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RESUMO 

 

 

Vários estudos que tratam do desenvolvimento da criança apontam caminhos que crianças 

ouvintes percorrem antes mesmo de poderem se valer de um idioma no sentido de efetivarem 

uma comunicação com o outro. Há também um contingente de pesquisas que relatam 

investigações desse processo especificamente em crianças surdas, mas em interações com 

parceiros adultos e não com pares de idade. Cinco crianças surdas em fase inicial de 

aprendizagem de um idioma (Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS), em situação de 

brincadeira livre foram observadas e, por meio da análise microgenética, as sessões 

videogravadas foram examinadas repetidas vezes, atentando-se para os possíveis eventos de 

interação social. Consideraram-se eventos interacionais uma sequência delimitada de 

videogravação na qual se pode inferir regulação de um parceiro pelo outro a partir de 

comportamentos observáveis como ações coordenadas cooperativas, negociação pela posse de 

objetos, disputa de papéis, tentativas de transmissão de regras, etc. Tais eventos, ou episódios, 

foram recortados, descritos e analisados qualitativamente. Na comparação entre os dados 

obtidos neste estudo com os de pesquisas conduzidas com crianças ouvintes e surdas, 

descritos na literatura especializada em desenvolvimento infantil, foram notadas algumas 

semelhanças entre infantes surdos e ouvintes em termos de recursos ontogenéticos para se 

comunicarem, a despeito de diferenças em relação à estratégia de aproximação ao outro. 

Argumenta-se que essas semelhanças estão relacionadas com a capacidade de a espécie 

humana identificar-se com o seu coespecífico e constituir-se em relações interpessoais. A 

facilidade ou dificuldade de comunicação marca diferenças de estilos de interação, também 

relatadas na literatura, entre parceiros surdos e ouvintes. Defende-se a ideia de que crianças 

surdas e ouvintes compartilham uma linguagem comum, fundamentada em expressões 

emocionais que, interpretadas, são recursos comunicativos os mais primitivos de que o 

humano dispõe ontogeneticamente. 

 

Palavras-chave: interação social; crianças surdas; comunicação; linguagem. 



ABSTRACT 

 

 

Several studies dealing with child development point to ways that hearing children follow 

even before they can avail themselves of a language in order to perform communication with 

each other. There are also a number of studies reporting investigations of this process 

specifically in deaf children, but in interactions with adult partners and not with peers. Five 

deaf children in their early stages of learning a language (Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS) in free play situation were observed and through microgenetic analysis, video 

recorded sessions were repeatedly examined, with attention to possible events of social 

interaction. Clipped sequences of video recording were considered as interactional events 

since one can infer the regulation of a partner by the other by means of observable behaviors 

such as cooperative coordinated actions, negotiation for possession of objects, competition for 

roles, attempts to transmit rules, etc. Such events, or episodes, were cut out, described and 

analyzed qualitatively. By comparing the data obtained in this study with the ones of 

conducted research on hearing and deaf children, which are described in specialized literature 

on child development, some similarities were noted between deaf and hearing infants in terms 

of ontogenetic resource for communication, despite differences in regarding the strategy of 

approaching each other. It is argued that these similarities are related to the ability of humans 

in identifying with their co-specific and constitute themselves in interpersonal relationships. 

The ease or difficulty in communicating marks differences in styles of interaction, also 

reported in the literature between deaf and hearing partners. It is herein defended that deaf and 

hearing children share a common language, based on emotional expressions, which, once 

interpreted, are the most primitive communication resource that human beings are 

ontogenetically provided with. 

 

Keywords: social interaction; deaf children; communication; language. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A ligação que os indivíduos da espécie humana desenvolvem entre si faz com que os 

estímulos advindos do coespecífico sejam recortados como sendo altamente relevantes em 

relação a outros estímulos (DUNN, 1988). E tal ligação, considerada aqui, em conformidade 

com Tomasello (2003), como estando na base do modo de funcionamento tipicamente 

humano, é fundamental na nossa constituição enquanto sujeitos, num ambiente cultural que é 

nosso “nicho ontogenético” (TOMASELLO, op. cit.).  

Desde muito cedo na ontogênese, crianças começam a compartilhar sentido pelo 

balizamento de situações interacionais que propiciam uma “base comum” à qual se referem os 

significantes empregados. Antes que possam recorrer a signos estabelecidos como uma 

língua, os infantes já se valem de gestos para efetivarem a comunicação e isso é observado 

tanto em crianças ouvintes quanto surdas. Em ambos os casos, o compartilhar de focos de 

atenção, recolhendo da cena informações relevantes para o tópico comum, está na base da 

comunicação. Como diz Tomasello (2007) sobre as crianças que usam o gesto de apontar, elas 

buscam compartilhar com o outro algo que seja relevante para a situação interacional.  

Numerosos estudos que tratam do desenvolvimento infantil detalham caminhos que as 

crianças percorrem antes mesmo de poderem se valer de um idioma, no sentido de efetivarem 

uma comunicação com o outro. Há também um contingente de pesquisas que relatam 

investigações desse processo especificamente em crianças surdas, mas em interações com 

parceiros adultos e não com pares de idade. 

Neste estudo, levou-se em conta a diferença nas interações de crianças entre pares de 

idade e com adultos, nas situações com adultos há uma tendência à busca de algo como o 

significado das coisas por parte das crianças, proporcionando muito menos deslizamentos de 

sentidos que com os pares coetâneos. Partindo do pressuposto de que a criança já demonstra 

sua capacidade de comunicar-se antes mesmo de falar, por meio de expressões gestuais.  

Segundo Mead (1934/1982), nos primórdios, o ato social envolve a adaptação 

recíproca de comportamentos na interação, sendo assim inclusive para animais não humanos. 

De acordo com o autor, esse ato social inicialmente é gesto e este, num primeiro momento, 

desempenha a função de expressar emoções. No caso do humano, só depois, quando o infante 

já atribui sentido ao seu gesto, isto é, com a repetição e na relação com o outro transforma-o 

em significante, é que o gesto serve para expressar ideias (ibd.). Sendo o gesto ato social 
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desde o começo na ontogênese, então, na interação, a cada conduta, produzem-se respostas 

das partes envolvidas que são ajustadas à situação, mesmo anterior à reflexão consciente, mas 

que passam pela expressão de emoções. 

Wallon (1942/1979) também afirmou o ato social como anterior à tomada de 

consciência. Ele situou nas primeiras experiências corporais os eventos precedentes à 

atividade mental do sujeito. Mesmo inicialmente, com os movimentos reflexos do bebê, nos 

quais não se pode ainda reconhecer intencionalidade, o tônus muscular já desempenha a 

função de expressão das emoções. 

A possibilidade de comunicação anterior às palavras, então, passa pelas emoções, mais 

precisamente, pela atribuição de significado às expressões emocionais do outro. Inicialmente 

o corpo é o suporte exclusivo para que o sujeito afete o parceiro de espécie, e só 

posteriormente, quando já tem certo domínio de significantes, passa a estender a abrangência 

de seu campo interacional pelo incremento de recursos simbólicos como a fala. 

Alguns pesquisadores do desenvolvimento e comunicação de crianças surdas têm 

oferecido interpretações sobre seus achados que apontam algumas semelhanças com as que 

encontramos em pesquisas com ouvintes. Como exemplo, temos o estudo de Takei (2001), 

sobre o desenvolvimento da língua de sinais em duas crianças surdas, no primeiro ano de 

vida. Ele as observou em fase de aprendizagem de uma língua de sinais estabelecida (língua 

de sinais japonesa) e notou que elas utilizam o que chamou de gestos não-referenciais 

(movimentos a princípio sem sentido) de modo que tinha uma função semelhante aos 

balbucios de crianças ouvintes, como precursores da língua. A suposição do autor era de que 

haveria um marcador ontogenético também no caso de crianças surdas que aprendem uma 

língua de sinais, como há no caso das ouvintes, com os balbucios. Com efeito, como nota o 

autor, é pouco plausível que a língua se desenvolvesse em crianças surdas sem que houvesse 

alguma forma de “preparação”. 

Mas também há, em muitos estudos com crianças surdas, a consideração das 

diferenças significativas nas estratégias de comunicação (REBELO, 2002), mesmo dentro do 

próprio núcleo familiar, em função dos “estilos” de comunicação distintos (JAMIESON, 

1994). 

Se a comunicação é afetada pela situação interacional, tanto entre surdos como entre 

ouvintes, pelos modos distintos de que o sujeito se vale para efetivá-la, a questão de pesquisa 

proposta neste projeto é: no comprometimento de uma das vias sensoriais de regulação do 

outro ou pelo outro, como o caso dos surdos, quais os desdobramentos ontogenéticos que 

efetivam a comunicação?  
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O interesse pelo tema, qual seja, comunicação de crianças surdas, tornou-se mais claro 

durante o período de conclusão da graduação em Psicologia, no estágio em clínica, quando 

houve oportunidade de atendimento a uma criança surda. Não havia naquela ocasião língua 

comum que mediasse a comunicação entre cliente e psicólogo, não obstante o 

acompanhamento tenha perdurado por quase dois anos. Certamente algo se passou que 

sustentou até o fim (do período de estágio) o processo daquela criança, mesmo numa relação 

na qual qualquer tentativa de entendimento era muito custosa em termos de esforço. Também, 

ainda antes disso, ao longo da graduação, uma curiosidade crescente sobre como sentido é 

compartilhado sem a mediação de um idioma já fazia seu efeito sobre as atividades 

relacionadas a pesquisas e teve como marco um estudo com crianças do segundo ano de vida, 

cuja comunicação por vezes era sem fala. Se crianças ouvintes, que estavam percorrendo um 

caminho no sentido de desenvolverem fala apoiada num idioma (no caso o português), mas 

que ainda não usavam mais do que umas poucas palavras, já efetivavam uma comunicação, o 

que mediava suas “conversas”? 

Tais considerações conduzem à ideia de que as vias de regulação do outro são tão 

diversas e temos um aparato biológico tão sintonizado para estimulação e captação de 

estímulos do coespecífico que a ausência de uma, ou mais, dessas vias de regulação não deve 

fechar o circuito. 

Nesse sentido, um grupo de crianças surdas foi observado em situações de brincadeira 

livre, com a proposta de: a) descrever e analisar o processo de comunicação entre crianças 

surdas, de 4 a 6 anos, em fase de aquisição de um idioma (Língua de Sinais); b) observar, 

descrever e analisar os ajustes comunicativos realizados por crianças surdas, em seus esforços 

interacionais, portanto, em função da consideração que têm do parceiro e da situação 

interacional; c) comparar os resultados do estudo empírico com os descritos na literatura para 

crianças ouvintes que estão em fase de aquisição de um idioma oral. 

Isso objetivando a examinar o processo de comunicação dessas crianças sem domínio 

de um idioma, perscrutando o esforço de se fazerem entender e entender o outro, e realçar 

semelhanças ou diferenças por ventura existentes entre esse processo e o de crianças ouvintes 

que estão adquirindo um idioma oral. 

Estruturalmente, este trabalho está dividido em cinco capítulos, mais referências, 

apêndices e anexos.  O primeiro, que é esta introdução, traz uma sucinta apresentação do 

problema e objetivos de pesquisa, relacionando-os com um arcabouço teórico 

sociointeracionista que os fundamenta. Além disso, é mostrada a sequência em que está 

disposta a dissertação, dizendo do que trata cada capítulo. 
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Em seguida, tem-se a fundamentação teórica, onde, à luz das principais teorias e ideias 

que fundamentam este trabalho, é situada a questão de pesquisa a que se pretendeu dar 

resposta aqui. 

No capítulo do método, estão descritos os procedimentos de coleta, local onde foram 

feitas as observações dos participantes deste estudo, além de uma caracterização destes em 

função dos objetivos que se buscaram e detalhamento do procedimento de análise do material 

videogravado.  

Nos resultados e discussão, expõem-se as interpretações feitas a partir das 

considerações teóricas a respeito das observações tomadas como dados. Apresenta-se, 

também, um quadro em que constam os episódios analisados. Esses episódios foram 

nomeados e sucintamente descritos, além de mostrados o tempo de duração de cada um e de 

que sessão de filmagem eles foram recortados.  

Na análise, foi realizada a comparação entre os dados obtidos neste estudo com os de 

pesquisas conduzidas com crianças ouvintes e surdas, descritos na literatura especializada em 

desenvolvimento infantil. Neste ponto, foi possível inferir dos dados algumas semelhanças 

entre infantes surdos e ouvintes em termos de recursos ontogenéticos para se comunicarem, a 

despeito de diferenças em relação à estratégia de aproximação do outro. Argumenta-se que 

essas semelhanças estão relacionadas com a capacidade de a espécie humana identificar-se 

com o seu coespecífico e constituir-se em relações interpessoais. A facilidade ou dificuldade 

de comunicação marca diferenças de estilos de interação, também relatadas na literatura, entre 

parceiros surdos e ouvintes. Defende-se a ideia de que crianças surdas e ouvintes 

compartilham uma linguagem comum, fundamentada em expressões emocionais que, 

interpretadas, são recursos comunicativos os mais primitivos de que o humano dispõe 

ontogeneticamente. 

No quinto e último capítulo, o leitor pode encontrar as considerações finais sobre este 

estudo, uma síntese dos principais argumentos defendidos e reflexões ao longo da análise e 

discussão dos resultados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 A noção de intencionalidade e a comunicação com o outro 
 

Os pesquisadores que desvendaram os hieróglifos inicialmente não tinham 

conhecimento dos significados específicos daquelas figuras, mas puderam, a partir de algumas 

pistas no local, determinar uns poucos que, por sua vez, serviram para a tradução dos demais 

símbolos gráficos. Não se deve duvidar de que fossem hábeis exploradores e de que possuíam 

um conjunto de informações sobre culturas antigas, linguística, história de civilizações, entre 

outros necessários, de modo a permitir lograr êxito naquela tarefa. Entretanto, algo mais 

fundamental e que marca a própria maneira humana de se relacionar com o mundo esteve 

envolvido naquele trabalho: foi preciso acreditar que havia no que se encontrara algum 

propósito. Assim foi possível chegar a conhecer os hieróglifos; alguém acreditou que os 

desenhos eram mensagens e não acaso, e, a partir daí, algo não vivido, desconhecido, tornou-

se parte da história de uma civilização, história da humanidade! Para buscar traduzi-los como 

se fosse um idioma e poder construir narrativas inteiras para dar conta de um passado que 

esteve perdido durante muito tempo, foi preciso tomar os hieróglifos como uma criação 

humana e considerar o outro da espécie como portador de intenção igual a nós mesmos. 

Tomasello (2003), a partir de estudos comparativos entre primatas humanos e não-

humanos, nota o que considera ser o traço distintivo do humano em relação a outras espécies 

animais no tangente à produção e manutenção cultural. Ele diz que, se todos os primatas, além 

de algumas outras espécies animais, são marcadamente sociais, o que diferencia o humano é 

que ele é “ultra social”. Isso é assim em função da profunda capacidade de identificar-se com 

o coespecífico, muito mais intensamente presente em nós que em outras espécies. Como 

implicação mais importante, temos a noção da interação com o outro como fundamental na 

nossa constituição enquanto sujeitos. 

O autor argumenta que tal é a capacidade de identificação do humano que mesmo 

objetos podem suscitar em nós idéias quanto ao que foi a intenção do criador daquilo, 

inferindo-lhe a utilidade, estejam inventor e invenção separados pelo tempo e espaço; por 

isso, chamamos nossos objetos de “artefatos culturais”. Para nós, seres culturais, sua forma 

concreta está atrelada a um valor simbólico, que, dentro da cultura, se traduz no seu potencial 

intencional (ou seja, a gama de possibilidades que se possa imaginar de utilização para um 

determinado objeto, que pode variar em função das disposições, por necessidade ou desejo, do 



19 
 

usuário). Isto quer dizer, por exemplo, que humanos são capazes de apenas vendo uma 

ferramenta supor o que o inventor daquele instrumento quis ao criá-lo. 

Continuando, o teórico afirma que a identificação entre humanos enseja, por volta dos 

nove meses de idade, uma série de novos comportamentos que diferencia definitivamente as 

crianças da espécie humana de outros primatas; elas começam a perceber o outro como ser 

intencional dando início aos episódios de atenção conjunta. 

Agentes intencionais são seres semelhantes que têm objetivos e que fazem escolhas 

entre os meios comportamentais disponíveis para atingir aqueles objetivos; isso inclui a que 

se vai ativamente prestar atenção na busca desses objetivos (TOMASELLO, op. cit. p. 94). 

Esse momento ontogenético é chamado por ele de “a revolução dos nove meses”. 

Pode parecer exagerado que tais episódios de atenção conjunta caracterizem uma 

“revolução” cognitiva; contudo, deve-se levar em conta a nova capacidade de triangulação 

que a criança desenvolve e o que ela permite. Se antes dessa época, as relações da criança 

eram diádicas, com objetos ou outras pessoas, a partir dessa revolução, quando ela pode 

considerar o referencial triádico, eu-outro-objeto, lhe é possível uma sintonia muito mais 

acurada com o outro, com suas disposições internas e intenções. Gestos declarativos ganham 

proeminência no comportamento do infante, um modo de comunicação que visa a 

simplesmente compartilhar com o outro um foco de atenção. Isso mostra que, além de uma 

forma de alterar fisicamente o mundo pela ação do outro – como um bebê numa posição 

incômoda se pôr a chorar até ser pego pela mãe e confortado –, seu interesse se torna a 

injunção no outro propriamente. Então, se descobre muito sobre o parceiro de espécie, 

examinando vários aspectos do mundo que interferem em suas disposições e motivações: os 

infantes aprendem a “ler” pistas relevantes para suas interações. 

