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Resumo 

 

Introdução: Em pesquisas que investigam a eficiência da orientação 
fonoaudiológica a respeito da promoção da linguagem infantil, numa abordagem 
grupal com familiares, normalmente, o foco é dirigido para o desempenho 
comunicativo da criança. Assim, a análise de como cada familiar percebe o 
impacto dessa mudança na sua relação com a criança acaba por não fazer parte 
desse contexto, ainda que o relator da queixa sobre a dificuldade apresentada 
pelo menor seja o familiar participante do grupo terapêutico. Objetivos: 
Fundamentar e apresentar a proposta de grupo terapêutico de familiares de 
crianças com alterações de linguagem a partir da análise de relatos expostos na 
discussão grupal sobre as mudanças ocorridas na relação com a criança. 
Métodos: Esse estudo compreende questões relacionadas ao papel familiar no 
desenvolvimento da linguagem infantil; ao processo de mediação; à grupoterapia 
com familiares, valendo-se de uma visão interacional e discursiva da linguagem. 
Além disso, é feito um estudo de caso a partir de dados coletados no atendimento 
de um grupo de familiares (no caso, mães) de crianças encaminhadas para 
atendimento fonoaudiológico com queixa de não falar ou falar pouco, realizado no 
Serviço de Fonoaudiologia, pertencente ao Ambulatório do Desenvolvimento 
Infantil do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, localizado no município de Duque 
de Caxias. A partir da análise de recortes de episódios vivenciados no grupo 
terapêutico, são discutidas as representações discursivas das mães sobre o 
desenvolvimento infantil e a participação do outro nesse processo. Resultados: 
O discurso materno é caracterizado pelo uso de dois tempos verbais, passado e 
presente, empregados para marcar períodos diferenciados de comportamento 
comunicativo da criança. Surge também a percepção das mães sobre a relação 
existente entre a intervenção do adulto como parceiro da criança na brincadeira e 
o desenvolvimento linguístico infantil. Conclusão: O estudo é relevante tanto por 
sua possibilidade de mostrar a efetividade de outras formas de atuação nos 
quadros de transtornos de linguagem, envolvendo efetivamente a figura familiar; 
quanto por tratar-se de uma proposta transdisciplinar em Saúde Coletiva, 
posicionando o fonoaudiólogo como mediador do grupo terapêutico. 
 
Palavras-chave: linguagem; terapia fonoaudiológica grupal; orientação familiar.



   Abstract 

 

Introduction: In investigations on the success of speech therapy orientation as to 
the promotion of child language based on a group approach with the family, the 
focus is usually the child’s communication performance. Therefore, an analysis of 
how a family member notices the impact of a change in his/her relationship with 
the child is frequently left out of this context, even when the rapporteur of the 
complaint on the difficulty shown by the child is the family member taking part in 
the therapy group. Objective: To set the basis and to present the proposition of a 
therapeutic group of children with speech disorders family members, based on the 
analysis of reports brought to the group discussion on the changes noticed in their 
relationship with the child. Methods: The present study comprises issues about 
the family role in the development of child language; the mediation process; and 
the group therapy with family members, and is based upon an interactional and 
discursive vision of language. Also, a case study was carried out, based on data 
collected while assisting a group of family members (mothers, in this case) of 
children with a referral to speech therapy due to a complaint on no or very little 
speech skills, in the Speech Therapy Unit of the Ismélia da Silveira Outpatient 
Clinic of Child Development, located in Duque de Caxias, RJ - Brazil. Starting 
from an analysis of clinical episodes clippings, experimented within the 
therapeutic group, mothers’ discursive representations on child development and 
the participation of the other in this process have been discussed. Results: 
Mothers’ speech is characterized by the use of two verb tenses, past and present, 
to indicate different periods of the child’s communicative behavior. Besides, it 
highlights their perception on the relation between the intervention of an adult as a 
partner in child games and the child linguistic development. Conclusion: This 
study is important both for the possibility of showing the effectiveness of different 
ways to approach language disorders, with a real involvement of the family, and 
for its proposition of a transdisciplinary approach on Collective Health, placing the 
phonoaudiologist as the facilitator of the therapeutic group.    

 
Key-words: language; speech therapy; family orientation. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA UTILIZAÇÃO DO GRUPO 

TERAPÊUTICO DE FAMILIARES NO DESENVOLVIMENTO 

DECRIANÇAS COM ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

O interesse pelo estudo com um grupo de familiares de crianças surgiu 

de questões advindas da atuação da pesquisadora na clínica fonoaudiológica 

em um serviço do SUS. Observou-se que boa parte dos inscritos na fila de 

espera para o atendimento fonoaudiológico naquele setor eram crianças que 

não falavam ou falavam pouco, e que não tinham questões em outras áreas do 

desenvolvimento. Além disso, aos responsáveis por crianças abaixo de três 

anos de idade que buscavam a fonoterapia com a queixa de não falar ou falar 

pouco, a orientação dada era inseri-las em creches ou ambientes escolares com 

o objetivo de promover o desenvolvimento de fala/linguagem. Se, aos completos 

três anos de idade a criança ainda apresentasse sinais de alterações nesse 

processo, só então, o responsável deveria retornar ao serviço de 

Fonoaudiologia para que se realizasse o acompanhamento fonoaudiológico.  

Após 30 anos da criação do Sistema Único de Saúde – SUS, ainda são 

encontradas grandes lacunas nos modelos de atenção e gestão dos serviços no 

que se refere ao acesso e ao modo como o usuário é acolhido nas unidades de 

saúde pública. O acolhimento caracteriza-se como uma das diretrizes de maior 

relevância da Política Nacional de Humanização do SUS e deve ser entendido 

como uma orientação dos modos de produção de saúde e uma ferramenta 

tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, 

garantia do acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços. Cabe 

destacar que a ideia de acolhimento incorpora-se ao cotidiano das práticas de 

saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de pactuação entre a 

demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço. À 

responsabilização daquilo a que não se pode responder de imediato, mas que é 

possível direcionar de maneira ética e resolutiva, com segurança de acesso ao 
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usuário, dá-se o nome de qualificação da produção de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

Santos (1993), Correa (1997) e Machado (2007) comentam que, desde a 

década de 1980, os profissionais diante da realidade de uma grande demanda 

para o atendimento nos serviços de saúde pública, sem a possibilidade de 

oferecer a todos a assistência individual, passaram a optar pelo grupo 

terapêutico fonoaudiológico. Essa prática tinha como razão principal a 

necessidade de agilizar o atendimento e, consequentemente, diminuir as filas 

de espera para os serviços de saúde. 

Nessa pesquisa, ao se considerar um perfil em particular da clientela 

(crianças que não falavam ou falavam pouco), julgou-se interessante conhecer 

de que forma o mesmo estaria enquadrado no conjunto de alterações da 

linguagem infantil e sua natureza, para que essas informações fossem 

norteadoras da abordagem terapêutica a ser escolhida.  

De acordo com Zorzi (2005), as alterações de linguagem correspondem a 

comprometimentos no curso evolutivo da aquisição da linguagem. O autor 

considera que tais dificuldades ou comprometimentos podem estar circunscritos 

a aspectos mais delimitados de processos linguísticos – distúrbios específicos 

da linguagem; ou que os comprometimentos na área da linguagem podem estar 

associados a alterações mais globais do desenvolvimento (aspectos cognitivos 

e/ou sociais) – distúrbios globais do desenvolvimento. 

Conforme Zorzi (2005), as alterações da linguagem podem revelar 

atrasos ou distúrbios no desenvolvimento, embora, nem sempre seja possível 

fazer uma diferenciação precisa. Sobre os atrasos ou retardos de linguagem, ele 

comenta que o desenvolvimento ocorre de modo mais lento, no entanto, as 

aquisições seguem a sequência observada na evolução típica, podendo ser 

identificadas, também, diferenças qualitativas. Os distúrbios, por sua vez, 

consistem numa espécie de desvio no desenvolvimento, com ocorrências 

atípicas em um ou mais aspectos linguísticos, os quais não seguem os 

padrões evolutivos mais frequentemente observados. 

Dessa forma, no presente estudo, as crianças que não falavam ou 

falavam pouco, e que não apresentavam questões em outras áreas do 

desenvolvimento (citadas anteriormente), tinham como hipótese diagnóstica o 

atraso de linguagem ou o Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem (CID10 
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- F80). Em ambos os casos, para Zorzi (2002, 2005), o aspecto ambiental pode 

agravar ou interferir no processo de aquisição de linguagem, no que se refere 

à vivência infantil de situações ou ambientes pouco favoráveis para o 

desenvolvimento linguístico e de habilidades comunicativas gerais. O autor 

afirma que o domínio da linguagem pela criança depende da qualidade das 

situações interacionais com os outros. Por isso, a inda segundo esse 

autor,  as habilidades sociais/comunicativas e o estilo de interação dos 

adultos devem ser caracterizados no momento da avaliação, aproveitando-se, 

por exemplo, do momento da brincadeira dos pais com a criança. 

Antes mesmo dessas considerações de Zorzi a respeito da relação 

existente entre o domínio da linguagem pela criança e a qualidade da interação 

com o outro, a perspectiva teórica de Vygotsky, diferentemente produzida dentro 

de um cenário histórico-cultural, contribuiu com estudos acerca do tema. Uma 

dessas observações de Vygotsky (1991a) aparece no trecho abaixo: 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social 
e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma 
do ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o 
objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa 
é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente 
enraizado nas ligações entre história individual e história social. 
(VYGOTSKY, 1991a, p. 24) 

 
Em outras palavras, como afirmam Pino (1991) e Werner (1997), no 

modelo vygotskiano, a constituição do sujeito tem origem em suas relações 

sociais, culturais e históricas. O aspecto sociocultural dessa concepção consiste 

na maneira como os indivíduos estabelecem relações entre si e com o mundo, 

mediada pelas significações do grupo social em função de condições históricas. 

Essa concepção teórica considera que o indivíduo desenvolve-se e 

aprende na interação social, de modo que o desenvolvimento é entendido como 

um processo social que ocorre no sujeito e nas relações sociais, 

simultaneamente (LAPLANE, BATISTA & BOTEGA, 2007). 

De modo a corroborar com o tipo de terapêutica escolhida para esse 

estudo, Laplane, Batista e Botega (2007) afirmam que, à medida que as 

relações sociais ganham um estatuto especial no desenvolvimento, estratégias 

pensadas com o objetivo de enriquecê-las, como o trabalho em grupo, 

constituem ferramentas de intervenção. 
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Considerando que, valendo-se de uma visão interacional e discursiva da 

linguagem, o presente estudo compreende questões relacionadas ao papel 

familiar no desenvolvimento da linguagem infantil, ao processo de mediação e à 

grupoterapia com familiares, a decisão pelo embasamento na teoria histórico-

cultural foi a mais adequada. 

Para articular a escolha dessa corrente teórica com a proposta da  

pesquisa, convém referenciar os objetivos desse trabalho: fundamentar e 

apresentar a abordagem terapêutica com um grupo de familiares de crianças 

com alterações de linguagem; e, principalmente, analisar os relatos de 

participantes sobre as mudanças ocorridas na relação com a criança, expostos 

na discussão grupal. 

O modo como Vygotsky aborda a constituição do sujeito também 

interessa a essa pesquisa quando se tem por objetivo específico investigar 

como a mudança na relação familiar-criança aparece nos relatos apresentados 

por familiares em um grupo terapêutico. Deseja-se, então, saber o que cada 

familiar percebe de sua atuação e da participação da criança na interação 

adulto-infante. Essas respostas oferecem informações quanto à identificação 

dos papéis assumidos no processo dialógico construído entre a díade, o que 

favorece a mudança da postura familiar na interação com a criança e, 

consequentemente, o desenvolvimento da linguagem infantil, conforme apontam 

os estudos de Lemes, Lemes e Goldfeld (2006); Wiethan, Souza e Klinger 

(2010); Ribeiro e Friedman (2011). 

Desse modo, a perspectiva vygotskiana atravessa esse trabalho do início 

ao fim, ao longo de seu conteúdo que se organiza em quatro partes: revisão 

teórica; proposta metodológica; apresentação e discussão do grupo terapêutico; 

e conclusões. 

No primeiro capítulo, consta a fundamentação teórica em dois 

segmentos: linguagem e abordagem terapêutica grupal voltada para a família, 

nos quais são encontrados aspectos de orientação para a escolha de material e 

métodos, bem como para respaldar posteriores discussão e conclusões sobre a 

pesquisa. 

No que concerne à revisão teórica de linguagem, são tratados os 

seguintes assuntos: principais teorias de aquisição de linguagem; teoria 

histórico-cultural, compreendendo os conceitos de função da linguagem e 
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mediação; e o papel do “outro”/da família no desenvolvimento da linguagem 

infantil. Este último item inicia-se com um comentário sobre como cada linha 

teórica entende a origem do processo de aquisição de linguagem. A 

pesquisadora, ao perceber a linguagem do sujeito como decorrente de suas 

relações sociais, apropria-se do constructo teórico compatível com essa ideia e, 

por isso, valoriza-o no item seguinte, apresentando a concepção histórico-

cultural. 

As contribuições dessa corrente com relação aos conceitos de linguagem 

e mediação permitem entender como se constitui o papel da família no 

desenvolvimento da linguagem infantil. Nesse contexto, considera-se como par 

de interação a criança e o adulto (este com papel de mediador da relação). Mais 

adiante, esses mesmos conceitos participam da composição do segundo 

segmento do primeiro capítulo - abordagem terapêutica grupal voltada para a 

família. Nessa abordagem, a relação social ocorre somente entre os adultos que 

compõem a unidade grupal, e cada qual apresenta um potencial para mediar a 

situação dialógica estabelecida no grupo. 

Ao apresentar-se a revisão teórica da abordagem terapêutica grupal 

voltada para a família, aborda-se o tema grupo, de forma a introduzir os itens 

subsequentes, grupo de pais e a proposta Hanen, escolhida como modelo de 

intervenção com o grupo de familiares que compõem a pesquisa, por apresentar 

um viés interacionista. A proposta Hanen baseia-se na ideia de que os pais 

proporcionam o ambiente em que a criança passa a maior parte do tempo 

(MACHADO, 2000). De acordo com Pinto (1998), essa abordagem busca 

orientar os pais de crianças com alterações de linguagem de maneira que eles 

possam ter um papel central na facilitação da aprendizagem linguística. 

Entendendo que a teoria e a prática clínica estão intrinsecamente 

relacionadas e  seinfluenciam em um movimento dialético, além da pesquisa 

bibliográfica sobre o assunto, realizou-se um estudo de caso. 

A metodologia, empregada tanto para a formação desse grupo e seu 

planejamento terapêutico, como para a coleta de dados e a apresentação e 

análise dos mesmos, constitui o tópico abordado no segundo capítulo desse 

trabalho. 

No capítulo três, são apresentados, além dos sujeitos do grupo, a 

intervenção terapêutica a qual os mesmos foram submetidos, bem como a 
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análise e a discussão de episódios vivenciados no grupo terapêutico que 

revelam as respostas encontradas para a indagação presente no objetivo 

principal do trabalho.       

No último capítulo, encontram-se as conclusões a respeito da 

investigação que essa pesquisa propôs-se a fazer. 
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1. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 LINGUAGEM 

 

 

A. Principais teorias de aquisição de linguagem 

A linguagem é um fenômeno complexo e constitui objeto de análise e 

intervenção de diversas ciências. Tal fenômeno é considerado sob diferentes 

enfoques teóricos, de modo que seu conceito difere, essencialmente, conforme 

a concepção assumida sobre seu processo de aquisição e desenvolvimento. As 

teorias mais comentadas sobre esse processo são: behaviorismo; inatismo; 

construtivismo/cognitivismo; e a abordagem histórico-cultural. 

O enfoque behaviorista (BLOOMFIELD, 1933) define a linguagem como 

um comportamento funcional, um sistema homogêneo, cuja aquisição é 

decorrente de treino e imitação. O sujeito é passivo e o desenvolvimento é visto 

como consequência do ambiente condicionador. Para cada estímulo do 

ambiente, existe uma resposta do sujeito. 

A perspectiva behaviorista quando se concentra exclusivamente na ação 

do meio, dispensa o papel do indivíduo na formação de seu próprio sistema 

linguístico. Isso porque, conforme salienta Machado (2013), trata-se de uma 

concepção anti-mentalista que desconsidera qualquer propriedade interna do 

sujeito que possibilite o desenvolvimento da linguagem. 

No inatismo (CHOMSKY, 1972), entende-se que a linguagem é uma 

faculdade mental inerente à raça humana. Todos os sujeitos nascem com uma 

predisposição para a aquisição da linguagem, com um conhecimento subjacente 

de uma “gramática universal”. A atualização desse saber prévio emerge em 

meio à intersecção entre maturação biológica e input. Assim, segundo tal ponto 

de vista, o papel do meio, ou seja, da experiência, seria simplesmente provocar 

a diferenciação dessa gramática universal, permitindo que o indivíduo 

reconheça as regras gramaticais que já domina (FERNANDES, 2003a). 

Desse modo, a teoria inatista, proposta por Chomsky, caracteriza a 

linguagem como uma faculdade geneticamente determinada, cuja aquisição dá-
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se em atualizações que são universais, o que, contudo, não exclui certa 

teleologia, um desenvolvimento ordenado e graduado (MACHADO, 2013).  

Conforme Corrêa (2018), a respeito da tarefa da criança na aquisição da 

língua, cabem a incorporação de elementos lexicais com suas propriedades 

fonológicas e semânticas e a fixação de parâmetros de traços formais de 

categorias funcionais, mediante à experiência linguística. Portanto, entende-se, 

nessa perspectiva, que o ambiente participa desse processo apenas com um 

papel secundário, de apresentação da língua materna. 

As teorias cognitivistas, quando rompem os paradigmas dos anos 

marcados pelo behaviorismo e pelo inatismo, afirmam que o desenvolvimento 

surge da troca entre o sujeito e o meio. Além disso, diferentemente do inatismo, 

defendem a ideia de que existe uma relação entre pensamento (cognição) e 

linguagem. 

Na visão de Piaget (1971), a linguagem é uma manifestação do 

pensamento, limitada por e dependente do desenvolvimento cognitivo, ou seja, 

o pensamento precede a linguagem. Ao desenvolver a cognição, a criança 

poderá alcançar o nível simbólico, o que levará ao desenvolvimento linguístico. 

Nessa concepção, a ação é o principal elemento dos processos de 

desenvolvimento. As ações da criança sobre o meio, no período sensório- 

motor, possibilitam a aquisição da linguagem (MENDES, 2004). 

Segundo Piaget, os indivíduos nascem com uma potencialidade inata, a 

faculdade da inteligência que lhe permite aprender. Essa faculdade explica-se 

pela existência de certas estruturas cognitivas que, em conjunto, resultam na 

mente humana. O conhecimento e o desenvolvimento da criança dependem de 

mudanças que ocorrem nessas estruturas a partir da exposição do sujeito às 

experiências de aprendizagem. A base desse processo são os movimentos de 

assimilação, acomodação e reequilibração. Cada estrutura assimilada encontra 

outras estruturas assimiladas anteriormente. Os processos mentais devem 

reorganizar os conhecimentos adquiridos de acordo com os que já existem, 

acomodando estruturas antigas e novas. Essa sequência de assimilação, 

reorganização e acomodação, por fim, provoca o desenvolvimento cognitivo e 

linguístico do sujeito (FERNANDES, 2003a; MACHADO, 2013). 

Na perspectiva piagetiana, a criança precisa ter uma relação com o meio 

(objeto) para atingir as diferentes etapas do desenvolvimento. Para Piaget, a 
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criança adquire a linguagem a partir de sua ação sobre o objeto, e não pela 

mediação do adulto, como sugere Vygotsky (1991a) na teoria histórico-cultural. 

Vygotsky, ao contrário de Piaget, percebe a aprendizagem e o 

desenvolvimento do indivíduo inseridos num contexto mais amplo, sujeitos às 

interferências sociais, históricas e culturais. 

    Alves (apud Werner, 1997) apresenta essa distinção entre as 

concepções piagetiana e vygotskiana no trecho abaixo: 

A abordagem de Vygotsky compreende o sujeito do conhecimento em 
uma perspectiva histórico-cultural e recusa a abordagem piagetiana, que 
considera o sujeito do conhecimento de forma individualizada 
(independente do contexto histórico-social) e universal (fora do contexto 
histórico-cultural) e que, portanto, concebe o desenvolvimento cognitivo 
como resultante dos próprios esforços mentais do sujeito. (ALVES, apud 
WERNER, 1997, p. 39) 

Desse modo, no modelo histórico-cultural-vygotskiano, a constituição do 

sujeito tem origem em suas relações sociais, culturais e históricas. O aspecto 

sociocultural dessa concepção consiste na maneira como os indivíduos 

estabelecem relações entre si e com o mundo, mediadas pelas significações do 

grupo social em função de condições históricas (PINO, 1991; WERNER, 1997). 

O presente trabalho assumirá uma perspectiva histórico-cultural e, em 

consequência disso, irá aprofundar a discussão a respeito dessa concepção na 

próxima seção. 

 

B. Teoria histórico-cultural: os conceitos de função da linguagem e 

mediação 

Como sabido, existe uma relação estreita entre o contexto histórico e a 

elaboração de teorias. A Revolução Socialista de 1917 desencadeou um 

processo de transformações na Rússia, assim como nas Repúblicas e regiões 

vizinhas. Nesse cenário, a Rússia estava diante de muitos desafios políticos, 

econômicos, culturais e sociais. A prioridade era a educação que deveria passar 

da condição de privilégio de poucos para o direito de qualquer cidadão, 

elaborando-se, para tanto, um novo sistema de instrução. Durante os primeiros 

anos da Revolução, a educação teve seus objetivos formulados, os quais 

deveriam estar de acordo com os princípios da revolução proletária, refletindo 

os interesses das massas trabalhadoras e as necessidades da nova sociedade. 
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Uma questão era mudar a condição da mulher na construção de uma sociedade 

igualitária, a qual estava atrelada à ampliação da rede de assistência à criança. 

Nesse sentido, a primeira iniciativa foi incluir no sistema educacional a 

educação infantil, onde seria o primeiro estágio de formação do sujeito; e 

estabelecer atendimento às crianças, para a garantia da vida e saúde das 

mesmas (PRESTES, 2012). 

Ainda conforme Prestes (2012), nos anos de 1920, a concepção 

histórico-cultural iniciou os estudos a respeito da condição social da gênese da 

consciência do indivíduo, proporcionando uma nova compreensão sobre a 

origem e a estrutura das funções psíquicas.  Entre os anos de 1925 e 1930, 

especificamente, as pesquisas do grupo liderado por Vygotsky provocaram uma 

revolução na interpretação da consciência como um modo especial de 

organização do comportamento humano, baseado nos aspectos social, histórico 

e cultural. 

O paradigma histórico-cultural entende o desenvolvimento como um 

processo que extrapola a dimensão biológica e que depende do ambiente 

social. Assim, o desenvolvimento é percebido como um processo social, o qual 

ocorre simultaneamente no sujeito e nas relações sociais (LAPLANE, BATISTA 

& BOTEGA, 2007), sob mediação da linguagem. 

Nesse panorama, os conceitos de função da linguagem e mediação 

ganham destaque ao se relacionarem com o papel das interações estabelecidas 

entre os sujeitos para o desenvolvimento dos mesmos. Entre tais interações, 

será assinalado prioritariamente o par adulto-criança, uma vez que se pretende 

na seção seguinte tratar do papel do “outro”/da família no desenvolvimento da 

linguagem infantil. Tais conceitos serão, ainda, retomados mais adiante ao ser 

apresentada a abordagem terapêutica grupal voltada para a família. 

Vygotsky, propositor da corrente histórico-cultural, teve suas obras 

traduzidas em diferentes versões, o que gerou muitas distorções e 

interpretações equivocadas de suas ideias (PRESTES, 2012). Nesta seção e na 

seguinte, serão apresentados conceitos importantes da teoria histórico-cultural, 

dentre os quais, em razão da maneira como foram referenciados nas traduções, 

alguns estarão sob a avaliação crítica de Zoia Prestes.  

Vygotsky define a linguagem como um processo construído socialmente, 

com suas funções comunicativa e cognitiva. Hage (2001) comenta que a 
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linguagem, enquanto procedimento comunicativo, tem um papel de ação sobre 

o “outro” na interação social; e como procedimento cognitivo, possui um papel 

de constituição do conhecimento de mundo da criança. 

Um conceito fundamental na obra de Vygotsky é o de mediação, o qual é 

definido por Sant´Ana, Resende e Ramos (2004) como o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação. Sob esse ponto de 

vista, a construção do conhecimento não se caracteriza apenas como uma ação 

do sujeito sobre a realidade, e sim, como resultado de um processo de 

mediação feita por outros sujeitos. 

A mediação como pressuposto da relação Eu-Outro é a grande 

contribuição de Vygotsky e caracteriza sua importância na perspectiva histórico-

cultural. A mesma ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, que 

constituem, assim, seus instrumentos. A mediação pelos signos possibilita e 

sustenta a relação social, pois é um processo de significação que é construída 

ao mesmo tempo em que se constrói a dialética. Da mesma forma, ela permite a 

evolução dos processos mentais inferiores para superiores, como será 

comentado mais adiante. 

Como afirma Vygotsky (1991a), todas as funções que fazem parte do 

desenvolvimento infantil aparecem duas vezes no curso do mesmo, primeiro, 

entre pessoas (interpsicológicas), e mais tarde, no interior da criança 

(intrapsicológicas). Assim ocorre com a linguagem infantil, a qual primeiro serve 

a um contexto interpessoal, de trocas sociais/comunicativas entre o infante e 

seu par, para depois contemplar o nível intrapessoal, participando da formação 

do pensamento da própria criança, mediante à intervenção da linguagem do 

“outro”. De acordo com Prestes (2012), a respeito disso, Vygotsky diz que, 

inicialmente, a fala (e não a linguagem) é um meio de comunicação, tem uma 

função social. Aos poucos, a criança aprende a fazer uso da fala para seus 

processos internos, transformando-a em um instrumento de seu próprio 

pensamento. 

A função básica da linguagem é a comunicação, o intercâmbio social. Na 

ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, só é possível uma forma 

primitiva e limitada de comunicação. E, conforme um estudo mais acurado sobre 

a gênese do conhecimento e da comunicação, a comunicação real exige tanto 

os signos, quanto o significado, isto é, a generalização (VYGOTSKY, 1991b). 
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De acordo com Goldfeld e Chiari (2003), o conceito ou significado de uma 

palavra é uma generalização. O conceito que a palavra assume, seja no 

discurso interior ou exterior, refere-se a mais do que um único objeto, a uma 

categoria de objetos, uma generalização. Assim, numa situação conversacional, 

o significado pode ser extraído da mesma a partir de uma análise pragmática, 

de forma que a construção semântica ocorra dentro de uma esfera contextual. 

     Considerando que a concepção histórico-cultural interessa-se pelo 

contexto no qual está inserida a situação dialógica; e que, de acordo com 

Acosta et al. (2003), a pragmática contribui para o estudo do funcionamento da 

linguagem em contextos sociais, situacionais e comunicativos; dessa forma, 

esse modelo teórico compreende a aprendizagem linguística sob a luz do uso 

pragmático da linguagem. Dentro dessa abordagem histórico-cultural, entende-

se que é pela atividade dialógica entre a criança e o “outro”, quem já 

desenvolveu um sistema de significação, que a cognição e a linguagem são 

construídos no infante (HAGE, 2001). 

Hage (2001) acrescenta que, quando a fala passa a ser percebida não só 

como uso de um conjunto de signos e regras gramaticais, mas também como 

atividade comunicativa e cognitiva; ela é passível de ser investigada tanto em 

crianças com idade inferior aos três anos quanto em crianças com limitação ou 

ausência de linguagem verbal numa idade superior ao esperado. E um dos 

aspectos utilizados para avaliar a qualidade da comunicação infantil é a 

pragmática, a qual consiste em um conjunto de normas social e culturalmente 

referenciadas que atribuem intencionalidade à fala. 

As teorias pragmáticas abordam o valor social da linguagem, das suas 

funções comunicativas. Para tanto, são consideradas as relações entre a 

linguagem e o contexto, inclusive seus aspectos não-verbais, sociais e 

ambientais (FERNANDES, 2003b). Uma das principais contribuições da 

abordagem pragmática foi incluir a comunicação pré-verbal no estudo da 

linguagem infantil. Isso porque é na fase pré-linguística em que se inicia o uso 

da linguagem para interagir com as pessoas e se estabelecer as bases 

funcionais da comunicação (HAGE et al., 2007). 

Acosta et al. (2003), sob a perspectiva funcional, entendem a linguagem 

como um instrumento de interação social e de comunicação. Assim, acreditam 

que o estudo pragmático da linguagem infantil concentra-se, pelo menos, em 
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dois aspectos: funções comunicativas – relativas à intencionalidade 

comunicativa do falante -; e conversação – relacionada à capacidade do falante 

manter-se no intercâmbio social. 

Essa análise funcional da comunicação compreende os aspectos não-

verbais e verbais dos atos comunicativos. Fernandes (1996), em seu estudo, 

categoriza os atos comunicativos conforme o meio utilizado, sendo eles verbais 

(aqueles com pelo menos 75% de fonemas da língua), vocais (demais 

emissões) e gestuais (expressões facial e corporal). Num contexto 

conversacional, é possível que estejam presentes essas diferentes categorias 

de atos comunicativos, com o predomínio de uma ou outra.   

