mais, mas depois que ela conseguiu o 
atendente, né, é o TEG né... 

E: TEG  

PROFESSORA: É o TEG, ela vem mais ou menos umas 8 horas, né, e vai embora umas 
10:40, né? 

E: Tá, então é um tempo curto, né, até... 

PROFESSORA: É… 

E: Na tua sala há estagiário, mediador, alguém que te auxilie? 

PROFESSORA:  Não, estagiário mesmo assim pedagogicamente eu não tenho, né. O que 
eu tenho é a AVE, né, que faz toda a parte assim... Que seria a cuidadora, né,  a parte da 
troca, de alimentação, né,  de locomoção, ela só não pode estar comigo ali... 

E: Mas pra adaptação de material em sala você não recebeu este profissional pra te ajudar, 
né?  

PROFESSORA: Não, não, não recebi não... 
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E: E, só pra finalizar assim esta parte da conversa, como é que é a participação da família 
dela nesse processo de inclusão? 

PROFESSORA: Ah, é dez, a L., né, toda a família, eu tive mais contato com a mãe a L., o 
pai eu não conheci, mas é excelente, assim, acho que todo o sucesso da Clara, a 
preocupação que ela tem, o aceitar, né, acho que a primeira coisa é isso, tanto ...para 
família, né, o aceitar... 

E: Sim, sem dúvida... 

PROFESSORA: Então ela é parceira, a família assim comigo é a parceira... 

E: O que você precisa, o que você mande ela se mostra assim disponível... 

PROFESSORA: Nossa! Sim, a gente se comunica, é dez, uma gracinha a L.... 

E: Não tem o que… 

PROFESSORA: Não tem o que reclamar… 

E: Isso ajuda bastante… 

PROFESSORA: Isso é o que ajuda... 

E: Tem alguma coisa da Clara assim que você veja, que você acha marcante de 
características. Você está com ela o ano inteiro, né? 

PROFESSORA: Isso… 

E: O que você viu de mudança marcante, o que que você acha de positivo nessa, nessa 
presença dela com outras crianças?  

PROFESSORA: É muito válido, né, porque a gente acaba aprendendo, a gente tem que 
aprender este novo olhar, né, as crianças... Também é bom porque tem que haver este 
respeito, né, com as diferenças, né. No caso dela, no que ela avançou mais é que ela não 
tolerava muita coisa, né, era pouquinho tempo. A L., até no ano passado, ela também foi um 
pouquinho minha; depois a L. teve neném, ela ficava pouco, menos tempo ainda, né. A mãe 
acompanhava, ela chorava muito, assim porque, o barulho ainda, o ruído, né... 

E: E a mãe tinha que ficar junto, né? 

PROFESSORA: E a mãe ficava, então, assim, agora ela tolera mais tempo, né, ela já 
acostumou já. Já teve todo este trabalho, né. Acho que ela já tá... Aceitou mesmo, né... 

E: Até a rotina, né, às vezes você percebe que ela entende que é a hora dela ir pro lanche, 
por exemplo, ela já faz outro movimento, né, de antecipação mesmo, né? 

PROFESSORA: É, e pra mim e pras crianças, pra turma, pra escola também, né... 

E: É, pra escola, pra todo mundo é um ganho , né? 

PROFESSORA: É... 

E.  Tá bom, então acho que a entrevista termina por aqui, obrigada. 

PROFESSORA: Obrigada você! 