Em estudo realizado com crianças no segundo ano de vida (entre 12 e 24 meses), em 

situação de brincadeira livre com pares coetâneos, foram observadas situações em que 

disputavam pela posse de certos objetos disponibilizados para elas. Mesmo nessa época em 

que, comumente, apenas começam a fazer uso de umas poucas palavras para se comunicarem, 

elas demonstraram uma refinada habilidade de mediar as disputas. O que mais chamou 

atenção nesses episódios agonísticos, no entanto, foi ver como as crianças nessa faixa de 

idade já conseguem antecipar um conflito aberto, agindo num sentido preventivo, com 

estratégias intuitivas que levam em consideração o outro em função de seus “pontos fracos e 

fortes”, adequando suas estratégias a diferentes situações interacionais (MEDEIROS; 

PEDROSA, em prep.). 
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Tal habilidade está fundamentada na consideração do outro como um “agente 

intencional igual a si mesmo” (TOMASELLO, 2003); é possível a alguém “antever” a ação de 

um parceiro de interação desde que suponha que esta ação é imbuída de intencionalidade. A 

criança relaciona a ação com uma causa motivacional (BLOOM; CAPATIDES, 1987 e 

HOOD; BLOOM, 1979, apud DUNN, 1988) e se identifica com o outro, “simulando” sua 

atitude (TOMASELLO, op. cit.); então, é como se o interesse por determinado objeto a 

conduzisse ao comportamento de pegá-lo, e o outro, seu semelhante, pudesse agir da mesma 

forma. Obviamente, a simulação é de uma atitude que, se supõe, seria a do outro. 

 

2.1.1 A identificação do outro como semelhante e as respostas situacionais: 
estratégias intuitivas 
 

Através do monitoramento constante da atenção do outro na situação interacional, 

quando há a suposição por parte da criança de que esse outro deseja ter o mesmo objeto que 

ela, seu comportamento pode ser dirigido para resolver, ou mesmo evitar, a contenda aberta. É 

como se fossem respostas ao que considera ser a intenção do outro sobre o objeto, quando 

gera nela a expectativa de perda e cria tensão no ambiente. Então, a criança emprega 

estratégias, que são respostas situacionais, em função do que percebe do comportamento do 

parceiro e interpreta em relação às suas intenções. Qualquer sutileza que sugira à criança o 

conflito de interesses pode precipitar ações, que podem variar desde o confronto físico direto 

para manter consigo o objeto, até o artifício de acumular créditos junto ao outro por meio de 

“concessões”. 

 Esses comportamentos são utilizados como respostas situacionais, levando em conta 

desde recursos ambientais até a consideração que se faz do parceiro, não são aleatórios, mas 

têm um fim específico. Quer dizer que, mesmo não sendo premeditadas, planejadas, as ações 

visam a aumentar as chances de um determinado resultado ocorrer, e com frequência 

mostram-se eficazes. 

As tensões que emergem de uma situação tomada como contenda virtual, 

simbolicamente, dão mostras da compreensão social dessas crianças e ocorrem graças ao 

processo de atribuição de significado às ações do outro. 
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2.2 Sobre os primórdios da significação: gestos, linguagem e comunicação 

 

Sobre os gestos de apontar, Tomasello, Carpenter e Lizskowski (2007) dizem que 

classicamente eles foram classificados como declarativos ou imperativos. Estes últimos visam 

a fazer com que o adulto aja sobre um objeto – injunção nos objetos do ambiente pela relação 

social –, enquanto os gestos declarativos visam a captar, simplesmente, a atenção do adulto – 

injunção no outro pela relação social. Contudo, de acordo com os autores, seria mais uma 

gradação no caso dos gestos imperativos, indo desde uma sugestão até uma exigência dirigida 

a alguém. E no caso dos declarativos poderiam ser subdivididos em dois tipos: declarativos 

como expressivos, que são quando o infante visa a dividir com o outro uma 

atitude/sentimento em relação a um referente; e declarativos como informativos, quando o 

infante visa prover o outro de informação que julga ser necessária ou desejável para este. O 

uso dos gestos na comunicação dos infantes, segundo parece ser o argumento dos autores, tem 

como objetivo, não forçar a ação do outro, mas torná-lo ciente de sua intenção ou desejo e 

concordar em colaborar com ele, demonstrando, desde muito cedo no desenvolvimento, uma 

compreensão de estados mentais dos outros. 

Mas ainda, antes de qualquer apreciação consciente, nosso comportamento já é social 

e mediado pelo significado. Segundo George Mead (1934/1982), nos primórdios, o ato social 

envolve a adaptação recíproca de comportamentos na interação, sendo assim inclusive para 

animais não humanos. Ele cita um exemplo de uma rinha de cães, na qual um animal ajusta 

sua postura em função da que vê o outro assumir, como resposta à outra figura. 

De acordo com o autor, esse ato social inicialmente é gesto e este, num primeiro 

momento, desempenha a função de expressar emoções. No caso do humano, só depois, 

quando o infante já atribui sentido ao seu gesto, isto é, com a repetição transforma-o em 

significante, é que o gesto serve para expressar idéias (ibidem). Sendo o gesto ato social desde 

o começo, então, na interação, a cada conduta, produzem-se respostas das partes envolvidas 

que são ajustadas à situação, mesmo anterior à reflexão consciente, mas que passam pela 

expressão de emoções. 

A comunicação entre os organismos, embora possa acontecer mesmo antes de 

apreciação consciente destes, não ocorre no vazio. Nesse sentido é que vale a pena recorrer ao 

que Brannigan e Humphries (1981) consideram como comunicação; eles dizem que um ato de 

comunicação ocorre em situações específicas nas quais certos atributos de um indivíduo 

alteram o comportamento futuro de outro, que os capta pelas vias sensoriais. 
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 Os gestos, para Mead (1934/1982), tornam-se significantes num momento posterior da 

evolução do ato social, mas o significado já baliza os atos por via da emoção desde o início da 

ontogênese do humano e estaria presente mesmo em outras espécies animais. Wallon 

(1942/1979) também afirmou o ato social como anterior à tomada de consciência. Ele situou 

nas primeiras experiências corporais os eventos precedentes à atividade mental do sujeito. 

Mesmo inicialmente, com os movimentos reflexos do bebê, nos quais não se pode ainda 

reconhecer intencionalidade, o tônus muscular já desempenha a função de expressão das 

emoções quando interpretado por outro. 

A possibilidade de comunicação anterior às palavras, então, passa pelas emoções, mais 

precisamente, pela atribuição de significado aos movimentos tônicos do outro, que incluem 

tensão e relaxamento muscular, movimentos finos do rosto, movimentação dos olhos, 

posturas, etc. O ato de significar esses movimentos transforma-os em expressões emocionais; 

quer dizer, se os movimentos “expressam”, é porque existe a interpretação do outro de que 

eles têm tal significado. Essa transformação implica, potencialmente, e porque não dizer 

frequentemente, a mudança de status do próprio movimento que deixa de ser casual e passa a 

ter propósitos comunicativos na situação interacional.  

Inicialmente, o corpo é o suporte exclusivo para que o sujeito afete o parceiro de 

espécie, e só, posteriormente, quando já tem certo domínio de significantes, passa a estender a 

abrangência de seu campo interacional pelo incremento de recursos simbólicos como a fala. 

E, com efeito, a introdução da fala expande bastante o poder de regulação do comportamento 

do outro. Bruner (1997), no entanto, defende que o infante antes de dominar uma língua já se 

utiliza de modo competente de determinadas funções ou intenções comunicativas, tais como 

indicar, rotular, solicitar e enganar, por exemplo. Seu argumento é de que aparentemente as 

crianças buscam “preencher essas funções in vivo”, ou seja, que antes de dominar o léxico e a 

gramática, os infantes “captam o significado” de situações e estas servem de contexto no qual 

as aquisições gramaticais e lexicais farão algum sentido (p. 68). 

Outros estudos corroboram essa idéia, como os de Eckerman e Didow (1996) e Didow 

e Eckerman (2001). As autoras investigaram a hipótese de uma ligação entre o envolvimento 

em ações coordenadas não verbais e as habilidades verbais dos infantes. Os resultados de suas 

pesquisas apoiaram a hipótese formulada e, com base em seus achados, ofereceram a 

interpretação de que, uma vez engajadas em atividade imitativa não verbal, as crianças 

parecem negociar os temas de suas interações, o que facilitaria a introdução do discurso 

verbal naquelas atividades, pois elas já saberiam o que estariam fazendo com o parceiro. 
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A capacidade de se orientar pelo outro é evidente desde muito cedo na ontogênese 

humana, como defende um bom grupo de teóricos (cf. DUNN, 1989, CARVALHO; 

PEDROSA, 2002), e o interesse prioritário por estímulos que vêm de coespecíficos, já 

observável em bebês (DUNN, op. cit.), mostra a importância que a interação com o parceiro 

de espécie tem para o ser humano. Nessa e para essa relação altamente relevante será 

desenvolvida uma série de habilidades que permitirão, mesmo ao infante, compreender certos 

aspectos das relações sociais e comunicar-se com o outro. E se isso ocorre efetivamente antes 

de dominar algum idioma, então este não constitui única, tampouco necessária via de 

comunicação, embora seja uma aquisição poderosa de regulação do outro, e, segundo Rebelo 

(2002, p. 387), também é “a condição para a coerência e estabilidade das representações”. 

Estar sintonizado com o outro em termos afetivos produz um meio no qual os 

processos de significação vão preludiar a emergência da língua nos infantes2, língua que se 

expressará na fala oralizada, na expectativa de alguns pais, como se a fala fosse o percurso 

natural a ser feito pela criança. Nos casos em que não acontece é como se fosse posta em 

questão toda possibilidade comunicativa (e a própria compreensão social), constrangendo o 

investimento no outro que não fala (SACKS, 1999) e carreando toda sorte de consequências 

negativas pela pobre estimulação cognitivo-afetiva. 

 

2.3 A injunção do outro na gênese da consciência individual 
 

Inicialmente na ontogênese do humano, segundo Wallon (1934/1971), eu e outro não 

são diferenciáveis; há o que ele chamou de “mimetismo afetivo”, um estado de sincretismo no 

qual não há nem indivíduo, nem ambiente, uma vez que um se define a partir do outro. 

Posteriormente, emerge a fase da “simpatia”, quando a experiência individual para a criança 

gera certa confusão do mundo externo e interno, pois já há uma individualização em fase 

embrionária e ela ainda não logra encontrar na sua própria vivência justificativa para todas as 

suas disposições afetivas. Daí em diante, a criança – num caminho cheio de percalços se 

considerarmos várias patologias do desenvolvimento que podem interferir nesse processo – 

vai se desenvolvendo até uma autonomia, que lhe permite fazer a distinção do que lhe 

concerne e do que concerne ao outro em termos afetivos. 

                                                 
2 Sobre esse assunto remeto ao conceito de “conversação”: cf. MATURANA, Humberto. Da biologia à 

Psicologia. 3ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
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A ênfase dada por esse teórico aos aspectos socioafetivos do desenvolvimento humano 

na diferenciação eu-mundo se relaciona à função que atribui às emoções. Ele argumenta que 

as emoções têm fins sociais e que, por isso, a capacidade do neonato de regular e ser regulado 

por contágio emocional com o outro da mesma espécie tem função adaptativa, no sentido de 

nos prover de maior chance de sobrevivência. Vê-se claramente a influência darwiniana nessa 

forma de pensar a emoção humana: nossa espécie vem logrando êxito em se manter, a 

despeito da condição frágil e tão dependente da nossa prole ao nascer, graças à característica 

marcantemente social que nos permite evocar no outro sentimentos que se relacionam ao 

comportamento de cuidado. No momento inicial da ontogênese, esse cuidado faz toda a 

diferença entre viver ou perecer, para nossa espécie, e sem essa capacidade de sentir com o 

outro, associado ao fato de termos um repertório paupérrimo de comportamentos instintivos 

que ajude o bebê a lidar com o ambiente, por vezes hostil, que o rodeia, sua sobrevivência – 

assim como a da própria espécie – seria improvável. 

Todo comportamento descrito por Wallon do humano tem essa função adaptativa. Ora, 

se a função de adaptação é do que se trata na análise da conduta humana, não devemos reduzir 

somente ao indivíduo a busca por todos os elementos de sua vida anímica, e isso tem como 

efeito a negligência do “material das estruturas subjacentes à vida psíquica: a herança da 

sociedade e da espécie” (WALLON, 1942/1979, p. 85). Portanto, sua análise do fenômeno 

humano, ao mesmo tempo em que considera a ontogênese, tem a preocupação de situar 

filogeneticamente cada elemento de nossa vida psíquica numa articulação que ganha sentido 

em seu objetivo de manutenção da espécie. Daí o argumento de que ao nos organizamos em 

sociedade criamos um meio de aumentar nossa chance de sobrevivência num mundo que, de 

outra forma, seria altamente perigoso para nós. Essa sociedade é nosso meio ambiente, é onde 

desenvolvemos as características mais relevantes para nossa sobrevivência, as que suportam 

nossa relação com o coespecífico. 

É na relação com esse outro que acontece a psicogênese da criança e, segundo Wallon, 

ela já nasce orientada para o meio social. Há uma relação dialética em que indivíduo e 

sociedade são mutuamente constituintes e constituídos. A interdependência organismo-meio, 

proposta por Darwin, é presente nas formulações wallonianas; contudo, foram reformuladas 

para contemplar particularidades da espécie humana (WEREBE; NADEL-BRULFERT, 

1986), à luz do materialismo dialético de Marx. Em outras palavras, evolutivamente, o 

homem foi dotado de uma biologia que lhe permite construir cultura que a altera atuando 

como pressão seletiva. 
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Essa é a resposta que sua teoria dá à dicotomia mente-corpo – aliás, também a 

dicotomias como idealismo e realismo, por exemplo. A sua consideração dos fenômenos não 

visa a desfazer as contradições do conhecimento, ao contrário, visa justamente a reconhecê-

las e, no esforço de resolvê-las, construir o conhecimento (WALLON, 1942/1979). E é nesse 

caminho dialético que se situa seu argumento sobre a gênese da consciência no humano; ela 

tem sua origem nas experiências com o corpo. 

Em seu livro “Do ato ao pensamento”, Wallon situa nas primeiras experiências 

corporais os eventos precedentes da atividade mental do sujeito. Mesmo inicialmente, com os 

movimentos reflexos do bebê, nos quais não se pode ainda reconhecer intencionalidade, o 

tônus muscular já desempenha o papel de ponto de estofo para a função de expressão das 

emoções. Nas palavras de Seabra-Dinis, que escreve o prefácio do livro (SEABRA-DINIS, 

1979, p. 23): 

Através do tônus que recebe as estimulações de todas as superfícies de 

excitação (exteroceptiva, labiríntica, proprioceptiva, interoceptiva), as 

emoções são a cada momento sustentadas pela soma das incitações que 

nascem no organismo ou que a ele afluem [...]. Assim as disponibilidades 

emocionais estão a todo instante em relação, por intermédio do tônus, com 

as diferentes sensibilidades, as quais medem e regulam, nos diferentes 

domínios da sua actividade, as reações do organismo. 

Comenta, ainda, que: 

Para Wallon a emoção corresponde a um estádio da evolução psíquica 

situado entre o automatismo e a acção objectiva, entre a actividade motriz, 

reflexa, de natureza fisiológica, e o conhecimento (As Origens do Caráter na 

Criança, p. 91). Ou, como já afirmara em A Criança Turbulenta (p. 61): a 

emoção ‘faz o traço de união entre o movimento, que lhe preexiste, e a 

consciência que ela inaugura’, embora entre em conflito com ambos (p. 23). 

O autor relaciona a consciência com o movimento por intermédio das emoções, que 

balizam a percepção do sujeito em função de disposições específicas de sua sensibilidade. No 

entanto, opõe-se à idéia de que a consciência é epifenômeno; ela se origina da motricidade, 

mas se desenvolve como corrente autônoma da vida anímica do sujeito. Aqui chegamos à 

saída que encontra para não cair num determinismo biológico da consciência: a biologia é 

condição necessária para a consciência, mas não determina seu funcionamento nos termos que 

algumas correntes que pensavam a psicologia, já na sua época, pretendiam. Ou seja, não há 

como conceber, segundo Wallon, a consciência apenas no organismo, ignorando a influência 

do ambiente, o mundo simbólico que criamos e sustentamos para vivermos. 
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2.4 A dicotomia natureza versus cultura na formação da mente: posições de 
Michael Tomasello e de Henri Wallon 
 

Tomasello (2003) afirma, no que concerne a quaisquer estudos sobre 

desenvolvimento, serem inúteis questões do tipo “inato ou adquirido?”, desde que suas 

respostas produzem estagnação na construção de conhecimento que vise a contemplar 

processos sobre determinado fenômeno – objetivo de todo pesquisador desenvolvimentista, 

segundo defende. Em vez desta dicotomia, ele propõe a distinção da herança biológica 

(natureza) vs. herança cultural como posicionamento epistemológico em relação à formação 

da mente humana, mas apenas no que diz respeito à ontogênese, não à filogênese. 

O autor argumenta, baseado em Vigotski (com seu conceito de “internalização”), que 

são dois fatores diferentes que se influenciam na ontogênese humana: a linha individual e a 

linha cultural do desenvolvimento. A primeira seria aquelas coisas que o organismo aprende 

sem influência direta de outras pessoas ou de seus artefatos. A segunda seria as coisas que o 

organismo aprende que são mediadas pelos outros e artefatos culturais. É a herança cultural 

que o indivíduo internaliza através de vivência de “fenômenos intencionais nos quais um 

organismo adota o comportamento ou a perspectiva de um outro em relação a uma terceira 

entidade” (TOMASELLO, 2003, p. 71). Embora considere que esses fatores estejam 

enlaçados de modo inextricável “desde muito cedo no desenvolvimento humano” (ibd.), bem 

como, que é na fusão dessas linhas – o que ocorre sobretudo com os debates linguísticos com 

o parceiro de espécie – que se encontram os aspectos mais interessantes do desenvolvimento, 

para Tomasello, torna-se útil estudá-los em suas contribuições específicas para a ontogênese. 

Primeiramente, “porque nos ajuda a responder à questão comparativa-evolucionária de como 

e por que os seres humanos diferem cognitivamente de seus parentes primatas mais 

próximos”. E, além disso, 

porque ajuda a captar o que talvez seja a tensão dialética do 

desenvolvimento cognitivo do desenvolvimento humano: a tensão entre 

fazer coisas convencionalmente, o que tem muitas vantagens óbvias, e fazer 

coisas criativamente, o que também tem suas próprias vantagens (p. 73). 

Essas “vantagens” o autor não deixa claro do que se tratam. Entretanto, justamente no 

esforço de responder de modo comparativo às questões quanto às diferenças entre primatas 

humanos e não humanos, ele deixa bem evidente sua posição de defensor do estudo do que 

são “os efeitos da adaptação exclusivamente humana à cultura durante a ontogênese” (p. 73) 

de maneira isolada do outro fator. 