     No entanto, conforme já sinalizado, para além de sua função 

comunicativa, Vygotsky percebe a linguagem como responsável pela regulação 

do pensamento. A linguagem constitui o pensamento do sujeito, a maneira 

como ele recorta e percebe o mundo e a si mesmo. Portanto, existe linguagem 

mesmo quando não há situação de comunicação (GOLDFELD, 2002). 

Linguagem e pensamento têm origens diferentes. No princípio do 

desenvolvimento infantil, a linguagem não é, ainda, intelectual e o pensamento 

não é verbal. Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento de linguagem 

(língua) e pensamento (processos cognitivos) acontece de forma independente. 

Vygotsky afirma que o choro, o balbucio e até, as primeiras palavras da criança 

são estágios do desenvolvimento da linguagem que não tem relação com a 

evolução do pensamento. Por volta dos dois anos de idade, as curvas de 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, até então separadas, cruzam-

se para dar início a uma nova forma de comportamento. É a partir desse 

momento que a linguagem torna-se racional e o pensamento é visto como 

verbal. Assim, linguagem e pensamento passam a exercer uma relação de 

interdependência. De início, aparentemente, a criança usa a linguagem apenas 

para a interação social, mas, a partir de determinado ponto, essa linguagem 

penetra na estrutura psíquica para se constituir parte do pensamento infantil 

(VYGOTSKY, 1991b). 

Com relação ao desenvolvimento do pensamento, Goldfeld (2002), 

Goldfeld e Chiari (2003), Lemes, Lemes e Goldfeld (2006) relatam que as 

funções cognitivas (atenção, percepção e memória) passam por mudanças 

durante o desenvolvimento do indivíduo, e essas mudanças são influenciadas 
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pelas relações sociais vivenciadas. Inicialmente, o desenvolvimento cognitivo é 

interpsíquico - surge da interferência do adulto no psiquismo da criança, para, 

então, tornar-se intrapsíquico - quando a criança já pode regular seu próprio 

comportamento. Para as autoras, esse processo de internalização é essencial 

para o desenvolvimento psicológico e depende da aquisição linguística. 

Fernandes (2003a) acrescenta que quando a língua começa a servir ao 

intelecto e os pensamentos são verbalizados, dois sintomas podem indicar esse 

fenômeno. Um deles refere-se ao momento em que a criança sente curiosidade 

pelas palavras, perguntando, constantemente, o nome das coisas. O outro 

sintoma trata da rapidez e evolução com que a criança amplia seu vocabulário. 

Ainda sobre o desenvolvimento dos processos cognitivos, Luria refere que a 

palavra “não é somente um meio de substituição das coisas”, “é a célula do 

pensamento” (LURIA, 1987, p. 37). Como afirma Vygotsky (1991b), a partir da 

descoberta da criança de que tudo possui um nome, o aparecimento de cada 

novo objeto representa um problema, para o qual a solução encontrada pela 

criança é atribuir-lhe um nome. Na falta da palavra para nomear o novo objeto, a 

criança recorre ao adulto. Assim, sob a intervenção da linguagem do adulto, os 

significados de palavras, adquiridos na interação social, darão origem à 

formação de novos e mais complexos conceitos. 

De acordo com Fernandes (2003a), o significado das palavras evolui em 

paralelo com o desenvolvimento da criança. Dessa forma, quanto mais 

complexo o valor semântico adquirido da palavra, mais avançados serão os 

níveis de desenvolvimento linguístico que a criança deverá atingir, os quais, por 

sua vez, favorecem a formação de outros novos conceitos. A autora também 

comenta que os primeiros contatos entre língua e pensamento interferem no 

aspecto cognitivo da criança, determinando que, em algum momento, a 

linguagem pode impulsionar o pensamento. Nesse sentido, a linguagem é 

essencial para melhor compreensão do mundo, e a melhor compreensão do 

mundo favorece o desenvolvimento linguístico. 

Enfim, a investigação de uma comunicação não necessariamente verbal 

reflete uma concepção de linguagem mais abrangente e contribui com a 

possibilidade de detecção precoce de alterações no desenvolvimento infantil ou, 

mais especificamente, no desenvolvimento linguístico (HAGE, 2001). Nesse 

sentido, é fundamental que a avaliação dos aspectos de comunicação, fala, 
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linguagem e uso da Língua pela criança transcorra em situações reais que 

permitam a construção da intencionalidade. Desse modo, ao se considerar que 

a aprendizagem linguística da criança depende da qualidade da interação com 

os “outros”, torna-se interessante um setting de avaliação capaz de produzir 

uma situação comunicativa mais natural possível, com parceiros dialógicos 

comuns ao dia a dia (familiares), numa atividade social (brincadeira). 

A partir do que foi exposto, viu-se o conceito de mediação sendo 

aplicado em diferentes situações de aprendizagem relacionadas à 

funcionalidade da linguagem. Dando continuidade à apreciação do processo de 

mediação que permeia a presente pesquisa, será apresentado, a seguir, esse 

processo relacionado com a intervenção, tratado em: o papel do “outro”/família 

no desenvolvimento da linguagem infantil e a abordagem terapêutica grupal 

voltada para a família. 

 

C. O papel do “outro”/da família no desenvolvimento da linguagem 

infantil 

Como Hage, Nicolielo e Lopes-Herrera (2008) afirmam, de um lado, o 

aparecimento e o desenvolvimento da linguagem da criança estão vinculados ao 

seu aparato anatomofuncional com base genética e, do outro, dependem, 

incondicionalmente, das interações estabelecidas por ela nos seus primeiros 

anos de vida. Nesse sentido, Goldfeld e Chiari (2003) declaram que o 

desenvolvimento infantil está, intimamente, relacionado às formas sócio-

históricas às quais o infante está exposto desde seu nascimento. Isso significa 

que ele aprenderá a partir de suas relações sociais e é na dependência dessas 

que seu desenvolvimento seguirá. 

Diante desse panorama, entende-se que para as questões que surgem 

sobre o desenvolvimento da criança, as respostas também devem ser 

procuradas fora dela, ou seja, em seu meio social e nas relações intersubjetivas 

e sociais da criança com os outros (GOLDFELD & CHIARI, 2003). Assim, faz-se 

necessário apoiar-se numa classificação que também referencie a alteração de 

linguagem infantil de origem ambiental. Nesse caso, aquela proposta por Zorzi 

(2005), anteriormente mencionada, cumprirá com esse papel.  

Além disso, o modo de intervenção nas alterações de linguagem deve 
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contemplar o contexto de origem dessas questões. Em outras palavras, 

observando-se que a natureza do problema encontra-se nas relações dos 

“outros”, ou seja, do ambiente social com a criança, é importante que a 

intervenção dirija-se para o próprio meio social. 

Considerando que, de acordo com Hage, Nicolielo e Lopes-Herrera 

(2008), os estudos sobre a função comunicativa da linguagem originaram as 

investigações sobre o papel da interação social no processo da aquisição 

linguística e, de modo geral, o contexto familiar é o ambiente no qual o infante 

encontra-se inserido desde as primeiras etapas da vida, veremos como o 

“outro”/familiar interage, exercendo o papel de mediador no desenvolvimento 

linguístico da criança. 

A mediação feita pela linguagem do adulto não só é capaz de despertar o 

interesse e a curiosidade da criança pelas palavras, como também de contribuir 

para a expansão do vocabulário e a estruturação do pensamento do infante. 

Assim, intervém tanto na comunicação quanto na organização do pensamento 

da criança, tornando essas aprendizagens cada vez mais elaboradas para 

proporcionar o desenvolvimento da criança. Esse conceito de mediação permite 

o entendimento de que o nível de desenvolvimento infantil alcançado tem uma 

relação diretamente proporcional ao grau de engajamento do adulto na atividade 

junto à criança e na relação estabelecida entre os sujeitos na interação 

dialógica. Dessa forma, os adultos, e em primeiro lugar, mãe e pai, ou aqueles 

que os representam, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 

infantil, o que se discutirá profundamente a seguir. 

Vygotsky refere que a criança não entra em contato com a aprendizagem 

apenas no ambiente escolar. Antes disso, desde o nascimento, ela começa a se 

relacionar com os adultos, a ter contato com a língua utilizada pelos mesmos e, 

consequentemente, a receber informações importantes para sua aprendizagem 

(GOLDFELD & CHIARI, 2003). 

Todas as atividades infantis, inclusive a brincadeira, recebem influência 

de objetos, de outras crianças e dos adultos. Goldfeld e Chiari (2003) afirmam 

que as brincadeiras representam uma considerável parte do processo de 

aprendizagem pré-escolar, além de serem fundamentais para o 

desenvolvimento em outras áreas. Conforme as mesmas autoras, Vygotsky 

afirma que a criança aprende com as brincadeiras (com o faz-de-conta, 
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principalmente) a se comportar de acordo com as regras sociais, controlando 

suas atitudes. É a separação entre o significado e o objeto presente na situação 

imaginária que contribui, por exemplo, para a aprendizagem da abstração/o 

planejamento do comportamento por parte da criança. 

A respeito disso, Vygotsky (1991a) declara: “A ação numa situação 

imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento não somente pela 

percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas 

também pelo significado da situação” (VYGOTSKY, 1991a, p. 65). 

Uma maneira de comentar a citação acima é exemplificando-a. No faz-

de-conta criado pela criança, ela pode usar um biscoito de rosquinha como um 

anel, atribuindo-o outra função, outro significado. De forma a valorizar e garantir 

o momento da brincadeira em si, ela controla seu impulso de comer a rosquinha 

para mantê-la no dedo no papel de anel. 

A evolução das brincadeiras está relacionada com a aquisição da 

linguagem (GOLDFELD & CHIARI, 2003). Lemes, Lemes e Goldfeld (2006) 

destacam, dentre as etapas de evolução da brincadeira, aquela de caráter 

simbólico e sua relação com a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Nesse sentido, apontam que a imaginação num cenário de faz-de-conta fornece 

estrutura básica para a aquisição de conhecimento pela criança, para sua 

aprendizagem. Nesse contexto lúdico, a criança ensaia situações para as quais 

ainda não está pronta na vida real e projeta-se nas tarefas dos adultos. As 

interações solicitadas na brincadeira promovem o processo de internalização do 

real e favorecem o desenvolvimento da cognição. Isso se explica em razão da 

situação imaginária poder ser vista como um meio para desenvolver o 

pensamento abstrato, o que será importante para formas mais complexas de 

pensamento. Assim, na brincadeira simbólica, normalmente, são criadas 

condições que produzem uma zona de desenvolvimento proximal, esclarecida 

logo abaixo. 

Na teoria vygotskiana, um dos conceitos centrais é o de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), o qual corresponde à distância entre dois 

níveis de desenvolvimento: real e potencial. O nível real representa a 

capacidade de a criança desempenhar atividades de maneira independente, 

sem o auxílio de alguém. O nível potencial, por sua vez, comporta a capacidade 

de o infante realizar tarefas apenas mediante à colaboração de adultos ou 
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parceiros mais experientes, por não ser possível fazê-lo de forma autônoma. Ao 

considerar a presença do adulto como mediador desse aprendizado, ele atua na 

ZDP, favorecendo o desenvolvimento de funções mentais da criança. Conforme 

Prestes (2012), zona de desenvolvimento iminente (e não ZDP) é a tradução 

mais apropriada, pois sua característica essencial é a das possibilidades de 

desenvolvimento, mais do que do imediatismo e da obrigatoriedade de 

acontecimento. Considera-se, portanto, que a criança sem a colaboração de 

outra pessoa em determinados períodos de sua vida poderá não amadurecer 

determinadas funções intelectivas e que, mesmo tendo essa pessoa, o 

amadurecimento não se torna garantido. 

Werner (1997), Goldfeld (2002), Goldfeld e Chiari (2003) e Lemes, Lemes 

e Goldfeld (2006) compartilham, como uma contribuição de Vygotsky, a ideia de 

que o aprendizado impulsiona o desenvolvimento de funções mentais. O 

aprendizado de determinado conteúdo apenas direcionará o desenvolvimento 

de funções cognitivas que apresentarem elementos comuns ao conteúdo 

adquirido. Portanto, o bom aprendizado encontra-se à frente do 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991a). Em relação a isso, Alves e Werner 

(1993) observam que, para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem são 

processos interdependentes que constituem uma unidade e influenciam-se, 

mutuamente, sendo a aprendizagem a base histórico-cultural do 

desenvolvimento. De acordo com Rieber e Carton (apud PRESTES, 2012), o 

termo aprendizagem não implica uma transmissão intencional de conhecimento, 

enquanto o termo instrução sim, e este parece mais adequado. 

O desenvolvimento da linguagem infantil compreende diferentes níveis de 

complexidade, como será discutido na sequência. 

De acordo com Hage e Ferreira (2006), as crianças desde os oito meses 

de idade comunicam-se intencionalmente, através de gestos e sons dirigidos ao 

“outro” no aguardo de uma resposta; e, aos dois anos, usam palavras e frases 

de estrutura simplificada. A compreensão verbal é superior à produção. As 

autoras referem que elas entendem ordens rotineiras que combinem duas ações 

e perguntas com alguns pronomes interrogativos; e que, com a facilitação de 

perguntas feitas pelo adulto, podem produzir pequenos relatos. Aos três anos, 

sua fala pode ser compreendida por pessoas de fora de seu convívio social, 

ainda que apresente alterações fonético-fonológicas; na idade de quatro anos, 
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podem narrar histórias conhecidas sem a ajuda do “outro”; em torno de cinco ou 

seis anos, a linguagem oral utilizada é, praticamente, como a de um falante 

adulto (HAGE & FERREIRA, 2006). 

As autoras supracitadas quando caracterizaram algumas fases do 

desenvolvimento linguístico da criança, também incluíram a figura do 

“outro”/adulto participando como interlocutor/mediador desse processo. 

De Lemos (1989), em seus estudos sobre a aquisição de linguagem, da 

mesma forma, trata da interação adulto/criança. Em tais estudos, enfatiza o 

diálogo como unidade de análise, fazendo com que o conceito de interação seja 

entendido como o funcionamento linguístico em que os fragmentos do discurso 

da criança ganham estatuto cognitivo e comunicativo na fala do adulto e vice-

versa. A partir de suas observações, a autora propôs a existência de três 

processos de constituição dialógica inicial entre adulto e criança: 

especularidade, complementaridade e reciprocidade, a saber: 

O processo de especularidade inicia-se pelo movimento do adulto no 
sentido de espelhar a produção vocal da criança, ao mesmo tempo em 
que lhe atribui forma, significado e intenção, processo este que se 
reverte, em seguida, já que passa a ser instaurado pelo movimento da 
criança no sentido de espelhar (ou ecoar) a forma produzida pelo adulto. 
Produtos desse processo de recíproco espelhamento são as primeiras 
emissões formalmente reconhecidas como palavras na fala da criança. 
O processo de complementaridade, em que o adulto, em um primeiro 
momento, e a criança, em um momento posterior, retomam o enunciado 
ou parte do enunciado do outro e o complementam ou expandem com 
outro elemento. Produtos desse processo são tanto as primeiras 
combinações de palavras ou uma “sintaxe inicial” quanto a própria 
progressão e coesão dialógicas, marcadas por uma intertextualidade 
primitiva. No processo de reciprocidade ou reversibilidade, a criança 
passa a assumir os papéis dialógicos antes assumidos pelo adulto, 
instaurando o diálogo e o adulto como interlocutor (...). (De LEMOS, 
1989, p. 64) 

Na apresentação desses processos dialógicos por De Lemos (1989), 

mais uma vez, torna-se evidente a coparticipação do adulto na construção dos 

conhecimentos de linguagem do infante, a qual é demonstrada a partir da 

análise discursiva das interações diádicas estudadas pela autora. 

A análise do discurso apresentada por De Lemos (1989) considera que o 

movimento inicial seja feito pelo adulto quando ele repete a produção vocal 

infantil, significando-a e conferindo à mesma um valor intencional, aos moldes 

morfossintáticos de uma fala caracteristicamente adulta. Isso produz alguns 

efeitos na criança, tais como: ela sente sua intenção comunicativa valorizada 
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pelo par interacional, já que o adulto lhe dirigiu a atenção e ainda fez uso desse 

ato comunicativo como conteúdo de seu próprio turno dialógico; além disso, ela 

é levada a reproduzir a fala do adulto, de forma a dar continuidade à 

comunicação por ela apropriar-se de seu turno na conversação. Essa atitude 

comunicativa do infante também ocorre com a intenção de experimentar se o 

resultado obtido com seu novo turno tende a ser o mesmo que aquele 

provocado anteriormente em seu parceiro. Desse modo, assumir o papel do 

outro pela incorporação de seu comportamento implica assumir o ponto de vista 

do outro (LIER, 1983), o que caracteriza o processo de especularidade. 

Lier (1983) acrescenta que, quanto ao desenvolvimento das 

possibilidades comunicativas da criança, cabe, em geral, ao adulto a 

apresentação de elementos novos. Assim, primeiro, o par adulto retoma parte 

ou todo enunciado comunicativo da criança e adiciona algo novo para pertencer 

ao seu conteúdo discursivo. Da mesma maneira, depois, o infante retoma o 

enunciado adulto, complementando-o com algum elemento novo (incorporado 

previamente de outra(s) troca(s) sociais) de seu próprio repertório linguístico. 

Essa descrição configura o processo da complementaridade. 

Mais adiante, ocorre uma reversibilidade de papéis entre a díade adulto-

criança. Iniciar uma conversação que, antes era a função exercida apenas pela 

figura adulta, nesse momento, passa a ser, também, uma atitude comunicativa 

do par infantil. Nesse contexto, o processo dialógico construído é chamado de 

reciprocidade. 

Nesse processo de desenvolvimento da linguagem, de acordo com 

Mogford e Bishop (2002), tanto o adulto quanto a criança modificam a estratégia 

de conversação, conforme ela evolui. Assim, em determinado momento, pai e 

mãe dão continuidade ao tema iniciado pelo filho fazendo uma pergunta. 

Quando a criança reconhece a necessidade de uma resposta, o adulto pode, 

mais à frente, desenvolver o diálogo a partir de um comentário a essa resposta, 

adicionando outra pergunta. Dessa forma, pai e mãe podem ser vistos como 

estruturas de apoio para o desenvolvimento da conversação com crianças 

pequenas. Como afirma Vitto (2005), pai e mãe, geralmente, são bons 

observadores do desenvolvimento da fala das crianças e fundamentais para sua 

estimulação. 

Para o desenvolvimento típico e esperado da comunicação infantil, 
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alguns elementos são determinantes, entre os quais: condições 

neuroanatômicas e fisiológicas preservadas; engajamento dos interlocutores; 

conteúdo comunicativo de interesse compartilhado; e balanceamento de turnos 

dialógicos (ZORZI, 2002; PEPPER, WEITZMAN, 2004). Além disso, para 

garantir a fluidez conversacional, é necessário ter iniciativa comunicativa; 

atenção ao “outro”; atitudes comunicativas coerentes com o discurso de seu par; 

além de apropriação do turno em tempo ótimo (ZORZI, 2002; PEPPER, 

WEITZMAN, 2004). 

Com a participação ativa e desejada dos interlocutores, a tendência é que 

todo esse processo ocorra muito naturalmente e de maneira saudável. Quando, 

por alguma razão, não se observam condições mínimas, interesse e prazer 

nessa relação, todo o processo fica prejudicado. Os problemas comprometem 

desde a formação do vínculo afetivo no par familiar-criança até o 

desenvolvimento linguístico a ser promovido durante a exposição da criança à 

língua falada na interação social – segmento dependente do vínculo. Assim, 

conforme Pamplona (1995) e Passos (2003), esse ciclo retroalimenta-se 

negativamente. 

Quando estímulos externos, como a estimulação ambiental/familiar, não 

são suficientes para construir o desejo, o conteúdo e a oportunidade para a 

comunicação da criança, é comum que a mesma apresente uma performance 

linguística abaixo do esperado para sua faixa etária. Segundo Puyuelo e Rondal 

(2007), as alterações de linguagem infantil podem ser observadas em idades 

precoces a partir de alguns sinais, tais como: atraso do balbucio; na aquisição 

das primeiras palavras e/ou frases; ou no uso da gramática. Esses sinais podem 

ser encontrados, por exemplo, na criança que não desfruta, na interação com o 

adulto, daqueles elementos determinantes ora mencionados. Dessa forma, 

dificilmente, ela poderá fazer uso dos mesmos numa solicitação conversacional.

 Frente ao exposto, percebe-se, então, a dificuldade de comunicação na 

relação estabelecida entre o familiar e o infante. Por esse motivo, a estratégia 

facilitadora para a remissão dos sinais e sintomas da alteração de linguagem 

infantil surge exatamente da causa do problema – falha na troca social/processo 

de estimulação da linguagem. Com isso, entende-se que a ideia de intervenção 

deve compreender ambos os sujeitos referenciados, numa abordagem direta 

com o familiar e a criança ou com apenas um deles, e indireta com o outro, em 
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conformidade com a perspectiva sócio-histórica, na qual o foco está dirigido às 

relações que os indivíduos constroem entre si e com o mundo. No presente 

trabalho, a abordagem direta corresponde à intervenção do grupo com o 

familiar. Já a abordagem indireta posiciona o infante como favorecido a partir da 

intervenção direta com o familiar. Isso por considerar que o adulto ao pertencer 

ao grupo terapêutico familiar seja beneficiado por: discussões a respeito do 

desenvolvimento linguístico e de estratégias favoráveis à troca dialógica com o 

par infantil, e vivências oferecidas na/pela relação grupal. 

Por fim, ao tratar do papel do “outro”/da família no desenvolvimento da 

linguagem infantil nessa seção, contemplou-se o modo como o familiar, na 

relação com a criança, pode contribuir com esse processo de desenvolvimento. 

Na seção a seguir, ao abordar de que forma a estrutura do grupo subsidia o 

familiar no manejo do intercâmbio social com o infante, será apresentada a 

dinâmica da proposta que entende a unidade grupal como um espaço pertinente 

e produtivo para tanto. 



33 
 

1.2 ABORDAGEM TERAPÊUTICA GRUPAL VOLTADA PARA A FAMÍLIA 

 
 

A. Grupo 
 

Sobre as origens teóricas do grupo, Laplane, Batista e Botega (2007) 

referem que as mesmas podem ser encontradas nos seguintes campos de 

estudo: psicanálise, psicodrama, psicologia social, filosofia, empirismo 

pragmatista, Gestalt, etc. 

Na área da psicologia, Kurt Lewin, psicólogo alemão, foi um dos grandes 

teóricos no que se refere a grupos. Lewin foi extremamente influenciado pela 

Gestalt e seus estudos ganharam expressão prática nos anos de 1943 a 1947, 

período da Segunda Guerra Mundial. Em algumas de suas hipóteses, ele 

afirma: o grupo é mais do que a soma de suas partes; quando há modificação 

de uma das partes, a estrutura grupal se modifica; o grupo é uma realidade 

irredutível aos indivíduos que o compõem (apud BARROS, 2007). Machado 

(2007), em seu comentário a respeito, refere que um grupo não é o resultado de 

uma somatória de indivíduos; ao contrário, ele constitui-se como uma nova 

entidade, com leis e mecanismos próprios e específicos. Essa mesma autora 

acrescenta que é indispensável que as identidades dos componentes do grupo 

fiquem preservadas. 

Nesse sentido, para compreender o grupo como uma totalidade que, ao 

mesmo tempo, preserva a individualidade dos seus integrantes, recorreu-se ao 

psicanalista Pichon-Rivière (1988). Ele afirma que cada membro do grupo 

comparece com sua história pessoal consciente e inconsciente. Para Machado 

(2007), os sujeitos em grupo, a partir da construção coletiva, resultante da 

interação dos aspectos das histórias dos mesmos, passam a compartilhar 

necessidades em razão de objetivos comuns e criam uma história grupal própria 

e inovadora. Conforme Pichon-Rivièri (1988), o grupo caracteriza-se como o 

resultado da dialética entre a história do grupo (movimento horizontal) e a 

história dos sujeitos com seus mundos internos, suas projeções e transferências 

(movimento vertical). De acordo com Barros (2007), as dimensões da 

horizontalidade (ligada ao processo que ocorre no aqui e agora do grupo) e 

verticalidade (vinculada à história pessoal do sujeito) constroem o grupo como 

espaço-arena e servem à organização de diferentes ações e intercâmbios entre 
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seus membros. 

Esses intercâmbios sociais estabelecidos dentro do espaço grupal podem 

ser orientados por diversos objetivos, em diferentes áreas. Na concepção de 

Moreira (2007), a discussão em grupo é uma estratégia de saúde coletiva, de 

promoção da saúde, pois tem como objetivo maximizar o potencial dos sujeitos 

por meio de um olhar mais abrangente para o desenvolvimento humano. A 

promoção da saúde dá-se a partir da identificação das necessidades e 

condições de vida das pessoas, com atenção à subjetividade implicada nos 

acontecimentos individuais e coletivos de saúde. 

Laplane, Batista e Botega (2007) também consideram que os grupos 

surgiram como formas de prevenção de doenças e promoção da saúde e hoje, 

estão sob novas maneiras de funcionamento, tais como: grupos de orientação, 

de encontro, grupos operativos e terapêuticos, grupos de reflexão, de vivências 

etc. As diferenças entre eles baseiam-se na finalidade a que eles se propõem. 

Neste estudo, a estratégia de saúde coletiva dá-se num formato de grupo 

terapêutico. Machado (2007) distingue esse grupo dos outros do seguinte modo: 

O que atribui um caráter terapêutico ao grupo é a possibilidade de se 
estabelecer relações entre os sujeitos, de modo que possam assumir 
papéis diferentes daqueles que vêm assumindo e ocupem uma condição 
de interlocutores uns dos outros. No grupo, a partir da qualidade das 
relações estabelecidas, é possível que os sujeitos se reconheçam 
no/pelo outro e assim entendam melhor suas próprias dificuldades e as 
dificuldades do outro, permitindo que estas sejam ressignificadas. 
(MACHADO, 2007, p. 159) 

A autora supracitada percebe o grupo com objetivo terapêutico como um 

espaço fértil para mudanças no comportamento social de cada indivíduo-

membro. Ela considera que mediante à qualidade das relações construídas 

dentro do contexto grupal, os envolvidos possam ser reconhecidos na história 

do “outro” e pelo “outro”, o que facilita a compreensão das dificuldades 

individuais e coletivas e, por conseguinte, permite que sejam ressignificadas. 

 A base do trabalho em grupo compreende a ideia de que o ser humano 

desenvolve-se e aprende em situações dialógicas. Ao conceber a interação sob 

tal perspectiva, isso permite que elementos, inicialmente, imperceptíveis em um 

contexto interacional concreto sejam considerados, na análise, como fatores 

que interferem na interseção do conjunto – história das relações sociais, formas 

de uso da linguagem e imagens formuladas que participantes fazem uns dos 
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outros - (LAPLANE, BATISTA & BOTEGA, 2007). Isso significa dizer que o 

“aqui e agora” do grupo não promovem um entendimento absoluto do que se 

passa dentro e fora dele e, por esse motivo, a análise dos elementos, ora 

mencionados, que compõem ao mesmo tempo a essência e a estrutura do 

espaço grupal, faz-se necessária.  

De acordo com Laplane, Batista e Botega (2007), a partir do momento 

em que as relações sociais assumem um estatuto especial no desenvolvimento, 

as estratégias elaboradas para enriquecê-las tornam-se ferramentas de 

intervenção, tal como o trabalho em grupo. Dessa forma, a abordagem grupal 

transcende a concepção que limita a reabilitação/terapia a um conjunto de 

ações destinadas à promoção de saúde de determinado órgão ou função.                                               

Esse ponto de vista, em relação à terapêutica grupal, acompanha o paradigma 

histórico-cultural que entende o desenvolvimento como um processo social que 

ocorre, simultaneamente, no sujeito e nas relações sociais.  

Em várias de suas obras, Vygotsky teoriza sobre o desenvolvimento com 

origem no ambiente social, considerando as implicações teóricas e práticas nos 

campos de psicologia, educação e reabilitação (LAPLANE, BATISTA & 

BOTEGA, 2007), áreas em que a proposta de trabalho em grupo apresenta-se 

de maneira bastante interessante. 

Como já citado anteriormente, no âmbito da Fonoaudiologia, registros 

mostram que as intervenções com grupos iniciaram no Brasil na década de 

1980, como iniciativas isoladas dos serviços públicos de saúde (SANTOS, 1993; 

CORREA, 1997; MACHADO, 2007). De acordo com esses autores, essas 

práticas foram motivadas principalmente por demandas relacionadas à 

necessidade de agilizar o atendimento, de absorver a clientela e, com isso, 

diminuir as listas de espera de pacientes candidatos ao atendimento em 

instituições de saúde. Acrescentam que, à época, os atendimentos 

fonoaudiológicos grupais eram, prioritariamente, formados a partir de critérios 

relativos à quantidade de sujeitos e ao tipo de patologias apresentadas pelos 

mesmos, sem a adoção de referenciais teóricos específicos. 

A literatura na área da fonoaudiologia, a partir de meados da década de 

1990, caracterizou-se pela ampliação e pelo aprofundamento teórico de estudos 

acerca de práticas grupais. Desses trabalhos, alguns sugerem o modelo de 

grupo não apenas como proposta terapêutica, mas também, e especialmente na 
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Saúde Pública, como intervenção de cunho preventivo e educativo, com vistas à 

promoção da saúde e da linguagem (MACHADO, 2007). Diante de tal 

panorama, a abordagem terapêutica grupal passou a ser percebida como uma 

possibilidade de assistência junto à clientela, diferente da individual.                        

Na opinião de Correa (1997), o grupo terapêutico fonoaudiológico se 

caracteriza por uma natureza geradora e propulsora de atividades linguísticas e 

sociais. O contexto sociocultural dos componentes do grupo, o espaço social no 

qual as tarefas linguísticas se desenvolvem e o produto da realização de 

diferentes papéis sociais são interconectados, produzindo efeitos recíprocos que 

levam ao enriquecimento da linguagem e dos sujeitos (MACHADO, 2007). Tais 

autores demonstram estar em conformidade com a concepção histórico-cultural 

quando tratam da terapêutica em fonoaudiologia no formato de grupo, cuja 

articulação será desenvolvida a seguir. 

Para Panhoca (2004), a perspectiva histórico-cultural oferece subsídios 

teóricos para a compreensão de que o grupo terapêutico fonoaudiológico surge 

das relações intersubjetivas e pelas vinculações sociopsicolinguísticas 

construídas entre os indivíduos durante o processo de formação e atuação do 

grupo. Nesse panorama, a linguagem é o mediador semiótico básico, 

ferramenta de interação coletiva, estabelecida no exercício da vida em grupo; 

relaciona-se com os posicionamentos assumidos e com os papéis 

desenvolvidos pelos indivíduos nas variadas formações sociais que configuram 

seus contextos cotidianos e suas referências - pessoais e sociais (PANHOCA, 

2004). 

Até aqui, comentou-se a respeito do grupo enquanto potencial produto de 

vivências pessoais e coletivas, assegurado pela qualidade de trocas sociais 

desenvolvidas intermembros, e da ressignificação das mesmas.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), os processos de produção 

de saúde correspondem a um trabalho coletivo e cooperativo entre sujeitos, e 

são concebidos numa rede de relações que exigem interação e diálogo dos 

integrantes. O acolhimento enquanto postura e prática nas ações de atenção e 

gestão nas unidades de saúde oportuniza a construção de uma relação de 

confiança e compromisso dos usuários com as equipes e os serviços. Cuidar 

dessa rede de relações é um imperativo no trabalho em saúde, já que é em 

meio a tais relações, em seus questionamentos, e por meio delas que 
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construímos nossa corresponsabilidade nos processos de produção de saúde e 

de autonomia das pessoas envolvidas, afirmando, assim, a indissociabilidade 

entre a produção de saúde e a produção de subjetividades. Diante disso, no 

presente trabalho, a ideia de grupo será apresentada como estratégia de saúde 

coletiva.  

Sob a compreensão histórico-cultural do desenvolvimento a partir das 

relações sociais, mediadas pela linguagem, a formação grupal caracterizou-se 

como uma ferramenta de intervenção terapêutica também na área da 

Fonoaudiologia. Portanto, na próxima seção, será considerada a terapêutica 

direcionada ao grupo de mães e pais para introduzir a proposta Hanen, a qual 

norteou a realização do estudo de caso dessa pesquisa. 

 

B. Grupo de pais  
 

Zimerman (2007) refere que, no âmbito da Fonoaudiologia, o paradigma 

interacionista prevê uma intervenção centrada na criança e/ou nos 

pais/responsáveis, englobando, além do atendimento individual, a abordagem 

grupal. Na clínica fonoaudiológica, a intervenção sob o modelo de grupo pode 

ter o objetivo de reunir pacientes (abordagem direta) ou, ainda, 

familiares/responsáveis/cuidadores de pacientes (abordagem indireta). 

No contexto da clínica que constitui objeto deste estudo de caso, os 

grupos de pais configuram-se como produtos simbólicos de um processo de 

relações sociais construídas em momento histórico específico e mediadas pela 

linguagem (PENTEADO, 2003). O trabalho com o grupo de mães e pais 

justifica-se, por exemplo, pelo reconhecimento que o ambiente familiar tem 

como o primeiro e mais importante espaço de estimulação para o pleno 

desenvolvimento infantil. Machado (2000) sinaliza que são os familiares que 

proporcionam o ambiente em que a criança passa a maior parte do tempo, 

considerando ainda que as oportunidades surgidas em casa são infinitamente 

mais propícias ao desenvolvimento da comunicação do que as surgidas dentro 

de um consultório. 

Rocha, Caporali e Lacerda (2003) referem-se ao espaço do grupo de 

mães e pais/familiares como um lugar onde é possível, além de expor as 

dúvidas, receber informações. Zorzi (2002) vai além e comenta que a 
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possibilidade de encontros com mães e pais pode tornar-se uma oportunidade 

de troca, reflexão e questionamentos. Nessa dinâmica, pretende-se que o 

terapeuta, ao compreender melhor o contexto familiar, possa colaborar com a 

família. 

Nesses encontros, os familiares percebem que suas dificuldades podem 

ser ressignificadas, pois são acolhidos com a escuta e podem conversar sobre 

questões difíceis para eles, além de poderem se apoiar nas vivências de outras 

famílias (seus semelhantes nessa condição). Laplane, Batista e Botega (2007) 

afirmam que o grupo de pais promove a expressão de sentimentos, emoções, 

dúvidas, preocupações e queixas relacionadas à criança e ao seu 

desenvolvimento; o reconhecimento da performance motora, linguística e 

emocional da criança; e a troca de ideias e experiências entre os membros. 

Nesse sentido, na área da linguagem, essa abordagem grupal com 

familiares de crianças pode estar direcionada a diferentes quadros patológicos, 

a exemplo: surdez; transtorno do espectro autista; e distúrbio de linguagem, 

este último, tema relacionado ao conteúdo de discussão do grupo terapêutico 

que compõe o presente estudo de caso. Existe uma série de trabalhos que 

comentam sobre esse tipo de prática e alguns serão apresentados a seguir. 

Guarinello e Lacerda (2007) citam que a família é o meio ideal para se 

iniciar o atendimento básico para surdos. Elas consideram que o trabalho grupal 

com mães e pais de surdos mostra uma relação muito diferente daquela 

observada em encontros individuais com esses responsáveis. O grupo 

possibilita o envolvimento dos sujeitos em processos de sensibilização, 

conscientização, reflexão ao longo do tempo e mudanças. Sendo assim, os 

efeitos provocados favorecem o desenvolvimento, a educação, a socialização e 

a terapia de pessoas surdas. 

Como afirmam Lichtig et al (2001), os grupos de familiares têm um 

impacto importante na interação entre mães/pais e filhos surdos. O grupo é 

capaz de ajudar na relação entre mães/pais e crianças, como também, entre 

mães e pais de diferentes núcleos familiares, propiciando a confiança entre seus 

membros (ROCHA, CAPORALI & LACERDA, 2003), pois cada um pode 

perceber que não se encontra sozinho em sua condição, configurando, assim, 

uma rede de apoio mútuo. Nesse raciocínio, para Rocha, Caporali e Lacerda 

(2003), a unidade grupal também abre espaço para os familiares conhecerem 
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os caminhos encontrados por outros pais e mães em relação às dificuldades 

apresentadas pela surdez, o que pode resultar em um ambiente de maior 

esperança e segurança para todos.  

A seguir, serão expostas algumas considerações de Machado (2000) a 

respeito da participação de mães e pais no desenvolvimento de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

Nos últimos anos, intensificou-se o entendimento sobre importância tanto 

da intervenção precoce com crianças com TEA, como da habilitação de mães e 

pais para que os mesmos participem efetivamente do processo de 

desenvolvimento de seus filhos. O envolvimento de mães e pais é capaz de 

promover o aprendizado da linguagem infantil e enriquecer o relacionamento com 

seus filhos – o que ocorre como uma consequência natural do aumento da 

sensibilidade de mães e pais para as necessidades, interesses e esforços 

comunicativos do infante. Para tanto, Machado (2000) coloca como proposta a 

formação de grupos de mães e pais com a finalidade de discutir sobre o 

desenvolvimento típico da linguagem e o que é observado na criança autista, 

funções e recursos comunicativos, além de outros assuntos de interesse. Nesse 

contexto, a autora apresenta o programa Hanen que corresponde a essa didática, 

o qual será melhor abordado adiante em virtude de sua relevância para o 

presente estudo. 

Na pesquisa de Wiethan, Souza e Klinger (2010), o interesse foi investigar 

a eficiência da abordagem grupal com quatro mães de sujeitos com distúrbios de 

linguagem, com o objetivo de promover mudanças na interação dialógica da 

díade mãe-filho. Foi formado um grupo de mães no qual se debatiam temas 

escolhidos por elas, relacionados ao desenvolvimento infantil. Junto ao grupo, as 

pesquisadoras destacaram a importância da troca dialógica na construção da 

linguagem e das interpretações feitas acerca das atitudes comunicativas da 

criança, tentando trabalhar com as mães a compreensão de como elas são 

fundamentais para o desenvolvimento de seus filhos. A conclusão do estudo, 

após a abordagem grupal, demonstrou o empoderamento da função materna e a 

forma como isso permitiu que as mães entendessem melhor o próprio papel no 

desenvolvimento infantil. As mães, que antes não atribuíam valor semântico às 

tentativas comunicativas da criança, preocupadas em ensinar aos filhos a falar 

corretamente, mudaram sua conduta. Com isso, houve mudança na qualidade de 
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interação da díade, com maior número de trocas dialógicas, já que as mães 

passaram a responder às demandas infantis. Diante da evolução das crianças, 

apresentada no novo modo de interação, isso parece ter aliviado os sintomas 

parentais de ansiedade, angústia e desapontamento. 

As autoras Wiethan, Souza e Klinger (2010) associam as mudanças na 

interação entre mães e filhos ao fato de o trabalho grupal em contextos 

comunitários realçar as potencialidades do grupo como um estímulo à 

transformação e uma ferramenta de mudança individual. Ponderam também que 

essa intervenção não dispensa a necessidade de uma abordagem direta com a 

criança, o que pode ocorrer após ou durante à prática grupal. Essa experiência 

pode modificar o exercício da função materna e do papel paterno (este de forma 

indireta), considerando o efeito familiar dos aspectos trabalhados no grupo. As 

mudanças ocorridas na situação dialógica permitem que a criança receba o 

suporte linguístico familiar necessário até o início de seu atendimento individual. 

inda, tal experiência pode ser interessante no decorrer desse processo, uma vez 

que o trabalho com a família deve ser contínuo. 

Nesse sentido, Moreira (2007) propõe que a abordagem com grupos de 

mães e pais pode ser produtiva, por exemplo, durante o período em que as 

crianças aguardam por atendimento nos serviços públicos, pois isso pode 

minimizar ou até resolver o comprometimento de linguagem da criança, além de 

ter efeito na diminuição da fila de espera para o atendimento fonoaudiológico. 

Dessa forma, os próprios familiares poderão participar ativamente do processo 

terapêutico e da evolução do desenvolvimento infantil. 

Como já comentado anteriormente, ressalta-se a importância da 

participação de mães e pais/familiares no processo de aprendizagem da 

linguagem infantil. Do mesmo modo, conforme Pinto (1998), há a necessidade 

de orientar esses responsáveis para que possam assumir um papel central na 

facilitação da aprendizagem linguística da criança com alterações de linguagem. 

O método Hanen baseia-se nessas questões e, por esse motivo, o mesmo será 

explanado a seguir. 

C. Proposta Hanen 

De acordo com The Hanen Centre (2016), o método foi criado pela 

fonoaudióloga canadense Ayala Hanen Manolson em 1977, a qual identificou o 
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potencial de envolver mães e pais na intervenção precoce no que diz respeito à 

aquisição de linguagem de seus filhos.  

A proposta Hanen apresenta programas de trabalho junto a mães/pais e 

a educadores. Para mães/pais, são oferecidos 5 tipos diferentes, os quais 

variam de acordo com a demanda infantil: It takes two to talk; More than words; 

TalkAbility; Target Word; e I’m Ready! No caso de mãe e pais de crianças com 

atraso de linguagem, indica-se It takes two to talk (PEPPER & WEITZMAN, 

2004), o qual será tratado a seguir. 

Pepper e Weitzman (2004) destacam como objetivo do programa It takes 

two to talk promover: a formação de mães e pais, a intervenção precoce na 

linguagem infantil e o suporte social familiar. 

O programa Hanen é interacionista e apoia-se na filosofia de que a 

linguagem do ser humano desenvolve-se no ambiente familiar, em meio a 

estímulos contínuos e necessidades do dia a dia (MACHADO, 2000). Machado 

justifica tal fato em razão de o vínculo afetivo entre mães/pais e crianças ser, 

logicamente, mais forte do que o vínculo existente entre terapeuta e criança. 

Além disso, para ela, as oportunidades que surgem em casa são mais propícias 

ao desenvolvimento da comunicação do que as situações ocorridas dentro de 

um setting terapêutico. Por isso, é importante que mães e pais aprendam a 

aproveitar ao máximo as situações do dia a dia de forma que se tornem uma 

fonte prazerosa e constante de estimulação da linguagem infantil (MACHADO, 

2000). Entende-se, portanto, que esse trabalho exige um comprometimento 

efetivo da família. 

Para haver o aproveitamento de ocasiões oportunas para a estimulação 

linguística, Machado (2000) afirma ser necessário que, antes, os pais aprendam 

a avaliar seu próprio comportamento e percebam as reações da criança. 

É fundamental que mães/pais estejam sensíveis às tentativas 

comunicativas da criança, identificando-as para, então, valorizá-las. Feito isso, a 

análise do contexto comunicativo continua, pois mães e pais também precisam 

perceber se as estratégias utilizadas para manter o fluxo dialógico com o filho 

estão sendo eficazes ou não. Somente, assim, será possível reformular, caso 

necessário, sua abordagem com a criança. E uma boa maneira de promover a 

percepção do familiar sobre si mesmo e sobre o infante consiste na vídeo-

gravação das interações entre criança e família, para posterior visualização 



42 
 

pelos familiares. Assim, mães e pais podem ajustar suas posturas e atitudes, 

promovendo uma melhora na comunicação com seus filhos (MACHADO, 2000). 

Ao considerar que os padrões comunicativos de mães e pais refletem-se 

na aprendizagem da linguagem infantil, é possível relacionar a performance 

social dos mesmos com o tipo de interação estabelecida com a criança e o 

efeito disso produzido no desenvolvimento linguístico infantil. Nesse contexto, 

serão apresentados, a seguir, os perfis comportamentais que, em geral, são 

observados na figura familiar. 

O método Hanen faz a descrição de cinco tipos de mães/pais 

(MACHADO, 2000): 

• pai “salvador” é o que sempre quer fazer tudo por seu filho, sem 

dar-lhe a oportunidade de desenvolver habilidades e personalidade 

própria.       

• mãe “apressada” é a que vive correndo, está sempre atrasada, e 

acaba por não prestar atenção no filho, pois não tem tempo para 

isso. 

• pai “professor” é o que nunca brinca com seu filho, mas que não 

perde uma ocasião para ensinar tudo a ele. 

• mãe “cansada” é a que, assim como a mãe atrasada, também 

nunca tem um momento para a brincadeira com o filho. 

• mãe “afinada ou adequada” é a que se posiciona no nível da 

criança; brinca de forma tranquila; observa, espera e escuta; e 

deixa o filho liderar a brincadeira. 

De acordo com Machado (2000), não se encontram mães e pais que 

sejam afinados durante todo o tempo, mas, há de se considerar que, quanto 

mais tempo o puderem ser, melhor. E, para mães e pais que procuram saber 

como podem “afinar-se”, o programa Hanen oferece esse tipo de 

aprendizagem. 

Conforme Machado (2000), o método compreende a formação de grupos 

de mães e pais ou a realização de conversas informais entre o fonoaudiólogo e 

a família (podendo ser realizado em um formato ou em outro), utilizando muita 

dinâmica e pouca teoria. 

Pepper e Weitzman (2004) afirmam que a orientação no programa é que 
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mães e pais devem observar, esperar e escutar. Dessa maneira, é possível 

criarem-se oportunidades de comunicação para a criança, facilitando o 

intercâmbio social. Ao observar, esperar e escutar a criança, mães e pais estão 

mostrando o quanto de sua própria atenção está sendo dedicada a ela, dada a 

importância do que ela tem para comunicar. Do mesmo modo, deixam claro o 

momento em que o infante deve apropriar-se de seu turno dialógico, já que 

trata-se de uma troca, na qual, os interlocutores alternam-se. 

A partir da observação, mães e pais podem também perceber/identificar a 

intenção comunicativa infantil, que aparece de diversas formas (sorriso, choro, 

vocalização, gestos, emissão silábica etc.). Uma vez identificada, essa intenção 

pode ser valorizada pelo adulto, seja sob imitação ou significação, por exemplo. 

Porém, o que verdadeiramente importa é que ele apresente uma resposta 

pertinente ao tópico discursivo ou, se for o caso, comunique à criança seu 

interesse pelo que ela está tentando comunicar, embora, infelizmente, ainda não 

esteja conseguindo compreende-la. Com esse retorno familiar, o infante pode 

assumir seu próximo turno, apresentando a mesma atitude comunicativa 

anterior ou uma nova, de modo a testar a capacidade do “outro” de imitá-la; ou 

ainda, reformular sua estratégia comunicativa para favorecer a compreensão do 

adulto e assim manter o canal interativo aberto. 

Com a espera de mães e pais, abre-se um espaço dentro do contexto 

interacional para que a criança possa balancear a ocupação dos turnos 

dialógicos com o adulto. Além disso, a própria pausa em si apresenta valor 

semântico, pois o silêncio também é capaz de comunicar. 

Mães e pais se beneficiam da escuta para a compreensão das emissões 

infantis, pois, atentos a isso, mais facilmente poderão significar/contextualizar as 

mesmas, mantendo a necessária fluidez do processo comunicativo. 

Até o momento, sustentou-se teoricamente todos os aspectos/conceitos 

envolvidos com o objetivo da pesquisa. Já na próxima seção, serão descritos 

tanto o material como os meios utilizados para se realizar este estudo de acordo 

com o que se propôs. Dessa forma, será exposta a metodologia empregada 

tanto para a formação grupal e para procedimentos preparatórios para a 

intervenção e a abordagem terapêutica, propriamente dita, como para a coleta 

de dados, a apresentação e a análise dos relatos do grupo terapêutico. 
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2. PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

A pesquisa desenvolvida é do tipo Estudo de Caso, na qual se tem por 

objetivo: fundamentar e apresentar a proposta de um grupo terapêutico de 

familiares de crianças com alterações de linguagem, a partir da análise dos 

relatos dos mesmos, em meio à discussão grupal de caráter terapêutico. Tal 

intervenção foi realizada no Ambulatório do desenvolvimento do HIIS, no 

Município de Duque de Caxias/RJ, no ano de 2014.  

 
 

2.1 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Os critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa foram definidos da 

seguinte forma: 

 Foram selecionados 10 familiares de 10 crianças com idade de 21-51 

meses, inscritas na fila de espera para atendimento fonoaudiológico no 

Ambulatório do desenvolvimento do HIIS, com a queixa de não falar ou 

falar pouco, por esses casos representarem uma expressiva parcela da 

demanda. 

 Foram excluídos os familiares de crianças com deficiência (visual, 

auditiva ou intelectual) e/ou transtorno do espectro autista inscritas na fila 

de espera para atendimento fonoaudiológico no Ambulatório do 

desenvolvimento do HIIS. Considerando que essas condições 

apresentam especificidades quanto à sintomatologia e demandas de 

atendimento, esses sujeitos não foram selecionados para compor o grupo 

para que não se extrapolasse o objetivo da atividade grupal direcionada 

nesse estudo (como será descrito adiante).  

 
Cabe frisar que antes de serem inscritas na fila de espera para a 

fonoterapia, essas crianças haviam sido submetidas à triagem fonoaudiológica, 

na qual houve oportunidade para a diferenciação entre os casos de problemas 

no desenvolvimento global e aqueles com alteração no desenvolvimento 

linguístico especificamente. Ainda assim, todas as crianças foram 
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encaminhadas para a avaliação com a Pediatra do Desenvolvimento do mesmo 

Hospital e para exames audiológicos e oftalmológicos. 

Antes de ser iniciada a intervenção grupal propriamente dita, familiares e 

crianças foram convocados para a realização de alguns procedimentos, tais 

como: orientação aos familiares sobre o tipo de abordagem terapêutica grupal a 

ser oferecida; obtenção de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE); anamnese com familiar participante do grupo; e filmagem 

da brincadeira entre a díade responsável-criança. 

A título de esclarecimento sobre a abordagem terapêutica escolhida, foi 

informado aos familiares como ela se daria. Assim, comunicou-se que a 

proposta compreendia um número limitado de nove encontros, na frequência de 

uma vez por semana, transcorridos em torno de 3 meses, com a duração média 

de duas horas cada sessão. Além disso, apresentou-se aos mesmos os 

objetivos da atividade, a saber: refletir sobre o desenvolvimento das crianças, 

compartilhar experiências relacionadas a isso e discutir estratégias facilitadoras 

da estimulação da aprendizagem linguística infantil. 

Após a apresentação da abordagem aos familiares, foi solicitada a 

assinatura do TCLE como comprovação do aceite de participação na pesquisa 

para que, então, fossem realizados os demais procedimentos. 

A anamnese deu-se de forma semi-dirigida, com o objetivo de coletar 

informações sobre o desenvolvimento global da criança, com destaque para as 

questões relativas à comunicação e linguagem, as quais tiveram maior 

relevância para a discussão presente nos encontros grupais. Na ocasião, 

também foi possível verificar se a queixa principal de não falar ou falar pouco, 

informada no momento da inscrição da criança na fila de espera, ainda procedia 

no momento da convocação da família pelo serviço e se a mesma estava 

relacionada a atraso de linguagem ou a transtorno do desenvolvimento de 

linguagem (critério de inclusão).  

Na filmagem da brincadeira entre familiar e criança, o interesse era 

registrar a dinâmica interacional do par, a qualidade das trocas comunicativas. 

Isso representou uma forma de observação da performance comunicativa das 

crianças e dos pais, entre outros aspectos, como mais uma oportunidade para 

avaliar a queixa principal, para verificar se o quadro tratava-se de atraso de 

linguagem ou de transtorno do desenvolvimento de linguagem, e para avaliar 
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possíveis questões associadas à dinâmica comunicativa. O registro de vídeo-

gravação foi feito com a filmadora marca SONYHMX-F80 e iniciou-se após a 

preparação do ambiente com a disposição de elementos lúdicos sugestivos de 

brincadeiras motoras, gráficas, de imitação de cenas vivenciadas e de faz-de-

conta. O incentivo à realização desses tipos de brincadeira considerou suas 

etapas de evolução e seu paralelismo com as fases do desenvolvimento 

linguístico. Na ocasião, orientou-se aos familiares que os mesmos brincassem 

livremente com as crianças, da forma mais próxima possível ao modo como 

costumam fazer em casa. Foi informado também que o filme conteria dez 

minutos dessa brincadeira. 

Cabe citar que o projeto de pesquisa em questão foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o 

número CEP-UFF5243/2014. O mesmo foi realizado após a assinatura do TCLE 

por todos os sujeitos responsáveis pelos menores com queixa de não falar ou 

falar pouco envolvidos nesse trabalho. 

Com relação ao material do estudo, a intenção era coletar dados obtidos 

no atendimento de um grupo de familiares, no entanto, só foi possível a 

participação das mães das crianças, pois alguns dos familiares convocados 

apresentaram critério de exclusão ou retiraram-se da pesquisa durante a 

realização das avaliações. Além disso, foi permitido e incentivado que as mães 

levassem para a grupoterapia qualquer outro familiar com esse interesse, no 

entanto, não houve adesão de outro representante da família. Dessa forma, a 

coleta de material foi realizada a partir do atendimento de um grupo de mães de 

crianças encaminhadas para atendimento fonoaudiológico com queixa de não 

falar ou falar pouco.  

Para compor o grupo, havia, primeiramente, cinco representantes de 

núcleos familiares, mães apenas. 

Num segundo momento, ocorreu a ideia de inserir no grupo alguém com 

quem as mães se identificassem e que pudesse atuar no papel de mediador das 

aprendizagens promovidas entre o grupo e a terapeuta (autora dessa pesquisa). 

Nesse caso, pensou-se em alguém que pudesse contribuir com a experiência 

obtida em situação semelhante a das mães que compõem o presente grupo 

terapêutico. Para isso, foi convidada a mãe de uma criança com diagnóstico 

anterior de atraso simples de linguagem que teve a experiência prévia desse 
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mesmo modelo de intervenção grupal oferecido pelo referido Serviço de 

Fonoaudiologia. 

De forma a garantir a filmagem das reuniões em grupo, foi convidada a 

mãe de uma criança autista, acompanhada no mesmo Serviço, para assumir 

essa atividade, uma vez que a mesma encontrava-se disponível para realizar tal 

função por estar sempre presente na Unidade no horário de funcionamento do 

grupo. No entanto, no decorrer das dinâmicas grupais, essa mãe passou a 

envolver-se nas discussões e, após a tentativa bem-sucedida de posicionar a 

câmera de modo a compreender todos os participantes em seu campo visual, a 

responsável passou a integrar ativamente o grupo de mães, com o qual ela se 

identificou e no qual foi acolhida. 

Cabe acrescentar que essas duas mães também assinaram o TCLE e 

que o fato de terem entrado na dinâmica grupal não mudou a proposta inicial 

em sua estrutura. Além disso, as mesmas tinham uma participação no grupo 

como membros do processo, inclusive, nesse espaço assumiram em alguns 

momentos o papel de coterapeutas. A colaboração espontânea de ambas 

agregou enriquecimento ao trabalho. Por fim, a composição do grupo 

terapêutico propriamente dito contou com a presença de um total de sete mães 

e a terapeuta. 

Escolheu-se fazer referência às mães participantes, ao longo do trabalho, 

utilizando as iniciais do nome e do último sobrenome em letra maiúscula: MP, 

MR, VO, ES, DS, NJ e SM. Já a terapeuta, teve sua identificação composta pela 

letra “T” junto à letra inicial de seu próprio nome (D-T). 

O planejamento das sessões foi elaborado pela terapeuta com base nas 

concepções de grupo e de linguagem, considerando também a proposta Hanen, 

já apresentadas nas seções anteriores. 

No espaço do grupo, buscou-se discutir aspectos importantes com 

relação à aquisição de linguagem, tais como: como e por que as crianças 

comunicam-se; os níveis de desenvolvimento linguístico; os resultados obtidos 

com atitudes de esperar, escutar e observar a criança; as estratégias 

facilitadoras da comunicação; a dinâmica conversacional; o uso da rotina para a 

aprendizagem; a importância da brincadeira e como potencializá-la; além do uso 

de recursos como livros, artes e músicas. Também fizeram parte desse contexto 

grupal, a observação e a discussão dos vídeos da brincadeira entre a díade 
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adulto-criança; e a revisão constante de questões anteriormente tratadas, entre 

outras atividades e temas de interesse que pudessem repercutir na história 

pessoal e grupal dos sujeitos, além de promover mudanças nas relações e 

posições que estabelecem como coconstrutores da linguagem infantil. 

A coleta de dados foi realizada mediante vídeo-gravações das sessões 

terapêuticas grupais. A filmagem dos encontros com as mães foi convertida em 

transcrição ortográfica de acordo com as normas apresentadas por Marcuschi 

(2003), para ajudar a fundamentar as análises da pesquisa. 

O sistema de transcrição sugerido pelo autor segue a escrita-padrão, 

mas considerando a produção real. Os sinais a seguir, utilizados nessa 

pesquisa, indicam: [[ - falas simultâneas no início do turno; [ - concomitância de 

falas que não se  deu desde o início do turno; (( )) – comentários do analista; ... 

- transcrição de apenas um trecho, com o uso de reticências no início e no final 

de uma transcrição; /.../ - corte na produção de alguém. 

Da transcrição, foram selecionados recortes de episódios da dinâmica 

grupal considerados significantes para a análise da temática priorizada nesse 

estudo – observação da mudança na relação entre familiar e criança nos relatos 

das mães participantes do grupo terapêutico. 

Para a apreciação qualitativa dos conteúdos das transcrições, foram 

adotadas as diretrizes da análise microgenética, a qual, logicamente, segue em 

concordância com a abordagem teórica assumida acerca da linguagem e do 

grupo. De acordo com Góes (2000), esse tipo de análise elege episódios típicos 

ou atípicos que permitem interpretar o fenômeno de interesse por meio de 

indícios de aspectos relevantes de um processo em curso. 

Em síntese, essa análise, inscrita numa interpretação histórico-cultural e 

semiótica dos processos humanos, permite a construção de hipóteses 

explicativas a partir da atenção a detalhes e do recorte de episódios interativos 

(MACHADO, 2007). 

Finalmente, fizeram parte do material de análise dos resultados do 

estudo: recortes significantes da transcrição das filmagens das reuniões com as 

mães; as observações feitas pela terapeuta da relação de cada díade mãe-

criança durante a brincadeira registrada em vídeos; além das informações 

obtidas na anamnese, a partir do relato materno. 