27 
 

A resposta de Wallon à dicotomização biológico vs. cultural é uma resposta na qual 

podemos perceber a ênfase que tem, na sua teoria, a interação social para a constituição do 

sujeito. Seus estudos com crianças e vítimas de comoções de guerra lhe proveram de 

importante material com o qual, inspirado fortemente em Darwin e no marxismo, formulou 

suas principais teses. Entre estas, situa-se a ideia de emoção como primeira via de 

comunicação do infante, conduzindo-o do ato motor ao ato mental. 

Nesse ponto, aproxima-se de um contemporâneo, Piaget, que também concebe a 

gênese das representações mentais nas experiências corporais do bebê. Não obstante, este 

mesmo ponto os distancia no que concerne à socialização, pois enquanto Piaget postula uma 

socialização posterior ao desenvolvimento da capacidade representativa do infante, Wallon 

parte da interação social como fundante de qualquer atividade que se possa dizer mental do 

humano (WALLON, 1942/1979). 

A causalidade, como vemos, é sempre complexa quando se trata da psicogênese do 

humano, para Wallon. E ele discutiu profundamente o problema da relação dicotômica entre 

mente e corpo e, por vezes, foi considerado – e criticado em função disso – como organicista, 

o que, segundo Dantas (1992), é um equívoco, desde que para Wallon “a estrutura orgânica 

do homem supõe intervenção da cultura para se atualizar” (DANTAS, op.cit., p. 36). 

Na relação com o outro que acontece a psicogênese, a criança, segundo Wallon, já 

nasce orientada para o meio social e ajuda, assim como cada indivíduo, a compor esse meio. 

Evolutivamente, o homem foi dotado de uma biologia que lhe permite construir cultura que a 

altera atuando como pressão seletiva. Todo comportamento humano descrito por Wallon tem 

essa função adaptativa. Ora, se a função de adaptação é do que se trata na análise da conduta 

humana, não devemos reduzir somente ao indivíduo a busca por todos os elementos de sua 

vida anímica, e isso tem como efeito a negligência do “material das estruturas subjacentes à 

vida psíquica: a herança da sociedade e da espécie” (WALLON, 1942/1979, p. 85). 

Portanto, sua análise do fenômeno humano, ao mesmo tempo em que considera a 

ontogênese, tem a preocupação de situar filogeneticamente cada elemento da vida psíquica 

numa articulação que ganha sentido em seu objetivo de manutenção da espécie.  

Focar a interação como o campo a partir de onde surge a consciência individual 

implica em abandonar a determinação biológica, bem como a social, em caráter exclusivo, 

considerando-as reducionistas. A consciência, para Wallon, é produzida na interação com o 

outro. O modo de pensar interacionista dentro de uma perspectiva psicoetológica considera 

que, dada a condição de interagir como uma característica altamente relevante para a nossa 

espécie, temos um repertório de comportamentos que nos servem a esse propósito desde 



28 
 

muito cedo na nossa ontogênese. São formas de comunicação primordiais e, segundo Wallon 

(1934/1971), a primeira delas é a expressão das emoções. 

 

2.5 Estudos com crianças surdas 
 

Alguns pesquisadores do desenvolvimento e comunicação de crianças surdas têm 

oferecido interpretações sobre seus achados que apontam algumas semelhanças com as que 

encontramos em pesquisas com os ouvintes. Num processo que obviamente tem suas 

especificidades em relação ao desenvolvimento da fala nos ouvintes, os estudos indicam 

situações propícias em que surdos, principalmente no tangente à importância do contato 

afetivo com o outro, parecem ter uma facilitação na aquisição da língua. Isso pode ocorrer, 

por exemplo, quando há envolvimento em atividades de atenção conjunta (JAMIESON, 

1994); em ações que suportem a expressão de estados internos, como gestos, expressões 

faciais e corporais (REBELO, 2002; SANTANA, 2008); e, dentre essas, as que mais 

claramente nos apontam intenções de socialização, as imitativas (REBELO, op. cit.). As 

situações que ensejam essas atividades relacionadas com tal facilitação na aquisição da língua 

podem ser componentes das ações coordenadas, ligadas, segundo Eckerman e Didow (1996) e 

Didow e Eckerman (2001), com a habilidade verbal em crianças ouvintes. 

Não obstante os pontos em comum, nenhum desses autores diz haver paralelo entre os 

desenvolvimentos de língua oralizada, nos ouvintes, e língua gesto-visual, nos surdos não 

oralizados. Ao invés, ressaltam as diferenças entre eles, calcadas nas distintas estratégias de 

interação social utilizadas, que, no caso dos surdos, “[...] podem ser relativamente 

idiossincráticas e limitadas na sua capacidade de generalização a pessoas fora do núcleo 

familiar” (REBELO, 2002, p. 381). 

Uma exceção, talvez, seja o estudo de Takei (2001), sobre o desenvolvimento da 

língua de sinais em duas crianças surdas, no primeiro ano de vida. Ele as observou em fase de 

aprendizagem de uma língua de sinais estabelecida (língua de sinais japonesa) e notou que 

elas utilizam o que chamou de gestos não-referenciais (movimentos a princípio sem sentido) 

de modo que tinha uma função semelhante aos balbucios de crianças ouvintes, como 

precursores da língua. A suposição do autor era de que haveria um marcador ontogenético 

também no caso de crianças surdas que aprendem uma língua de sinais, como há no caso das 

ouvintes, com os balbucios. Com efeito, como nota o autor, é pouco plausível que a língua se 

desenvolvesse em crianças surdas sem que houvesse alguma forma de “preparação”. 
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Há, ainda, diferenças significativas nas estratégias de interação dentro desse próprio 

núcleo familiar. Jamieson (1994) cita estudos nos quais surdos, filhos de pais surdos, 

comunicam-se entre si com desenvoltura, usando como estratégia o estabelecimento de focos 

de atenção conjunta sobre objetos de seu interesse, por exemplo, cuja abordagem é 

eminentemente visual. E Rebelo (2002, p. 382), quanto à capacidade da criança surda de 

interpretar os estados emocionais parentais, diz: 

[...] parecem derivar da correlação observada desses estados com certos 

comportamentos verbais e não verbais. No caso de crianças surdas com pais 

ouvintes, essa correlação provavelmente será menor, e as explicações 

referentes às situações emocionais experimentadas por ambos os lados são 

menos frequentes e menos competentes devido à geral ineficiência da sua 

comunicação entre o progenitor e o filho. 

  Não apenas entre pais e filhos, mas entre pares também há a facilitação do uso de 

recursos simbólicos. Sacks (1999) narra a história da formalização de uma língua de sinais, 

que não foi uma criação, mas foi, antes, uma “descoberta” do abade De l’Epée do modo como 

surdos conversavam entre si em Paris, no século XVII. É plausível considerar que entre 

crianças surdas, pela sua condição similar de não ouvir, as estratégias de eliciar respostas no 

outro sejam mais eficazes do que entre crianças surdas e ouvintes, o que, pelo menos na 

relação entre mãe e filho que compartilham a condição de surdez, acontece, segundo Jamieson 

(1994). Bem como, entre crianças ouvintes, tais estratégias sejam mais bem sucedidas em seu 

intento que entre surdas e ouvintes, dada a condição de ouvinte e, assim, o privilégio de 

estratégias que utilizem componentes auditivos na busca de conduzir a atenção do outro para 

um mesmo objeto que ela. A compreensão do outro como parceiro de interação deve ser 

afetada pela forma como sua própria disposição no mundo permite que cada um recorte os 

eventos que o circundam; um surdo pode não recortar como relevantes estímulos do outro que 

se calquem numa pista auditiva desde que não é afetado por essa energia – pelo menos não da 

mesma maneira que um ouvinte. 

 

2.6 Problema de pesquisa 

 

Sendo a compreensão social e a comunicação afetadas pela situação interacional, se 

entre surdos, entre ouvintes, ou entre os dois, a questão de pesquisa proposta neste projeto é: 

no comprometimento de uma das vias sensoriais de regulação do outro ou pelo outro, como o 

caso dos surdos, quais os desdobramentos ontogenéticos que efetivam a comunicação? 
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Parte-se da suposição de que inicialmente os ajustes feitos entre crianças em termos de 

comunicação não diferem significativamente pela sua condição de ouvinte ou surdo, até a 

aquisição de um idioma. Assume-se, como Oliveira (1993), que “[...] os signos são sistemas 

de representação da realidade – e a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os 

grupos humanos” (p. 36). 

Tais considerações conduzem à ideia de que as vias de regulação do outro são tão 

diversas e temos um aparato biológico tão sintonizado para estimulação e captação de 

estímulos do coespecífico que a ausência de uma, ou mais, dessas vias de regulação não deve 

“fechar o circuito”. 

Não obstante a possibilidade da comunicação se manter em condições até bastante 

adversas – quando várias vias sensoriais estão indisponíveis para estimulação de que nós 

preferencialmente nos valemos, na busca pelo contato com o outro, ou mesmo quando há 

comprometimento de outra ordem que não sensorial a causar prejuízo nessa comunicação – é 

fato que o estreitamento dessas vias pode ser acompanhado de transtornos no 

desenvolvimento do indivíduo. E é nesse sentido que neste estudo se pretendeu investigar, na 

interação de crianças surdas que ainda estão em fase inicial de aprendizagem do primeiro 

idioma, quais as estratégias de comunicação em uso, em quais recursos ontogenéticos elas se 

apóiam, bem como investigar a compreensão que elas têm das relações sociais em curso. 
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3 MÉTODO 
 

 

Este não é um estudo experimental, mas observacional de crianças surdas, em situação 

de brincadeira livre, no qual foi procedida uma análise qualitativa de episódios de interação 

dessas crianças. 

Entendemos como Viana e Lucena (em prep.) que toda pesquisa é uma prática social, 

influenciada pelas ideias vigentes na época de sua concepção; é um empreendimento inserido 

num contexto histórico e cultural do qual é um produto; e, compreendemos ainda, que 

mudanças epistemológicas implicam modificações metodológicas. Desde as três últimas 

décadas do século XX, na Psicologia, tem emergido uma tendência a considerar a pesquisa 

qualitativa como mais adequada para apreender certos fenômenos psicológicos e sociais. E 

não obstante a prevalência ainda hoje do paradigma quantitativo, experimentou-se um 

crescente acirramento do debate quantitativo versus qualitativo, trazendo a análise qualitativa 

de volta ao campo da psicologia do desenvolvimento, do qual esteve praticamente ausente 

desde os anos de 1930 (CARVALHO; PEDROSA; AMORIM, 2006). 

O debate não trouxe muito benefício, dividindo o fazer científico em tropas de 

defensores de orientações diferentes e irreconciliáveis, cada qual tentando suprimir a outra. A 

abertura de novo espaço para o paradigma qualitativo na psicologia do desenvolvimento teve, 

obviamente, seus ganhos. Entretanto, parece mais produtivo deslocar o debate “quali X 

quanti” do âmbito de qual é a abordagem superior, para o exame de qual é mais adequada em 

função da questão específica que se pretende investigar. Nesse sentido, apresenta-se aqui a 

descrição do método também como argumento em defesa da opção por um método qualitativo 

de análise neste estudo. Essa escolha metodológica foi baseada no pressuposto de que em 

situações cotidianas, diferentemente de situação de laboratório, tem-se oportunidade de 

observar com riqueza certas competências dos sujeitos, em especial aquelas relativas ao modo 

como se relacionam com os outros da espécie, ou seja, suas competências sociais. Além disso, 

tratando-se de uma investigação em psicologia do desenvolvimento, as perguntas feitas focam 

processos, ensejam especulações que não se limitam em saber se tal característica é ou não 

presente, mas buscam “compreender [...] a trajetória de um determinado fenômeno e como ele 

funciona” (TOMASELLO, 2003, p. 68). Por isso, utilizou-se a videogravação como forma de 

melhor acompanhar processos que efetivam comunicação entre crianças surdas antes do 

domínio de um idioma. 
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3.1 Local de coleta  
 

Por intermédio da Gerência de Educação Infantil, vinculada à Diretoria Geral de 

Ensino e Formação Docente, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do 

Recife, foi feito um levantamento nas instituições públicas municipais de ensino em busca de 

crianças que, nelas matriculadas, estivessem dentro do perfil especificado para os fins da 

pesquisa. 

Além do levantamento dos locais, a Gerência de Educação Infantil concedeu anuência, 

condicionada à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo 1), para a realização deste 

estudo nas dependências de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Recife. Em 

paralelo, três centros de referência no atendimento clínico fonoaudiológico e/ou 

otorrinolaringológico foram procurados: Hospital das Clínicas (na UFPE), Hospital 

Agamenon Magalhães e Instituto de Medicina Integral Professor Antônio Figueira (IMIP). 

Das escolas da Rede Municipal de Ensino, cinco foram indicadas como tendo entre 

seus alunos crianças surdas, mas nenhuma satisfazia o critério inicial de escolha para o local 

onde seriam realizadas as observações, qual seja: a existência de mais de uma criança surda 

elegível para participação na pesquisa. 

Nas clínicas, de início, foi detectada uma inconveniência: como juntar as crianças 

surdas frequentadoras desses centros, que vão às consultas em intervalos às vezes muito 

longos de uma para outra, em grupos para brincarem? Onde seria esse espaço? O tempo e o 

esforço para organizar um grupo de brinquedo, que permitisse reunir crianças no perfil 

procurado para realização da pesquisa, pareceram ter poucas chances de trazer bons resultados 

em termos de exequibilidade. A única exceção, talvez, fosse o IMIP, que é também um grande 

centro de estudos, onde a afluência de pacientes no ambulatório de fonoaudiologia é em 

número suficiente e a frequência de retorno às consultas é menos esparsa que a de outros 

centros. Mas o tempo para que exigências institucionais fossem contempladas também 

tornaria a execução do estudo inviável. Não obtendo êxito na busca pelos sujeitos da pesquisa 

nos centros clínicos mencionados, o passo seguinte foi buscar também escolas particulares da 

Região Metropolitana do Recife. Essas foram contatadas por telefone e pessoalmente (149 no 

total) e lhes foi perguntado se havia crianças surdas entre seus alunos. 

Já entre as escolas particulares, mais de dois terços das que ofereciam ensino infantil 

não tinham entre seus alunos crianças surdas, ou não tinham no perfil procurado. Entre as 
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restantes, que responderam, ou não ofereciam ensino infantil, ou não aceitavam pesquisadores 

em suas dependências, de modo que o total de escolas particulares procuradas não pôde se 

tornar local de coleta.  

No entanto, em um dos contatos pelo telefone recebemos a informação de que havia 

uma instituição que recebia crianças em idade de frequentar o ensino regular infantil (até seis 

anos de idade), a Escola Especial para Crianças Surdas, da Faculdade de Ciências Humanas 

de Olinda (FACHO). 

A Escola Especial para Crianças Surdas foi criada pela FACHO, em 1995, para servir 

como Escola de Aplicação do curso de Pedagogia. Sua proposta é preparar crianças surdas 

para a inserção no ensino regular, ao qual, muitas vezes, chegam sem condições mínimas de 

acompanhamento das atividades pedagógicas – cujo planejamento geralmente não leva em 

consideração peculiaridades linguísticas do surdo. Para efetivar sua proposta, a Escola 

Especial para Crianças Surdas se preocupa, principalmente, em ensinar um primeiro idioma 

(LIBRAS) às crianças que lá chegam. Além disso, há também a oferta de curso de LIBRAS 

como segunda língua, aos responsáveis (em sua maioria ouvintes) pelas crianças surdas, com 

o objetivo de melhorar a qualidade da comunicação na família. 

Além de permitir a realização da pesquisa (Anexo 2), os educadores dessa escola se 

mostraram bastante interessados no trabalho. Foi sugerida a brinquedoteca para as sessões de 

videogravação. Esse espaço tem uma área construída de 23,5 metros quadrados e fica dentro 

de um parque com tanque de areia e brinquedos como escorregador, gangorra e balanço. A 

brinquedoteca é um lugar colorido, com apenas uma porta de acesso e três janelas (sul, norte e 

oeste) de 1 metro quadrado cada, de modo que é um ambiente bem arejado e com boa 

iluminação natural se as janelas estiverem abertas, além de contar com dois pares de lâmpadas 

agregadas fluorescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 e 2 – Frente da brinquedoteca (Janela Oeste). 

Área 
Externa 
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Dentro do ambiente da sala havia um armário com duas portas em cima e duas em 

baixo, que contavam com fechaduras e chaves; uma estante com livrinhos e fitas de vídeo; 

duas prateleiras altas; uma TV e um videocassete num suporte na parede, fora do alcance das 

crianças, pela altura; um móvel de metal com seis compartimentos de plástico para guardar 

objetos; um espelho afixado na parede acima de uma pia, ambos para a altura de um adulto; 

uma estação de trabalho (mesa com espaço para três computadores); oito mesinhas 

trapezóides coloridas individuais com cadeirinhas para crianças, sendo seis juntas, formando 

um espaço circular com um suporte hexagonal no centro (fechando uma mesinha maior, com 

partes destacáveis) e outras duas separadas; uma mesinha maior (acomoda um adulto) com 

cadeira; e sete almofadas grandes revestidas de lona. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 
 

Participaram cinco crianças surdas, com idades variando de quatro a seis anos e um 

mês, sem patologias associadas. Entre as crianças, quatro tinham diagnóstico de surdez severa 

profunda, bilateral e sensorioneural, sendo uma dessas filha de pais surdos, a única no grupo. 

Fotos 3, 4 e 5 – Apresentação da área interna da brinquedoteca. 

Fotos 6, 7 e 8 – Apresentação da área interna da brinquedoteca. 
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Apenas uma apresentava surdez sensorioneural, bilateral de grau moderado; nesse caso, o 

laudo audiométrico traz uma observação de que com o uso de prótese seu limiar de detecção 

auditiva chega próximo da normalidade. Essa criança usava prótese auditiva desde os dois 

anos de idade, época em que começou a terapia para oralização.  

A surdez de tipo sensorioneural, segundo Santos e Russo (1993, apud SOUSA, 2009) 

ocorre quando a lesão acomete o ouvindo interno ou o nervo auditivo. Quanto ao grau, numa 

escala medida em decibel (dB), segundo Davis e Silverman (1970, apud SOUSA, 2009), o 

grau de perda moderado é quando esta se situa numa faixa de 41 a 70 dB de rebaixamento da 

capacidade sensorial. É considerada severa a faixa entre 71 e 90 dB e profunda acima de 91 

dB de perda auditiva. 

No Apêndice 1 é apresentada uma tabela com informações sobre o tipo e o grau de 

surdez de cada criança, a indicação de quais crianças fazem uso de prótese e a indicação de 

suas idades no início da coleta. 

A seleção dos sujeitos comumente é feita em função da faixa etária, um dos critérios 

que reúne crianças num mesmo agrupamento escolar. Mas, em se tratando de crianças surdas, 

que, muitas vezes, demoram bastante para começar a aprender uma língua, a competência 

idiomática é, com mais frequência, o critério usado para a organização das crianças em grupo, 

de modo que as cinco crianças participantes deste estudo fazem parte da sala dos iniciantes na 

LIBRAS, apesar da disparidade entre as idades. Duas delas também são iniciantes no 

português, que aprendem através de terapia fonoaudiológica de oralização, e uma das duas 

estuda numa escola inclusiva, em outro turno; portanto, convive com crianças ouvintes 

também em ambiente escolar. 

Para a composição dos grupos nos dias de observação – realizadas duas vezes por 

semana –, as crianças que estivessem disponíveis (as que aceitavam o convite para participar) 

eram conduzidas à sala da brinquedoteca (local de filmagem). Na grande maioria das vezes 

elas se mostraram animadas; apenas uma vez aconteceu de uma delas não se mostrar à 

vontade para ir, tendo sido deixada com a mãe, enquanto as outras foram levadas. Nessa 

ocasião, um pouco depois da filmagem ter começado, a criança chegou ao local onde fica a 

brinquedoteca (parque) e não obstante tivéssemos dito à mãe que a criança participaria outro 

dia, uma vez que já tínhamos iniciado aquela sessão, acabamos reiniciando-a, pois todas as 

outras crianças ficaram olhando a colega pela janela até ela ser conduzida para dentro da sala. 
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Não foi levada em conta qualquer distinção de renda familiar e o grupo foi composto 

por meninas e meninos, com idade média de 5;33. 

 

3.3 Material 
 

Como equipamento, utilizamos apenas uma filmadora com cartão de memória para 

registro das gravações. Após as filmagens, foi providenciada uma cópia de cada sessão em 

mídia (DVD) para arquivos de segurança (backup). A escolha dos materiais visou a estimular 

as brincadeiras e servir de suporte para as ações cooperativas coordenadas. 

Nas seis primeiras filmagens, foi usado o acervo de materiais da brinquedoteca, que 

contava com brinquedos industrializados (e.g. bambolês, bolas de futebol, bonecas de plástico 

e pelúcia, jogo de baralho) e produzidos com material de reciclagem (e.g. carrinho e miniatura 

de pássaro feitos de garrafa pet, jogos de Damas e jogo Resta Um). Havia também material de 

leitura (em português), alguns vídeos de histórias infantis clássicas, giz e lápis de cores e 

massinhas de modelar. 

Além desse material, nas filmagens subsequentes, foram levados alguns brinquedos 

para substituição aos que já existiam lá. Eram também brinquedos industrializados e algumas 

sucatas que supostamente estimulam o faz de conta. Com a troca de materiais ao longo das 

sessões de filmagens pretendia-se introduzir as crianças em um ambiente novo (no sentido de 

que os objetos contidos no espaço físico também são circunscritores de atividades), na 

expectativa de que isso estimulasse uma renegociação de atividades conjuntas, como arranjos 

já estabelecidos (e.g. uma mesma brincadeira repetida ao longo do tempo). Também, os 

materiais levados para substituir os da brinquedoteca foram selecionados com uma 

preocupação adicional, a saber, vários itens eram marcados socialmente como sendo de uso 

característico masculino ou feminino. Esta decisão já foi decorrente de uma primeira forma de 

análise daquilo que era observado nas sessões, com o eventual surgimento de questões de 

gênero. 

O Apêndice 2 apresenta em detalhes os objetos presentes em cada sessão. 

                                                 
3 Primeiro número corresponde à idade em anos e o segundo, após o ponto e vírgula, os meses. 
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3.4 Procedimento de coleta 

 

Inicialmente, como estava previsto, houve algum tempo de livre contato entre 

pesquisador e os demais participantes da pesquisa, no intento de não interferir tão 

bruscamente nas suas rotinas. Durante três semanas, o pesquisador e a auxiliar de pesquisa 

frequentaram a Escola e participaram de parte da rotina das crianças, em sala de aula e 

também no pátio. O número de visitas por semana não foi pré-estabelecido, mas, em média, 

correspondeu a três dias. Ao longo desse período, os pesquisadores estiveram cuidadosos para 

que suas presenças repercutissem o mínimo possível na rotina dos participantes, e, ao mesmo 

tempo, aproveitaram para estabelecer contato com os responsáveis pelas crianças. Esse 

contato inicial teve como propósito pedir autorização para participação das crianças no 

estudo, logo após a explicação dos objetivos, método e destino das informações coletadas e 

conhecimento produzido na pesquisa. 

As sessões de filmagem começaram quando havia a anuência da Instituição e dos 

responsáveis pelos participantes para a realização do estudo. 

Para os propósitos da pesquisa, a opção metodológica feita foi a videogravação de 

sequências interacionais entre as crianças participantes. Em se tratando de uma investigação 

sobre um fenômeno tão complexo como a interação social, o recurso à videogravação permite 

o retorno ao observado, proporcionando ao pesquisador a chance de incluir em suas 

descrições detalhes relevantes para a análise, que de outra maneira não conseguiria. Permite, 

ainda, a complementação de anotações do observador, em paralelo, de processos que ocorrem 

nas interações sociais. E, no caso específico deste estudo, contempla também o fato de que 

não havendo fala bem articulada dos participantes, as informações, se não registradas, 

sobretudo em imagens, deveriam ser traduzidas para o registro verbal no momento em que 

ocorressem, tornando impossível a mesma riqueza de detalhes; ou em momento posterior, por 

registro de memória, sujeitas a toda sorte de deformações. 

O número de sessões videogravadas formou um conjunto de 10 sessões que 

compuseram o corpus da pesquisa. Duas foram subdivididas, cada uma em outras duas, em 

razão de terem sido interrompidas para o restabelecimento das condições de bem estar e 

conforto das crianças, que, por algum motivo, fora perturbado. 

Grupos de duas a cinco crianças surdas foram filmadas em situação de brincadeira 

livre, durante aproximadamente 20 minutos, na brinquedoteca da escola, já descrita 

anteriormente. O “preparo” do ambiente caracterizou-se pela observância de condições de 
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higiene adequadas, iluminação e ventilação, além do cuidado em evitar objetos que pudessem 

oferecer risco desnecessário (materiais como vidro, ou peças que pudessem facilmente ser 

engolidas, etc.), por questão de segurança das crianças. 

Estiveram presentes às sessões, além do pesquisador, uma assistente de pesquisa 

(colega da pós-graduação) para auxiliar nas filmagens e, durante as seis primeiras sessões, 

pelo menos uma das professoras das crianças (duas no total, uma ouvinte e uma surda). O 

intuito de ter as professoras presentes às sessões era o de contar com pessoas mais 

familiarizadas com as crianças que pudessem eventualmente se comunicar com elas, se 

necessário. Além disso, num primeiro momento, a presença de pessoas que já fazem parte da 

rotina dos infantes visava a fazer uma passagem gradual ao novo ambiente, minimizando 

desconfortos pelo estranhamento à situação proposta. 

As pessoas que se engajaram na coleta dos dados receberam orientação para não 

interferir nas ações das crianças, a não ser em ocasiões de acidentes ou para consolar alguma 

que, por algum motivo, estivesse desconfortável. 

 

3.5 Procedimento de análise  
 

Através da análise microgenética (PEDROSA; CARVALHO, 2005), as sessões 

videogravadas foram assistidas repetidas vezes, atentando-se para os possíveis eventos de 

interação em que houvesse compartilhamento ou negociação de sentidos atribuídos pelas 

crianças às ações e objetos que faziam parte do contexto interativo, de forma que interferisse 

no comportamento do parceiro, criando uma situação conspícua para observação. Tais 

eventos, ou episódios, foram recortados da sessão de videogravação, descritos e analisados 

qualitativamente. 

O que chamamos de episódio é “uma sequência interativa clara e conspícua, ou 

trechos do registro em que se pode circunscrever um grupo de crianças a partir do arranjo que 

formam e/ou da atividade que realizam em conjunto” (PEDROSA; CARVALHO, 2005, p. 

432). Em se tratando de um fenômeno complexo como o é a interação social, é preciso 

estabelecer quais aspectos são úteis de serem focalizados para que se possa responder à 

questão da pesquisa (problema); então, o critério de seleção para o recorte dos episódios é 

sempre feito em função das perguntas focalizadas e dos objetivos de análise. 

 No caso específico desta pesquisa, tratando-se de uma investigação de processos que 

dão suporte à comunicação de crianças surdas anterior ao recurso a um idioma, o critério de 
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recorte, num primeiro momento, foi a observação de trechos conspícuos de interação dos 

infantes. Após a seleção desses trechos, o passo seguinte foi buscar nos gestos dos sujeitos 

pistas que pudessem sinalizar a orientação de uma criança pela outra (desde o olhar atento até 

uma imitação diferida mais sutil, neste último caso, desde que houvesse conexão 

demonstrável com a ação considerada modelo para a imitação). 

Como mencionado anteriormente, os recortes foram balizados tendo em vista os 

objetivos do estudo. Nesse sentido, foram selecionados episódios em que pudéssemos 

observar: a) quais as estratégias utilizadas por infantes surdos, anteriores ao domínio de um 

idioma, para efetivar a comunicação; bem como b) quais os ajustes feitos pelas crianças nas 

relações em função da consideração do parceiro de interação. Havia, ainda, outro aspecto que 

conduzia o olhar na decisão quanto aos trechos a serem selecionados como episódios, qual 

seja, o objetivo de comparar os processos comunicativos entre infantes surdos com os de 

infantes ouvintes, estes últimos a partir do que é encontrado sobre o assunto na literatura. Para 

contemplar esse propósito, foi selecionado tudo aquilo que parecia de mais semelhante tanto 

quanto o que pudesse se sobressair pela característica de ser distinto entre crianças surdas e 

ouvintes no concernente à comunicação que não é mediada por um idioma. 

De qualquer forma, como se tratavam de processos que efetivam a comunicação entre 

os parceiros, e levando em conta a necessidade de poder estabelecer um nexo de sentido entre 

os comportamentos dos infantes no que se chamou de comunicação, considerava-se início do 

episódio um evento desencadeador de uma ação conjunta e tinha-se o episódio finalizado 

quando se interpretava que a ação conjunta era interrompida. Era necessário que ficasse 

inteligível na sequência que as ações levavam em consideração o outro, com respostas dadas 

em função da situação interacional. 

Assim, por exemplo, numa situação de brincadeira, o momento em que uma criança, 

que observava à distância, chama um dos colegas e isso produz um efeito de 

compartilhamento de atenção entre eles ou entre outros, considera-se esse evento um início de 

uma sequência interacional. Levando em conta que, a partir desse momento de 

compartilhamento de atenção, desenrolou-se no tempo uma série de comportamentos entre as 

crianças, em que uma agia em função da consideração que tinha da situação com a outra ali, 

envolvendo pelo menos dois turnos, recortava-se esse trecho como episódio. Nos episódios, 

como já foi dito, buscava-se observar quais recursos os infantes utilizavam para efetivar a 

comunicação, quais os meios para compartilhar com o outro um sentido comum sobre algo, 

bem como os ajustes comportamentais mútuos feitos em função da situação em curso. Então, 

comparava-se com o conhecido a esse respeito sobre crianças ouvintes. 
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Vale ressaltar também que as considerações sobre o “dado” não começaram a 

acontecer posteriormente à “coleta”. Entende-se a imbricação do fenômeno observado com o 

referencial teórico-metodológico como sendo o terreno de onde o pesquisador “tira” o “dado” 

(CARVALHO; IMPÉRIO-HAMBURGUER; PEDROSA, 1999). Isso acontece desde o 

primeiro contato que o pesquisador tem com o fenômeno que lhe interessa observar, o que faz 

com um olhar imbuído de certas considerações, levando-o a formular certas perguntas em vez 

de outras. Neste estudo, considera-se a criança socialmente competente desde muito cedo em 

sua ontogênese, num tempo muito anterior a qualquer manifestação de fala, ou sinais 

idiomáticos, da parte desta. Assim, pergunta-se sobre o que serviria para fins de comunicação, 

sendo inclusive marcadores dos prelúdios da língua em crianças surdas, em lugar de se 

perguntar se havia comunicação ou não. Desde o primeiro contato com o campo, perguntas 

foram formuladas e reformuladas um número de vezes não desprezível. Quando as filmagens 

foram realizadas, essas perguntas orientavam a focalização das cenas, numa aposta do que 

seria mais rico em termos de conteúdo para responder à questão, qual seja: no 

comprometimento de uma das vias sensoriais de regulação do outro ou pelo outro, como o 

caso dos surdos, quais os desdobramentos ontogenéticos que efetivam a comunicação? A cada 

tomada de decisão implicava um nível de análise. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Apresentação dos episódios selecionados 
 

Abaixo é apresentada uma tabela em que os episódios são nomeados e sucintamente 

descritos, além de mostrados o tempo de duração de cada um e de que sessão de filmagem 

eles foram recortados. A ordem de aparição é a mesma na seção de discussão, a seguir.  

 

Nº 
Título do 

episódio 
Sinopse Duração 

Sessão de 

filmagem 

Ano 2010 

01 
Jogo de 

cartas 

Mariana tenta explicar a Julia como jogar 

cartas e esta última tenta chamar a atenção da 

colega para um evento divertido. 

00min 

20seg 

(11:15 – 

11:35) 

20 de 

agosto (2)4 

02 
Chamando 

a atenção 

Mariana busca intervir em favor de Heitor 

junto aos outros colegas para que este possa ser 

introduzido no grupo, que detinha a posse da 

maioria dos brinquedos. Na intenção de falar 

com Mário, Mariana, para chamar sua atenção, 

toma dele uma boneca e tenta explicar o 

motivo disso, mas sem sucesso. 

04min 

36seg 

(13:41 – 

18:57) 

10 de 

setembro 

03 
“Nem 

vem”! 

Julia parece supor a intenção de Mário em 

pegar sua boneca e se antecipa, afastando-a 

dele. 

00min 

06seg 

(10:18 – 

10:24) 

09 de 

setembro 

04 
O que ela 

quer? 

Renan parece interpretar um convite para jogar 

cartas na ação de Mariana, mas ao chegar junto 

dela é rechaçado e vai embora confuso. 

00min 

20seg 

(7:17 – 

20 de 

agosto (2) 

                                                 
4 Refere-se à segunda parte de uma sessão que foi subdividida em duas em razão de ter sido interrompida para o 
restabelecimento das condições de bem estar e conforto das crianças que, por algum motivo, fora perturbado. 
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7:37) 

05 Equívocos 

Uma brincadeira de correr em torno da mesa se 

inicia entre Mariana e Julia, mas elas não 

conseguem se entender quanto ao motivo da 

corrida. 

00min 

25seg 

(11:05 – 

11:30) 

16 de 

setembro 

(2)5 

06 
Boneca não 

pode! 

Renan quer pegar uma boneca para si, mas 

existe uma instrução da professora de não 

pegar objetos numa determinada área da sala 

onde estão algumas bonecas. Mariana não 

permite, advertindo-lhe que “não pode”. O 

motivo da proibição, no entanto, parece ser 

também uma questão de gênero. 

01min 

23seg 

(10:55 – 

12:17) 

27 de 

agosto 

Tabela 1 - Apresentação dos episódios 

 

 

4.2 Discussão e análise dos episódios selecionados 

 

Crianças envolvidas em ações imitativas não verbais apresentam aumento na 

frequência do uso de meios verbais em ações coordenadas com pares, segundo pesquisas que 

investigaram a hipótese de uma ligação entre o envolvimento em ações coordenadas não 

verbais e as habilidades verbais dos infantes (ECKERMAN; DIDOW, 1996 e DIDOW; 

ECKERMAN, 2001). Os resultados desses estudos apoiaram a hipótese das autoras e, com 

base neles, a interpretação oferecida foi a de que, uma vez engajadas em atividade imitativa 

não verbal, as crianças parecem negociar os temas de suas interações, o que facilitaria a 

introdução do discurso verbal naquelas atividades, pois elas já saberiam o que estariam 

fazendo com o parceiro. 

Essa ideia de uma base comum que facilita o compartilhamento de sentidos é 

corroborada por Carvalho e Pedrosa (2002), quando falam que, na brincadeira entre crianças, 

os sentidos possíveis de serem atribuídos às situações por aqueles nelas envolvidas estão 

submetidos a regras que coordenam a brincadeira, advindas de seus conhecimentos da cultura. 

Isso quer dizer que esses conhecimentos da cultura funcionam como uma baliza para a 

atividade conjunta, havendo uma restrição de sentidos possíveis, tornando mais estreito o 

                                                 
5 Idem acima. 
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espectro de interpretações, o que maximiza as chances desses sentidos serem compartilhados 

entre os pares. As situações de atividade conjunta se tornam, então, espaços privilegiados para 

o surgimento de signos linguísticos, pois oferecem uma base comum sobre a qual os 

indivíduos fazem suas suposições a respeito das intenções comunicativas do outro. 

No que tange ao desenvolvimento linguístico, as explicações oferecidas pelas 

pesquisas mencionadas, realizadas com crianças ouvintes e usuárias, ou em vias de iniciarem 

o uso, de um idioma oral, poderiam também servir para o caso de crianças surdas? 

Como evidenciam alguns estudos, certas situações de interação social mostram-se 

especialmente propícias para o desenvolvimento linguístico do infante. Jamieson (1994) cita 

aquelas situações em que mães surdas estabelecem focos de atenção conjunta com seus filhos 

surdos, por exemplo, valendo-se de objetos de interesse para o bebê como tópico para uma 

conversação. O autor acrescenta que mães surdas de filhos surdos foram observadas 

utilizando uma variedade de comportamentos de toque, produzindo sinais mais lentos e 

gramaticalmente menos complexos do que aqueles que utilizam numa conversa com adultos. 

Além disso, os sinais eram frequentemente realizados no espaço para o qual o olhar do infante 

estava dirigido. 