De forma a possibilitar a discussão do objetivo do trabalho na seção 
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seguinte, definiu-se como necessárias tanto a análise dos dados obtidos na 

pesquisa, como as informações oferecidas pelas mães que pudessem contribuir 

com essa análise. 
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3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DO GRUPO 

TERAPÊUTICO COM FAMILIARES 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO TERAPÊUTICO 

 

 
O interesse em fazer a apresentação do grupo terapêutico deu-se com a 

finalidade de contribuir com o aprofundamento da análise dos relatos maternos 

a respeito das mudanças ocorridas na relação com a criança – objeto desse 

trabalho. Da composição grupal, conforme explicitado na metodologia, as mães 

participantes do grupo foram referidas como MP, MR, VO, ES, DS, NJ e SM; e a 

terapeuta referenciada como D-T, como aparecerão adiante. 

De acordo com o objetivo do estudo, julgou-se importante apresentar as 

mães selecionadas para integrar esse grupo e o núcleo familiar correspondente 

a cada uma delas; a percepção que as mesmas têm das dificuldades do filho; a 

participação do menor em contexto escolar; e a existência de problema no 

histórico de saúde da criança e/ou da mãe, relacionado com os períodos pré-

natal e pós-natal. Para tanto, foram organizados dados colhidos a partir da 

anamnese realizada com a responsável pela criança. 

Assim, primeiramente, serão apresentadas as informações oferecidas 

pelas mães MP, MR, VO, ES e DS durante a anamnese. 

Vale ressaltar que, com as mães NJ e SM, não houve uma entrevista 

inicial pelo fato de elas terem sido inseridas no grupo por outras razões (uma 

entrou para filmar e a outra para trazer sua experiência enquanto mãe que já 

participou anteriormente de um grupo como esse). Apesar disso, serão exibidos 

alguns dados pessoais dessas díades mãe e filho. 

Na sequência, virão a Tabela 1 comentada, apresentando os dados 

demográficos maternos e do filho participante do estudo e, mais adiante, a 

análise dos recortes discursivos das reuniões do grupo terapêutico. 
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I. Entrevista inicial com MP: 

 

MP, 40 anos, com ensino fundamental completo, trabalhava na atividade 

de corte/costura de uma fábrica. Casada e mãe de dois meninos, um de 10 

anos e outro com 33 meses (2 anos e 9 meses), na ocasião. 

A queixa materna, no que diz respeito ao seu filho mais novo, referia-se 

especificamente ao fato de ele não saber pedir para ir ao banheiro; de algumas 

vezes, ela não o compreender direito; e de ele falar “baixinho” algumas 

palavras. 

A  mãe relata ter apresentado hipertensão arterial ao final da gestação e 

a necessidade, na ocasião, de realização imediata de parto cesáreo. Em seu 

relato, ela comenta que o menor emitiu as primeiras palavras por volta de um 

ano de idade e o modo de comunicação preferencial era o apontar. Ela também 

informou que o filho estava falando mais havia três meses e que conseguia 

compreendê-lo apesar das “trocas”/omissões. 

A mãe declarou que a criança não estava inserida ainda em um contexto 

educacional por ela acreditar que a escola poderia não perceber sua dificuldade 

de solicitar para ir ao banheiro e deixá-lo sujo. A mesma acrescentou, sobre o 

comportamento do filho, que ele era muito agitado, “hiperativo”. 

 

II. Entrevista inicial com MR: 

 

MR, 32 anos, com ensino médio incompleto, atuava como analista de 

transporte. Casada, mãe de dois meninos, um com 36 meses (3 anos de idade) 

e outro com 6 anos (adotado antes do nascimento do filho mais novo). 

A queixa principal da mãe era que o menor quase não falava, falava 

pouquíssimas coisas; apontava muito; ficava nervoso e agressivo quando não 

conseguia ser compreendido. 

Conforme o relato materno, o menor aspirou mecônio e apresentou 

cianose completa, com APGAR 4/1º min e 9/5º min. A criança teve dificuldades 

com as funções de sucção e respiração, sendo necessário o uso da sonda 

nasogástrica por dois dias. 

A responsável mencionou que as primeiras palavras com “significado” 

surgiram por volta de 1 ano de idade. À época da anamnese, o mesmo falava 
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apenas parte (sílabas, talvez) de algumas palavras, nem sempre sonoramente 

produzida à semelhança da palavra supostamente pretendida; tinha boa 

compreensão. 

A mãe informou que o filho era quieto, não ria e, naquele período, estava 

mais “pirracento”. Ela citou que a interação do menor começou a melhorar aos 

dois anos de idade. Referiu também que o menor era muito “grudado” com ela, 

chegando a bater em outras crianças que se aproximavam, disputando sua 

atenção. 

Na entrevista, a responsável declarou que o filho havia iniciado a pré-

escola (maternal) recentemente, três meses antes. 
 

III. Entrevista inicial com VO: 

 

VO, 33 anos, com o primeiro ano do ensino médio concluído, trabalhava 

no ramo de confecção. Casada, mãe de quatro filhos (duas meninas, uma com 

13 e a outra com 5 anos; e dois meninos, um com 11 anos e outro com 22 

meses (1 ano e 10 meses). 

  Na anamnese, a mãe relatou que seu filho de 22 meses costumava 

apontar como forma de se comunicar. Percebia-se que ele queria falar, mas não 

conseguia. 

A figura materna comenta que o menor, recém-chegado da maternidade, 

após ter passado em casa apenas duas horas, apresentou febre e foi levado 

novamente à unidade hospitalar. Lá, permaneceu por três dias na incubadora. 

A responsável referiu que as primeiras palavras emitidas pelo filho 

surgiram pouco após um ano de idade. Ele comunicava-se mais apontando e 

compreendia bem. 

Com relação ao comportamento, a mãe menciona que o menor, ao ser 

contrariado, fica nervoso e “joga” os objetos. 

O menor não se encontrava inserido em creche. 

 

IV. Entrevista inicial com ES: 

 

ES, 34 anos, com ensino superior incompleto em Serviço Social, 

desempenhava a função de recepcionista do HIIS (local de realização da 
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pesquisa). Casada, mãe de um menor com 28 meses (2 anos e 4 meses). 

A mãe referiu como queixa principal o fato do filho não “formar” frases. 

A responsável citou que, após o parto, o menor precisou ficar internado 

por dois dias, em observação, devido a desconforto respiratório. 

Como informado pela mãe, as primeiras palavras produzidas pelo filho 

surgiram aos 12 meses. A criança, na ocasião, usava a fala para se comunicar, 

mas ainda usava também o apontar como substituto da produção oral. Ela 

acrescentou que não era possível entender o que ele falava, à exceção de 

nomes próprios. 

O comportamento do menor foi caracterizado pela responsável como 

agressivo. 

Também foi comentado que o mesmo havia entrado na creche 

recentemente (cerca de dois ou três meses antes da entrevista com a mãe). 

 

V. Entrevista inicial com DS: 

 

DS, 37 anos, com ensino médio completo, era do lar. Casada e mãe de 

um menor de 26 meses (2 anos e 2 meses). 

A queixa apresentada pela responsável estava relacionada à dificuldade 

de o filho falar, expressar-se. Ela afirmou que, quando o filho queria explicar 

alguma coisa, fazia sons e gestos e, ainda assim, ela não o entendia. 

Na anamnese, foi comentado que a mãe, ao sexto mês de gravidez, 

precisou de intervenção medicamentosa para manter a gestação. Houve relato 

de depressão pós-parto e, por esse motivo, ela foi acompanhada por 

especialista durante quatro meses, tendo recebido alta após esse período. 

Conforme o discurso materno, o menor emitiu suas primeiras palavras 

aos 21 meses, após o início de atendimento fonoaudiológico em outro espaço 

terapêutico. À época, só falava “é, é” (como seu primo, filho de NJ), ou “ã,ã,ã”, 

ou apontava. Passou então a apontar menos e a falar algumas palavras, 

chegando a formar frases de duas palavras. A responsável declarou ser boa a 

compreensão do filho. 

Como informado pela figura materna, o menor não era uma criança fácil, 

era levado, mas, ao mesmo tempo, dócil e carinhoso. A mesma mencionou que 
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era necessário agir de maneira firme com ele, que não se podia dar confiança a 

ele. A mãe citou que seu filho não estava matriculado em ambiente escolar, mas 

existia a intenção de inserí-lo aos 3 anos completos. 

 

VI. Dados pessoais de NJ e filho: 
 

NJ, 42 anos, com ensino fundamental completo, era autônoma e 

trabalhava em casa na atividade de costura. Casada e mãe de dois meninos, 

um de 9 anos e outro com 4 anos e 3 meses, na ocasião. 

 

VII. Dados pessoais de SM e filho: 

 

SM, 31 anos, técnica de enfermagem. Dona de casa, casada e mãe de 

um menino de 4 anos e 6 meses. 

 

Tabela 1 - Dados demográficos maternos e do filho participante do estudo 

Legenda: EFC – Ensino Fundamental Completo; EMI – Ensino Médio Incompleto;  
EMC – Ensino Médio Completo; ESI – Ensino Superior Incompleto 

 

A idade média das mães participantes do grupo terapêutico foi de 35,6 

anos. Quanto ao nível de escolaridade apresentado pelas responsáveis, os 

resultados mostraram que o percentual de 28,57% foi o mesmo para aquelas 

com EFC, EMI e EMC, e que 14,28% das mães tinham ESI. Das atividades 

laborais, 42,86% das figuras maternas estavam inseridas na área de 

Mãe Criança 

Identificação Idade Escolaridade Profissão 
Número 
de filhos 

Idade Sexo 

MP 40 EFC Corte/costura 2 2.9a M 

MR 32 EMI 
Analista de 

transporte 
2 3a M 

VO 33 EMI Confecção 4 1.10a M 

ES 34 ESI Recepcionista 1 2.4a M 

DS 37 EMC Do lar 1 2.2a M 

SM 31 EMC Do lar 1 4.6a M 

NJ 42 EFC 
Costura 

(autônoma) 
2 4.3a M 
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corte/costura; 28,57% eram do lar; e 28,57% tinham outro tipo de ocupação. O 

número médio de filhos era de 1,86. A idade média das crianças com alteração 

de linguagem pertencentes ao estudo foi de 35,7 meses. Além disso, 100% das 

crianças com alteração de linguagem dessa pesquisa eram do sexo masculino. 

 

 

3.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO GRUPO TERAPÊUTICO 
 

 

De forma a introduzir a apresentação das interlocuções que se seguem, é 

fundamental lembrar do objetivo principal dessa pesquisa: analisar a mudança 

na relação familiar/criança presente no relato adulto, exposto no grupo 

terapêutico de familiares de crianças com queixa de não falar ou falar pouco. 

Neste momento, o interesse aqui será tecer considerações acerca dos 

objetivos e estratégias que nortearam essa abordagem terapêutica, ao analisar 

episódios, vivenciados no grupo terapêutico, representativos do propósito do 

estudo. Tais episódios apresentam-se sob recortes de falas dos seus 

componentes. 

A seguir, serão expostos os recortes que demonstram o aspecto 

histórico-cultural, determinando a importância da qualidade do intercâmbio 

social (interlocuções 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15); o grupo como 

estrutura para acolher e responder às demandas das mães (interlocuções 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14); a mediação, via linguagem, no processo de 

aprendizagem de estratégias de promoção da linguagem infantil (interlocuções 

2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 e 14); e, principalmente, a percepção familiar da mudança 

ocorrida na relação com a criança (interlocuções 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 

e 15). 

Os trechos das conversações apresentados adiante correspondem a 

episódios ocorridos a partir da segunda reunião com os familiares, pois 

acreditou-se que a mudança surgiu e pôde ser percebida porque os mesmos 

participaram de uma abordagem como essa. Portanto, foi possível obter os 

resultados esperados somente após o primeiro encontro grupal. 

Para a análise dos episódios, primeiramente, viu-se a necessidade de 

contextualizar o cenário de origem de cada uma das interlocuções, com a 
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finalidade de compreender melhor o significado das produções discursivas 

eleitas para demonstrar como a mãe percebeu a mudança na relação com a 

criança, ao participar do grupo terapêutico. Cabe recordar que as trocas 

dialógicas ocorridas no grupo terapêutico foram convertidas em transcrição 

ortográfica de acordo com as normas apresentadas por Marcuschi (2003): [[ - 

uso de 2 colchetes para falas simultâneas no início do turno; [ - uso de 1 

colchete para concomitância de falas que não se deu desde o início do turno; (( 

)) - uso de parênteses para comentários do analista; ... - uso de reticências no 

início e no final de uma transcrição para indicar a transcrição de somente um 

trecho; /.../ - uso de reticências entre duas barras indicam corte na produção de 

alguém. 

Como dito anteriormente, para a apreciação qualitativa dos conteúdos 

das transcrições, foram adotadas as diretrizes da análise microgenética, inscrita 

numa interpretação histórico-cultural e semiótica dos processos humanos, em 

concordância com a abordagem teórica assumida acerca da linguagem e do 

grupo. Deve-se lembrar também que a análise foi direcionada para o 

funcionamento enunciativo-discursivo dos sujeitos, para as relações 

intersubjetivas e para as condições sociais que propiciaram a emergência da 

situação e do episódio (GÓES, 2000). 

 Já foi comentado que as interlocuções exibidas a seguir referem-se aos 

encontros imediatamente após a reunião que introduzia a intervenção 

terapêutica grupal. De acordo com o objetivo do estudo, era necessário que a 

mãe comparecesse a uma reunião de primeira vez e, posteriormente, a alguma 

outra, para que tivesse a oportunidade de, após participar de uma primeira 

sessão grupal, aplicar com o filho as estratégias de promoção da linguagem 

discutidas, para, em encontro subsequente, poder relatar a mudança ocorrida 

na relação com a criança, se assim o desejasse e fosse possível. 

Ao apresentar em cada quadro a transcrição de recortes de episódios 

selecionados como objeto de discussão, foram destacadas em negrito as partes 

enunciativas de maior valor semântico, as quais serão citadas da mesma forma 

na análise, a fim de facilitar a leitura. 

Ao final da apresentação e discussão do grupo terapêutico de mães, na 

Tabela 2, serão exibidas as observações das responsáveis a respeito das 

crianças nos períodos pré e pós Terapia Grupal – TG de modo a facilitar a 
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visualização das mudanças ocorridas na relação social da díade. Na sequência, 

a mesma tabela será comentada. 

 

2º ENCONTRO TERAPÊUTICO GRUPAL  

 

Interlocução 1 

Como de práxis, sempre após cada encontro com o grupo de mães, parte 

da reunião seguinte ocupava-se com o levantamento de novidades e/ou 

dificuldades relatadas a respeito da tentativa de aplicar as discutidas estratégias 

de promoção da linguagem. 

 

 

D-T: Você teve alguma dúvida essa semana? Teve alguma diferença 
com seu filho? MP: Não, não. Agora, ele tá indo. Já tá indo já ao 
banheiro sozinho. 
D-T: Ih, que legal! Que bacana! 
MP: É, agora ele já tá indo já. Aí, fala: “mãe, eu quero fazer cocô”. Aí, 
vai lá e fica lá. “Aí, quando você acabar, você me chama”. Aí, ele 
quando acaba, ele me chama.  Ele, agora, tá assim. Não tá fazendo 
mais na fralda, graças a Deus. 

 

 

 
Uma das queixas sinalizadas pela mãe na anamnese dizia respeito ao 

filho não saber pedir para ir ao banheiro, inclusive, esse era o motivo pelo qual a 

criança ainda não estava inserida em ambiente escolar. No relato materno, 

havia a preocupação com a dificuldade do filho em comunicar o desejo de ir ao 

banheiro, pois a escola poderia não perceber o ocorrido e deixá-lo sujo. Embora 

relacionada à independência do filho, a uma atividade de vida diária – ir ao 

banheiro, a queixa estava vinculada à performance comunicativa do menor. 

Na análise feita pela pesquisadora da vídeo-gravação da brincadeira 

entre o par adulto e criança, observou-se um comportamento ansioso e diretivo 

da mãe, indicando que a responsável não oferecia oportunidades para o filho ter 

mais autonomia. Na ocasião, pôde-se perceber também uma conduta materna 

de “professora”. Segundo Machado (2000), a respeito da descrição dos tipos de 

pais feita pelo método Hanen, o perfil “professor” é aquele que não brinca com 

seu filho, mas que está sempre ensinando tudo a ele. 
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No grupo terapêutico, tais perfis foram comentados considerando que 

condutas familiares menos afinadas com a orientação de observar, esperar e 

escutar (Pepper e Weitzman, 2004) comprometem as oportunidades de 

comunicação da criança e, consequentemente, o intercâmbio social. 

Ao segundo encontro terapêutico grupal, a mãe foi perguntada sobre a 

existência de dúvidas e/ou diferenças a respeito da intervenção orientada para 

ser utilizada com o filho. Nessa circunstância, ela declarou o fato de ele já estar 

indo ao banheiro sozinho como uma mudança do comportamento infantil e da 

relação familiar. 

Comparando-se a queixa materna inicial, sobre não saber pedir para ir ao 

banheiro, com a fala da criança, “mãe, eu quero fazer cocô”, reproduzida pela 

mãe, vê-se a substituição da falta de atitudes comunicativas, que informassem a 

necessidade fisiológica, pela comunicação verbal supracitada. Isso significa que 

antes da enunciação ora apresentada não se observava a intenção 

comunicativa de compartilhar com o outro o desconforto causado pelo evento 

fisiológico; e menos ainda, a solicitação de auxílio dirigida à mãe. 

A responsável pôde relatar mais uma vez essa diferença relacional 

quando colocou-se disponível para ajudar o filho e recebeu um feedback 

positivo, como aparece no trecho: “aí, quando você acabar, você me chama! 

Aí, ele quando ele acaba, ele me chama”. Isso evidencia o estreitamento da 

relação da díade mãe-criança e mostra como a troca dialógica se deu afinada, 

com uma resposta imediata e favorável à expectativa. 

Baseando-se no enunciado “ele, agora, tá assim”, também fica evidente 

a percepção materna dessa mudança das atitudes de comunicação do filho e, 

consequentemente, da díade. Acredita-se que tal avanço na linguagem da 

criança e em suas relações foi possível mediante à observação da mãe de seu 

próprio comportamento, conforme sua participação no grupo. 

De acordo com Machado, Berberian e Massi (2007), ao promover novas 

relações interpessoais, o grupo torna os indivíduos receptivos a diferentes 

experiências, conhecimentos e possibilidades de pensar e agir nas relações. 

Mantendo-se nessa lógica, como já dito anteriormente, o aumento da 

sensibilidade dos pais para as intenções comunicativas da criança produz 

efeitos tanto no aprendizado da linguagem infantil como no relacionamento 

entre pais e filhos (MACHADO, 2000). 
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Interlocução 2 

De forma a contribuir com a reflexão das mães a respeito da percepção 

de diferenças no comportamento comunicativo do par interacional com efeito na 

relação familiar-criança, pertenceu à abordagem terapêutica a indagação às 

responsáveis sobre a observação dessas mudanças, particularmente as que 

estivessem ligadas ao conteúdo das discussões grupais. 

 

 

D-T: E você, ES?/.../ O que você já viu de diferença assim, do que a 
gente já conversou? ES: A diferença enquanto, embora assim, ele não 
viva assim comigo, talvez porque eu faça as vontades, mas com a 
minha mãe, ele guarda as coisinhas. [É, eu vi que ele, e até por impulso 
também, de não pode fazer porque não pode fazer, ensinar a ele 
porque não pode, eu acho que ajudou bastante, tipo, a agressão 
que ele tava comigo. Acho que ajudou bastante. 
D-T: [Já melhorou um pouquinho? Tá menos agressivo? 
ES: Tanto que, ah, você viu que ele não fez muita coisa comigo. Aí, 
daquela semana retrasada, ele fez muita grosseria. Eu batia, falava 
“não pode”, falava “não pode fazer”. 
D-T: É, hoje, eu vi que ele até ameaçou a te bater, mas, aí, você foi 
e falou “não, não pode bater na mamãe”. E, aí, não insistiu. Até 
falei com você: “olha, não cria estresse pra ele, não, porque, se 
não, ele vai acabar não ficando bem”. 

 
 

 

Em anamnese, a mãe referiu que o comportamento do filho era 

agressivo. Na observação da filmagem da brincadeira entre a díade, verificou-

se, a respeito da mãe: atitudes ansiosas, diretivas e repressoras; estilos 

“salvador” (sempre quer fazer tudo por seu filho, impedindo-o de desenvolver 

suas próprias habilidades e personalidade) e “professor”, segundo Machado 

(2000); não “entrava” na brincadeira do filho e , quando isso acontecia, a criança 

se irritava; uso de linguagem imperativa na relação com o menor a ponto de 

estressá-lo, fazendo-o chorar. 

Em “até falei com você: ‘olha, não cria estresse pra ele, não, porque, 

se não, ele vai acabar não ficando bem’”, a terapeuta retoma com a 

responsável uma das considerações feitas a respeito do tratamento dirigido à 

criança, típico de seu perfil materno. Na ocasião, discutiu-se sobre o prejuízo 

causado à qualidade das trocas dialógicas pelas condutas diretivas e ditatoriais, 

nas quais a mãe assume e propõe posição hierarquicamente superior ao 
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infante. Isso cria um desequilíbrio na relação da díade de forma a provocar um 

distanciamento afetivo entre as partes. Após essa intervenção terapêutica, 

verificou-se uma nova postura da mãe (É, hoje, eu vi que ele até ameaçou a te 

bater, mas, aí, você foi e falou “não, não pode bater na mamãe”. E, aí, não 

insistiu), comentada aqui pela terapeuta e demonstrada pela familiar, como se 

vê a seguir. 

Em seu relato exposto no grupo, a responsável relacionou a aplicação de 

estratégias discutidas na terapia grupal com a melhora comportamental do 

menor e, consequentemente, da relação da díade mãe-filho. Tais fatos podem 

ser demonstrados nos seguintes recortes dialógicos: “ensinar a ele porque 

não pode, eu acho que ajudou bastante, tipo, a agressão que ele tava 

comigo”, “Tanto que, ah, você viu que ele não fez muita coisa comigo. Aí, 

daquela semana retrasada, ele fez muita grosseria. Eu batia, falava “não 

pode”, falava “não pode fazer”. 

A respeito disso, vale relembrar as considerações de Goldfeld (2002), 

Goldfeld e Chiari (2003), Lemes, Lemes e Goldfeld (2006) sobre o processo de 

evolução das funções mentais. Inicialmente, o desenvolvimento cognitivo é 

interpsíquico, pois surge da mediação da linguagem do adulto nas funções de 

atenção, percepção e memória da criança. E, mais tarde, esse desenvolvimento 

torna-se intrapsíquico, fase em que a criança já pode regular sozinha seu 

comportamento, o que é essencial para o desenvolvimento psicológico infantil e 

depende da aquisição de linguagem. De acordo com Penteado et al. (2005), é 

no espaço da família que o indivíduo estrutura-se psiquicamente e constitui-se 

como sujeito.          

    Nesse sentido, na situação social vivenciada pelo par dialógico 

anteriormente descrita, a mediação materna na aprendizagem infantil de regras 

sociais caracterizou a evolução das funções mentais, fazendo com que o filho 

pudesse controlar o próprio comportamento (“ensinar a ele porque não pode, 

eu acho que ajudou bastante, tipo, a agressão que ele tava comigo”). 

Dessa forma, cabe retomar também uma das contribuições de Vygotsky: o 

aprendizado impulsiona o desenvolvimento das funções mentais (WERNER, 

1997; GOLDFELD, 2002; GOLDFELD & CHIARI, 2003; LEMES, LEMES & 

GOLDFELD, 2006). 
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Interlocução 3 

Um dos temas trabalhados nos encontros grupais com as mães foi “o 

brincar” como parte integrante das situações interacionais com os filhos e, por 

isso, instrumento para o desenvolvimento linguístico infantil. 

 

 

ES: Eu achava que tinha que ter mais brinquedo. Era o bastante já. Já 
estava fazendo a minha parte. Dei aqueles brinquedos. Já era o 
bastante. 
NJ: Isso! 
ES: Eu, hoje, acho que não é só ter o brinquedo, mas ter o tempo pra 
brincar com ele. 
NJ: É! 
 

 
Como já apresentado previamente, a evolução da brincadeira infantil está 

relacionada com o nível de aprendizagem linguística da criança; assim como o 

desenvolvimento infantil está intimamente ligado ao contexto sócio-histórico 

onde o sujeito encontra-se desde seu nascimento (GOLDFELD & CHIARI, 

2003). 

De acordo com Hage, Nicolielo e Lopes-Herrera (2008), de modo geral, o 

contexto familiar é o ambiente no qual o infante encontra-se inserido desde as 

primeiras etapas da vida. Isso significa que a criança aprenderá a partir de suas 

relações sociais (principalmente, familiares) e é na dependência dessas que seu 

desenvolvimento seguirá. Abordar esse assunto no espaço grupal levou às 

mães a refletirem sobre como as mesmas estariam proporcionando o momento 

da brincadeira aos filhos. No relato de ES, vê-se que, antes, a mesma 

acreditava que prover os brinquedos à criança já era o suficiente para que 

estivesse fazendo sua parte, contribuindo com o desenvolvimento infantil (”Já 

estava fazendo a minha parte. Dei aqueles brinquedos. Já era o bastante”). 

Em seguida, a responsável demonstra a ampliação de seu ”olhar” quando 

entende que, para o adulto promover, de fato, a aprendizagem/desenvolvimento 

da linguagem infantil num contexto lúdico, é necessário mais do que a presença 

do brinquedo, é preciso disponibilizar tempo para tal (“eu hoje acho que não é 

só ter o brinquedo, mas ter o tempo pra brincar com ele”). As duas 

situações são reforçadas pela fala de outra mãe (NJ), que comenta: “isso!”, 
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“É!” Confere-se, dessa forma, mais segurança à mãe ES no que se refere a 

sua observação. 

No instante em que NJ faz esses comentários, a mesma ocupa um papel, 

uma forma de estar no grupo que constitui sua maneira de ser, segundo sua 

história (MACHADO, BERBERIAN & MASSI, 2007), e que corresponde à 

experiência prévia de participar do grupo terapêutico como mãe de criança com 

alteração de linguagem. Assim, nota-se, inicialmente, a identificação de NJ 

no/com o discurso de ES, como ocupantes do mesmo lugar, ou seja, mães que 

transpuseram o empoderamento dos brinquedos para si mesmas. Machado, 

Berberian e Massi (2007) ainda consideram que, nas relações grupais, os 

sujeitos têm a possibilidade de troca e flexibilização de papéis como mecanismo 

desenvolvido dinamicamente para lidar consigo e com o outro. Nesse sentido, 

ao identificar-se com ES, a responsável NJ ocupou um segundo papel no grupo 

– mediadora, uma vez que validou seguidamente as observações de ES 

(“Isso!”, “É!”) como forma de caracterizar satisfatoriamente a aprendizagem 

obtida por ES (“Eu hoje acho que não é só ter o brinquedo, mas ter o tempo 

pra brincar com ele”). 

 
Interlocução 4 

Como parte da dinâmica grupal, era previsto o processo de mediação 

conduzido pela terapeuta e, eventualmente, também por outros membros do 

grupo que pudessem atuar com o papel de facilitador das aprendizagens 

promovidas pelo grupo terapêutico junto às mães participantes. 

 

D-T: /.../ Que foi assim, naquela parte das orientações, o que que foi difícil 
pra você? 
NJ: O que que foi difícil pra mim? Logo no começo, é porque eu não 
conseguia me adaptar ao jeito das brincadeiras dele, né? Quando ele 
começava a brincar, assim, pra mim poder pegar o jeitinho, pra chegar 
perto dele, assim, pra gente continuar a brincadeira do jeito que ele 
queria, foi bem difícil. 
D-T: Então, foi exatamente o que eu falei, né? Às vezes, a gente até 
começa. A criança escolheu um brinquedo e, aí, a gente meio que olha 
pro brinquedo, e olha assim, olha, não sei o que fazer com esse 
brinquedo, não. Não sei como brincar com isso, não. Aí, a gente escolhe 
bem assim, ali no meio dos brinquedos que tem pra brincar com a 
criança, a gente escolhe o que é mais fácil pra gente, porque a gente 
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quer começar a brincadeira. Só que a criança já fez a escolha. E aí, 
quando a gente faz uma outra escolha, é difícil casar isso com a da 
criança porque aquele outro brinquedo que a gente escolheu, já estava 
ali pra criança ver e ela não escolheu. Ela não tinha interesse naquilo. 
Então, assim, se a gente quer estimular a fala da criança, a brincadeira 
da criança, é melhor quando a gente parte do interesse dela, entendeu? 
Porque a gente tem mais condição de se adaptar à brincadeira da 
criança, entendeu? Então, vamos lá. Então, você falou dessa dificuldade 
que eu também já tinha percebido. Vocês percebem isso também, essa 
dificuldade de vocês? 
ES: Eu tinha dificuldade. Eu vou te ser sincera. A senhora sabe que eu 
não sou de mentir. Tem tanto trabalho aqui e criança o dia todo chorando 
no meu ouvido, e quando eu chegava em casa, não tinha paciência de 
brincar. É, eu olhei no armário. Tinha a massinha que tem um ano. A 
caixa de massinha que tem 1 ano, mas eu nunca sentei pra brincar com 
ele. E ele, naquele dia, eu vi que eu tinha que ter um tempo pra 
brincar com ele. E aí, eu peguei a massinha. Pode ver hoje, ele quer a 
massinha. Ele quer brincar com a massinha. E lá, e tava 1 ano lá, a 
massinha lá e eu não tinha aquele tempo de sentar, seja 10 ou 20 
minutos. Eu achava que eu não tinha que sentar pra brincar. Sentei, 
peguei aquela massinha que já estava guardada há maior tempão e vi a 
necessidade de sentar pra brincar com ele. E ele se sentiu mais à 
vontade pra sentar. Brincou comigo com a massinha. O pai chegou 
na hora. Botei o pai pra sentar, pra brincar com ele, que eu tinha que 
fazer a janta. O pai sentou e brincou com ele. Eu acho que eu não tinha 
aquele, mesmo 10 ou 20 minutos, que seja pra sentar com ele, eu não 
tinha. E hoje, eu separo aquele minutinho pra sentar com ele. 

 

 

Assim como na interlocução 3, aqui, a “fala” de NJ foi utilizada como 

ferramenta de mediação pela terapeuta D-T (fonoaudióloga). Como afirmam 

Santos e Montilha (2016), “o fonoaudiólogo utiliza da interpretação da fala dos 

sujeitos do grupo para promover os deslocamentos das posições discursivas e 

para realizar sua intervenção, fazendo com que ocorram as trocas de papéis 

entre os membros do grupo, conhecendo as dificuldades e potencialidades 

individuais e em grupo.” 

A exposição da dificuldade apresentada pela mãe NJ vista, por exemplo, 

em: ”eu não conseguia me adaptar ao jeito das brincadeiras dele” ao lado 

da fala da terapeuta, também enquanto sujeito passível de ter a mesma 

dificuldade (“a gente escolhe o que é mais fácil pra gente”, “quando a gente 

faz uma outra escolha, é difícil casar isso com a da criança”), formou um 

campo fértil para a identificação por parte de outra mãe integrante do grupo de 

sua própria história pessoal. 
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Assim, após a reflexão sugerida à unidade grupal pela terapeuta em: 

“vocês percebem isso também, essa dificuldade de vocês?”, a responsável 

ES pôde enxergar-se naquele cenário, entendendo que, em algum momento, 

elas pertenciam ao mesmo contexto de dificuldades para iniciar/desenvolver a 

brincadeira com a criança. A partir disso, sentindo-se acolhida nesse espaço, foi 

possível obter a participação dessa mãe na discussão terapêutica. Conforme 

considera Machado (2007), no grupo, a partir da qualidade das relações 

formadas em seu interior, é possível que os sujeitos se reconheçam no/pelo 

outro e, assim, compreendam melhor tanto suas próprias dificuldades como as 

do outro, permitindo que elas sejam ressignificadas. 

A participação da mãe ES no grupo deu-se através do relato de suas 

dificuldades (“Eu tinha dificuldade”, “não tinha paciência de brincar”); de 

seu entendimento da necessidade de mudança das atitudes das figuras materna 

e paterna com o filho (“naquele dia, eu vi que eu tinha que ter um tempo pra 

brincar com ele”, “Eu achava que eu não tinha que sentar pra brincar”, 

“Botei o pai pra sentar, pra brincar com ele”); além dos resultados obtidos 

com a transformação da relação familiar-criança (“E ele se sentiu mais à 

vontade pra sentar”, “Brincou comigo”, “O pai sentou e brincou com ele”, 

“E hoje, eu separo aquele minutinho pra sentar com ele”).  

 

Interlocução 5 

A alteração de linguagem apresentada pela criança também gerava 

sintomas nos familiares. A sensibilização dos membros do grupo para essa 

questão também foi um dos objetivos das discussões. 

 

 

D-T: /.../ Agora fala a parte mais assim, é, a que eu acho que foi a parte 
que mais mexeu comigo e talvez tenha sido a parte que mais mexeu com 
você. Se você quiser falar um pouquinho. É, o que que te incomodava? 
Incomodava mais seu filho não falar ou o que de repente alguns 
vizinhos, alguns familiares falavam? Que que eles falavam, NJ? 
NJ: Era o que me incomodava mais eram os vizinhos e os parentes. 
Mais parentes do que vizinhos, né? Porque os vizinhos de fora mesmo 
sempre me davam força: “Não se incomoda não que ele vai falar”, mas os 
meus parentes ficavam chamando ele de “mudinho”. “Olha o mudinho 
aí!” ((chora)) 
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VO: É a mesma coisa que fazem com o meu. 
 

 

Conforme já foi visto, Laplane, Batista e Botega (2007) afirmam que o 

grupo de mães e pais promove a expressão de observações, sentimentos, 

dúvidas e preocupações referentes ao desenvolvimento da criança, o que abre 

espaço para a troca de ideias e experiências entre os participantes. Nesse 

panorama, Wiethan, Souza e Klinger (2010), em seu estudo sobre a eficiência 

da abordagem grupal com mães de sujeitos com distúrbios de linguagem, 

reiteram a observação feita em 2007 pelos autores supracitados ao 

considerarem a existência de sintomas mais intensos de ansiedade, angústia e 

desapontamento sendo vivenciados pela família em momento anterior à 

intervenção. 

NJ quando perguntada: “incomodava mais seu filho não falar ou o 

que de repente alguns vizinhos, alguns familiares falavam?”, a responsável 

valorizou os efeitos extracomunicativos, o impacto psíquico provocado nela 

mesma em função da maneira como, principalmente, seus parentes faziam 

referência à dificuldade do menor: “olha o mudinho aí!”. Pelo fato de essa 

forma pejorativa de tratamento vir de pessoas da própria família, das quais se 

esperaria maior compreensão e respeito, isso potencializa as sensações de 

angústia e desapontamento da mãe. 

Essa declaração de NJ teve eco na história vivenciada por VO, como ela 

mesma demonstra em: “é a mesma coisa que fazem com o meu”, referindo-

se à situação semelhante experimentada com seu filho e outros familiares. 

 

 
3º ENCONTRO TERAPÊUTICO GRUPAL 

Interlocução 6 

Como conduta durante os encontros grupais, já visualizada na 

interlocução 4, terapeuta e outros membros do grupo mediavam a percepção 

materna a respeito de possíveis mudanças ocorridas na relação com o filho.  
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D-T: E você falou que está brincando mais. Você acha que mudou a sua 
brincadeira com ele, a maneira de você brincar com ele? 
DS: É, mudou. 

D-T: Que que você acha que mudou? 
DS: Que assim, mudou porque assim, como que eu vou explicar pra você? 
A gente brincava, mas não era aquele interesse brincar ali, de contar 
história. Às vezes, ele me chamava pra brincar, aí eu, não, [mamãe tá 
NJ: [Brincava sem o gosto. É assim porque o meu começo era assim. 
D-T: Ah! 
DS: Vai brincar lá, vai brincar lá. Aí, aí, agora, “vamos brincar, vamos 
brincar”. Aí,  às vezes, eu desligo até a televisão. Vou lá, desligo a 
televisão. “Tá, vamos brincar, vamos brincar. Já trago o brinquedo”. Jogo 
tudo na sala. Bagunço a casa. 
D-T: Ótimo! 
DS: Às vezes, até quando a gente vai terminar a brincadeira, ele até, 
“não mamãe, não mamãe, senta, senta”. 
/.../ 
D-T: /.../ Então você acha que ele tá gostando mais de brincar com 
você? 
DS: É, acho que sim. 
D-T: E você, tá gostando mais de brincar com ele? 
DS: É, tô me divertindo ((fala sorrindo)). Parece até que eu voltei 
no tempo de criança. 

 

 

A queixa materna de DS estava relacionada à dificuldade do filho em 

expressar-se. DS afirmou que quando o filho queria explicar alguma coisa, fazia 

sons e gestos e, ainda assim, ela não o entendia. 

Sob análise, a brincadeira da díade mostrou atitudes maternas diretivas 

e, segundo Machado (2000), do tipo “professora”. Considerando essa 

observação inicial e, na sequência, a participação materna no grupo terapêutico, 

a terapeuta, ao perguntar à responsável: “você acha que mudou a sua 

brincadeira com ele, a maneira de você brincar com ele?” abre espaço para 

a reflexão materna de suas atitudes no contexto lúdico com a criança. Ainda, ao 

falar sobre o assunto, possibilita a autoescuta da descrição sobre como se deu 

a mudança nessa relação, o que prepara o sujeito para novas reflexões 

necessárias a novas aprendizagens. 

A mãe DS considera que antes não existia interesse/prazer em estar 

naquele espaço dialógico e, por essa razão, quando solicitada pelo filho para 

participar da brincadeira, a mesma se esquivava como aparece em: “a gente 

brincava, mas não era aquele interesse brincar ali”; “às vezes, ele me 
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chamava pra brincar, aí eu, não”; “vai brincar lá, vai brincar lá”. 

A partir da fala materna sobre a falta de interesse/prazer no momento da 

brincadeira com o filho, a mãe NJ encontrou elementos comuns ao que já 

experimentou em situação semelhante e, por isso, significou a sensação da 

outra mãe quando comentou: “brincava sem o gosto. É assim porque o meu 

começo era assim”. Nesse momento ela também assume a mediação do 

grupo. 

A respeito disso, Machado (2007) comenta que na medida em que um 

membro do grupo assume outro papel, inscreve-se no grupo a possibilidade de 

mudança de papéis. Assim, entende-se que se um pode mudar, os outros 

também podem. Se há condição favorável para que pessoas que se julgam 

incapazes ocupem uma posição de capacidade, tal condição corresponde à 

possibilidade de flexibilização de papéis, qualidade que atribui ao grupo um 

caráter terapêutico. 

De modo a apresentar a diferença que houve na relação com o filho, a 

responsável DS cita que agora o convida para brincarem juntos, chegando a 

eliminar possíveis distratores como a televisão, para garantir um momento de 

interação somente entre os dois (aí, aí, agora “vamos brincar, vamos 

brincar”; Aí, às vezes, eu desligo até a televisão). Como resposta a esse 

novo comportamento materno de interesse e procura do parceiro infantil para a 

brincadeira, a criança também se propõe, naturalmente, a estabelecer uma nova 

forma de relacionamento com sua mãe, comunicando melhor o desejo de tê-la 

junto (Às vezes, até quando a gente vai terminar a brincadeira, ele até, 

“não, mamãe, não, mamãe, senta, senta”). 

Considerando o relato supracitado da responsável, a terapeuta dirigiu à 

mãe duas perguntas (Então, você acha que ele tá gostando mais de brincar 

com você?; E você, tá gostando mais de brincar com ele?). Com isso, o 

objetivo foi favorecer a associação de ideias da mãe a respeito da 

correspondência existente entre a mudança de interesse e perfil comunicativos 

dela e da criança, a partir da autoescuta. Para esse questionamento, foram 

obtidas as seguintes respostas, respectivamente: “é, acho que sim”; “é, tô me 

divertindo ((fala sorrindo)). Parece até que eu voltei no tempo de criança”. 

Essas declarações maternas sugerem a percepção de que para a responsável 

existe a possibilidade do filho estar gostando mais de brincar com ela; e que a 
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mesma tem apresentado mais interesse por compartilhar esse momento lúdico 

com o menor, de maneira a sentir-se feliz e criança novamente. 

 

Interlocução 7 

No espaço grupal, lugar de acolhimento e de escuta, assim percebido 

pelas mães, as mesmas sentiam-se com vontade de compartilhar 

acontecimentos inusitados/interessantes na interação com os filhos. 

 

 

D-T: Fala DS! 
DS: Não, é outra coisa que eu estou achando interessante, que ele agora 
quer ficar muito comigo na cozinha. Aí, eu fico olhando assim ele, aí ele 
vai lá, pega, vai lá, abre  lá o meu armário. Aí, “mãe”, aí fala o nome. 
”Mãe”, aí ele: “é colher, né?” Aí, eu: “É a colher. Você vai fazer o que 
com a colher?” ((em seguida, responde a criança)) “Vou papar”. Aí, tá. 
Aí, pega lá. “Mãe, faca cortar, cortar”. Aí, com a faca assim, “cortar mãe!” 
Aí eu: não, isso aí você não pode brincar porque machuca neném. Aí, eu 
falo: “bota lá!” Aí, ele vai lá e bota. Aí ele: “mãe, liquidificador, né, mãe?” 
Fica tudo agora querendo saber. 

 

 

Os trechos “ele agora quer ficar muito comigo na cozinha” e “fica 

tudo agora querendo saber” exemplificam a mudança na relação entre o par 

adulto e criança; mostram a aproximação do filho à rotina materna, que serve 

de cenário para o desenvolvimento de trocas dialógicas (”Mãe”, aí ele: “é 

colher, né?” Aí, eu: “é a colher. Você vai fazer o que com a colher?” ((em 

seguida, responde a criança)) “Vou papar”), e o maior interesse pelo “mundo”, 

pelo que está a sua volta (pessoas, objetos, etc.). 

De acordo com a observação feita por Penteado et al. (2005), aos 

poucos, a mãe vai aprendendo a aproveitar oportunidades do dia a dia e a fazer 

uso da linguagem em contextos dialógicos produzidos no âmbito familiar, 

colaborando com a constituição da subjetividade da criança. Dessa forma, a 

linguagem constitui o pensamento do sujeito, e significa a maneira como ele 

recorta e, percebe o mundo e a si mesmo (GOLDFELD, 2002). 
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Interlocução 8 
 

A mudança na relação familiar/criança, além de ser vista no contexto 

dialógico entre mãe e filho, também era percebida na interação do filho com o 

pai, como interlocutor adulto. 

 

 

DS: É, até eles saíram, hein, NJ? Até ele sair, que ele ((pai)) não saía 
com o filho, ele tá passando a sair. 
D-T: Ah, gente! 
DS: “Vamos ali com o papai, que não sei o quê” ((mãe reproduz o que 
o pai fala  para seu filho)). Ele tá chamando assim. Na verdade, você 
já vê diferença. 
D-T: Com certeza! E eu lembro. Se duvidar, acho que foi da última vez que 
você teve aqui que você falou exatamente isso. Ah é, “porque meu esposo 
quase não leva ele pra passear, não sei o quê, nã, nã, nã” Aí, você me 
confirma porque eu posso estar meio esquecida, mas eu acho que era. Até 
porque seu filho, às vezes, fazia um pouco de birra e tal e aí, é como se 
o seu esposo não quisesse assim, ver esse momento de birra e assim, 
saísse. Era esse o caso? 
DS: Era. 
D-T: E aí, ele evitava de sair pra não acontecerem essas coisas. 
DS: Também. E tipo assim, também porque ele não falava e ele, às 
vezes, queria conversar. 

 

 

 

 

 

Como produto de uma relação mais afinada entre mãe e filho, já 

observada nas interlocuções 6 e 7, obteve-se um comportamento comunicativo 

infantil mais interativo e, com isso, a construção de um novo modo de interação 

entre pai e filho. Esse mesmo impacto pôde ser observado na interlocução 4. A 

respeito disso, retoma-se o que as autoras Wiethan, Souza e Klinger (2010) 

comentam sobre a abordagem terapêutica grupal: pode modificar o exercício da 

função materna e do papel paterno (esse de forma indireta), considerando o 

efeito familiar dos aspectos trabalhados no grupo. 

Segundo a fala materna, anteriormente, havia menos engajamento paterno 

na relação com o filho e a responsável atribuiu isso, em princípio, a duas razões: 

a questão comportamental e o desempenho comunicativo do menor. 

A respeito de um comentário materno feito previamente, a terapeuta 

relembrou e quis confirmar: “seu filho, às vezes, fazia um pouco de birra e tal 

e aí, é como se o seu esposo não quisesse assim, ver esse momento de 
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birra? Era esse o caso?”. Diante dessa pergunta, a mãe responde 

positivamente (“era”). Ela acrescenta que o pai não demonstrava interesse em 

levar o filho como companhia para os lugares “também porque ele (criança) 

não falava e ele (pai), às vezes, queria conversar”. 

A mudança na performance interativa/comunicativa do pai com a criança 

foi descrita pela mãe em alguns momentos (Até ele sair, que ele ((pai)) não 

saía com o filho, ele tá passando a sair; “Vamos ali com o papai, que não 

sei o quê” ((mãe reproduz o que o pai fala para seu filho)). Ele tá chamando 

assim. Na verdade, você já vê diferença). Percebe-se aqui que, à medida que 

o pai passava a ter maior compreensão da condição do filho e do papel do adulto 

na promoção da linguagem infantil, a criança apresentava maior retorno comunicativo. 

Isso despertou no pai o desejo de ter o filho junto de si para a realização de trocas 

dialógicas e para compartilhar momentos com o menor. 

Conforme apresentado, a família, ao conseguir compreender angústias e 

experiências que a criança vivencia, aumenta a empatia e a disposição para 

ajudá-la a superar suas dificuldades (SANTOS, MONTILHA, 2016). 

Interlocução 9 

Houve relatos maternos relacionando a brincadeira com o filho como um 

momento de dificuldade da mãe (visto também na interlocução 4). Nesse 

contexto, abordara-se a relação existente entre a evolução da brincadeira da 

criança e seu desenvolvimento linguístico e a forma como o adulto pode, a partir 

da situação lúdica, ser coparticipante da aprendizagem da linguagem infantil. 

 

D-T: Você teve alguma dificuldade, NJ? Você lembra de alguma 
dificuldade que você teve em algum momento? 
NJ: A minha dificuldade maior é quando a gente não 
brincava ((risadas)). D-T: Então, era antes de começar essa 
mudança toda? 
DS: Eu acho que as dificuldades vão sumindo a partir do momento que 
a gente vai brincando e desenvolvendo história. Eles vão se 
interessando. 

 

 

A mãe NJ sinaliza ter dificuldade maior quando não exercia o “brincar” com 

o filho (“A minha dificuldade maior é quando a gente não brincava”). 
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Como já descrito, a evolução das brincadeiras está relacionada com a 

aquisição da linguagem (GOLDFELD & CHIARI, 2003), portanto, o relato feito 

pela mãe sobre sua dificuldade em razão da falta do momento lúdico com o filho 

mostra a associação com o quadro de atraso de linguagem do menor. 

Enquanto mediadora, D-T, ao dirigir uma pergunta direta à mãe NJ (“Você 

lembra de alguma dificuldade que você teve em algum momento?”), 

acreditou que ela teria maiores condições de iniciar uma discussão sobre esse 

tema, uma vez que já havia tido a experiência com um grupo terapêutico anterior. 

O objetivo de D-T com isso era que houvesse a possibilidade de que a fala dessa 

mãe ecoasse nas demais, havendo identificações.  

Tal relato ecoou nas demais mães. Seguindo o mesmo raciocínio, a mãe 

DS reconhece a importância do faz-de-conta e da narrativa, pois a isso associa 

o desaparecimento de suas dificuldades comunicativas conforme o par mãe e 

filho vai construindo a brincadeira, uma história. Isso faz com que a criança 

tenha mais interesse na/pela atividade, facilitando o próprio processo da 

brincadeira entre eles (“Eu acho que as dificuldades vão sumindo a partir 

do momento que a gente vai brincando e desenvolvendo história. Eles vão 

se interessando). E, com a evolução da brincadeira, mediante a intervenção 

do adulto, ocorre o desenvolvimento linguístico infantil que, por sua vez, 

favorece a abordagem familiar para a aprendizagem de etapas mais 

complexas da brincadeira. Como Goldfeld e Chiari (2003) afirmam: é necessário 

o desenvolvimento linguístico para a criança alcançar as etapas mais 

complexas da brincadeira e brincando, a criança desenvolve a linguagem. 

 

4º ENCONTRO TERAPÊUTICO GRUPAL 

 

Interlocução 10: 

 Como já sinalizado, a brincadeira foi um dos assuntos recorrentes na 

discussão grupal. Dentro dessa temática, as mães apresentavam algumas 

ideias a respeito do desenvolvimento da linguagem infantil, o que revelava o 

lugar que as mesmas acreditavam que criança e adulto ocupavam. 
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D-T: /.../ você achava que dando os brinquedos pra ele 
ES: [Era o bastante. 
D-T: [Era o bastante. Mas você achava o que? Que ele fosse, como ele 
tinha o brinquedo, ele tinha como brincar e ele ia se desenvolver 
assim, brincando sozinho? 
ES: É. Eu vi que o brinquedo ficava lá e tinha inúmeros brinquedos, mas 
eu não sentava lá com ele. Ele tinha um monte de massinha lá. Eu nunca 
peguei a massinha pra brincar com ele. A primeira coisa que ele chegou 
aqui na D-T, foi o dia que ele veio, ((a criança então falou)) “massinha”! Ele 
se interessou pela massinha e antes eu vi que ele não se interessava. 
Brincava, mas não sabia o que que era. Eu não mostrava a corzinha pra 
ele. Não mostrava o que que era. Não fazia bichinho pra mostrar com 
aquela massinha. A primeira coisa que ele chegou aqui foi ((dizendo)) 
“massinha, me dá a massinha, vamos brincar com a massinha?”. É o 
interesse mesmo pelas coisas. 
D-T: /.../ você tinha comentado também /.../ como se, de repente, você 
tivesse colocando no seu filho, a questão de ele ter a própria 
dificuldade, como se a [dificuldade 
ES: [Fosse só dele. 
D-T: Fosse só dele e tal, né? E agora, você assim já pensa diferente 
disso? 
ES: Penso. Já pensei no momento em que eu mudei minha atitude, 
né? Já comecei a pensar e mudei minha atitude. Vi que não era só ele. 
Não era só uma cobrança dele. Tinha que me cobrar também. Que que 
eu tava fazendo pra melhorar a fala dele? E eu não tava fazendo nada. 
((risadas)) 
D-T: Ah, também não é assim. Mas assim, lembra que eu tava preferindo 
conversar assim, entre a gente, sempre do que funciona e do que não 
funciona? Tem algumas coisas que funcionam muito bem. Outras, nem 
tanto. É, o que é importante a gente estar atento, mais uma vez, estar 
atento ao que está funcionando bem. E o que está assim, mais ou 
menos, o que a gente pode fazer pra melhorar o que está mais ou menos? 
Ou o que não está funcionando tão bem? 

 

 

Machado (2007), ao tratar da dinâmica de um grupo de linguagem 

escrita, no qual adolescentes tinham a necessidade de compartilhar 

experiências de sofrimento, cita essa demanda como recorrente e geral. O 

mesmo ocorreu no presente estudo, no qual o assunto da brincadeira foi 

recorrente em 4 encontros grupais, como aparece nas interlocuções 3, 4, 6, 9, 

10 e, mais adiante em 12, 13 e 14. 

Considerando a relação entre a brincadeira e o desenvolvimento da 

linguagem infantil, na tentativa de interpretar de que forma a mãe entendia esse 

processo de desenvolvimento, a terapeuta apresentou a seguinte indagação: 
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“você achava que dando os brinquedos pra ele”. E antes que ela pudesse 

terminar a pergunta, a mãe completou a sentença: “era o bastante”, mostrando 

que já havia construído uma autoanálise diante dessa questão (acreditava que 

dar os brinquedos para o filho era o bastante) e que tal análise estaria de acordo 

com a impressão da terapeuta. 

Com o mesmo objetivo, perguntou-se à responsável se ela achava que, 

“como ele tinha o brinquedo, ele tinha como brincar e ele ia se 

desenvolver assim, brincando sozinho?”. Como resposta, a mãe, 

novamente, mostrou que, em seu entendimento inicial, estaria contribuindo 

plenamente com o desenvolvimento do filho ao oferecer-lhe brinquedos. Além 

disso, comentou sobre sua observação de prover o brinquedo para a criança e 

sobre sua atuação nesse cenário, associando a mínima exploração infantil do 

elemento lúdico a sua conduta pouco estimuladora (“É. Eu vi que o brinquedo 

ficava lá”; “mas eu não sentava lá com ele”; “Eu nunca peguei a 

massinha pra brincar com ele”; “Ele se interessou pela massinha e antes 

eu vi que ele não se interessava”; “Eu não mostrava a corzinha pra ele. 

Não mostrava o que que era. Não fazia bichinho pra mostrar”). Nesse 

instante, observa-se a apropriação da mãe ES desse espaço de participação do 

desenvolvimento linguístico do filho. 

Nos trechos supracitados, a mãe também relaciona diretamente o 

desenvolvimento linguístico infantil ao “brincar” da criança, observando numa 

releitura do contexto a figura do adulto como mediador da atividade. 

Com o interesse de provocar a reflexão da mãe de como ela se percebia 

diante da dificuldade do filho, a terapeuta apresentou a seguinte questão: 

“como se, de repente, você tivesse colocando no seu filho, a questão de 

ele ter a própria dificuldade, como se a dificuldade...”; e, mais uma vez, a 

mãe completa a fala da terapeuta “fosse só dele”. Novamente, essa prontidão 

materna para completar a fala da terapeuta sugere que a responsável tenha 

feito a análise de si mesma nesse cenário inicial e que tal análise estivesse 

compatível com a fala seguinte da terapeuta, a qual foi baseada na avaliação do 

discurso anterior da mãe (a natureza da dificuldade comunicativa apresentada 

pelo filho iniciava e encerrava-se nele mesmo, não havendo associação com o 

perfil comunicativo da mãe, por exemplo). 

Buscou-se, portanto, o autoconhecimento e uma nova postura materna 
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em: “e agora, você, assim, já pensa diferente disso?” Obteve-se, então, a 

seguinte autopercepção: “já pensei no momento em que eu mudei minha 

atitude, né?”. Aqui, a mãe localiza no tempo o momento em que mudou sua 

maneira de pensar a respeito da origem do problema de “fala” do filho. 

Sob entrevista, a mãe ES relatou as seguintes queixas com relação à 

produção de fala do menor: “Não forma frases. Ainda usa o apontar no lugar da 

fala. Não entendo o que ele fala, apenas nome das pessoas.” Ao perceber sua 

própria importância no processo de aprendizagem linguística do filho, assumiu 

corresponsabilidade por seu desempenho comunicativo, gerando cobrança a si 

mesma (“não era só uma cobrança dele, tinha que me cobrar também. Que 

que eu tava fazendo pra melhorar a fala dele? E eu não tava fazendo 

nada!”). 

Com a finalidade de desconstruir a ideia da mãe de que ela poderia estar 

negligenciando completamente esse tipo de cuidado, a fala da terapeuta tinha a 

pretensão de acolher a demanda materna e; ao mesmo tempo, de direcionar a 

avaliação da mãe para suas próprias atitudes, auxiliando-a na identificação 

daquilo que contribuiria e o que não facilitaria o processo de desenvolvimento 

da linguagem (“eu tava preferindo conversar assim, entre a gente, sempre 

do que funciona e do que não funciona”; “estar atento ao que está 

funcionando bem”). 

 

    6º ENCONTRO TERAPÊUTICO GRUPAL 

 

 

Interlocução 11 

A observação materna da aprendizagem linguística do filho era formada a 

partir dos comparativos estabelecidos entre o momento que antecedia e o que 

surgia após a intervenção adequada do adulto. 

 

 

D-T: /.../ MR falou que tinha algumas novidades pra contar e tal. E eu 
sempre gosto de saber de novidades. 
MR: Então, mamãe, papai, até então, era só mãe, pai. Mamãe, papai. Eu 
pergunto pra ele o que é isso aqui ((aponta para o olho)) e ele já fala olho, 
entendeu? Boca, orelha, tanto que eu tava ali sentada com ele e tava 
perguntando tudo de novo. Aí, ele falou tudo direitinho: dente. Só que 
assim, ainda não sai “dente”, den, den, entendeu? E a professora falou 



75 
 

que ele já tá, ela pergunta da galinha pintadinha pra eles, aí, ele já fala. Ela 
ajudando, ele já fala: “é tia”. Aí, acho que ele chamava ela de tia “Di”. Aí, 
já chama ela de tia “Didi”, entendeu? Então, assim, já tá saindo do, eu acho 
que agora assim, algumas coisas ele ainda prende a língua até ele 
começar a falar. Mas, assim, a gente tá ajudando, meu marido 
também, entendeu? Deixa ele falar quando ele quer conversar com 
alguma coisa. Mas, aí, ele pede pra explicar, aí, ele fica, pra explicar da 
forma dele, né? Aí, a gente entende às vezes. Às vezes, a gente não 
entende. Mas, assim, ele tá bem saído bastante. Já tá vendo, entendeu? 
Pra conversar, já senta pra conversar. Ele mudou bastante. 

 

 

À época da entrevista, a responsável MR mencionou que seu filho 

apontava muito; vocalizava pouquíssimo; e falava apenas parte (sílabas, talvez) 

de algumas palavras, nem sempre era produzida de forma sonoramente 

semelhante à palavra supostamente pretendida. 

Na análise do momento lúdico entre o adulto e a criança, observou-se 

comportamento ansioso e crítico da mãe, além de, conforme o método Hanen 

(Machado, 2000), condutas do tipo pai “salvador” e “professor”. Dessa forma, 

ela demonstrou dissociar sua participação da performance comunicativa infantil. 

Assim, não havia valorização materna suficiente das tentativas comunicativas 

do menor, de forma a restringir-lhe o desenvolvimento de linguagem. 