Rebelo (2002) ressalta a importância do contato afetivo entre adulto e criança surda 

para o desenvolvimento linguístico desta última, defendendo a língua como “a condição para 

coerência e estabilidade das representações” (p. 387). Ele afirma que crianças surdas filhas de 

pais ouvintes podem ter dificuldades em interpretar os estados emocionais parentais quando 

são comparadas àquelas crianças filhas de pais surdos, uma vez que a expressão desses 

estados está correlacionada a certos comportamentos verbais e não verbais, ou seja, a 

interpretação de estados emocionais é mais difícil entre parceiros (pais e filhos) que não 

dividem a mesma condição de surdez. 

Em ambos os estudos, as diferenças de condição entre os interlocutores, pais ouvintes 

e filhos surdos, são reconhecidas como dificultadoras da comunicação. Isso traz à tona as 

estratégias distintas que surdos e ouvintes podem desenvolver para orientarem/orientarem-se 

o/pelo outro nas suas interações sociais como aspecto relevante na comunicação, e que Rebelo 

(2002, p. 381) diz que crianças surdas “podem ser relativamente idiossincráticas e limitadas 

na sua capacidade de generalização a pessoas fora do núcleo familiar”. 

Estes dois últimos trabalhos, contudo, se, por um lado, nos ajudam a compreender a 

emergência de signos linguísticos como sendo privilegiada por certas situações interacionais, 

bem como ajudam a compreender algumas dificuldades na comunicação da criança surda, por 

outro lado, eles deixam de avaliar mais detidamente as estratégias comunicativas utilizadas 
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pelas crianças surdas. Na medida em que enfocam a relação adulto-criança, os autores perdem 

um pouco de vista como as crianças ativamente se ajustam às diversas situações interacionais 

de modo a permitir uma comunicação enquanto esta não pode ser mediada por um idioma. 

Acreditamos que a observação de crianças surdas interagindo com pares de idade possa 

oferecer informação relevante a esse respeito. 

Em uma série de situações de brincadeira filmadas, foi possível observar os ajustes 

comportamentais mútuos realizados por crianças surdas de uma turma para iniciantes no uso 

da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Esses ajustes comportamentais envolveram recurso 

a signos linguísticos, quer fossem eles orais, quer fossem língua de sinais, ou gestos. As 

situações foram recortadas em episódios com os quais ilustraremos empiricamente algum 

aspecto da comunicação dos infantes surdos, o que nos vai permitir prosseguir numa análise 

do que a baseia e que é comum a surdos e ouvintes em termos de recursos empregados para 

entenderem e se fazerem entender pelo outro. 

 

Episódio 1: Jogo de cartas 

Mariana (5;8) / Julia (4;9) 

Durante um jogo de cartas entre Mariana e Julia (em que a primeira estava 

tentando ensinar a segunda as regras de como jogar), esta última começa a fazer 

uma série de expressões e meneios de cabeça na direção da colega, que a vê e 

diz “espera” (oralmente e em gesto). Então, subitamente, Julia direciona um 

olhar espantado para o lado e o desmancha em seguida num sorriso que se 

escancara enquanto joga a cabeça para trás. Aparentemente o motivo da risada 

foi a visão de um colega dançando, porque Julia chama Mariana para mostrá-lo, 

tocando nela e apontando para ele. Faz isso insistentemente, até que Mariana ri 

também, sem, entretanto, olhar para onde a colega apontava. Nessa hora, Julia, 

ao olhar para Mariana e vê-la buscando algo embaixo da mesa, volta sua atenção 

para a mesma direção que a outra focaliza. O movimento de Julia de chamar a 

parceira envolve certos turnos: ela primeiro olha para o colega que dança 

(referente), chama Mariana (interlocutora) e aponta o referente; então, ela olha 

para a interlocutora (monitorando sua atenção). Essa operação é repetida 

ciclicamente até o momento que as interlocutoras compartilham o mesmo 

referente. 
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Um primeiro aspecto da comunicação a ser ressaltado com este episódio é a atenção 

das interlocutoras. Há vários momentos em que Mariana e Julia direcionam a atenção uma 

para a outra, porém, mais do que isso, elas monitoram a atenção uma da outra, mutuamente. 

Tomasello (2003) fala do começo dos episódios de atenção conjunta como um marco na 

ontogênese do humano: é quando se inicia a consideração do outro como sujeito de intenções 

igual a si mesmo e se passa a agir com o parceiro a partir de um referencial triádico (eu-outro-

objeto), em substituição ao anterior diádico (eu-objeto, ou eu-outro). Esse momento 

ontogenético acontece em torno dos nove meses de idade e desde então o infante passa a 

aprender muito nas relações sociais com o companheiro de espécie, uma vez que aprende a 

“ler” pistas relevantes na e para a situação de interação. Segundo o autor, essa forma de 

aprender com o outro é tipicamente humana e sumamente importante, se consideramos que a 

cultura é para nós o “nicho ontogenético”, ou seja, é o lugar onde nos desenvolvemos 

enquanto espécie. 

Foto 11 – Julia aponta o colega para Mariana. 

Julia Mariana 

Fotos 9 e 10 – Julia nota o colega e se diverte. 
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Um jogo de cartas se passava entre Julia e Mariana; as regras do jogo estavam sendo 

explicadas à primeira pela segunda com os recursos disponíveis, sem o suporte de um idioma6 

comum. Supomos algum conhecimento prévio de ambas sobre jogo com cartas, pois elas já 

partiram de pontos básicos, similares em grande parte a jogos desse tipo (por exemplo, o 

modo como seguravam as cartas, com os números voltados para si), muito embora, naquele 

momento, as regras de como jogar estivessem sendo transmitidas por Mariana. Mas os ajustes 

necessários para o andamento da brincadeira só se tornavam possíveis pelo monitoramento 

recíproco da atenção de ambas as crianças: por um lado, Julia prestava atenção a Mariana e 

vice-versa; por outro, elas estavam atentas ao próprio deslocamento das atenções que lhes 

marcavam os referentes na comunicação, aquilo que era relevante para efetivar ações 

cooperativas coordenadas. 

É preciso ter em mente o fato de que não havia um idioma estruturado mediando as 

conversas entre as duas jogadoras, apesar de algumas palavras de Mariana (em LIBRAS ou 

em português oral). Se os sentidos do que era dito nem sempre eram suportados por “formas 

linguísticas superiores sistematizadas pela comunidade linguística” (língua de sinais e língua 

oralizada) (RODRIGUES, 2007), como se faziam entender uma pela outra? Em que se 

apoiava a comunicação entre as duas crianças? Responder que foram os gestos, embora não 

seja uma resposta equivocada, não é suficiente, pois omite a questão de como esses gestos 

afetam o outro. Então, quais os processos que permitem a comunicação, ou seja, permitem 

que certos atributos de um indivíduo, que surgem em situações específicas, orientem o 

comportamento futuro de alguém através de efeitos sobre seus órgãos sensoriais 

(BRANNIGAN; HUMPHRIES, 1981)? 

Classicamente, os gestos de apontar das crianças foram classificados como sendo de 

dois tipos possíveis: imperativos e declarativos. Os primeiros visam a influenciar o outro para 

obter algo que se quer do mundo (e.g. uma criança aponta uma bola para um adulto num gesto 

de requisição daquele objeto); os gestos visam a compartilhar com o outro algum foco de 

atenção, utilizando-se de um objeto como tópico para tal. Tomasello, Carpenter e Liszkowski 

(2007) especificam um pouco mais essas categorias para dar conta de certas nuances das 

relações nas quais os gestos de apontar são usados pelas crianças. Quanto aos gestos 

imperativos, eles acreditam que seus motivos envolvem um continuum que vai desde algo 

como exigir (forçar o outro) até algo como sugerir (influenciar a escolha do outro). Em se 

                                                 
6 Não obstante Mariana (que é filha de pais surdos) ter demonstrado mais desenvoltura na LIBRAS em relação a 
seus colegas de turma, além de ter pronunciado algumas palavras oralmente, ou seja, um conhecimento 
linguístico que talvez não possa ser considerado incipiente, isto não muda o fato de que o domínio deles da 
LIBRAS ainda os põe juntos na turma de iniciantes. 
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tratando dos gestos declarativos, eles os dividem em duas subcategorias: a) expressivos, que 

são aqueles em que o infante busca compartilhar com o outro uma atitude/sentimento a 

respeito de algo e; b) informativos, quando o infante busca com seu gesto dar informações 

que julga desejáveis ou necessárias para o outro (que ainda não as têm) sobre algum referente. 

Julia procura atrair a atenção de Mariana para um referente (o colega dançando) e o 

faz de modo insistente e obedecendo a certos turnos: olha para o referente, toca o braço da 

colega e aponta para o referente, enquanto olha para a colega. Esses movimentos, associados 

aos risos, sugerem que Julia estava querendo compartilhar com Mariana uma atitude, ou 

sentimento em relação ao colega dançando. Seu gesto de apontar era um gesto declarativo 

expressivo e se repete algumas vezes, até a interlocutora sorrir também, como que entendendo 

a intenção da colega. Não obstante o sorriso, Mariana não olha para onde lhe aponta Julia, 

voltando-se para baixo da mesa para procurar algo. Julia, em ato contínuo, volta a própria 

atenção para onde a colega está olhando, parando de tentar mostrar-lhe a cena que chamara 

sua atenção. 

O sorriso de Mariana – mesmo não olhando para o referente – quando Julia insistia em 

chamá-la, bem como o fato desta última ter-se orientado para onde a colega estava olhando 

após ter sido ignorada em seu convite para compartilhar um foco de atenção, nos informam 

sobre avaliações que parceiros fazem mutuamente na situação interacional. Neste caso 

específico, Mariana e Julia, através do monitoramento da atenção uma da outra, regularam-se 

na situação: a primeira percebeu a intenção de Julia de compartilhar uma cena “divertida” 

com ela, e, embora não tenha olhado para o referente apontado pela colega, Mariana riu 

instada com certa insistência da parceira7. Julia, notando a atenção da parceira voltada para 

um ponto diferente daquele que tentava lhe mostrar e porque possivelmente assumiu que esta 

tinha um interesse diferente do seu próprio, voltou-se para onde ela olhava, e assim 

compartilhou outro foco de atenção. As ações das duas estiveram imbuídas da consideração 

que faziam de disposições mentais e afetivas da outra. 

Em relação a dirigir a atenção a um mesmo referente que o outro, Tomasello et al. 

(2007) falam sobre a atitude das crianças diante de um adulto que não compartilha atenção 

com elas diante de um gesto declarativo: elas primeiro aumentam os apontamentos, 

continuando as tentativas, e depois diminuem, mostrando insatisfação com o adulto enquanto 

parceiro, porque não compartilhou com ela um foco de atenção. Mas, no episódio, Julia não 

                                                 
7 Não se pode afirmar, mas acredita-se que Mariana tinha conhecimento do que Julia lhe apontava, pois a criança 
que dançava já fazia isso há algum tempo e uma inspeção rápida no ambiente permite a apreensão do que se 
passa nas proximidades sem que seja necessário um olhar focado. 
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demonstrou essa insatisfação com a parceira, ao invés disso, dirigiu sua atenção para o lugar 

onde a colega estava olhando. É como se funcionasse de acordo com a seguinte ideia: “O que 

há de tão interessante aí para onde você olha para lhe atrair mais do que o que lhe apontei? 

Quero saber”. Talvez, o fato de que já havia um tópico anterior comum entre as duas, o jogo, 

possa ter sido um fator relevante para a insistência na parceria e na motivação para manter um 

foco de atenção conjunta. Mas há ainda outra hipótese, ligada ao fato de ser com uma parceira 

de idade e não com um adulto que Julia estava interagindo, aspecto relevante que será tratado 

um pouco mais adiante, com outro episódio, no qual também não ocorre compartilhamento de 

um referente. 

Ainda sobre o gesto de apontar das crianças, Tomasello et al. (op.cit.) consideram-no 

como revelador de que elas, embora de modo rudimentar, entendem desde muito cedo “que 

alguém alcança sua intenção social principalmente por fazer os outros cientes dessa intenção 

(i.e. elas entendem pelo menos algo sobre a intenção comunicativa), claramente um 

entendimento dos estados mentais de outros8” (p. 715). Sobre esse tipo de entendimento, o 

próximo episódio vai-nos servir de apoio empírico. 

 

Episódio 2: Chamando a atenção 

Heitor (4;1) / Julia (4;9) / Mariana (5;8) / Mário (6;0) 

Heitor chega junto do restante do grupo (Mário, Mariana e Julia), que se reuniu 

no chão com a grande maioria dos brinquedos, e depois de seguidas tentativas 

mal sucedidas de pegar algum objeto dali, sendo rechaçado sempre, ele pega 

alguns itens dos arredores, levando-os para outra mesinha. Mariana vai resgatar 

os objetos levados por Heitor. Este impede que ela leve todos. Mariana pega 

alguns objetos e os oferece a Mário, criança que mais energicamente se opunha 

diante de qualquer tentativa de aproximação de Heitor; em seguida, faz um gesto 

com as mãos com as palmas voltadas para frente, afastando-as até chegarem às 

laterais, que evoca a idéia de isenção. Então, ela vai chamar Heitor (com gestos e 

oralmente) para inseri-lo no grupo; leva-o até perto dos outros, pede para ele 

“esperar” (gesto) e que “olhe” (LIBRAS). Chama Mário duas vezes e, como ele 

não atende, ela puxa a boneca dele. Mário reage mal. Mariana pede que ele 

“espere” (gesto) e diz “amigo” (LIBRAS), mas não consegue se explicar porque 

                                                 
8 Tradução livre de: “(...) one achieves one’s social intention mainly by making others aware of it (i.e., they 

understand at least something about the communicative intention), clearly an understanding of the mental states 

of others”. 
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ele fica transtornado e parte para pegar a boneca. Mariana corre e inicia-se a 

perseguição: Mário a alcança e a derruba no chão. A briga pela boneca se 

estende até que se torna preciso intervir e a sessão é interrompida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 14 e 15 – Mariana pedindo a Heitor que ‘espere’ (gesto) e, em seguida, ‘olhe’ 
(LIBRAS). 

Mariana Heitor 

Julia Mário  

Fotos 12 e 13 – Mariana intervém em favor de Heitor. 
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Aqui vemos Mariana intervindo em favor do colega mais novo, excluído da 

brincadeira e privado da maioria dos brinquedos. A sua injunção parece considerar bem as 

disposições de ambos os parceiros: Heitor, que queria fazer parte do grupo com acesso aos 

brinquedos; e Mário, principal opositor às aproximações do colega, bem como às tentativas de 

pegar qualquer dos objetos na área circunscrita pelos parceiros (Mariana, Julia e o próprio 

Mário). Ela leva os objetos tomados por Heitor de volta para a área do grupo, e os oferece a 

Mário. Seu gesto dá a entender que ela não deixa de reconhecer um sentimento de posse por 

parte do colega; ela os “devolve” a Mário, não quer opor-se a ele. Logo depois, ela vai até 

Heitor e o chama para brincar no grupo, aponta-lhe o local e faz gestos chamando-o, ao que 

ele responde positivamente. Mas não o deixa entrar simplesmente na área em que 

aparentemente Mário o proíbe de estar; ela faz o papel de conciliadora e pede permissão para 

introduzir ali um novo participante. 

O traquejo social de Mariana, observado no episódio, já nos dá indícios de uma 

consideração de que as opiniões são distintas, de que os atores da cena têm não apenas 

intenções, mas desejos e pensamentos que podem diferir do dela própria. E ela torna essa 

consideração ainda mais conspícua com as repetidas tentativas de conseguir a anuência para a 

entrada de Heitor no grupo; ela se comporta de um jeito para não se opor a Mário: chama-o, 

pede que “espere” e tenta lhe dizer “amigo” (provavelmente uma tentativa de argumentar que 

Heitor merecia essa consideração). Somando ao agrado de antes (oferenda dos brinquedos), 

toma todos esses cuidados, possivelmente no sentido de convencê-lo a aceitar um novo 

integrante no grupo. 

Fotos 16 e 17 – Mariana pede que Mário ‘espere’ (gesto) e, em seguida, faz um gesto 
conformação do sinal de ‘amigo’ (LIBRAS). 
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Agentes mentais, segundo Tomasello (2003), são indivíduos comuns que têm 

a compreensão de que outras pessoas não têm apenas intenções e atenção, tal 

como se manifestam em seu comportamento, mas também pensamentos e 

crenças que podem estar expressos ou não no comportamento – e que podem 

diferir da situação “real” (p. 250). 

A consideração dos estados mentais dos outros torna, de fato, a comunicação mais 

sofisticada. Levar em conta as crenças e desejos dos outros permite à criança lidar com a 

possibilidade destes, deliberadamente, informarem-lhe algo diferente daquilo que pensam, ou 

desejam (mentir), por exemplo – obviamente também a instrumentaliza para fazê-lo. Permite-

lhe ainda ampliar sua perspectiva sobre o agir futuro: se a consideração do outro como agente 

intencional já possibilita uma antecipação das ações deste em função do monitoramento de 

sua atenção, compreendê-lo enquanto agente mental torna a criança capaz de antever a ação 

do outro em função daquilo que supõe que este pensa e deseja, prescindindo, assim, de ter que 

monitorar sua atenção. É possível à criança planejar suas ações, algo um pouco mais refinado 

que as respostas situacionais que davam antes – não obstante, já estivessem longe de serem 

ineficazes. 

Para ilustrar esse tipo de resposta situacional vamos recorrer a um curto episódio em 

que um objeto é foco de uma disputa tomada em antecipação pelas crianças. 

 

Episódio 3: “Nem vem!” 

Julia (4;9) / Mário (6;0) 

Mário chega junto de Julia; cada um tem uma boneca. Mário mostra a sua e a 

colega afasta dele a que tem nas mãos, como se entendesse a intenção do colega 

como sendo de pegar a sua. 

 

Crianças ouvintes no segundo ano de vida (entre 12 e 24 meses) na relação com pares 

coetâneos, em situação de brincadeira livre, demonstram uma refinada habilidade de mediar 

disputas pela posse de objetos. Mesmo nessa época em que, comumente, começam a fazer uso 

de umas poucas palavras para se comunicarem, conseguem antecipar um conflito aberto, 

agindo num sentido preventivo, com estratégias intuitivas que levam em consideração o outro 

em função de seus “pontos fracos e fortes”, adequando suas estratégias a diferentes situações 

interacionais (MEDEIROS; PEDROSA, em prep.). 

Na base dessa habilidade está a consideração do outro como um “agente intencional 

igual a si mesmo” (TOMASELLO, 2003); uma vez que a criança passe a atribuir 
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intencionalidade ao parceiro de interação é-lhe possível “antever” a ação deste. A criança 

relaciona a ação com uma causa motivacional (BLOOM; CAPATIDES, 1987 e HOOD; 

BLOOM, 1979, apud DUNN, 1988) e, segundo Tomasello, se identifica com o outro. É como 

se o interesse por determinado objeto a conduzisse ao comportamento de pegá-lo; e o outro, 

seu semelhante, age da mesma forma. 

 A suposição pela criança da intenção do outro de ter o mesmo objeto que ela, quando 

gera nesta a expectativa de perda, cria certa tensão no ambiente. Ao notar o interesse comum 

com outra, sobre um mesmo objeto, pelo monitoramento constante da atenção da outra, age 

para resolver a contenda – num primeiro momento tomada virtualmente – e diminuir o nível 

de tensão. Sutilezas do comportamento do parceiro são percebidas, interpretadas e, em função 

disso, também são usadas as estratégias, que variam desde o confronto físico direto para 

manter consigo o objeto até o artifício de acumular créditos junto ao outro por meio de 

“concessões”. 

Mesmo que as estratégias sejam adequadas às situações, incluindo desde recursos 

ambientais até a consideração que se faz do parceiro, não implica que sejam empregadas por 

um cálculo consciente do infante. Com efeito, não se trata de raciocínio maquiavélico por 

parte de criancinhas, mas, antes, de uma "sabedoria da ação"; as estratégias são postas em ato 

sem que necessariamente se pense sobre elas. Isso, contudo, não tira delas a efetividade. O 

que falamos aqui sobre essas estratégias sociais, então, difere do que comumente se considera 

pelo termo, que evoca, muitas vezes, uma ação premeditada, ponderada a partir de simulações 

das perspectivas dos outros sobre as coisas que podem não ser as mesmas das da criança. Para 

esse tipo de raciocínio reservamos o termo “plano”, meio comportamental associado por 

Tomasello (2003) ao tipo de funcionamento de alguém que compreende os outros como 

agentes mentais. Por outro lado, por supormos que as ações dos infantes nas situações nas 

quais as observamos não são aleatórias, mas são em função da consideração que fazem do 

outro na situação interacional e, além disso, são dirigidas para aumentar as chances de atingir 

um fim específico, as chamamos de estratégias. 

 Sem a suposição de que Julia interpretou que Mário tinha intenção de pegar a sua 

boneca ficaria apenas o estranhamento de sua ação: por que a afastou do colega? Mas, se 

temos a ideia de que o movimento de Julia não foi mero acaso, bem como de que ela estava 

constantemente monitorando a atenção do colega, podemos supor que sua ação foi uma 

resposta a algo que ela percebeu e significou; foi uma reação. Com efeito, foi uma reação a 

uma investida tomada em antecipação e uma mensagem ao colega: “Nem vem!”. 
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 Neste episódio (3) notamos quais diferenças em relação ao anterior (2) em termos de 

consideração do outro? Neste, temos o monitoramento da atenção como modo de averiguar a 

intenção do companheiro: Julia notou que sua boneca estava sendo olhada e a ação de Mário 

foi interpretada em função da suposição de que ele estava interessado no objeto. No episódio 

anterior, vimos Mariana agindo para mediar um conflito já estabelecido. Seu cuidado em 

introduzir o colega no grupo dá mostras de que entende as relações entre Heitor e Mário como 

antagônicas, mas, além disso, de que entende haver causas motivacionais para as ações, pois 

ela mesma busca isentar-se de provocar a raiva de Mário, cercando-se dos cuidados para 

convencer o colega a aceitar a chegada do outro. 

 Apesar dessas diferenças no que concerne à sofisticação nas comunicações, é legítimo 

dizermos que em todos os casos houve algum entendimento sobre os estados mentais do outro 

por parte das crianças. Tornar-se capaz de compreender o outro como agente intencional 

demanda um descentramento em relação à própria perspectiva de mundo: a criança tem que 

passar a entender que as crenças dos outros sobre as coisas diferem das suas próprias. Ser 

capaz de compreender estados mentais básicos do outro, no entanto, é algo que Tomasello et 

al. (2007) dizem ser possível desde muito cedo na ontogênese, já com os gestos de apontar 

que visam a informar o interlocutor sobre uma intenção e fazê-lo concordar em cooperar no 

sentido de atingir um objetivo. O desenvolvimento dessa compreensão tem nos conflitos de 

ideias seu campo privilegiado, acontecendo, sobretudo, com os debates linguísticos 

(TOMASELLO, 2003). Porém, segundo este autor, tal competência deriva da compreensão 

intencional, que tem início em torno dos nove meses de idade, portanto bem antes do domínio 

de um idioma. E já desde antes do idioma, os infantes vão ter ocasião de lidar com a 

equivocidade inerente ao processo de comunicação, situação na qual podemos observar quais 

os recursos que utilizam para efetivá-la, ajustando os sentidos compartilhados em função da 

consideração que têm do contexto composto em boa parte por informações do parceiro. 

Vejamos o próximo episódio sobre isso. 

 

Episódio 4: O que ela quer? 

Julia (4;9) / Mariana (5;8) / Mário (6;0) / Renan (6;2) 

Mariana está sozinha numa mesinha no canto da parede e diante dela se 

desenrola uma brincadeira entre Renan, Julia e Mário. Ela observa e ri. A 

brincadeira vai percorrendo a sala e chega perto de Mariana, que, durante algum 

tempo, busca a atenção de Renan (mais próximo dela que as demais crianças); 

balança diante dele o baralho que tem na mão e quando ele a olha, ela, num 
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meneio de cabeça, desloca o olhar rapidamente dele para o baralho, voltando 

para ele, enquanto fica mostrando-lhe o objeto na mão. Ele parece entender 

aqueles movimentos como um convite para jogarem, pois deixa os outros e 

senta-se à mesinha com Mariana. Esta protesta, vocalizando algo, e afasta-se 

dele. Ele insiste ainda um pouco e ela é mais firme, chegando a levantar-se e ir 

para longe enquanto vocaliza mais uma vez em protesto. Diante disso, ele leva a 

mão à boca com um ar espantado, olha em direção a um adulto na sala e sai da 

mesinha correndo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 – Mariana chama atenção de Renan. Foto 18  – Mariana mostra-lhe o baralho. 

Fotos 20 e 21 – Mariana demonstra que não quer brincar com Renan. 

Mariana Renan  
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As interpretações não são feitas do nada, mas a equivocidade lhes é intrínseca. Os 

ajustes feitos entre os infantes são como hipóteses que vão sendo testadas e, neste caso, o 

crivo foi a resposta do outro à ação desempenhada em função de uma interpretação inicial. 

Embora não possamos fazer afirmações quanto à interpretação de Renan sobre qual o motivo 

de Mariana tê-lo rechaçado como parceiro de brincadeira, é plausível pensarmos que o 

movimento da colega levou Renan à consideração de que sua intenção não era brincar com 

ele. 

Como foi mencionado anteriormente, as hipóteses interpretativas das crianças, assim 

como suas estratégias, não são formulações bem elaboradas conscientemente, mas 

considerações feitas de modo intuitivo, em uso, postas à prova na interação e que terão na 

ação do outro os parâmetros para os ajustes que se fizerem necessários à ação própria 

(resposta). Isso acontece de maneira análoga à conformação de uma mão em pinça para pegar 

e manusear um objeto pequeno em vez de tomá-lo com toda a mão; não é preciso considerar 

esse ajuste como uma ação consciente, podemos apenas fazê-lo, contudo não é sem relação 

com o próprio objeto a ser manipulado, é uma ação adaptada. 

Ainda a partir de um equívoco, vamos a um episódio no qual podemos observar que 

esforços se empreenderam na direção de mitigá-lo. 

 

Episódio 5: Equívocos 

Julia (4;9) / Mariana (5;8) / Mário (6;0) 

Mariana recomeça uma brincadeira de correr e dar gritinhos, fugindo de Mário e, 

dessa vez, envolve Julia. Esta, ao ver a colega sair de onde estava (de junto do 

restante da turma, embaixo de uma bancada), começa também a dar gritinhos, 

mas parece não se dar conta de que o jogo é fugir de Mário, pois vai na direção 

de onde ele está possivelmente para averiguar o motivo dos gritinhos ali, já que 

foi desde onde a colega começou a gritar. Pouco depois, ao ver Mariana 

correndo, Julia também se põe a correr na frente dela, indo exatamente na 

direção de Mário. Mariana avisa-a que ali está aquilo de que devem fugir: aponta 

Mário para a colega e faz um gesto de “risco”, balançando a mão no ar no eixo 

do antebraço. Mas quando o perseguidor na brincadeira vai na direção de Julia, 

esta vai para onde ele estava e aponta para Mariana uma mancha na parede, 

como se para confirmar a intenção da colega. Mariana segue adiante, 

empurrando-a para longe de Mário. 
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Aqui notamos os ajustes feitos ativamente no sentido de entender e se fazer entender 

pelo outro. Mais uma vez vimos uma situação em que aparecem gestos declarativos, que 

visam a compartilhar com o outro uma atitude a respeito de um referente. Neste caso 

específico, Mariana parece querer avisar à colega que ela deveria fugir de Mário também, mas 

esta última não entende essa mensagem. No entanto, Julia claramente compartilha com 

Mariana uma atitude em relação a algo (ainda que o referente não esteja conspicuamente 

explicitado); ela compartilha com a outra a excitação, que, no caso de Mariana, está 

relacionada com a brincadeira de perseguição. No caso de Julia, entretanto, tal atitude é 

desencadeada aparentemente por simples contágio emocional, para apenas posteriormente ser 

associado a um referente comum (quando ela foi verificar, na direção de onde vinha Mário, de 

quem deveria fugir, o que tinha causado os gritinhos da colega). Então, o impulso inicial para 

agir em conformidade com a colega pode ser anterior à atribuição de sentido para sua própria 

ação. 

George Mead (1934/1982) se deixou impressionar muito tempo atrás pelo que do 

comportamento se torna social mesmo antes de envolver apreciação consciente do sujeito. 

Sobre os primórdios da atribuição de significado no humano, ele disse: 

A situação primitiva é aquela em que se dá o ato social, ato que envolve a 

interação das formas distintas, e em consequência, a adaptação recíproca da 

conduta das formas distintas, na realização do processo social (p. 87)9. 

                                                 
9 Tradução livre de: “La situación primitiva es aquella en que se da el acto social, acto que involucra la 

interacción de distintas formas, y en consecuencia, la adaptación recíproca de la conducta de las distintas 

formas, en la realización del proceso social”. 

Foto 22 – Mariana aponta o motivo da fuga. Foto 23 – A interpretação de Julia de 
qual o motivo. 

Julia Mariana 
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De acordo com Mead (op. cit.), esse ato social inicialmente é gesto e este, num 

primeiro momento, desempenha a função de expressar emoções. Somente depois, quando o 

infante já dá sentido ao seu gesto, isto é, com a repetição transforma-o em significante, é que 

o gesto serve para expressar idéias (ibidem). Sendo o gesto ato social desde o começo, então, 

na interação, a cada conduta, produzem-se respostas das partes envolvidas que são ajustadas à 

situação, mesmo anterior à reflexão consciente. Mead situava nos gestos os prelúdios da 

linguagem, quando estes representavam para outrem os significados por trás deles, tornando-

se significantes. 

Outros autores mais contemporâneos discutem a relação entre gesto e linguagem. 

Santana, Guarinello, Berberian e Massi (2008) discutem essa relação, defendendo uma 

interdependência entre os dois, que dizem ser reconhecida desde há muito tempo (citam 

trabalhos do início do século passado, na área da neurociência), mas cuja discussão ainda é 

insuficiente. Sobre o estatuto do gesto, as autoras falam: 

[...] diante de dificuldades com a linguagem oral o sujeito pode utilizar 

gestos fonéticos, ou mesmo de escrita, para “alcançar” a oralidade, como é o 

caso do prompting fonético e do prompting escrito. O gesto aparece aqui 

como mecanismo “alternativo”, como mediação para a fala, mostrando a sua 

inter-relação com a linguagem e seu estatuto simbólico. É por essa 

interdependência das funções simbólicas que o gesto parece servir como 

intermediário para a aquisição tanto da linguagem oral quanto da língua de 

sinais (p. 299). 

Tomasello et al. (2007) vão ainda mais adiante na relação entre gesto e linguagem, 

enquanto falam da combinação de gestos e palavras que acompanham as primeiras 

vocalizações dos infantes. Eles dizem: 

Linguagem, é claro, vai bem além de apontar e de outros gestos dêiticos na 

facilidade com a qual símbolos linguísticos podem ser gramaticalizados em 

construções com configurações tópico-foco complexas, mas o ponto chave 

no presente contexto é simplesmente que os elementos constitutivos do 

tópico-foco são basicamente os mesmos [...] (p. 33)10. 

Esses teóricos defendem também que a habilidade dos infantes com “linguagem 

convencional” segue muito de perto suas habilidades iniciais de apontamento porque essas 

                                                 
10 Tradução livre de: “Language of course goes well beyond pointing and other deictic gestures in the ease with 

which linguistic symbols may be grammaticalized into constructions with complex topic-focus configurations, 

but the key point in the current context is simply that the topic-focus building blocks are basically the same 

[…]”. 
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duas formas de comunicação da criança são aprendidas no mesmo nexo interpessoal de 

compartilhamento de atenção (TOMASELLO et.al., op. cit.). 

Takei (2001) fala que, assim como crianças ouvintes apresentam balbucios anteriores 

às suas primeiras vocalizações, crianças surdas apresentam movimentos característicos que 

guardam alguma semelhança com os primeiros sinais esboçados. Esses movimentos, a 

princípio sem sentido, foram chamados gestos não referenciais; eles tornam-se o material a 

partir do qual os sinais vão surgindo, num esforço por parte dos infantes de ajustá-los ao 

propósito comunicativo. Um dado interessante desse estudo é que as crianças foram vistas 

olhando atentamente para os adultos enquanto faziam gestos não referenciais depois de já 

terem esboçado os primeiros sinais, o que não acontecia antes de desempenharem os 

primeiros sinais. É como se, entendendo o propósito comunicativo dos gestos e sinais, os 

infantes passassem a observar no outro, através do monitoramento de sua atenção, os efeitos 

de sentido que seus movimentos causam, semelhante ao que ocorre com ouvintes11. 

Os argumentos de todos os autores citados seguem no mesmo sentido, de que existem 

marcadores expressivos a preludiar a aquisição de uma língua. Esses marcadores, segundo 

Mead (1934/1982) e Tomasello et al. (2007), são os gestos, sendo também assim no caso 

específico dos surdos, de acordo com Santana et al. (2008). Esses gestos são interpretados a 

partir de um tópico comum, inicialmente através do compartilhamento de um foco de atenção, 

quando os infantes já entendem alguns movimentos e sons do outro (no caso de ouvintes) 

como tendo intenções comunicativas (TAKEI, 2001; TOMASELLO, 2003). Nesse sentido, 

cabe perguntar: se tanto crianças surdas quanto ouvintes recorrem aos gestos e se em ambos 

os casos o compartilhar de focos de atenção, recolhendo da cena compartilhada informações 

relevantes para o tópico comum, está na base da comunicação, existe, então, diferença entre 

crianças surdas e ouvintes no que concerne às estratégias comunicativas anteriores à aquisição 

de um idioma? 

O que podemos pensar de imediato é que, às crianças surdas, não estando disponível 

um componente sensorial no contexto social, o componente auditivo, suas estratégias de 

                                                 
11 Depois que aprendem a lógica do uso dos sinais (“sinais” aqui está se referindo a tudo o que se supõe ter 
significado, podendo ser gestos, palavras faladas oralmente e sinais de língua de sinais), quando passam a 
considerar a intenção comunicativa envolvida no uso deles, as crianças, com frequência, buscam interpretações 
do outro sobre produções suas, como se qualquer coisa pudesse ganhar sentido, como se o sentido fosse de fato 
produzido pelo outro. Isso aparentemente acontece nesse momento de aquisição dos primeiros sinais/palavras, 
mas fica evidente quando do processo de alfabetização, pelo menos entre crianças ouvintes. Certa vez, minha 
sobrinha, à época com quatro anos, que é ouvinte, perguntou-me sobre uma garatuja que fizera num papel: “O 
que ‘tá’ escrito aqui?”. Ao que retruquei dizendo: “Mas não foi você quem escreveu?”. Sua resposta não podia 
ser mais sincera: “Mas eu não sei ler!”. A intenção de comunicar-me algo talvez estivesse em segundo plano em 
relação a busca em dar sentido àquilo. 
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aproximação são eminentemente visuais e táteis. De fato, há uma maior preocupação em fazer 

os movimentos dentro do campo de visão do outro. Além disso, toques são amplamente 

usados como forma de atrair a atenção de um parceiro. Isto certamente marca uma diferença 

nas estratégias de aproximação – o que não deve ser subestimado em relação ao efeito 

facilitador da comunicação, no caso de parceiro surdo – mas não é tudo o que conta na 

comunicação. Nas “conversas” entre as crianças observadas, vimos processos de ajustamento 

mútuo de comportamento em função da consideração do outro e negociações de tópicos a 

partir de onde os signos linguísticos ganham sentido, por meio do estabelecimento de focos de 

atenção conjunta, de maneira semelhante ao que ocorre com crianças ouvintes antes do 

recurso a um idioma estar disponível. Voltemos aos episódios 1 e 5 para algumas 

considerações a mais sobre isso. 

Em todos os episódios descritos, as crianças envidam esforços no sentido de entender 

e se fazer entender pelo outro, parceiro de brincadeira. Contudo, em dois episódios 

específicos (“Equívocos” e “Jogo de cartas”), Mariana e Julia protagonizam cenas em que um 

referente para o qual uma das duas tentava chamar a atenção da outra não foi compartilhado 

pela colega. O primeiro caso foi o de Julia tentando chamar a atenção da colega, sendo 

ignorada em seu convite; o segundo foi Mariana tentando fazer com que a parceira entendesse 

qual o referente para o qual deveria olhar, não logrando êxito no intento. 