Como visto anteriormente, os mães e pais costumam ser bons 

observadores do desenvolvimento da fala dos filhos sendo, portanto, 

fundamentais para sua estimulação (VITTO, 2005). Nesse sentido, em seu 

discurso, a mãe relaciona a produção oral de palavras de maior número silábico 

com o desenvolvimento de linguagem infantil “então, mamãe, papai, até então, 

era só mãe, pai”; “ainda não sai “dente”, den, den, entendeu?”. 

Em “ela ajudando, ele já fala”, a responsável associa a atitude mediadora 

da professora com a nova emissão de seu filho. Da mesma forma, quando a mãe 

comenta “algumas coisas ele ainda prende a língua até ele começar a falar”, 

“mas, assim, a gente tá ajudando, meu marido também”, ela valoriza a 

participação do adulto, sobretudo a do pai, na construção da linguagem da criança. 

Por essa razão, na sequência de seu discurso, relata a mudança percebida no 

desempenho comunicativo do menor na qualidade da interação social com seus 

pares: “pra conversar, já senta pra conversar. Ele mudou bastante”. 

No estudo de Santos e Montilha (2016) a respeito de um grupo de 
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familiares de indivíduos com alteração de linguagem, os autores afirmam que, 

uma vez que a relação com mães e pais é o arcabouço na construção da 

linguagem, esse processo está ligado à interação social e comunicação do 

sujeito, o que é essencial para o sucesso da terapia. Dessa forma, concluem 

que realizar um trabalho em conjunto com as famílias é fundamental para o bom 

desenvolvimento da linguagem infantil e/ou do adolescente. 

 

Interlocução 12 

O espaço de discussão grupal sobre as estratégias de estimulação de 

linguagem infantil proporcionou diversos desdobramentos, inclusive, o interesse 

materno pela pesquisa de novos recursos lúdicos para auxiliar essa atividade. 

 

 

D-T: /.../ DL, eu fiquei pensando. Você tinha comentado aqui e me deixou 
muito surpresa e feliz que, conforme a gente vinha conversando aqui sobre 
algumas coisas que poderiam ajudar a desenvolver a criança, você falou 
que ficou interessada e foi até buscar na internet. Que que você achou na 
internet? 
DS: Ih, eu achei. Engraçado. Eu achei isso de, eles ensinam a fazer 
brinquedos educativos em casa. 
D-T: Ótimo! 
DS: Eu tava vendo. Aí, eu disse: “qualquer dia eu vou parar pra 
aprender direitinho”. Porque mostra passo a passo pra poder fazer em 
casa. Porque, às vezes, você não tem, assim, o dinheiro pra comprar 
na loja. Mas um material que, esses materiais, assim, garrafa pet. Aí, tava 
lá na internet: brinquedos educativos que você possa fazer em casa com 
materiais recicláveis. 
D-T: Ótimo! Nossa, que legal! Que 
beleza hein, NJ? NJ: Aprende lá e 
traz pra gente aprender também! 
SM: Aí, você traz o brinquedo pronto e aqui você ensina passo a passo. 
MR: É isso aí. 

 

 

Considerando a compreensão materna de seu papel na aprendizagem 

linguística da criança e de como elementos lúdicos podem integrar-se a esse 

processo, a responsável valorizou outras formas de interação/aprendizado (sua 

descoberta feita no acesso à internet): “eles ensinam a fazer brinquedos 

educativos em casa”. 

Quando a mãe comenta: “qualquer dia eu vou parar pra aprender 
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direitinho”; “Porque, às vezes, você não tem, assim, o dinheiro pra comprar 

na loja”; ela faz algumas demonstrações que ultrapassam perceber-se capaz de 

contribuir com a construção de linguagem da criança. Ela mostrou-se interessada 

em adquirir instruções para a confecção de elementos lúdicos, em situação 

financeira desfavorável, para, mais uma vez, sentir-se provedora do 

desenvolvimento do filho em qualquer ocasião, sem restrições. 

Nos recortes seguintes: “aprende lá e traz pra gente aprender também!”; 

“aqui você ensina passo a passo”; “é isso aí”, três mães diferentes valorizam 

essa iniciativa de DS, posicionando-a como agente multiplicador da informação no 

contexto grupal – lugar de aprendizagens –, no papel de mediadora do processo e 

de figura de confiança para essas mães. 

Conforme já exposto, o grupo terapêutico fonoaudiológico possui um 

caráter gerador e propulsor de atividades linguísticas e sociais (CORREA, 1997); 

seus efeitos levam ao enriquecimento da linguagem e dos sujeitos (MACHADO, 

2007). Isso pôde ser observado quando as quatro mães demonstraram interesse 

pela aprendizagem de confecção de brinquedos educativos. 

 
Interlocução 13 

A percepção materna da mudança da performance comunicativa do filho, 

como já sinalizado, esteve ligada à modificação do comportamento da mãe na 

relação com a criança, como no desenvolvimento da brincadeira entre a díade. 

 

  

VO: /.../ ele tá soltando algumas coisas. 
D-T: Mas você acha que ele está soltando porque? 
VO: Ah, eu tô brincando com ele. 
 

 Na análise da brincadeira entre a mãe VO e seu filho, observou-se 

inicialmente conduta materna mais ansiosa e diretiva, sendo oferecidas poucas 

oportunidades de comunicação para a criança. Também foram identificadas, de 

acordo com Machado (2000), atitudes de pai “salvador” na responsável. 

Na anamnese, a mãe VO relatou que seu filho ficava mais apontando. 

Percebia que ele queria falar, mas não conseguia. Já no comentário: “ele tá 

soltando algumas coisas”, a responsável relaciona o aparecimento de 
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produções orais da criança com (conforme a intervenção terapêutica, “Mas você 

acha que ele está soltando porque?”) a troca dialógica entre mãe e filho numa 

situação lúdica (“Ah, eu tô brincando com ele”). 

As relações estabelecidas entre os sujeitos nos diferentes contextos sociais 

podem ser entendidas como o espaço em que o processo de desenvolvimento 

acontece, afetando todos os envolvidos (LAPLANE, BATISTA & BOTEGA, 2007). 

No curso do desenvolvimento da linguagem, tanto o adulto quanto a criança 

modificam a estratégia de interação, conforme evolui sua competência linguística 

(MOGFORD & BISHOP, 2002). 

Interlocução 14 

Como parte da dinâmica do grupo terapêutico, havia a análise feita pelos 

familiares dos vídeos produzidos a partir da brincadeira entre os mesmos e as 

crianças pelas quais eram responsáveis. 

 

 
SM: Eu tô querendo que ele brinque do que eu quero brincar, não do 
que ele quer brincar que é com o outro chocalho. E eu não percebi. 
D-T: Ah, isso acontece com todo mundo? Ou já aconteceu com todo 
mundo? ((Todas afirmam que sim com a cabeça)) 
D-T: Todo mundo balançando a cabeça junto. 
DS: Acho que ele queria, tipo assim, cantar e você não aproveitou pra 
pegar um outro negócio pra cantar. Talvez, [ele 
SM: [É. O negócio dele é música mesmo. Tem razão. 
DS: Talvez, ele se distraia mais, né? 
MR: Olha lá! Ele não está brincando com o seu carrinho. 
D-T: Então, ele mostrou o que ele queria brincar. 
SM: Mas eu não enxerguei porque eu queria fazer. 
D-T: De repente, foi difícil pra acompanhar qual era a brincadeira dele. 
NJ: Eu também achei que o jeito de ela brincar com ele tá errado, né? 
Porque ele ficou de costas pra ela. Ele tá sentadinho no colo, mas ele tá 
de costas pra ela, então, não ficou de frente com ele. 
D-T: Não favoreceu a interação. 
NJ: É. 
D-T: E se ele já [tem 
MR: [É. Se ela tivesse de frente, ela teria observado mais ele falar. 
Olha lá! Olha lá! Ele pegou o brinquedo da tua mão e jogou no chão. 

 

 

 

Machado (2000) afirma que é necessário que mães e pais aprendam a 

avaliar seu próprio comportamento e percebam as reações da criança. No 
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comentário: “eu tô querendo que ele brinque do que eu quero brincar, não 

do que ele quer brincar, que é com o outro chocalho”, a mãe declara sua 

percepção da própria imposição feita ao filho sobre a escolha da brincadeira a 

ser desenvolvida entre eles. Ao mesmo tempo, conclui que o tipo de brincadeira 

que ela sugeriu não é de interesse da criança. Em tempo, a terapeuta indaga ao 

grupo de mães: “isso acontece com todo mundo? Ou já aconteceu com 

todo mundo?”. No momento em que todas as mães respondem 

afirmativamente com a cabeça, , cada uma pôde perceber que não se encontra 

sozinha em sua condição, compondo a ideia de pertencimento ao grupo, o que 

lhes confere segurança para expor suas próprias dificuldades. Como já 

apontado, o grupo é capaz de ajudar na relação entre mães e pais de diferentes 

núcleos familiares, propiciando a confiança entre seus membros (ROCHA, 

CAPORALI & LACERDA, 2003); e promove, entre outras coisas, a troca de 

ideias e experiências entre os membros (LAPLANE, BATISTA & BOTEGA, 

2007). Assim, sob o ponto de vista da mediação, a seguir, serão destacadas 

algumas dessas abordagens facilitadoras de algum tipo de aprendizagem. 

A responsável DS ao citar “acho que ele queria, tipo assim, cantar e 

você não aproveitou pra pegar um outro negócio pra cantar”, fez a mãe SM 

considerar: “é. o negócio dele é música mesmo. Tem razão”. A construção 

desse conhecimento (“É. O negócio dele é música mesmo. Tem razão”) por 

SM caracteriza-se como resultado de um processo de mediação feita por DS. 

Com esse mesmo intuito, de mediar a atenção da mãe SM, surgem os 

comentários de outras mães: “olha lá! Ele não está brincando com o seu 

carrinho”; “eu também achei que o jeito de ela brincar com ele tá errado, 

né? Porque ele ficou de costas pra ela”; “se ela tivesse de frente, ela teria 

observado mais ele falar”. 

No espaço do grupo, buscou-se discutir aspectos importantes em relação 

à aquisição de linguagem, tais como: como e por que as crianças comunicam-

se; quais são os níveis de desenvolvimento linguístico; que resultados foram 

obtidos com as atitudes de esperar, escutar e observar a criança; quais foram 

as estratégias facilitadoras da comunicação; quais foram as regras 

conversacionais etc. Considerando a discussão desse tipo de abordagem com o 

grupo de mães, foi possível obter as intervenções supracitadas (“Olha lá! Ele 

não está brincando com o seu carrinho”; “eu também achei que o jeito de 
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ela brincar com ele tá errado, né? Porque ele ficou de costas pra ela”; “se 

ela tivesse de frente, ela teria observado mais ele falar”). 

Como exposto, novamente verificou-se a mudança de papéis entre os 

participantes do grupo (visto na interlocução 3), dessa vez, acontecendo com 

um maior número de membros. Do papel inicial de interlocutoras, DS, MR e NJ) 

passaram a mediadoras da mãe SM. 

De forma a endossar observações e análises adequadas das mães como 

mais uma intervenção de caráter mediador para o grupo terapêutico, a terapeuta 

fez as seguintes complementações: “então, ele mostrou o que ele queria 

brincar”; “de repente, foi difícil pra acompanhar qual era a brincadeira 

dele”; “não favoreceu a interação”. 

Conforme Santos e Montilha (2016), o grupo mostrou-se como um recurso 

terapêutico favorável para que orientações dos terapeutas fossem efetivadas e 

incorporadas pela família. Além disso, esses autores citam que as vivências e 

sentimentos compartilhados entre os membros do grupo, conduzidos pelos 

mediadores, auxiliam na incorporação de mudanças de comportamentos 

familiares, beneficiando os indivíduos com alteração de linguagem. 

 
 

  8º ENCONTRO TERAPÊUTICO GRUPAL 
 

Interlocução 15 

Houve variadas ocasiões de relatos de mudança na relação familiar-criança 

apreciadas pela mãe. 

 

 

MP: /.../ E contou pra mim que o irmão tinha ganhado uma medalha no 
futebol e tudo. O Gabriel tá bem assim, conversando bastante mesmo, 
espontaneamente mesmo! 
D-T: Olha que maravilha! E coisa que você não via antes ele fazer. 
MP: É. Não via antes ele fazer. 

 

 

Para Penteado et al. (2005), as condições de vida do indivíduo, a 

subjetividade, as relações familiares e as relações sociais construídas nos 

contextos terapêuticos grupais têm implicações sobre a linguagem. Do mesmo 

modo, o desenvolvimento linguístico em contextos terapêuticos possibilita a 
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transformação do sujeito e das relações consigo mesmo, com as pessoas e com o 

mundo em que vive. 

No relato materno (“E contou pra mim que o irmão tinha ganhado uma 

medalha no futebol e tudo. O Gabriel tá bem assim, conversando bastante 

mesmo, espontaneamente mesmo!”), a responsável refere-se ao uso da função 

comunicativa de narrar que o filho faz quando trata com ela de um assunto de 

interesse comum – a vitória do irmão. Nesse contexto, a narrativa da criança 

demonstra o interesse do menor em compartilhar uma informação com a mãe, 

favorecendo a aproximação socioafetiva da díade. 

De forma a salientar o contraste do comportamento comunicativo da criança 

entre os momentos anterior e vigente da participação materna no grupo, a 

terapeuta considerou: “e coisa que você não via antes ele fazer”. Como 

confirmação dessa “fala” da terapeuta, a mãe refere: “é. Não via antes ele fazer”. 

Nessa interlocução, vê-se a terapeuta atuando como coordenadora, interlocutora e 

mediadora do grupo. Como afirmam Santos e Montilha (2016), o terapeuta transita 

por diversos papéis: coordenador, participante-coordenador, mediador, agente, 

interlocutor passivo e interlocutor ativo. 
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Tabela 2 – Observações maternas das crianças nos períodos pré e pós  

Terapia Grupal 

 
  

ANTES TG 
 

 
            DEPOIS TG 

 
MP 

“Não sabe pedir para ir ao banheiro”. ‘...“Mãe, eu quero fazer cocô...” ((mãe 
reproduz a fala do filho direcionada a si 
mesma)). “Aí, quando você acabar, 
você me chama!” ((mãe dirigindo-se ao 
filho)). Aí, ele quando acaba, ele 
me chama. Ele, agora, tá assim...’. 

 
MR 

“Aponta muito. Quase não fala. Fala 
pouquíssimas coisas. Fala pedaço da 
palavra.” 

‘...Então, mamãe, papai, até então, era 
só mãe, 
pai... Ainda não sai “dente”, “den”, 
“den”, entendeu?... Algumas coisas ele 
ainda prende a língua até ele começar 
a falar. Mas, assim, a gente tá 
ajudando, meu marido também... Pra 
conversar, já senta pra conversar. Ele 
mudou bastante...’. 

 

 
VO 

“Fica mais apontando. Percebe que 
ele quer falar, mas não consegue.” 

‘... “sua boba!”... ((mãe reproduz a fala 
do filho dirigida à professora)) ...ele tá 
soltando algumas coisas... Ah, eu tô 
brincando com ele...’. 

 
ES 

“Não forma frases. Ainda usa o 
apontar no lugar da fala. Não entendo 
o que ele fala, apenas nome das 
pessoas.” 

‘...Brincou comigo com a massinha...’ 
((mãe refere-se à brincadeira 
desenvolvida com seu filho)) ‘Que que 
eu tava fazendo pra melhorar a fala 
dele? E eu não tava fazendo nada’. 

 
DS 

“Quando quer explicar alguma coisa, 
faz sons e gestos e, mesmo assim, 
não entendo”. 

‘...aí, aí, agora, “vamos brincar, vamos 
brincar” ((mãe reproduz sua fala 
direcionada ao menor na ocasião)). Às 
vezes, até quando a gente vai terminar 
a brincadeira, ele até “não mamãe, não 
mamãe, senta, senta” ((responsável 
repete produção oral do filho)). 
‘...até ele ((mãe referindo-se ao pai da 
criança)) sair, que ele não saía com o 
filho, ele tá passando a sair. ...“Vamos 
ali com o papai, que não sei o quê” 
((mãe reproduz a fala do pai dirigida ao 
filho)). Ele tá chamando assim. Na 
verdade, você já vê diferença’. 
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Na tabela, são apresentadas primeiramente as queixas relatadas na 

ocasião da anamnese (ANTES TG), as quais se contrapõem com os comentários 

posteriormente realizados pelas mães a respeito da evolução apreciada (DEPOIS 

TG). Viu-se que a queixa inicial de todas as mães esteve mais restrita à 

dificuldade de produção da fala da criança (“Não sabe pedir para ir ao banheiro”. 

“Fala pouquíssimas coisas. Fala pedaço da palavra”; “ele quer falar, mas não 

consegue”. “Não forma frases”. “Quando quer explicar alguma coisa, faz sons e 

gestos”.). Já num segundo momento, os comentários maternos faziam referência a 

um contexto mais amplo, a mudanças nos aspectos de fala/linguagem, interação e 

valorização da participação familiar na relação com a criança (“Mãe, eu quero 

fazer cocô”. “Aí, quando ele acaba, ele me chama”. “Então, mamãe, papai, até 

então, era só mãe, pai”. “A gente tá ajudando, meu marido também”. “Já senta 

para conversar”. “Ele tá soltando algumas coisas”. “Eu tô brincando com ele”. 

“Brincou comigo com a massinha”. “Que que eu tava fazendo para melhorara a 

fala dele? E eu não tava fazendo nada”. “Não, mamãe, não, mamãe, senta, senta”. 

“Até ele sair, que ele não saía com o filho, ele tá passando a sair”). 
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4. CONCLUSÕES 

 
A presente pesquisa fundamenta e apresenta a proposta de um grupo 

terapêutico de mães de crianças com alterações de linguagem, assim como 

analisa e discute a percepção das mesmas, através dos relatos apresentados na 

grupoterapia, no que diz respeito às mudanças ocorridas na relação familiar-

criança. 

Quando as mães procuram o serviço fonoaudiológico, esperam ser 

acolhidas e, minimamente, atendidas em suas demandas. Na utilização do grupo 

terapêutico como ferramenta de intervenção junto à família, está inserido o 

conceito de acolhimento (ação de aproximação/relação com algo ou alguém). Ao 

ser oferecida a escuta profissional qualificada para essas mães, teve-se como 

objetivo responder de forma ética e resolutiva à demanda apresentada pelos 

usuários, considerando as possibilidades de assistência do serviço público. 

A abordagem grupal utilizada nesse trabalho segue a orientação da 

proposta Hanen, a qual entende que o desenvolvimento da linguagem do sujeito 

ocorre no ambiente familiar. Para tanto, é necessário que o responsável avalie sua 

própria conduta comunicativa e seus efeitos produzidos na criança. 

Ao tratar de saber o que cada mãe percebe de sua atuação junto à criança 

e da participação da mesma na interação adulto-infante, obtém-se informações 

quanto à identificação dos papéis assumidos no processo dialógico construído 

entre a díade – o que favorece a mudança da postura familiar na relação com a 

criança. Nesse sentido, as mudanças comportamentais observadas na díade  

deram-se por efeito de um novo cenário histórico-cultural construído pelo par 

adulto-criança. 

Das análises dos recortes dos episódios do grupo terapêutico a respeito 

dessas mudanças, algumas delas merecem ser destacadas nesse espaço textual. 

Como uma das primeiras características observadas no discurso materno, 

aparecem dois tempos verbais empregados para marcar períodos diferenciados 

de comportamento comunicativo da criança, os quais coincidem, respectivamente, 

com o momento anterior aos encontros grupais e na vigência dos mesmos. Assim, 

o perfil linguístico infantil anterior é relatado no passado, enquanto o período 

vigente é citado no presente – ressaltado com os advérbios de tempo agora/hoje 

(como se confere, por exemplo, nas interlocuções 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13 e 15). 
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Nos relatos das mães sobre as mudanças obtidas na interação com a 

criança, também aparece a percepção das mesmas sobre a relação existente 

entre a intervenção do adulto como parceiro da criança na brincadeira e o 

desenvolvimento linguístico infantil. O entendimento desse encadeamento de 

ações pode ter dois diferentes desdobramentos. Um deles corresponde ao 

contexto inicial, em que não há reconhecimento da importância da participação do 

adulto na brincadeira e o consequente subdesenvolvimento de linguagem, do 

mesmo modo em que se acredita que o papel do responsável restringe-se ao 

provimento de brinquedos à criança. O outro, a posteriori, refere-se ao maior 

engajamento lúdico do adulto em se tratando de disponibilidade de tempo e, à 

medida do possível, da sensação de prazer obtida durante a atividade e, 

finalmente, um desenvolvimento linguístico satisfatório. Esse efeito estreita-se com 

o engajamento de outros interlocutores na interação social com a criança (como se 

observa, por exemplo, nas interlocuções 4,8 e 11).  

Ainda que a queixa inicial das mães esteja relacionada com a comunicação, 

é sabido que o modo de comunicar-se com o outro informa o tipo de relação 

estabelecida entre os envolvidos. Dessa forma, não é razoável pensar que ao 

buscarem o atendimento fonoaudiológico, essas mães, subliminarmente, pediam 

auxílio profissional para terem relações sadias e de qualidade com seus filhos? 

Seria um pedido de socorro? Então, em “meu filho não fala ou fala pouco”, o 

profissional deve significar a escuta da seguinte forma: “vim pedir sua ajuda 

porque sozinha não estou conseguindo”. Sendo assim, é preciso estar atento para 

significados além do que as palavras dizem. 

Nota-se que o trabalho grupal provocou nas mães uma mudança de olhar, 

passando-se de uma visão microdimensional para uma visão macrodimensional. 

Antes, elas “olhavam” para a parte – a fala ou a ausência dela; agora, são capazes 

de visualizar o todo – o desenvolvimento infantil (como se verifica, por exemplo, 

nas interlocuções 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12 e 15). 

    Essa nova perspectiva foi possível mediante à compreensão da interseção 

entre os aspectos de fala/linguagem, interação e valorização da participação 

familiar na relação com a criança. 

Considerando como resultados desse grupo terapêutico as mudanças 

ocorridas na relação familiar-criança e o desenvolvimento da linguagem infantil, 

pode-se caracterizar como viável e efetiva a abordagem do SUS com as mães de 
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crianças com alterações de linguagem, principalmente quando se vê 

oportunidades de oferecer assistência às crianças menores de 3 anos, mesmo que 

sob abordagem indireta, e de melhorar a dinâmica familiar. Portanto, percebe-se 

seu potencial de aplicabilidade em outros serviços da rede de assistência, de 

forma a acolher inúmeras famílias da população brasileira.  

Apesar de o grupo ter a participação de mães apenas, não se deve perder 

de vista o objetivo de comprometer, em novas pesquisas, não só a figura materna, 

mas também do grupo social de origem da criança – a família. 

Vale frisar que não se trata de um grupo de orientação. O grupo de 

familiares com finalidade terapêutica possui uma proposta mais ampla: ser um 

campo fértil para mudanças no comportamento social de cada indivíduo-membro 

conforme haja a compreensão e a ressignificação das dificuldades do outro e de si 

mesmo (MACHADO, 2007). 

Das conclusões obtidas, as questões aqui expostas permitem a síntese de 

reflexões propostas no trabalho com a certeza de que elas não se esgotam, nem 

nesse trabalho, nem no momento histórico em que vive a Fonoaudiologia, 

sobretudo na interface com outras áreas, como a Psicologia. 

Na análise sob a ótica da Psicologia, é possível fazer dois comentários. O 

primeiro sugere uma relação entre o comportamento materno ansioso/diretivo e a 

existência de algum problema no histórico de saúde da mãe durante a gestação 

e/ou da criança. O segundo trata de quando o sujeito apropria-se de um novo 

discurso. Essa mudança é baseada em um conjunto de ideias e visões de mundo 

derivados da nova posição social ocupada por esse indivíduo no espaço. 

Frente ao exposto, o estudo é relevante à medida que se trata de uma 

proposta transdisciplinar em Saúde Coletiva, posicionando o fonoaudiólogo como 

mediador do grupo terapêutico.  
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Apêndice A 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Dados de identificação 
 

Título do Projeto: GEL – Grupo de Estimulação de Linguagem: uma proposta de 
intervenção fonoaudiológica com familiares de crianças com atraso de linguagem 
Pesquisador Responsável: Rosa Leonôra Salerno Soares 
Assistente: Daniela Schuewk de Aguiar Russo 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense Telefones para contato: (21) 9944-2558, (21)7331-8181 

Nome do voluntário: 
 

Idade:  anos                            R.G.   ________________________ 
Responsável legal: 

 

R.G. Responsável legal:    
 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“GEL – Grupo de Estimulação de Linguagem: uma proposta de intervenção 
fonoaudiológica com familiares de crianças com atraso de linguagem”, de 
responsabilidade da pesquisadora Rosa Leonôra Salerno Soares. 

 
Objetivo: Avaliar os resultados obtidos com a orientação fonoaudiológica a 
familiares de crianças com “atraso na fala” e sistematizar uma abordagem de 
trabalho com esse público-alvo. 
Público-alvo: Familiares de crianças com idade de 21 a 51 meses com “atraso na 
fala”, moradores no município de Duque de Caxias e recebidas no Hospital Infantil 
Ismélia da Silveira. 
Critérios de exclusão: Serão excluídos os familiares que apresentarem crianças 
inscritas na fila de espera com idade fora da faixa etária de 21-51 meses e/ou com 
comprometimentos orgânicos de natureza mental, neurológica, visual ou auditiva. 
Procedimentos: Para a seleção dos sujeitos da pesquisa serão feitos 
levantamento e triagem das queixas dos familiares em relação à fala da criança. 
Haverá uma entrevista inicial para a coleta de informações gerais sobre o 
desenvolvimento da criança. As crianças serão submetidas à avaliação de 
linguagem. Aos familiares, será aplicado um questionário com perguntas sobre o 
desenvolvimento da comunicação da criança. Será filmada a interação entre 
familiar e criança. Com a formação de um grupo de familiares, os mesmos 
participarão de reuniões periódicas, na frequência de uma vez por semana com a 
duração média de uma hora e meia cada sessão, compreendendo um período 
total em torno de 10 encontros, os quais serão filmados. Nas sessões, serão 
discutidas as diferentes formas de comunicação e modos de facilitação da 
aquisição de linguagem, considerando as atitudes que favorecem e prejudicam a 
aquisição da linguagem, hábitos orais e formas que estimulam a interação durante 



95 
 

as brincadeiras, além de responder às possíveis perguntas e informações 
solicitadas pelos responsáveis. As atividades de reavaliação de linguagem, 
reaplicação do questionário de desenvolvimento de linguagem e nova filmagem da 
interação familiar-criança serão realizadas após às reuniões com os familiares. 
Benefícios esperados: Melhora da comunicação e interação do familiar com a 
criança. Mudança no exercício da função materna/paterna. 
Concessão de imagem e audiogravação: A autorização de imagem e gravação 
de áudio será concedida mediante à assinatura deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O uso de imagens e gravações dos participantes estará 
relacionado a fins de pesquisa e publicação dos resultados da mesma. O tempo 
de posse do material de imagem/gravação será o suficiente para a transcrição e 
análise dos dados (período previsto de agosto a novembro). Após o uso 
anteriormente indicado, a destruição desse material será feita queimando-se a 
mídia onde se encontrarão tais registros. Para minimizar o constrangimento pelo 
qual os participantes poderão estar sujeitos ao serem filmados durante as 
atividades grupais, será informado, antecipadamente, ao voluntariado a respeito 
do procedimento da filmagem. Conforme os familiares preencham os critérios de 
inclusão da pesquisa, os mesmos serão esclarecidos dos objetivos do estudo e do 
uso da filmagem/gravação – recurso para garantir a fidedignidade do conteúdo e 
análise das informações transcritas no trabalho. O ambiente com os responsáveis 
também será criado de forma natural/espontânea ao se considerar que a 
mediadora do grupo (fonoaudióloga assistente da pesquisa) usará linguagem 
simples ao acesso da compreensão de todos, deixando-os à vontade para 
participarem das reuniões como preferirem. A própria atividade em grupo, na qual 
os participantes encontrarão-se em uma mesma situação e nesse espaço poderão 
dividir suas angústias, dúvidas e trocar experiências, acabará por ganhar mais 
importância do que a preocupação em estar sendo filmado. 

A participação do estudo é voluntária e poderá ser suspensa por decisão do 
participante sem prejudicar a continuidade do tratamento. As informações obtidas 
durante a pesquisa serão confidenciais e a privacidade da pessoa será garantida. 
Em caso de dúvidas, o responsável poderá fazer contato com o pesquisador 
através do telefone que consta no início desta folha. 

 

Eu, __________________________________________________________,  RG 
nº  , responsável legal por   __________,   
RG  nº  _______, declaro ter sido informado e concordo 
com nossa participação, como voluntários, no projeto de pesquisa acima descrito. 
Também autorizo o uso de imagens/gravações para fins de pesquisa e publicação 
de resultados. 

 
Duque de Caxias,  de  de    

 
  

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

Testemunha 
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Apêndice B 

 

 

Transcrição das sessões de grupoterapia 

 

 
Vídeo 1 
 
Daniela: Agora foi. Eu ia ter um siricutico 
Deise: Então eu já expliquei mais ou menos qual é a ideia do meu trabalho. Então assim a 
gente pode primeiro pensar é...o que que é comunicação¿ Né¿ Assim...porque que a 
crianças se comunicam¿ Sem pegar a cola ali. Deixa eu tirar a cola, deixa eu tirar a cola. 
Então vamos tentar assim, não só pensando em criança, mas pra que as pessoas se 
comunicam¿ Vamos lá Sandra¿ 
Sandra: Porque eles tem o desejo, porque eles querem, e necessitam... 
Daniela: Que mais Deise¿ Então a ente viu (00:48) se comunicar pra falar...falando que eles 
desejam, que eles (00:52) pra que¿ 
Deise: hummm...pra falar (01:00) é...pra gente si....como é¿ pra gente si...si....ai meu deus, 
se relacionar né¿ Assim Pra gente se relacionar uns com os outros. Porque sem fala como 
que a gente vai se relacionar¿ 
Daniela: Isso. 
Deise: As vezes pode até fazer gesto, mas vai que o outro não entende. Pra a gente soltar 
(01:20) pelo menos (01:21) vai entender o que aquela pessoa quer dizer. 
Daniela: Entendi. Então já que você falou disso com certeza, assim...com a fala dá pra gente 
entender muito mais aquilo que a pessoa quer comunicar, mas a gente também não pode 
deixar de lado que existem outras formas de comunicação. Como você também falou que é 
apontar, de repente com uma expressão facial... 
Deise: É. 
Daniela: Então quando a gente vai dizer pra criança que não é pra fazer, mas gente não 
pode falar, não pode, ne, soltar nenhum som...ai você só olha assim, tipo...você tem certeza 
que você quer fazer isso¿ A não tem....então tem outras formas de comunicação também. 
Tem o apontar, então de repente eu posso dizer pra você. Eu posso estar muito longe de 
você, mas eu quero que você pegue algum coisa encima do armário só que eu não posso 
gritar no lugar onde a gente tá, então eu vou e aponto assim ó...entendeu¿ Então de repente 
só isso já é o suficiente pra você entender, só que ai se eu faço isso e pra você basta, né¿ 
Só pra eu apontar, se eu fizer isso com frequência...eu não preciso falar não é verdade¿ 
Não é verdade...Então imagina.. 
Deise: Tem toda a linguagem dos gestos, dos gestos assim né¿ 
Daniela: Exatamente.  
Deise: E ai como que a pessoa vai se desenvolver¿ 
Daniela: Exatamente. Ai, a gente pode até entender algumas situações, mas provavelmente 
não vai entender todas as situações que a criança quer se comunicar, e o que ela quer 
dizer.  
Sandra: É, às vezes a gente entende, mas as outras pessoas, um colega. (03:00) 
Deise: Expressar o entendimento dela, que que ela tá sentindo no momento, se é raiva, se é 
ódio sei lá, se ela quer alegria, se ela quer que a pessoa sorri pra ela  
Daniela: É verdade gente...e ai... 
Deise: Um carinho  
Daniela: É verdade, acabou que a gente começou nesse ponto e você esta falando assim, 
mais espontaneamente de outras coisas. Exatamente, a gente usa a comunicação pra 
recusar alguma coisa que a gente de repente não queira, pra solicitar alguma coisa que a 
gente esta com vontade, pra expressar sentimento, né¿ Que você acabou de falar. Falar e a 
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gente pode lembrar também, por exemplo, como é que eu vou explicar pro outro através de 
gestos que o que eu estou falando é hoje, que eu tô falando que aconteceu ontem, que 
aconteceu semana passada fica mais difícil né¿ Assim, falando é muito mais fácil você dizer, 
você fala: hoje eu vou no mercado. Semana passada eu encontrei com fulano. Ah, eu tô 
pensando e viajar semana que vem. Vamos tentar imaginar falar tudo isso através de 
gestos. Fica mais difícil né¿ E, então assim... 
Sandra: Pra criança pequenininha (04:12) 
Daniela: Oi¿ 
Sandra: Pra criança pequenininha não vai poder se expressar, não tem como dizer  
Daniela: Então, é...como se a criança até pudesse se comunicar de alguma forma, como 
abordar com gestos e com a expressão facial, mas vai ficar limitada ela não vai conseguir 
dizer tudo o que ela sente. Então pra que assim¿ A gente falou. Deixa eu tirar a cola de 
novo. Deixa eu tirar a cola de novo. Então a gente falou porque que as crianças se 
comunicam, mas a gente precisa também pensar é...de que que a gente precisa pra poder 
se comunicar¿ A cola já esta na frente, não tem como (04:53), o que que a gente precisa pra 
poder se comunicar¿ Assim, pra eu poder me comunicar com você, sabe¿ O que você tem 
que fazer¿ 
Sandra: Ouvir. 
Daniela: ótimo, é a palavra chave,ouvir. Que mais¿ 
Sandra: Tem que ver também, como é que....a eu acho assim, as pessoas que não 
enxergam tem mais, é mais dificuldade....até querendo atravessar a rua, alguém ajudar, fica 
ali parada até alguém chegar colocar a mão e perguntar se quer ajuda pra poder atravessar 
né¿  
Daniela: É verdade, ver também faz falta. Até porque se a gente pensar , se eu falei que a 
gente se comunica através de expressões faciais eu posso falar assim, você pode fazer um 
bolo pra mim hoje¿ E ai, se eu não tô te vendo, você fala assim, a tá posso sim. Você pode 
até falar assim: Ah faço! Mas assim, se eu tivesse olhando, de repente, pra sua expressão 
facial. Eu veria, ela não está afim de fazer. 
Deise: As vezes até pelo telefone, a pessoa sente do outro lado  
Daniela: É verdade 
Deise: Pela voz, pelo tom da voz a pessoa sente. 
Daniela: É verdade 
Sandra: Quando eu não tô muito legal, todo mundo sente pela minha voz, pelo jeito eu já 
não tô muito legal, já tô meio viajando. O que que você tem ai¿ A voz fica diferente 
realmente.  
Daniela: Pois é. Agora se a gente pensar que algumas vezes a gente tem como modificar a 
voz, ah não....ah tá....tudo bem e tal. De repente a expressão facial a gente vai ver ou 
quando a gente dá, é...por exemplo, faz alguma surpresa pra alguém e a pessoa faz aquela 
cara de que não estava esperando e a gente faz a surpresa  e a gente olha aquilo com 
aquele sorriso amarelo tipo, ai não queria você aqui, entendeu¿ Tanto é que a expressão 
facial a gente pode ver isso. Que mais que a gente precisa, então¿ Então a gente precisa 
assim, o ideal é que a gente tenha todos os sentidos, né¿ Visão, audição, não mais pra 
gente poder ter mais chances de entender o que o outro quer comunicar. Mas o que mais 
que a gente precisa¿ Se eu quero comunicar alguma coisa pra alguém eu preciso 
de....vamos lá  
Sandra: Palavras¿ 
Daniela: Palavras, voz...assim pra....pensando de no que a gente já conversou, se a gente 
quer ser entendido da melhor forma a gente precisa falar assim, é...uma garantia maior de 
que o outro vai entender o que a gente esta falando. O que a gente quer dizer. O que a 
gente quer comunicar. Que mais¿ (07:23) 
Deise: é...sei lá, fazer gestos com as mãos, é porque tem muitos sinais e assim, pessoal que 
não fala, mas tem aquele sinal, né¿ Tipo, (07:30) até, as outras pessoas também que 
ajudam, que aprendem sinais pra poder falar com eles e na língua deles. 
Daniela: Então você esta falando exatamente, uma das coisas...né¿ Que é, a gente precisa 
ter um meio de comunicação. Então a gente que fala, o nosso meio de comunicação é a 
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fala, né¿ Pra quem não escuta, pra quem é surdo tem a língua de sinais. Então, né, a gente 
pensa até que são gestos, mas na verdade são sinais aprendidos por todos os surdos pra 
poderem se comunicar mesmo, pra que seja, a língua de sinais é uma língua mesmo, que 
nem o português só que é feita pra quem não houve. Então por isso são os movimentos com 
as mãos, né¿ E então, então a gente precisa ter uma pessoa pra poder comunicar, porque 
se eu tiver falando sozinha, eu não estou comunicando. Assim, eu estou falando sozinha. 
Comunicar é quando a gente dirige o outro, alguma intenção da gente, né¿ Quando a gente 
quer informar alguma coisa a alguém. Então a gente precisa de alguém, a gente precisa de 
um meio pra se comunicar então seria a língua portuguesa e a língua de sinais ou gestos. 
Quando a gente esta em outro país, ou esta em outro lugar e ninguém entende o que a 
gente esta falando, ninguém entende a nossa língua, a gente tenta por gestos, a gente tenta 
por desenhos. Porque desenho também é um tipo de linguagem, né¿ Uma forma de se 
comunicar ou então a gente tenta, deixa eu ver mimica. A gente tenta de tudo pra gente 
tentar, pra gente ser entendido. A gente precisa também, é...aliás...vou mudar, vou fazer 
uma pergunta. A gente precisa de oportunidade pra falar¿ 
Deise: Com certeza, com certeza, não é toda oportunidade que a gente pode falar.  
Daniela: Imagina, eu tô aqui, ....(onomatopeia de conversa)....falando (onomatopeia de 
conversa) metralhando e ai eu não dou espaço pra que você fale alguma coisa. A gente esta 
se comunicando ¿ 
Deise: Não, só você que esta transmitindo pra gente  
Daniela: Só eu que estou falando, a gente não esta fazendo uma troca  
Deise: A gente não esta fazendo uma troca uma com a outra 
Daniela: Exatamente, ou de outra forma. Eu posso estar do seu lado dentro do ônibus, 
bonitinha, eu posso estar ali e ai você falando. Ahhhh tudo bom....Nao sei que...e você 
esta...ahan, sei, uhum, Quer dizer, eu até estou me comunicando com ela dizendo. Eu não 
estou afim de falar.  
Sandra: Não estou afim de falar. Eu não quero falar com você, me deixa na minha.  
Daniela: É, me deixa quieta, eu não tô boa hoje, tô esquisita. Não é verdade¿  Agora, será 
que a gente esta interagindo bem¿ Não. Porque a gente não esta fazendo troca. Ela esta 
falando, esta buzinando no meu ouvido e eu não tô afim de escutar e eu estou tentando dar 
sinais pra ela, mas sinais não falando. Porque eu não falei pra ela, olha, eu não tô afim de 
conversar, eu tô querendo que ela entenda com outros sinais de comunicação. Então, por 
exemplo, ela ta começando a falar e eu tô virada assim, meio de costas. Olhando pra janela, 
assim, será que ela não vai se mancar não¿ Não tô afim de conversar, não tô boa hoje, ai 
tem sempre um pra buzinar no meu ouvido, né¿ 
Deise: Pega o celular 
Daniela: Pega o celular, vai jogando um joguinho ou então finge que esta ligando pra 
alguém. Então esses são sinais de comunicação também, né¿ Então, porque que eu estou 
falando disso tudo¿ É....com a criança a gente tem que estar com um olhar mais sensível 
pra perceber o que a criança esta comunicando, porque¿ Porque  a gente percebendo 
essas tentativas de comunicação da criança. A gente pode dar significado e ai ela tendo 
significado daquilo que ela ta tentando fazer, ela percebe que o outro esta atento ao que ela 
esta querendo dizer e ai a gente pode fazer a troca. Então, por exemplo, a não ser que a 
(11:25) seja uma mulher joselita ela vai ficar insistindo ainda em falar comigo, mas se eu 
estou dando sinais de que eu não estou a fim de falar, se ela não for sem noção, ela vai se 
mancar e vai parar de falar e ai acabou a conversa e ai, transferindo isso para as crianças. 
O que que a gente tem que ter cuidado com isso? As vezes a gente tem e ai não é por mau, 
mas as vezes acontece, a criança esta querendo mostrar alguma coisa pra gente, contar 
alguma coisa pra gente e a gente dá um corte nisso sem querer.  É claro que ela não vai 
entender da forma como o adulto percebe, a....ela tá pegando no telefone só para não falar 
comigo, mas depois de algumas tentativas dele tentar falar com o adulto e o adulto não 
responder é...a altura, não dar muita atenção pra o que o adulto esta falando. Uma hora ele 
vai desistir não é verdade? Que nem quando a gente vai falar com o marido. A gente vai 
reclamar de um problema....vai chegar uma hora que a gente não vai, não vai falar mais, vai 
ficar chateada, vai guardar pra gente aquilo que chateou, mas não vai falar mais, porque não 
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esta tendo efeito. É a mesma coisa a criança, a criança esta tentando mostrar e ai as vezes 
a gente não esta com tempo pra dar atenção pra aquilo ou então a gente não tá querendo, 
ou não tá com tempo ou não tá afim naquela hora, que acontece, as vezes tá impaciente 
com algumas coisas que estão acontecendo e acaba não, não tendo aquela conversa com a 
criança. Porque as vezes a gente fica até sem querer ouvir ninguém, querer ficar sozinha, só 
que ai a criança com o....assim, conforme isso acontece com muita frequencia, chega uma 
hora que ela vai desistindo, entendeu? Então de repente ela vai ficar mais sozinha  ou não 
faz tanta troca com o outro, entendeu? Então vamos lá, vamos botar pra fora. Vamos, 
vamos botar pra fora... 
Sandra: Essa fala é boa. 
Daniela: Então, a....outras coisas, então a gente falou de ter um (13:20) de comunicação eu 
preciso do outro pra poder comunicar alguma coisa, eu preciso da forma que é a língua né? 
O português, é...com gestos também tá? Eu preciso também ter o que dizer, né? Se não 
não tem comunicação, quando eu aponto pra você pegar alguma coisa que esta encima do 
armário, isso é um conteúdo eu estou querendo te dizer alguma coisa. Estou querendo dizer 
que é pra você pegar o que esta encima do armário, entendeu? E da mesma forma que eu 
tô do lado da Sandra e ela esta buzinando no meu ouvido e eu viro de lado eu também 
estou querendo dizer alguma coisa, que eu não estou a fim de conversa.  
Sandra: Aquele armário ali esta cheio de coisa se eu apontar é como se fosse assim, eu 
quero. 
Daniela: Sim 
Sandra: Aconteceu isso comigo  
Daniela: A é? 
Sandra: Em casa. Ele foi pra geladeira e apontou, ai tinha ali um espremedor de frutas, que 
pra pegar, ele é muito lá encima, tinha uma...mais o que? Tinha mais alguma cosia que eu 
não lembro e a cartela de ovo que eu escondo lá trás. Eu não entendi. E ele apontando. E 
eu falei, não o espremedor de frutas não pode, a outra coisa que eu não lembro também não 
pode, ai ele se irritou, ele chegou e foi chorar. Ai eu voltei pra cozinha estou lavando louça, 
quando eu olho, eu voltei, eu não acredito, você quer comer ovo? Ai ele foi ficou chorando. 
Ai eu peguei a frigideira, você quer ovo? Ai ele foi e parou de chorar. Ele queria o ovo que 
estava encima da geladeira, mas tinha outras coisas e eu tinha esquecido que o ovo estava 
lá. Ele apontou, mas eu... 
Daniela: E ele apontou direitinho? 
Sandra: Apontou 
Daniela: Fez assim com o dedinho? 
Sandra: Com o dedo, o negocio dele é o dedo.  
Daniela: E você não me conta não né gente? 
Sandra: A eu esqueci! É que a gente vai ficando assim (faz com as mãos na cabeça 
mostrando confusão) e esquece...primeiro ele me puxou, quando eu entendi ele já apontou, 
mas eu não entendi da mesma forma, porque se só tivesse a cartela lá...a....a tá, mas tinha 
outras coisas e ovo estava bem lá trás, só que ele sabia que estava lá.  
Daniela: Muito bom. Foi interessante que assim, ela tentou com várias tentativas, né? Ele 
tentou, ela tentou mostrar o espremedor, não não é isso, mas esse também não pode. E ai 
tentou e ele continuou relutando... 
Sandra: Tentando 
Daniela: Tentando, né? Ele ainda insistiu em apontar. Então, é...ele mostrou que ele teve 
intenção de pedir alguma coisa e ela percebeu isso, ela só estava tentando adivinhar o que 
que era. Ela até tentou um, tentou outro e ai, viu como olhar dela estava tenso? Porque na 
hora em que ela mostrou a caixa de ovo, ai ele parou de chorar. Então assim, a gente 
precisa fazer essas associações pra poder entender o que o outro esta dizendo, 
principalmente as crianças que ainda são muito pequenas e que ainda estão apontando 
muito, que ainda não estão usando a fala pra poder se comunicar. E outra coisa que você 
usou, né? É...muito bom, foi você, quando você teve a sacada da cartela de ovo, você 
perguntou...e ai ele pegou a frigideira também, né? 
Sandra: Não, porque quando ele quer ovo geralmente, antes ele comia ovo direto, agora eu 
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parei porque ele queria comer ovo toda hora. E não é saudável, tem que comer ovo, q ou 2 
vezes por semana só, né? então eu escondi, ai ele pega a frigideira, pega a lata de óleo, 
coloca na pia e me chama.  
Daniela: Olha 
Sandra: Ele sempre faz isso, mas nesse dia ele não fez, ele só apontou e eu nem era 
comigo, ai depois, é que eu falei gente, ele continuou chorando, ele quer alguma coisa...ai 
que eu olhei, estava bem lá trás, onde eu escondi a cartela do ovo.  
Daniela: (17:00) 
Sandra: Era o ovo que ele queria, poxa...ai ele ficou satisfeito, comeu tudinho feliz e 
contente e parou de chorar. 
Daniela: E ainda ele percebeu que a tentativa dele teve efeito. Como você ficou insistindo 
você descobriu o que ele queria, né? E foi interessante também que você não (17:18) a você 
quer ovo? Então a gente precisa realmente, investir na hora de adivinhar o que a criança 
quer, mas não só adivinhar e dar. Porque pra ai funciona daquele jeito, se eu só apontar pra 
você e funcionar você me der o que eu quero, eu não preciso falar, não é verdade? Então 
assim, no caso do Leandro talvez ele teria um pouco mais de dificuldade de já repetir, a é 
ovo, a eu quero ovo, mas ela já fez a associação. No que ele estava pedindo, olhando os 
objetos que ele estava sinalizando e por o nome daquilo. Ótimo Sandra! É o motivo, a gente 
precisa ter motivo pra poder se comunicar?  
Sandra: Precisa 
Daniela: Precisa. Qual foi o motivo do Leandro? Porque ele queria comer o ovo. \Entendeu? 
Já aconteceu do Ezequiel apontar pra você por alguma coisa? 
Deise: Já 
Daniela: Já o que, por exemplo?  
Deise: Alguma coisa que ele quer comer geralmente ele aponta, ai às vezes tem um monte 
tem biscoito, tem coisas, que não sei que...é o que? Ai ele aponta. Ai aponta, ai eu fala o 
que que é? Ai ele solta uma frase pequena, ai eu tento entender o que que é? Ai eu é isso. 
Ai ele, não. Ai eu é isso? Ai ele não. É isso? É!!! 
Sandra: A ele fala não e é?  
Deise: Ele fala é, mas ele balança também a cabeça pra dizer é, é isso ai mesmo.  
Sandra: A legal. 
Daniela: Entendi. Mas ai é...ele só, ai você só aponta pra ele também? 
Deise: Só...eu aponto, e ai, ai eu tento fazer com que ele fala.  
Daniela: Entendi 
Deise: Ai eu falo. Como é que é o nome disso? Ai ele fica (faz um gesto pensativo), ai 
eu...como é? Tem nome né? Aqui. Ai as vezes eu repito o nome, ai...mas também eu só dou 
depois que ele fala, ai eu...como é que é o nome? Ai ele fica pensando. Ai ele vai e solta um 
nome que não é igual o que a gente queria que ele falasse, mas pelo menos a metade da... 
Daniela: Uma parte da palavra que já faz a gente entender... 
Sandra: Tem que puxar a orelha dela também...ela ta falando errado, ela não falou o nome 
dele, falou quiel, ele não vai aprender a falar  
(brincadeiras e risadas) 
Deise: Mas as vezes eu falo. Ezequiel!! Ai ele olha assim pra mim 
Daniela: Tinha tempo que a gente fazia a maior confusão, eu lembro que o nome do filho 
dela é Leandro Felipe ai eu Sandra, você chama ele como?Não, eu chamo de Leandro, eu 
chamo de Felipe e de Leandro Felipe e estava fazendo uma confusão né?  
Sandra: Não...lembra que o Leandro fazia aquela vozinha? Ele ficava Lipe (19:53) ela 
falou...aaaa!! 
Daniela: Eu puxava a orelha, é...verdade. Se eu não puxar a sua orelha ela vai ficar (20:00) 
Deise: Então tá, então tá, eu vou passar a falar Ezequiel.  
Sandra: É, ele tem que aprender que o nome dele é Ezequiel. Não, mas é porque às 
vezes...agora ele tá grandinho tá passando muito por isso, as pessoas acham ele bonitinho, 
uma gracinha, ai pergunta. Qual o seu nome¿ E ele não responde. E as pessoas perguntam, 
assim olhando pra mim, ué ele não responde e as vezes eu também fico quieta, porque eu 
não sei o que eu falo. Eu falo assim...a ele não sabe se expressar...eu às vezes não falo 
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nada, eu falo...aaaa ele não tá querendo falar agora. As vezes eu fico assim.. porque ele é 
inteligente, mas às vezes eu acho que ele entende ai eu ficar...a ele não sabe falar e ele fica 
falando...sei lá... 
Daniela: É verdade  
Sandra: Eu já fiz muito isso, mas o certo pra casa, eu já percebi, que eu estou falando e ele 
tá, no outro dia a professora falou que ele ficou quietinho, ai ela ficou comentando, olha ele 
hoje foi bem na escola e ele entendeu, ele começou a rir, satisfeito, porque eu elogiei, 
né¿Com carinho. Eu vou parar de falar palavras negativas, a ele não sabe, ele não sabe, eu 
falava muito que ele não sabe e agora eu penso antes, porque agora eu tô vendo que ele já 
esta entendendo. 
Daniela: É, o que você pode fazer é de repente falar assim, fala pra ela...Leandro. E assim, 
morreu. Entendeu¿ Você não precisa justificar nada pra ninguém. Entendeu¿ Isso ai... 
Sandra: Não é uma questão de vergonha é questão que ele já esta entendendo e ai eu 
tenho que poupar, a de repente ela tá falando que eu não sei, então também não vou tentar. 
Sei lá, é uma coisa que passa pela minha cabeça, eu não sei o que passa pela mente dele.   
Daniela: Assim, ele compreende, assim. Eu não posso te garantir tudo o que ele 
compreende, mas ele tem... 
Sandra: Algumas coisas 
Daniela: Ele tem...né¿ Um nível de compreensão então, eu não sei até que ponto realmente 
foi... de qualquer forma assim, não é interessante falar coisas negativas da criança, sabe¿ A 
gente faz uma avaliação médica quando a gente vê assim, um comportamento ruim da 
criança, a gente vai orienta, explica, né¿ E fala, olha, hoje não tá legal você tá...antes da 
gente falar, né¿ Que tá malcriado, você não tá bonitinho e tal, não sei que, né¿ 
Sandra: Não, isso eu não (22:14) 
Daniela: Mas não comentar assim entendeu¿ Uma forma, né¿ Dizendo, as coisas que a 
criança não consegue fazer...né, porque... 
Deise: Mas de outra maneira. (22:27) fala não sei que, você não fala não¿ Você é mudo¿ 
Assim mesmo que a minha amiga falou...eu falei, ele não é mudo, ele escuta, você falando 
esse monte de coisa ele observa, ele não é mudo. Você não vem falar isso, que ele é mudo. 
Porque ele fica triste, porque eu observava que ele ficava triste (22:44)  
Sandra: Ele tem uma certa dificuldade né¿  
Deise: Como se ele quisesse falar, mas não pudesse, mas porque muitas vezes ele não 
quer.  
Daniela: Entendi. Eu cheguei a quer dizer, por exemplo, não sei se foi a professora Nete, a 
Nete é aquela outra mãe que eu comentei com você que também participou do grupo e tal, 
não sei se você lembra. Era uma que estava mais a frente, bem no cantinho, ela sempre ia 
comigo. 
Sandra: Uma das primeiras palestras, que eu assistia muito, assim, tinha bastante pessoas. 
Daniela: É, verdade... 
Sandra: Então não deu pra...  
Daniela: Pra lembrar, né¿ Mas a Nete também tinha problema com isso, ela tinha os 
vizinhos, tinha familiares que ficavam falando que ele era mudo.... 
Deise: É, isso eu ouvi. Ouvi muita gente falar, que o filho dela era mudo, então (23:32) ela 
falava....(23:33)  
Sandra: A, mas ai... 
Deise: Não é que ele não fala. É porque ele ainda não aprendeu a falar do jeito que vocês 
falam, ele vai falar (23:42) 
Sandra: A gente tem que saber levar, porque a umas duas semanas eu passei na rua e tava 
com gente gritando....o Leandrinho, o Leandrinho, ai eu falei. Olha lá meu filho, tá falando 
com você. Dá tchau (23:54) pra ele, ai o senhor que estava do lado dele...a tá é o filho do 
Leandro, ele não fala não. Nossa...aquilo...eu fiquei meio assim. Eu falei. Bom, falar uma 
frase completa não, mas quando ele quer, ele fala ô pai, ô mãe. Então não posso falar, ele 
não fala, pouquinho, mas, né¿ Alguma coisa.  
Daniela: É, porque é difícil assim, é...mexer com certas situações, com as pessoas, né¿ 
Porque...não que os pais tenham obrigações de falar com os outros, o que é, o que tá 
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acontecendo com aquela criança e tal. De que forma que pode diminuir isso, né¿ 
Então...não sei. Eu acho que deixar os pais bastante a vontade de quererem falar alguma 
coisa, né¿ Pra vizinhos ou pra familiares seja lá quem for, mas o que eu fico pensando 
é...até tipo, falando da Nete, assim, que....ao mesmo tempo que eu não acho que alguém 
tem obrigação de dar satisfação, mas eu acho importante até explicar, pra diminuir isso. 
Explicar o que¿ Muito superficialmente é....pra diminuir essas situações de repente assim, 
falar na frente do Leandro, que ele não fala ou enfim, qualquer outra coisa. Entendeu¿ 
Explicar até pra que a pessoa possa perceber, né¿ A dificuldade e talvez consiga uma 
maneira diferente pra agir numa situação dessa, entendeu¿ Claro, não é garantia de que a 
pessoa vai lidar melhor, né¿ Não é garantia, mas pelo menos é uma tentativa pra fazer isso. 
Agora, você me falou alguma coisa que me fez pensar, é....a, você, é porque você falou 
assim...a é porque, você falando né¿ Do Ezequiel, a ele eu não vou ficar falando que ele 
ainda não aprendeu bem a falar, se acha que a gente precisa de que pra poder falar¿  
Deise: De incentivo, né¿  
Daniela: Hummmm, tá esquentando, tá esquentando. 
Deise: Ele precisa de incentivo, porque se você não incentivar, não buscar, assim, não se 
empenhar pra criança falar. Ela não vai falar com você, ela não é assim de apontar, a 
criança fala (26:17), mas se você sei lá, não tenta pedir uma coisa você não... a falar pega, 
falar o nome e depois pedir que ela, insistir pra ela falar ela não vai falar. Eu acho que ela 
vai só apontar e você(26:35) , só vai apontar e você dá e pronto, acabou. 
Daniela: Vai ficar satisfeito.  
Deise: Vai ficar só naquilo ali. 
Sandra: O Leandro o vicio dele é o mel, o armário era baixinho ai o que ele queria, ele tava 
indo e pegando, ele tava indo e pegando. Eu coloquei tudo no alto. 
Deise: É tem que botar tudo no alto, tem que mostrar pra ele 
Sandra: Coloquei até o que ele não entendia  
Deise: É a gente tem que dificultar pra criança também, se deixar tudo ali...ela vai...deixar 
brinquedo ali, deixar coisa ali, que ele vai querendo pegar, ele não vai pedir. Ai a gente tem 
que botar tudo no alto (27:09) 
Sandra: Pra ele apontar e...(27:10) 
Daniela: Excelente 
Sandra: E a gente vai tentando 
Deise: Vai lá e vai puxar: hummmm, ou então ele fala mãe...ai vai lá e apontar. Pelo menos 
mãe eles já aprendem logo, né¿ Ai a gente pega. 
Sandra: Agora de manhã...é a última... 
Daniela: Não...pode falar...que isso... 
Sandra: Hoje de manhã ele me pegou pela mão, me levou até a porta do banheiro e eu falei, 
você quer o que¿ Quer fazer xixi, vai cocô, vai tomar banho. Ai eu abri, ele foi lá e fez o xixi 
dele, que ele dorme de fralda ainda, foi lá ele mesmo tirou a fralda dele, foi lá fez o xixizinho 
dele. Achei o máximo, agora só falta ele falar xixi, porque se ele falar xixi, na escola a 
professora já vai entender, porque ele já falou algumas vezes xixi e cocô. 
Daniela: Só tava sabendo do cocô tá vendo.  
Sandra: Tem o xixi também, só que agora ele parou um pouquinho e eu estou insistindo de 
novo pra facilitar a vida dele na escola, pra poder tirar logo a fralda de vez.  
Deise: O meu tá preguiçoso o meu, o meu fala, mas não vai lá e faz, tá bom, quando você 
quiser fazer xixi ou cocô, você pede a mamãe pra você ir, ai ele fala, mãe xixi, mas ai já fez 
na fralda, eu falei, tu tá sem vergonha, olha o seu peniquinho lá, você sabe onde tá, você 
sempre falou que....quando você queria alguma coisa você ia lá, mãe o peniquinho, quando 
você queria brincar com ele. Eu pegava ele. Agora você sabe falar o nome, sabe fazer, sabe 
falar o nome das coisas que você quer fazer e você não vai lá e faz, você tá muito 
preguiçoso.  
Sandra: Ele tá com quantos anos¿  
Deise: O meu ta com 2 e 4 meses  
Sandra: Em 1 ano já vai dar pra você colocar na escola   
Deise: É, eu vou (28: 53) 
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Sandra: Eu gostei, o meu foi pro colégio com 2 anos e meio, que a doutora (28:58). Eu achei 
que ele melhorou bastante, tá ficando mais espertinho, só falta despertar mais ele pro 
banheiro, que é quando ele tem que pedir muito, sair do (29:07) onde ele estuda na sala tem 
um meio portãozinho, aquela sala já mesmo pra ele mesmo e ai a turminha dele fica ali. 
Quando ele foge muito, de vez em quando tem que passar o trinquinho, ai se ele quiser ir no 
banheiro lá ele sabe onde é o banheiro, mas ele não tá indo...porque ele tá fechado... 
Daniela: A.... 
Sandra: Entendeu¿ Por isso que eu quero, que ele assim...aprenda a falar xixi, cocô, porque 
ai a professora já vai entender aonde que ele quer ir, porque ele foge muito. Ela não 
entende, às vezes ela até leva ele pra fazer xixi, mas na verdade ele esta querendo ir brincar 
no parquinho. Ai se complica um pouco... 
Daniela: Quer dizer...agora da...você falou muito de incentivar, mas como é que a gente 
pode incentivar no dia a dia¿ 
Deise: É, no dia a dia...conversar com ela, puxar mais assunto, (30:03) insistir né¿ Pra que 
ela fale quem é...ela vai contar alguma coisa, alguma coisa ela vai contar. A gente, 
olha...fulano ali,olha...olha aquela coisa ali, como é que é o nome desse brinquedo¿ Ai ele 
vai falar o nome assim e ver se ele vai repetir, é...contar história, até botar música pra eles 
ouvirem e tentar cantar a musiquinha e pelo menos assim, algumas palavras ele conseguiu 
cantar porque eu comecei a botar DVD pra ele e do nada lá olhando e ele conseguindo lá  
soltando, co co co, que ele gosta muito de cantar, co, co, co, co. Ezequiel você esta falando 
co có? Ai ele mãe é vovó. Ai agora se ele quer um cd, ele fala, mãe, eu quero um cd. Mãe, 
cd. Co có, às vezes ele fala. 
Daniela: Já tá pedindo, né? Ta conseguindo pedir algumas vezes falando mesmo sem 
precisar apontar. Agora, ta. Ai você falou do DVD e tal. Agora como que ele pode de 
repente, dizer pra você o nome de algumas coisas se ninguém tiver falado pra ele o nome.  
Deise: (31:21) vai ficar difícil. A gente tem que falar pra ele ouvir e repetir  
Daniela: Isso. Tá joia. Agora uma outra dúvida que eu tive aqui, será que é melhor a gente 
estimular a fala da criança de uma forma espontânea ou perguntando pra ela as coisas. 
Qual o nome disso¿ Qual o nome daquilo¿ Que que será que é mais gostoso pra criança¿ 
Vamos pensar, mudando um pouco...pra gente aprender, de uma forma geral. Será que é 
mais gostoso a gente aprender...que que isso¿ O que que aquilo¿ Como é que faz isso¿ 
Como é que faz aquilo¿ Ou será que é assim, até numa conversa...e tal, a olha isso aqui a 
gente usa pra fazer não sei o que, então, por exemplo, se tiver que ver o cachorro latindo no 
meio da rua e olha ali o cachorro latindo! Olha que cachorro grande! Olha como ele late 
forte! AI de repente...é mais fácil. 
Sandra: (31:17) O meu filho, se eu chegar pra ele e o pai dele é que fala isso...fala meu filho, 
fala o que você quer e ai ele trava. Se o pai dele perguntar ele vai pra lá. Se você falar, 
fala...olha aqui o cachorro, esse aqui é o gato, ele não dá atenção. Agora, se tiver passando 
de ônibus, ele gosta de ficar olhando. Ai, olha lá a moto, olha o caminhão. Ai ele se solta . 
Agora se esta aqui, por exemplo, eu peguei uma foto na escola, aqui...isso aqui é bicicleta, 
isso aqui é cachorro, ele não olha. Ele larga pra lá e sai chateado, ele não gosta. 
Deise: É...essa semana que eu observei assim...que é... 
Daniela: A, e ai¿ 
Deise: O pai dele, ele tem, tinha um tanto assim de brinquedo, né¿ Que desenha e apaga¿ 
O pai dele falou assim e Ezequiel eu vou desenhar, será que você vai acertar o que eu vou 
desenhar¿ Ai ele falou, ai ele ficou olhando assim... ai ele, vamos tentar, vamos tentar. Eu 
falei, desenha, desenha, pode ser que ele acerte, né¿ Ai o José começou a desenhar, 
desenhou uma bola e o que que isso aqui Ezequiel¿ Bola. Cadeira. Eu pensei que ele não ia 
acertar na cadeira. O pai desenhou uma cadeira que (33:31)  
Sandra: A ele é um péssimo desenhista então. 
Deise: Ai ele o pai, dedeira. Ai o pai dele, ué, você acertou a cadeira. Ai desenhou um 
negócio lá tipo um sofá, eu...¿ Eu olhei assim um...não imaginei um sofá não, eu imaginei 
uma outra coisa, mas ai ele falou sofá.  
Sandra: A legal 
Deise: Ai o pai dele veio, tu acertou sofá, antes de eu terminar o desenho você já acertou¿ 
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Daniela: Ué, se o seu esposo queria que ele acertasse ou que ele errasse¿ 
Deise: Não, assim, ele pensou que ele não ia acertar pelo desenho que ele fez lá  
Daniela: Porque parecia até que ele estava esperando que ele fosse errar, né¿ 
Deise: É, eu acho que ele pensou que ele fosse errar mesmo. Porque ele ficou surpreso, 
porque sempre em desenho que ele nem terminou assim o carro, ele quase, ainda faltava 
fazer as rodas ai ele carro.  
Sandra: Legal 
Deise: Ai ele, ué, já falou o nome do desenho, nem, nem terminei... 
Sandra: Lá na (34:28) falou que gosta e isso ajuda ele a se comunicar. 
Daniela: É, agora eu tô pensando assim. É até interessante essa atividade que seu esposo 
fez, que foi uma atividade de interação, de brincadeira, né? De adivinhar, de (34:42) 
desenhando e ai surge a brincadeira. Poxa, que desenho feio, porque o meu não deu nem 
pra adivinhar o que que era. Nossa, Ezequiel, você desenhou! E tal. Agora se a gente parar 
pra pensar assim, estimulação de fala, de linguagem. Quando a gente até, né? E eu vou 
voltar um pouquinho pra quando a gente falou assim, que que isso? Que que é aquilo? 
Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente pergunta, assim uma resposta única, que 
você responde com uma palavra não é verdade? Então se eu aponto pra pasta azul eu tô 
querendo saber o que que é, né? Eu pergunta pra você Deise o que que isso? Ai você fala. 
Uma pasta. Ou então, pasta. Né? Eu aponto pro armário, armário, eu não tô dando 
oportunidade por conta da minha pergunta fechada, tem uma resposta muitas vezes de um 
palavra só, pra você desenvolver alguma coisa, não é verdade? Então se a gente quer que 
essas crianças falem frases, contem histórias, talvez dessa maneira a gente não consiga 
estimular exatamente isso. Então por isso que eu falei da conversa espontânea, da situação 
espontânea pra eu poder estimular a fala da criança, porque? Primeiro que é mais 
prazeroso, é muito mais gostoso você de repente estar estimulando  umas coisas na 
brincadeira com a criança ou numa conversa mesmo, que a gente também esta 
estimulando, apontando alguma coisa, mostrando alguma coisa. Então quando eu mostro o 
cachorro que esta latindo na rua. Eu não só estou falando que o cachorro esta latindo. 
Apesar de que, eu estou falando e o cachorro esta latindo. Eu estou formando uma frase. Eu 
não tô falando, só: Cachorro ou latindo, né? Eu tô formando uma frase. Então, eu tô 
mostrando pra criança que a gente pode e assim, é, dá pra gente entender mais coisa que a 
gente tem mais informação quando a gente se comunica por frases. Porque se não pode 
acontecer da criança ficar durante muito tempo só se comunicando por palavras soltas. 
Então quando eu falo e o cachorro esta latindo. Olha, que cachorro grande! E ai se no outro 
dia eu vejo outro cachorro; e olha só esse cachorro é pequenininho, lembra daquele outro 
cachorro? Que a gente viu outro dia na rua, quando a gente foi na casa da vovó, por 
exemplo? Ai eu já estou associando pra ele, também, pra criança, uma situação de 
presente, porque eu estou comparando o cachorro que ela esta vendo hoje com o cachorro 
que a gente viu da outra vez. E ainda mais, eu tô dando a noção pra criança de que a gente 
pode falar de coisas que não estão ali naquele momento, coisas que já se passaram, mas 
que a gente consegue falar daquilo que já se passou também. Tá? Então a gente falou de 
motivo pra poder conversar, de conteúdo, de forma, de parceiro, na situação também, 
precisa de uma situação pra se comunicar. Essa situação que você falou Sandra e que você 
também, Deise, você falou que são boas pra poder criar situação pra se comunicar, são 
perfeitas, situações de dificuldade pra criança ter com o que se comunicar. Então se o 
brinquedo esta lá no alto e a criança quer muito o brinquedo, ela vai tentar se comunicar de 
alguma forma, vai se comunicar apontando, de repente pra alguns, vai começar apontando, 
mas pra aqueles que já tem possibilidade, por exemplo, de formar uma frase. A mamãe, 
quero brinquedo! Pega pra mim? Entendeu? São situações que a gente pode criar pra 
criança tentar se comunicar mais, porque foi o que você falou, se deixar solto, no baixo, se 
ficar tudo muito fácil, a criança mesmo resolve os problemas dela e não precisa se 
comunicar com ninguém pra pedir as coisas, não é verdade? E outra questão que eu 
coloquei como aspecto cognitivo, mas seria assim no nível mínimo de compreensão, de 
inteligência pra poder entender as coisas e poder realmente se comunicar com o outro 
Sandra: Ai me fala, que que é aspecto cognitivo?Se ela não falar...(38:37) 