Voltamos ao que Tomasello et al. (2007) disseram sobre a atitude de insatisfação de 

crianças frente a um adulto que não compartilha a atenção com elas diante de um gesto 

declarativo e notamos a diferença dos casos de não compartilhamento aqui descritos. Nos dois 

casos observados por nós, houve persistência por parte da criança que não conseguiu 

compartilhar com a parceira um foco de atenção, mesmo após várias tentativas. Então, nos 

perguntamos o que motivou as crianças a continuarem investindo na parceria mesmo tendo 

seus propósitos de compartilhar com a outra um foco de atenção frustrados? Nossa hipótese 

decorre do fato de que nós observamos crianças interagindo com outras crianças e não com 

adultos como Tomasello. Entre pares coetâneos, as crianças têm comumente muito mais 

motivação para as brincadeiras, onde o novo e inusitado pode ser incorporado à situação de 

pronto, com negociações de sentidos mais fluidas compondo ad hoc a brincadeira. Com 

adultos, por outro lado, há uma facilitação para a interpretação do infante, graças ao maior 

potencial de recursos interpretativos com utilização de idioma, havendo menor deslizamento 

de sentidos. Nas interações com adultos, existe uma tendência da criança a buscar naquele 

algo como o significado, ao invés de negociar sentidos sobre o tópico que está sendo tratado. 
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Entre crianças, por esses recursos interpretativos serem menos numerosos, isso as leva 

a supervalorizar aqueles de que dispõem para orientarem e orientarem-se pelo outro na 

situação interacional: os gestos e toda sorte de expressões emocionais. 

Bruner (1997) defende que o infante antes de dominar uma língua já se utiliza de 

modo competente de determinadas funções ou intenções comunicativas, tais como indicar, 

rotular, solicitar e enganar, por exemplo. Seu argumento é de que aparentemente as crianças 

buscam “preencher essas funções in vivo”, ou seja, que antes de dominar o léxico e a 

gramática, os infantes “captam o significado” de modo “pré-linguístico” do que está sendo 

falado, ou das situações nas quais a fala está ocorrendo, e, através da apreciação do contexto, 

as aquisições gramaticais e lexicais acontecerão. Segundo este autor, tal aptidão “pré-

linguística”, que é para classes seletivas de significado, com as quais estamos inatamente 

sintonizados e que buscamos ativamente, é como uma forma de “representação altamente 

maleável e, ainda assim, inata, disparada pelos atos e expressões dos outros e por 

determinados contextos sociais básicos nos quais os seres humanos interagem” (BRUNER, 

op. cit., p. 69). Acreditamos, como o autor, que essa aptidão para a significação é disparada 

pelas expressões do outro e por determinados contextos sociais básicos, mas acrescentamos, 

como Wallon (1942/1979), que os contextos de interação social no início da ontogênese são 

ensejados pela comunicação via emoção, ou melhor, pela expressão emocional. 

Já foi mencionado que antes mesmo de haver apreciação consciente por parte do 

sujeito, ele é afetado pelo outro e o afeta por meio da expressão das emoções. Wallon (op. 

cit.) também afirmou o ato social como anterior à tomada de consciência. Ele situou nas 

primeiras experiências corporais os eventos precedentes à atividade mental do sujeito. Mesmo 

inicialmente, com os movimentos reflexos do bebê, nos quais não se pode ainda reconhecer 

intencionalidade, o tônus muscular já desempenha a função de expressão das emoções. 

A possibilidade de comunicação anterior às palavras, então, passa pelas emoções, mais 

precisamente, pela atribuição de significado às expressões emocionais do outro. Inicialmente, 

o corpo é o suporte exclusivo para que o sujeito afete o parceiro de espécie, e, só 

posteriormente, quando já tem certo domínio de significantes, passa a estender a abrangência 

de seu campo interacional pelo incremento de recursos simbólicos como a fala. 

Consideramos, como Brannigan e Humphries (1981, p. 38), 

[...] que um ato de comunicação ocorre quando certos atributos de um 

indivíduo (geralmente atributos comportamentais), que aparecem em 

situações específicas, têm a capacidade de alterar o comportamento futuro de 

um outro indivíduo, através de efeitos em seus órgãos sensoriais. 
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Aqui, obviamente, o que está sendo chamado de comunicação é algo além da fala, embora 

também a inclua. Assim, não se restringe à fala toda possibilidade de comunicação, dando 

espaço para outras formas, que envolvem mesmo os gestos mais sutis, como um leve toque, 

ou um olhar. 

No entanto, uma precisão quanto à extensão do que chamamos comunicação se faz 

necessária. Brannigan e Humphries (op. cit.) optam por chamar a comunicação sem fala de 

“não verbal”, ou “não linguística”. Em relação ao segundo termo, consideramo-lo confuso, 

pois ele é usado indistintamente para se referir a língua e linguagem, além de ser inadequado, 

uma vez que concordamos com Oliveira (1993, p. 36), quando ela diz que “[...] os signos são 

sistemas de representação da realidade – e a linguagem é o sistema simbólico básico de todos 

os grupos humanos”. Ser o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos implica que 

toda atividade simbólica, incluindo o que não é língua, como gestos, mas é significante (ou 

seja, carreia algum significado), está incluída e que, embora não haja uma única língua para 

todos, há uma linguagem que as suporta. O que nos leva a discordar de Rebelo (2002), em sua 

afirmação sobre a língua ser requisito para coerência e estabilidade das representações, uma 

vez que representações linguísticas já estão disponíveis aos infantes antes do domínio de uma 

língua, sem, contudo, deixar de reconhecer que o recurso da língua expande bastante o poder 

de regulação do comportamento do outro. 

Então, toda criança humana compartilha esse sistema simbólico básico, não 

importando a condição sensorial (se surdo ou ouvinte). Assim, seja por meio do que 

Rodrigues (2007) chamou de “formas linguísticas superiores sistematizadas pela comunidade 

linguística”12 (as línguas de sinais ou orais), seja com gestos que ganham estatuto de 

significante, a comunicação acontece dentro do campo da linguagem. Neste campo, crianças 

surdas tanto quanto ouvintes vão se valer de estratégias em função dos recursos de que 

dispõem para efetivar suas versões próprias de comunicação. O que isso produz em termos de 

capacidade de generalização a contextos sociais mais amplos pode ter relação, segundo 

Rebelo (2002), com essas diferenças de estratégias aproximativas, ou mesmo com uma 

questão de identificação enquanto surdo ou ouvinte por parte do outro com quem os infantes 

têm as primeiras relações significativas, conforme estudos citados por Jamieson (1994). 

Finalmente, apresentamos mais um episódio para dar suporte a alguns aspectos que 

ainda consideramos relevantes para discutir aqui, quais sejam, nossa posição no debate 

                                                 
12 Rodrigues (2007) fala especificamente das línguas, mas devemos incluir nessa conceituação tanto os idiomas 
quanto alguns gestos que ganham em certos agrupamentos específicos estatuto de palavra, complementando o 
conteúdo expresso pelo idioma. 
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“nature versus nurture”, quanto ao início do processo de significação, e como os sentidos já 

estabelecidos culturalmente medeiam a comunicação. 

 

Episódio 6: Boneca não pode! 

Mariana (5;8) / Renan (6;2) 

Renan pega uma boneca no armário e Mariana a toma dele, dando gritinhos. Ele 

ainda tenta reaver o objeto, mas a colega resiste, e ele parte para outra, em cima 

do armário. Depois de pegar, com um ar satisfeito, ele mostra para a colega, que 

protesta olhando para um adulto. Passado algum tempo, Mariana vai até ele e diz 

que “não pode” (em LIBRAS e oralmente, em português). Ela joga sobre o 

armário a boneca com a qual estava, toma-lhe a outra e faz o mesmo. Renan 

pega ainda uma terceira, mas Mariana novamente diz-lhe que é “proibido” 

(LIBRAS e oralmente), toma-a e joga sobre o armário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa ocasião, foi dito às crianças (em LIBRAS, pela professora delas), no início da 

sessão de observação, que os objetos que estavam sobre o armário (local onde Renan pegou 

duas das bonecas e onde Mariana as jogou depois de tomá-las dele) estavam indisponíveis. 

Neste ponto, uma observação: Renan pode não ter entendido a instrução passada a eles em 

LIBRAS, ao passo que a colega provavelmente captou. Mas o que poderia ser pensado a 

princípio, de que fora a proibição instituída pela professora a causa da reação de Mariana, não 

parece ser o motivo mais plausível e, sim, apenas um reforço para a razão de sua reação, 

Foto 24 – Renan mostra aos colegas a boneca. 
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segundo nossa interpretação. A hipótese do motivo por que Mariana tomou as bonecas de 

Renan é de que ela as considerava inadequadas para meninos brincarem; é uma questão de 

gênero. Primeiramente, o que nos chamou a atenção para isso foi a veemência com que 

Mariana lidou com a situação. Então, reexaminando a sequência de interação vimos que: 1) 

Mariana não viu Renan pegar as bonecas lá de cima; 2) Ela jogou inclusive a própria boneca 

lá em cima (a primeira boneca, que tomou de Renan, que a pegara da estante, onde era 

permitido), dizendo a Renan que “não pode” (oralmente e em LIBRAS). Por que se livrar da 

própria boneca, jogando-a no lugar proibido do armário, senão para que Renan não tivesse 

mais acesso a nenhuma? Parece que a questão naquele momento era muito importante (pela 

força empregada para resolvê-la) e era de cunho moral: meninos não brincam com bonecas. 

Outros momentos em que Mariana repreende colegas meninos que pegam objetos 

socialmente marcados pelo gênero feminino foram detectados ao longo das sessões de 

videogravação. Situações que envolviam principalmente a manipulação de um batom. Isso 

reforça nossa hipótese sobre as bonecas, também objetos socialmente marcados como sendo 

“de meninas”. 

A idéia de que bonecas são objetos para meninas não parece tão evidente para Renan 

quanto para Mariana; ele resiste às proibições da colega, investe em outras depois de ter as 

suas tomadas, demonstrando indignação e não vergonha (reação comum em meninos 

ouvintes, ainda mais novos que Renan, em situações deste tipo13) diante das repreensões de 

Mariana. Obviamente, é relevante o fato de que Mariana demonstra uma competência 

idiomática mais facilmente notável que Renan, tanto nas situações que observamos, quanto 

em sala de aula, segundo sua professora. Assim, é possível que ele não tenha entendido a 

instrução da professora, enquanto sua colega entendeu. Mas o ponto principal é que para ela 

parece haver o registro de interdição social de acesso a certos objetos e para ele não há 

evidências disso. O poder de regulação social dessas questões de gênero entre crianças fica 

patente em situações de disputa pela posse de brinquedos em que os marcadores sociais de 

objetos como masculinos e femininos são usados como argumento, seja para manutenção ou 

para tomada do item disputado (para uma discussão mais detalhada sobre o assunto cf. LIRA; 

PEDROSA, 2007), mas apenas se esse sentido de separação, advindo da macrocultura, é 

compartilhado pelos interlocutores. 

                                                 
13 Cf. LIRA, Pedro; PEDROSA, Maria I. Compreensão social de gênero pela criança. In M. F. Costa, V. F. R. 
Colaço & N. B. Costa (Org.), Modos de brincar, lembrar e dizer: discursividade e subjetivação (pp. 82-98). 
Fortaleza: Edições EFC, 2007.  
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Até agora falamos sobre como as crianças compartilham sentidos, mas como tem 

início o processo de significação? Isso nos leva a pensar em como acontece o contato dos 

infantes com esses sentidos da macrocultura, se seriam mecanismos inatos, ou aprendizagem. 

Não poderíamos considerar seriamente a ideia de um mecanismo inato que não 

contemplasse a interação com o coespecífico como requisito para sua realização, algo como 

um programa de significações pré-estabelecidas. Tampouco nos contentamos com a 

explicação de aprendizagem, numa posição oposta que mantém a dicotomia. Antes, 

assumimos uma posição interacionista e entendemos que evolutivamente o homem foi dotado 

de uma biologia que lhe permite construir cultura que a altera. Parafraseando Morin (apud 

CARVALHO; ROSSETTI-FERREIRA; PEDROSA, em elaboração): a cultura cria a biologia 

que a fundamenta. 

Essa posição é semelhante a de alguns teóricos como, por exemplo, Tomasello, que 

afirma ser a cultura o nosso “nicho ontogenético” (TOMASELLO, 2003). Também Bruner 

(1997) fala de uma “biologia do significado”, mas defende que a própria entrada no “mundo 

do significado”, por parte dos infantes, acontece pelo seu contato com o que vem do outro, 

sendo esse “material” o disparador de um mecanismo de interpretação que permite o 

aprendizado da linguagem através do seu uso. Um aparente oximoro que tem inspiração na 

concepção peirceana de interpretante, “uma representação do mundo em termos da qual o 

relacionamento sinal-referente é intermediado” (BRUNER, op. cit. p. 66). 

Os signos já estabelecidos culturalmente oferecem aos infantes grande incremento na 

capacidade de orientarem e orientarem-se pelos coespecíficos, amplificando os contextos 

sociais onde a comunicação ocorre e promovendo uma “economia” interpretativa, pois a 

negociação de sentidos possíveis não começaria do zero. Mas o contato com esses signos 

provê o infante de mais do que isso; é o ambiente onde o humano vai começar a desenvolver 

suas habilidades básicas de comunicação e é o que possibilita nossa atuação como 

interpretadores. 

Se aceitarmos a força com que Mariana se preocupou em fazer o colega acatar a 

proibição em pegar a boneca como tendo uma motivação além do respeito à instrução da 

professora, como sendo reforçada por uma separação ampla de objetos baseada na separação 

social de gêneros, vemos no episódio acima um exemplo disso. O que chamamos 

macrocultura funciona como um interpretante peirceano; através dos sentidos já estabelecidos 

socialmente, os sujeitos fazem suas negociações de sentidos nas interações sociais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Crianças compartilham sentido pelo balizamento dado por uma “base comum” à qual 

se referem os significantes empregados nas situações de interação. Como diz Tomasello 

(2007) sobre as crianças que usam o gesto de apontar, elas buscam compartilhar com o outro 

algo que seja relevante para a situação interacional. Isto não é diferente com crianças surdas e, 

nos episódios analisados, vimos várias tentativas dos infantes de compartilharem 

tópicos/focos com os parceiros de brincadeira como forma de ajustarem as interpretações, 

negociarem sentidos sobre o que estava acontecendo. 

Antes que se possa recorrer a signos estabelecidos como uma língua, os infantes se 

valem de gestos para efetivarem a comunicação e tanto crianças surdas quanto ouvintes 

recorrem aos gestos. Em ambos os casos, o compartilhar de focos de atenção, recolhendo da 

cena compartilhada informações relevantes para o tópico comum, está na base da 

comunicação. Não tínhamos dúvidas de que existe diferença entre crianças surdas e ouvintes 

no que concerne às estratégias comunicativas anteriores à aquisição de um idioma, mas do 

que se tratava quisemos investigar. Também, buscávamos observar qual o percurso 

ontogenético que as crianças surdas seguem e que efetiva uma comunicação anterior à 

aquisição de um idioma. Além disso, perguntávamos se esse percurso guardava semelhança 

com o de crianças ouvintes, descrito na literatura. 

Os ajustes comportamentais, feitos em função da consideração que se tem do outro na 

interação, são respostas ao que se supõe sobre a situação social. E como meio 

comportamental, os infantes podem valer-se de estratégias ou planos para atingir os seus 

objetivos. Diante da equivocidade inerente ao processo de comunicação, os ajustes 

comportamentais entre os infantes parecem ser feitos de modo análogo a hipóteses que vão 

sendo testadas nas situações interacionais. As hipóteses interpretativas não são formulações 

bem elaboradas conscientemente, mas considerações feitas de modo intuitivo, em uso, postas 

à prova na interação e que têm na ação do outro os parâmetros para os ajustes que se fazem 

necessários à ação própria (resposta). 

Vimos crianças agindo em resposta à ação de outra em função do que consideram ser a 

intenção do parceiro, mas que parece ser anterior ao acordo quanto ao sentido do que está 

sendo feito em conjunto. Antes de compartilharem um referente que permitisse dar algum 

sentido à ação, os infantes envolvidos em algumas situações pareceram estar sintonizados 
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afetivamente, respondendo primeiramente a uma atitude/sentimento para apenas 

posteriormente negociarem sobre o que estavam tratando. Essa resposta a estados afetivos do 

outro está relacionada a certos movimentos corporais, os ligados às expressões emocionais, o 

mecanismo ontogeneticamente mais primitivo que desenvolvemos de comunicação com o 

outro, como primeiro aprendemos a influenciar o comportamento do parceiro de espécie. 

No episódio “Equívocos”, vimos a resposta de uma criança à ação da outra de modo 

que nos mostrava seu entendimento quanto à intenção de compartilhar um tópico comum. E 

porque a sua reação de fuga diante da outra foi imediata, antes mesmo de uma compreensão 

quanto ao referente que a colega apontava, compreendemos que sua resposta tão de pronto 

foi, possivelmente, porque elas compartilhavam um estado afetivo de excitação antes de um 

sentido quanto a de quê fugir. A conexão afetiva com o outro parece ensejar um estado de 

prontidão para os estímulos (atenção) que deverão ser recortados em função de sua 

pertinência para a situação interacional em curso, promovendo o compartilhamento de 

sentidos entre os parceiros numa atividade qualquer. Assim, vimos crianças completamente 

envolvidas pelo que a outra expressa em termos emotivos a ponto de haver uma identificação, 

mais ou menos completa, de estados emocionais entre elas, podendo chegar a uma confusão 

quanto às próprias experiências, o que, em última instância, revela uma diferenciação pouco 

conspícua entre o eu e o outro (WALLON, 1934/1971).  

Em situações de crianças interagindo com pares de idade, esse mecanismo primitivo 

de comunicação é mais facilmente notável que entre adultos, e mesmo que entre crianças e 

adultos. Nestes dois últimos casos, há um parceiro que, comumente, dispõe de um maior 

leque de recursos simbólicos (adultos), com uma facilitação para a interpretação do infante, 

graças ao maior potencial de recursos interpretativos com a utilização de um idioma, havendo 

menor deslizamento de sentidos. Nas interações com adultos, a produção de sentidos 

compartilhados tende a ser balizada pelos interpretantes oferecidos pelo adulto. Existe uma 

tendência da criança a buscar nele algo como o significado, ao invés de negociar sentidos 

sobre o tópico que está sendo tratado. 

Entre pares coetâneos, especialmente em situação de brincadeira, as crianças 

demonstram negociar os sentidos quanto à atividade conjunta de maneira mais fluida do que 

na situação com adultos. Também, porque os recursos interpretativos das crianças são menos 

diversificados, isso as leva a supervalorizar aqueles de que dispõem para orientarem e 

orientarem-se pelo outro na situação interacional: os gestos e toda sorte de expressões 

emocionais. 
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Isso não parece ser diferente para crianças surdas. Existem recursos ontogenéticos que 

antes da aquisição de um idioma são utilizados por surdos e ouvintes para a comunicação com 

o outro da mesma espécie: os gestos. Muitos estudiosos do desenvolvimento humano 

admitem uma relação estreita entre gesto e idioma, e, segundo Tomasello et al. (2007), os 

elementos constitutivos da linguagem e de gestos como os de apontar são basicamente os 

mesmos, ambos “são aprendidos no mesmo nexo interpessoal de compartilhamento de 

atenção” (TOMASELLO et al., op. cit., p. 32). As bases da comunicação estão assentadas 

sobre os episódios de atenção conjunta, o que é considerado um modo de funcionamento 

cognitivo que Tomasello (2003) diz ser tipicamente humano, graças à nossa profunda 

capacidade de identificação com o outro coespecífico, conforme o autor defende. 

A linguagem é o sistema simbólico básico dos humanos (OLIVEIRA, 1993), portanto, 

surdos e ouvintes compartilham uma linguagem. Esta se fundamenta na profunda capacidade 

de nos identificarmos com outro coespecífico (TOMASELLO, 2003), capacidade primordial 

de nossa espécie que inicia o processo de significação, alçando dos movimentos do corpo, de 

outros e de seus próprios, um ou vários sentidos, ou seja, transformando-os em expressões 

socioafetivas a partir dos balizamentos que são, ao mesmo tempo, constitutivos e constituídos 

da/na situação interacional (BRUNER, 1997; WALLON, 1942/1979; CARVALHO, 1998). 

Mas, se surdos tanto quanto ouvintes se valem de gestos para, através do 

compartilhamento de tópicos de atenção conjunta, negociar sentidos com o interlocutor sobre 

um dado tema relevante para a situação interacional, comunicando-se efetivamente antes do 

domínio de um idioma, isso não quer dizer que não haja diferenças importantes já desde a 

tenra infância nas estratégias comunicativas que surdos e ouvintes utilizam. As estratégias de 

pessoas surdas para aproximação são eminentemente visuais e táteis. Há uma maior 

preocupação em fazer os movimentos dentro do campo de visão do outro, com recurso 

frequente aos toques como forma de atrair a atenção de um parceiro. Isto certamente marca 

uma diferença nas estratégias de aproximação, cujo efeito facilitador, ou não, da comunicação 

pode estar relacionado com os “estilos” de comunicação do(s) interlocutor(es) (JAMIESON, 

1994). 

Jamieson (op. cit.) cita estudos que sugerem que a principal causa das diferenças de 

interação entre mães ouvintes e surdas com seus filhos surdos está na identidade da mãe 

enquanto ouvinte ou surda, ocasionando “estilos de comunicação” distintos. No que 

observamos, durante o tempo de convivência com as crianças surdas, as diferenças nas 

comunicações mais significativas, em comparação com crianças ouvintes ainda em fase de 

aquisição de um idioma, foram as estratégias de aproximação do parceiro de interação. Os 
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“estilos de comunicação” podem ser justamente essas estratégias diferentes de se aproximar 

do outro, facilitando ou dificultando o entabular de uma atividade discursiva. 

Também não podemos deixar de acrescentar nossa consideração sobre a importância 

da aprendizagem de um idioma, o que no caso de pessoas surdas pode ser bastante tardio – a 

despeito de sua capacidade para aprendê-lo – por diversos motivos. As consequências desse 

atraso podem ser de constrangimento do círculo de convivência social, devido aos recursos a 

sinais convencionados apenas entre alguns indivíduos, muitas vezes somente para questões de 

necessidades básicas, com restrita capacidade de generalização a contextos sociais mais 

amplos que o familiar, como alerta Rebelo (2002). É claro que a comunicação já ocorre bem 

antes da aquisição de um idioma, mas sabemos que a língua confere à comunicação uma 

complexidade bem maior, ampliando o potencial de orientar e orientar-se pelo outro 

coespecífico em seu comportamento de modo mais eficiente, facilitando a negociação de 

sentidos possíveis nas situações de interação social. Isso também interfere na própria 

aquisição de idioma, com cada signo podendo tornar a aquisição de outros mais fácil, 

funcionando como interpretantes peirceanos. 

A motivação para interagir com o outro é marcante na nossa espécie, assim como 

nossa capacidade de estabelecer poderosos vínculos afetivo-cognitivos que nos permitem, 

desde muito cedo na ontogênese, orientarmos e orientarmo-nos pelos estímulos do 

coespecífico de maneira diferenciada de outros animais (TOMASELLO, 2003). Comumente 

essa característica nos leva a recortar estímulos sociais como altamente relevantes e agir em 

função dessas informações. Assim, ver crianças utilizarem recursos diversificados para 

aumentar as chances de compartilhar um sentido específico com o colega não é nada 

inesperado. 

Entretanto, quando entre esses recursos está a fala oralizada, e sendo o parceiro de 

interação outra criança surda, algo chama nossa atenção: a consideração que se faz do outro 

não envolve o fato de que ele/ela não ouve? Aqui nos referimos a situações específicas em 

que uma das crianças falava algumas palavras oralmente com os colegas surdos. Mas sobre 

isso devemos acrescentar duas informações: 1) A criança que falava estava sendo treinada 

para oralização (em um centro especializado e não na Escola) simultaneamente ao processo de 

aprendizagem de LIBRAS; 2) Ela sempre empregava, com os colegas, sinais ou gestos 

concomitantemente à fala oralizada. Nossa hipótese para interpretar essas situações é de que a 

criança que falava com as outras se valendo de recursos variados (gestos, sinais e palavras 

oralizadas) estava buscando contemplar parcerias distintas em termos de modos de 

comunicação, como se pudesse conversar com ouvintes e surdos ao mesmo tempo, cada um 
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recortando de sua fala aquilo que lhe conviesse. É claro que, não tendo havido ocasião de 

observar aqui situações de crianças surdas interagindo também com ouvintes nos grupos de 

brincadeira (condição que, embora tenha sido planejada inicialmente, não pôde ser efetivada), 

reconhecemos que não podemos fazer mais do que suposições a esse respeito. 

Finalmente, um último ponto de que se faz nota neste trabalho diz respeito à enorme 

dificuldade que tivemos para encontrar os sujeitos da pesquisa. Com efeito, nossa intenção 

inicial de realizar o estudo com crianças surdas mais novas, na idade em que comumente 

crianças ouvintes começam com a fala, interagindo com crianças ouvintes, para observar se há 

alguma tendência à interação privilegiada entre crianças que dividem uma condição sensorial 

semelhante, mostrou-se como um objetivo inacessível. O trabalho não pôde ser efetivado por 

uma questão de dificuldade de encontrar locais onde crianças surdas entre 1 e 2 anos de idade 

estivessem juntas e pudessem interagir com pares de idade ouvintes. Encontramos crianças 

surdas nessa faixa etária apenas em centros de tratamento fonoaudiológico ou 

otorrinolaringológico, espaços pouco favoráveis para interação das crianças, surdas e ouvintes 

principalmente. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o fato de não termos conseguido 

encontrar nenhuma criança surda nessa faixa etária em centros educacionais – o que seria 

incomum no caso de crianças ouvintes, inseridas no sistema educacional desde bem cedo. 

Qual a dificuldade de acesso que crianças surdas podem estar encontrando para esses centros? 

Seria porque esses não recebem crianças surdas nessa faixa etária na Região Metropolitana do 

Recife? Ou talvez por uma questão de substituição dessa experiência por terapias em centros 

de tratamento fonoaudiológico, ou otorrinolaringológico, muito importantes, mas que, no 

entanto, não promovem interação das crianças? 

Essa fase inicial em que crianças ouvintes comumente já têm amplo contato com 

outras crianças, em locais que as recebem e onde elas podem interagir, deve ser estimulada 

também para crianças surdas. A competência social de qualquer criança humana prescinde de 

fala, ou de um idioma qualquer, não sendo, em absoluto, preciso treinamento nesse sentido 

como pré-requisito para que ela possa interagir com outras. Ao contrário, as situações de 

interação vão permitir aos infantes o contato com o que há de mais relevante em termos de 

aprendizado para nossa espécie, ensejando mesmo certas trocas e negociações que são os 

prelúdios para aquisição de uma língua. 
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APÊNDICE 1 

Caracterização dos participantes quanto ao grau de surdez. 
 

Nome Idade à época do 
diagnóstico 

Grau e tipo de perda 
auditiva 

Usa prótese Tempo de uso 
de prótese 
quando do 
início das 
filmagens 

Heitor 2 anos e 2 meses 
Sensorioneural 
bilateral, grau 

profundo 
Não X 

Julia 1 ano e 7 meses 
Sensorioneural 
bilateral, grau 

profundo 
Não X 

Mariana 2 anos e 10 meses 

Sensorioneural 
bilateral, grau severo 
(orelha esquerda) e 

severo/profundo 
(orelha direita) 

Sim (desde os 
3 anos) 

2 anos e sete 
meses 

Mário 4 anos e 1 mês 
Sensorioneural 
bilateral, grau 

moderado 

Sim14 (desde 
os 2 anos) 

3 anos 

Renan 5 anos 
Sensorioneural 

bilateral, grau severo 

Sim (desde os 
6 anos e 2 

meses) 
X15 

 
 
 

                                                 
14 Não a utiliza somente no ambiente da Escola de Surdos. 
15 O início do uso da prótese foi nos últimos dias de videogravação. 
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APÊNDICE 2 

Materiais disponibilizados em cada dia de filmagem 

Sessões Datas Objetos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 19, 20, 26 e 27 de agosto, 02 e 03 de setembro de 2010 Conjunto 1 

7 09 de setembro de 2010 Conjunto 2 

8, 9, 10 10, 16 e 17 de setembro de 2010 Conjunto 3 

 

Conjunto 1 – Blocos de montar coloridos (grandes e pequenos); massa de modelar; um 

brinquedo tipo vai-vem, feito de material reciclado e um industrializado; uma bola de lona 

com areia dentro; uma boneca de pano; um carro-jacaré de madeira; uma almofada colorida 

gigante em forma de monstro; uma peteca; um caminhãozinho colorido de madeira; livrinhos 

de estórias infantis; raquetes de plástico; pinos de boliche de plástico; cordas; duas bonecas de 

plástico; três bambolês; um arco (tipo artesanato indígena) de madeira e corda; um adereço de 

bumba-meu-boi; uma máscara de pássaro; uma miniatura de bicicleta com dois bonecos em 

cima; um “telefone” feito de duas quengas de coco ligadas por um cordão; jogo de cartas de 

baralho; jogos de dominó; jogos de damas, resta um e gamão; conjunto de letras e números 

em cartões; lápis e giz coloridos; tintas coloridas tipo guache; três pincéis; uma bola de meia; 

um cubo mágico; dois pandeirinhos de plástico. 

 

Conjunto 2 – Uma boneca negra (menina) e uma branca (menino), ambas de plástico; um 

cesto de palha; um tubo de desodorante vazio, tipo roll on; uma coqueleira de plástico; três 

potinhos vazios de shampoo, tipo amostra de hotel; um sabonetinho, tipo amostra de hotel; 

um batom vazio; um estojo de fio dental vazio; um pincel de barbear e um barbeador (azul) 

sem lâmina; um estojo de pó facial vazio; um estojo para lente de contato vazio; um pente; 

uma gravata com nó preparado; um cordão (2 metros); onze pulseirinhas; um rolo vazio de 

papel higiênico; dois rolos vazios de fita crepe; um rolo de esparadrapo vazio; três tubos de 

filme PVC vazios; uma jangadinha de palitos de picolé; quatro gradezinhas de palito de 

picolé; uma colher avião; um conjunto de cozinha miniatura (uma frigideira, dois pratos e três 

colheres); uma panelinha com tampa e outra sem tampa; quatro colheres (medidores) de 

plástico; três suportes plásticos de ovo de páscoa (dois grandes e um pequeno), dois copinhos 

de plástico pequenos; algumas miniaturas de plástico (dois animais, uma mesa, uma cadeira, 

um triciclo, um jarro de flor); um tubo de mel vazio; um círculo (15 cm de diâmetro) de 

madeira; dois suportes de isopor (lembram sofás). 
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Conjunto 3 – Os mesmos objetos do conjunto anterior mais acréscimo de: um chapéu de 

praia; um chapéu tipo vaqueiro; uma jaqueta pequena, sem mangas (preta); uma luva de látex; 

um babador de boneca (rosa). 
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APÊNDICE 3 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (participante surdo) 

 

I. Dados de identificação do sujeito da pesquisa: 
 
Nome da criança: 
Nome do(a) responsável pela criança:  
Data de nascimento da criança: 
Idade da criança à época do diagnóstico de surdez: 
Endereço:  
Telefone:  
 
II. Informações sobre o pesquisador: 
 
Pesquisador: Julio Cesar Macário de Medeiros. 
Endereço: Universidade Federal de Pernambuco 
Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária 
CEP: 50670-901 – Recife, PE 
Telefone: 081 21268141 
 
Contatos:  
Comitê de Ética da UFPE: Avenida Professor Moraes Rego s/n, 1º andar, Cidade 
Universitária. 50670-901. Recife (PE). Telefone/fax (81) 21268588. E-mail: cepccs@ufpe.br. 
Celular do pesquisador: (81) 87014521 
E-mail do pesquisador: macariopsi@yahoo.com.br 
 
III. Informações sobre a pesquisa 
 
Título da pesquisa: Singularidade na compreensão social e comunicação de crianças surdas 
 

Gostaria de sua autorização para seu filho participar da pesquisa sobre a compreensão 
social de crianças pequenas surdas. Essa pesquisa tem como objetivo investigar se em sua 
condição de surdo ou ouvinte a consideração do outro interfere nas estratégias usadas na 
comunicação de crianças surdas. Nosso propósito é aproveitar as informações conseguidas 
nesse estudo para entender melhor essas estratégias, que se baseiam em comunicação anterior 
ao aprendizado de uma língua, além de poder contribuir para o planejamento e a organização 
de ações em saúde e educação, de forma que atendam melhor as necessidades das pessoas 
surdas. 
 Grupos de três crianças (duas ouvintes e uma surda, ou duas surdas e uma ouvinte) 
serão gravados em vídeo, em sessões de brincadeira livre. As videogravações terão o propósito 
de maximizar os ganhos de observação uma vez que todos os detalhes mímicos e gestuais são 
relevantes para as análises. Se houver permissão dos pais ou responsáveis legais, as imagens 
poderão ser usadas também para fins didáticos. Na divulgação dos resultados da pesquisa 
todas as identidades serão protegidas pela utilização de um nome fantasia para cada 
participante. 
 A brincadeira em grupo com pares de idade é uma situação na qual as crianças 
comumente demonstram grande motivação em participar. Um ambiente será preparado para 
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recebê-las, com material lúdico apropriado para a faixa etária, em boas condições de higiene e 
segurança. 

Benefícios esperados: este estudo trará benefícios para as crianças participantes ou 
outras em condições semelhantes, uma vez que poderá contribuir para um melhor 
conhecimento da criança, suas habilidades sociais, seu modo de reagir afetivamente e sua 
competência cognitiva. Os resultados obtidos com este estudo serão transformados em 
material para reflexão e oferecido às instituições onde o estudo for realizado, como modo mais 
direto de retorno para os participantes, além de serem publicados em meios de divulgação 
científica, propiciando o embasamento de práticas como a de educação e de saúde. 

Riscos possíveis: uma situação de exame é frequentemente constrangedora para as 
crianças envolvidas, pois elas, muitas vezes, têm dificuldade de lidar com uma situação nova, 
quando desconhecem o parceiro adulto (o observador / pesquisador), ou mesmo têm medo de 
falhar, não demonstrando uma boa competência. Como forma de minimizar esse 
constrangimento está previsto um momento inicial com a presença dos responsáveis para 
adaptação dos participantes à situação. No entanto, caso alguma criança se mostre 
desconfortável durante a sessão, ela será cancelada e os responsáveis pela criança serão 
imediatamente chamados para consolá-la, bem como lhe serão prestados os auxílios 
necessários para o restabelecimento do estado de conforto da criança.  
 
IV. Consentimento da participação do investigado 
 Eu _________________________________________________, responsável legal por 
_________________________________________________________, declaro que fui 
devidamente informado(a) pelo pesquisador sobre a pesquisa Singularidade na compreensão 

social e comunicação de crianças surdas e sobre a finalidade do estudo. Estou perfeitamente 
ciente de que: 
1. Concordei em deixar a criança por quem sou responsável participar da pesquisa, de livre e 
espontânea vontade, sem que recebesse nenhuma pressão para aceitar o convite. 
2. Poderei desistir da pesquisa a qualquer momento sem que isso traga prejuízo a mim ou ao 
participante sob minha responsabilidade. 
3. Estou participando de um estudo que envolve a realização de sessões de videogravações, 
sem riscos para mim ou para a criança por quem sou responsável, tendo a possibilidade de 
trazer benefícios para ela ou outras em condições semelhantes em termos de conhecimento que 
podem ajudar a embasar práticas como a de educação e de saúde. 
4. Tenho a garantia de receber respostas e esclarecimentos sobre qualquer dúvida quanto aos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionados à pesquisa, sempre que 
desejar. 
5. Estou seguro(a) de que as minhas informações serão privadas e utilizadas apenas para os 
propósitos da pesquisa. 
6. Concordei com a videogravação das sessões de brincadeira e sua posterior descrição e 
transformação em documento escrito, bem como com a divulgação de imagens das sessões 
apenas para fins de estudo. 
7. Fui informado(a) de que a pesquisa e sua publicação será feita sem constar o meu nome ou 
da criança participante, que será chamada por um nome fantasia. 
8. Não haverá recompensa financeira pela participação no estudo, a não ser aquela que faça 
frente a gastos ligados a minha participação (por exemplo: transporte até o local da pesquisa). 
9. Após os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, receberei uma cópia deste 
documento. 
 
Recife, _____ de ________________ de 2010. 
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______________________________________________ 
Assinatura do pai, mãe, ou responsável legal pelo participante 
 
________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
_______________________________________________ 
Testemunha 1 
 
_______________________________________________ 
Testemunha 2 
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