105 
 

Daniela: Já te falei, Já te falei...então como que as crianças se comunicam? Eu deixei a cola 
dessa vez, porque a gente já falou um pouco disso. A gente tá aqui o tempo todo falando 
assim de fases de comunicação da criança. Então, primeiro a criança de repente até 
começa a se comunicar (38:54), mas depois de uma certa idade, é ideal que ela se 
comunique de outras formas, né? Pra que os adultos entendam mais coisas do que ela quer, 
do que ela tá querendo expressar. Você esta com dor na coluna né? Encosta ai. Aliás, eu 
tive uma idéia. Vou encostar aqui também.  
Sandra: Não é que eu fico sem posição e agora que (39:14 – continuam falando sobre 
coluna, nada a ver com a pesquisa) 
Daniela: (39:26 – retorno do assunto). Então a gente precisa pensar que a comunicação da 
criança vai aumentando assim gradativamente, aos pouquinhos e vai melhorar conforme a 
nossa comunicação com a criança melhore também. Entendeu, então a interação da gente 
com a criança, o pouquinho que a gente fala com a criança eu já devo ter falado isso alguma 
vez, porque a criança nasce como se fosse uma caixa de palavras vazia e pra botar as 
palavras ali dentro todo dia somos nós, conforme a gente vá mostrando as coisas diferentes 
pra ela, conforme a gente vai conversando, entendeu? Na brincadeira, que é uma situação 
super espontânea e criança gosta de brincadeira pra poder estimular as coisas, tá?Entao, 
aqui só repassando eu...a gente fala da comunicação não-verbal, que é quando não existe 
fala e a comunicação verbal. Então porque que eu friso tanto a comunicação não verbal que 
é quando a criança senta pra brincar de outras formas? Porque se a gente quer que a 
criança fale mais e ela ainda não esta nessa fase a gente precisa interpretar mais essas 
situações que a criança ainda não esta falando, pra que isso estimule ela a falar também, 
tá? Aqui só pra gente ter uma idéia, eu vou botar aqui no cantinho pra vocês, que tá aqui, é 
como se fosse uma tabela falando sobre os desenvolvimentos de linguagem da criança. 
Então a gente também tendo idéia de quais são as fases, né?Assim, muito por alto, de quais 
são as fases que a criança passa, né? De desenvolvimento de linguagem a gente pode 
perceber assim, a será que o meu filho esta assim muito, com um atraso na fala muito 
grande? Que que será que eu preciso fazer? Né? pra poder facilitar mais a comunicação da 
criança? Então aqui, eu posso até trazer depois pra vocês, mas muito rapidinho, por 
exemplo, em 12 meses a criança começa as primeiras palavras, né? Com 2 anos, por 
exemplo, ela já consegue fazer uma frases de duas palavras, que é mamãe água, mamãe 
peta, que é de chupeta e ai eu não estou estimulando ao dar a chupeta, que eu sei que é 
uma coisa que você pratica. 
 
 
Vídeo 2 
 
Daniela: (...) fala, com 3 anos, por exemplo, já dá pra entender tudo o que a criança fala, a 
então quem é que tá um pouquinho antes dessa fase, pra gente estimular mais pra que essa 
fala já apareça. É claro, dependendo da criança, isso ainda vai demorar mais um pouquinho, 
mas só pra gente ter uma idéia dessa, desse desenvolvimento da fala. E ai com 5 anos, de 5 
pra 6 anos, né? 6 anos que é a idade que a criança já começando a se alfabetizar e tudo 
mais. Toda a fala da criança tem que tá completinha, porque? Porque se a gente escreve a 
partir do que a gente fala, a gente precisa tá com a fala toda certinha pra que as (00:40)  da 
fala que podem gerar erros na hora de escrever, apareçam certinhos também, tá? Aqui, só 
pra eu poder falar um pouquinho da percepção dos sons é...pela criança, que que acontece? 
Aqui nessa parte, não sei se...alguma de vocês já a fez a biometria? Já? 
Sandra: Eu não  
Daniela: Aquele exame...a tá, exame de audição. A ta. Só pra mostrar porque assim, pra 
criança entender bem a fala tem os sons, as vogais né? O som de A, E, I, O, U que ficam 
nessa parte aqui, na parte dos sons mais graves, mais grossos e o som das consoantes, 
né? O, f, o, p, o s, o z, vão ficar nessa parte aqui. Então nessa hora quando a criança tem 
que, é...discriminar alguma coisa do que a gente esta falando, o que vai valer mais na hora 
de discriminar são as consoantes. Então falando disso junto com uma oportunidade que a 
gente tem pra estimular a fala. Porque que é tão importante falar de frente pra criança? 
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Porque ela pode até dependendo da situação, se tiver muito barulho vai ficar muito difícil de 
entender o que você esta falando, se ela estiver de frente ela pode entender olhando o 
formato da boca da gente, tentar entender qual é o som. Porque se ela ficar na dúvida só 
ouvindo, quando o ambiente esta muito barulhento ela vai pode tirar a dúvida olhando pra 
sua boca. E a gente dando o modelo do formato da boca, é mais fácil pra criança imitar. 
Então se eu tô falando da faca de costas, faca, pra ele poder repetir com o som certo fica 
muito mais fácil se ele olhar pra boca da gente.  
Sandra: Só uma pergunta 
Daniela: Pode perguntar 
Sandra; Falando dos sons graves no caso (02:37) tem os sons graves ai você tá falando ai, 
mas tipo assim o que é (02:43) escutando e falando ou tem a ver com cérebro? Esse 
processo todo. Porque eu percebi que o Leandro ele tem dificuldade, às vezes ele até tenta, 
agora ele tentar falar alguma ele abre a boca, mas o som, ele não consegue. O pai dele que 
costuma falar, a ele tá tentando, mas ele não consegue. Mas se eu pego vogais, A, E, I, O, 
U, ele fala, mas ele puxa muito AAAAAA....aquela voz bem forte, se é o cachorro, AU, ai ele 
faz, mas as consoantes ele não consegue. 
Daniela: É a criança começa falando as vogais. Né? É, não acredito que seja o caso de uma 
avaliação auditiva dele pra mim, nem que ele tenha dificuldade pra fazer as consoantes, 
mas assim, se a gente pensar...é...que as crianças começam a falar pelas vogais, né? 
Depois que vão aparecendo as consoantes, quando ele falou cocô, ele fez as palavras 
certinhas, cocô?  
Sandra: Falou certinho 
Daniela: Certinho. Então ele já tá, já tão aparecendo algumas consoantes. Ele pode até não 
falar todas, até porque muitos nomes das coisas que ele saiba, ele não produza, mas por 
conta da questão da interação social, da comunicação, que não aparece todas as vezes, 
entendeu? 
Sandra: Porque igual....ela esta falando de música, ai hoje tem no DVD do patati patata ai 
que ele canta, todo mundo de antigamente que a gente ouviu quando era criança, ai quem 
vem fala ME acompanhando a música, mas assim se ele tiver sozinho é difícil ele  falar 
mesmo, mas se ele ver na música ele tenta, ME, sai direitinho. 
Daniela: Mas porque que a criança começa falando pelas vogais? Porque são os sons mais 
fortes, é mais fácil. Por isso até quando a criança ainda tá falando um pouquinho ela ou fala 
o último pedaço da palavra, porque? Se alguém falou assim. A, borboleta. Olha a borboleta! 
E a criança vai e fala “ETA!” Porque? Porque foi a última parte da palavra, foi o que ele 
conseguiu memorizar. Porque borboleta é uma palavra grande pra caramba, né? Então ele 
fala o “ETA” normalmente o final, porque foi o que ele conseguiu memorizar ou então, EA. Ai 
então a gente opa! A então ele repetiu borboleta, porque as vogais são mais fortes, são mais 
fáceis de perceber e de decorar, entendeu? 
Sandra: Entendi.  
Daniela: É...assim, o que eu tinha pra mostrar era exatamente isso, hoje, era só pra gente 
introduzir de alguma forma tudo o que era. Como que a gente se comunica? É...que que a 
gente perceber na criança de tentativas de comunicação? Porque isso é importante, porque 
se de repente a criança quer se comunicar de outras formas e a gente não tá percebendo ou 
não tá valorizando na hora aquilo, isso se perde um pouco. Ai a criança vai fazer tantas 
tentativas assim pra poder se comunicar, entendeu? Então a gente percebendo isso e dando 
significado. Então, por exemplo, a criança apontou pra alguma coisa. A, você quer um 
biscoito? Ai ele falou que não. Não, não é o biscoito? A, então deixa eu ver. Então é o pote 
de açúcar! Você quer botar açúcar no seu suco? Uma coisa que (05:59) tudo isso dentro da 
geladeira e a criança tá apontando. Então, é...essa já é uma situação mais espontânea pra 
gente poder estimular a fala da criança dizendo, associando o que ela tá apontando com o 
nome daquilo pra nas próximas vezes ela poder falar o nome daquilo em vez de falar ao 
contrario e outra coisa importante, que nem você comentou do...Leandro, quando fala assim, 
fala isso, fala aquilo, nem digo aquelas coisas que acontecem também, nem digo... 
Deise: Nem brincando, não adianta querer que ele fale, ele não fala, ele gosta se você 
contar uma história ou você brincar com ele, olha lá Ezequiel, olha o cachorro lá, passou na 
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rua, olha o cachorro tá latindo. Ai ele mãe o cachorro tá, au, au,  (06:50) 
Daniela: Então você já sabe na prática, qual a maneira que funciona melhor e a ideia da 
gente conversar isso aqui, é exatamente isso, da gente passar aqui quais são as formas que 
mais facilitam a fala da criança, entendeu¿ Porque tem algumas que podem até ajudar em 
algum momento, mas tem outras que facilitam muito mais, por mais a situação é mais 
espontânea, entendeu¿ 
Deise: É porque a criança a gente tem que tá lidando com a espontaneidade não adianta 
forçar a criança a fazer uma coisa que ele não vai fazer. 
Daniela: Alias, se a gente pensar de uma maneira geral, os adultos também. 
Deise: É tem adultos que ficam igual criança (risadas) 
Sandra: Isso é pra você porque você riu muito 
Daniela: Pois é, se você falar assim pra mim Deise, se você falar assim: Daniela, faz isso! 
Faço não. Agora se você falar assim: Poxa Daniela, tava pensando em fazer assim aquela 
reunião lá. Eu até vou me oferecer: Quer que eu te ajude Deise¿ Entendeu¿ 
Quando...é...assim, pelo menos na maioria das vezes, né¿ Que eu percebo, é que as 
pessoas não lidam muito bem com essa coisa mais autoritária, de alguém estar obrigando 
você fazer. As pessoas não gostam disso. Então, vou até citar uma situação minha, que eu 
cheguei a fazer uma inscrição da prova da pm, já tava começado até treinar sabe¿ A parte 
física, abdominal e corrida, não sei que e tal, tava super animada! Depois quando eu fui ver 
na conta, de que eu não ia gostar de alguém  mandando em mim, eu falei: isso não vai dar 
certo não.  Eu não vou fazer isso não, porque se alguém tentar mandar em mim, assim me 
obrigando a fazer coisas que eu não tenho como fazer como fonoaudióloga lá no serviço, eu 
vou presa, porque eu vou falar que eu não vou fazer e eu não vou fazer, entendeu¿ Ai eu 
vou ficar presa¿ Pra você vê como é interessante, eu paguei a prova e não fui. Até um 
colega meu falou assim, mas você jogou R$ 120,00 fora, não tem (08:46), eu joguei não, eu 
economizei 10. Como assim você economizou 10¿ 10 de passagem, porque eu não fui fazer 
a prova. 
Sandra: (risadas). É verdade. 
Daniela: Não é¿ Não ia valer a pena, porque de uma maneira geral, as pessoas já não 
gostam de ser mandadas, é muito mais gostoso quando é em parceria, entendeu¿ 
Então...é....que as coisas acontecem de uma forma mais espontânea. Quem é que esta 
interessado no...numa, sobre o namorado¿ Se a gente colocar alguém na parede falando 
que a gente quer namorar, casar, etc e tal. Ele não vai falar...assim, sabe aquela 
expressão¿ Deixa rolar¿ Tem que ser espontâneo, isso com a criança é a mesma coisa. 
Então, assim, melhor do que...olha, isso aqui é biscoito, fala biscoito! Fala biscoito! Não vou 
te dar enquanto você não falar biscoito! Fala biscoito! 
Sandra: Não, não pode não. 
Daniela: A chance de ter o resultado que a gente esta esperando, é menor, falando assim...a 
você quer um biscoito¿ Então vou te dar o biscoito. A mamãe vai pegar o pote de biscoito 
aqui encima e vai dar pra você. A! Nossa! Mas esse biscoito é gostoso, né¿ Olha só quantas 
coisas eu falei biscoito, entendeu¿ Então pela repetição a criança acaba imitando como 
você fez. Quando você falou do cachorro....a, ele é au. A, o cachorro! Mas se você tivesse 
de repente experimentado...fala cachorro, fala latindo, fala isso...até porque ia ser só uma 
repetição, é...e só uma repetição, fora de contexto, fora de uma situação, separado do que 
esta acontecendo, entendeu? Então seria só repetir cachorro, repetir latindo e etc e tal. 
Então, assim, na prática, seriam outras situações que estimulariam mais. É, na semana que 
vem, eu tô ainda tentando ver se a gente vai marcar pela sexta ou pelo sábado, porque no 
sábado de manhã eu vou fazer um curso de aprendizagem na zona sul e eu acho que pra vir 
pra cá, não vai dar, tá marcado pra ir até meio dia, mas eu tô com medo de atrasar, porque 
sempre atrasa, e de repente marcar pra 2 horas, 2 horas eu não me arriscaria marcar, 
marcaria eu de repente pras 3. Mas eu tô pensando em fazer numa sexta-feira a tarde, mas 
ai eu vi que pra vocês não vai poder marcar, né? Alguma dúvida, alguma coisa? 
Deise: É, eu (11:09) 
Daniela: Gostou? 
Sandra: É, eu também...essa idéia...eu gostei (risadas). 
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Daniela: Eu fiquei satisfeita Deise e eu vou te falar mais. Eu te achei até bastante 
espontânea. 
Deise: (11:19) 
Daniela: É, porque...é...e ai quando eu falo que com criança funciona melhor numa situação 
espontânea. Da mesma forma com a gente. Olha só, eu posso falar pra criança funcionaria 
de um jeito e pra gente funciona de outro. Por exemplo, eu não...(11:35), eu não me arrisco, 
eu não me arriscaria te dizer....ó vocês tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e coisa e tal, 
na, na, na, na, na, nã. Ia dar no mesmo,vocês não iam fazer, porque vocês iam se sentir 
mandadas e eu acho que o interessante não é isso. A gente poder conversar e vamos, a 
gente junto pensar, pensando junto, a gente pode conseguir facilitar mais a comunicação da 
criança.  
Deise e Sandra: (11:58 – falam juntas e muito baixo) 
Daniela: Mas isso assim, a gente sempre vai estar retomando...esses...todo o conteúdo 
assim, de , né? De (12:10) nos nossos encontros, a gente sempre vai tá repetindo de 
alguma forma só que em outro formato pra gente poder fazer a associação das idéias, né? 
Pra gente poder tentar possibilidades de modificação de comportamento da criança, né? De 
comportamento comunicativo pra que ela também tenha uma resposta diferente pra gente.  
Deise: Ai meu deus. 
Daniela: né? 
Deise: Só a gente que é mãe entende. 
Sandra: É, né? Os pais também têm que se prontificar um pouco pra vir nas reuniões né? 
Daniela: Mas estão super convidados!  Se vocês quiserem trazer. 
Deise: Eu falo, tem que ir lá, buscar. Ainda mais você que tudo acha que o garoto esta 
fazendo manha! Ele quer falar um negócio pra você e você não dá atenção a ele, ele fica, 
pai, pai! Pai! E você nem olha pro menino, fica olhando pra televisão, entendeu? Quer dizer, 
ele quer se comunicar com você... 
Sandra: É melhor você chegar em casa e falar que foi legal, do que chegar falando. Você 
tem que ir! Não vem. Eles não vêem. Ele diz assim, eu sou homem não posso ser mandado.  
O homem da casa é que sabe.  
Daniela: Pode marcar no cartão. 
Sandra: Não vem.   
Daniela: Tá vendo, como a mesma coisa que a gente falou aqui com a criança, só que aqui 
com a gente que tá aqui e o marido também. É verdade, o que você pode fazer? Isso eu já 
te orientei falando exatamente essas coisas em outra situação, né? 
Sandra: É só que foi em outra situação. 
Daniela: Mas, que que você pode fazer? Poxa, foi tão legal hoje! E assim... 
Deise: Mas ele me falou que um dia ele vai vir.  
Daniela: Então... 
Deise: Eu espero... 
Daniela: Isso... 
Deise: Paciente 
Daniela: Isso, isso ai. Porque se ficar encima, a chance dele vir é pequena. 
Deise: Se eu não fosse paciente eu não estaria com o meu marido. (risos). Eu conheço a 
peça! Porque ele não faz... 
Daniela: Então, deixa uma participação espontânea, deixa rolar... 
Deise: É... 
Daniela: Porque ele vai ver o efeito disso, porque? É eu vi até em algumas horas. Não sei se 
você chegou a perceber. Antes você ficava pensando assim, você tentando lembrar de 
alguma situação que...do dia a dia com o Ezequiel e alguma... 
Deise: É... 
Daniela: Né? Do que eu falei e que fez algum sentido pra você. Você ficou pensando assim, 
sabe? Você não ficou voando, pensando assim....será que eu deixei o ferro ligado, não foi 
isso. Você tava...não tava aqui na hora, mas tava assim, tava ligada em alguma coisa que já 
aconteceu com Ezequiel, do que você já de repente fez de alguma maneira ou que fez 
diferente do que a gente conversou, entendeu? E, ... 
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Sandra: É, teve uma hora que você se emocionou...eu pensei que ela ia chorar 
Daniela: É,a, isso eu não cheguei a pescar não 
Deise: A, eu, às vezes fico... 
Sandra: Não...na hora que ela falou dos que, os familiares... 
Daniela: A sim 
Sandra: Uma vez...ai o olho encheu d’água  
Deise: Não, porque eu não entendia quando as pessoas, ainda mais que, teve pessoas que 
já pegou o meu filho e falou assim: FALA!!! Poxa! E, olha, quando eu vi eu assim...eu 
chorei... 
Sandra: (14:55) 
Deise: Eu quase chorei, porque quando eu lembro dessas coisas eu me emociono. 
Daniela: É, verdade. 
Deise: Sabia? Que, às vezes quando eu vejo alguém pegando numa criança e: FALA!!!Que 
não sei que. Eu me emociono, porque...se é como, se eu visse alguém fazer isso, que 
fizeram com o meu filho. 
Sandra:Não, por isso eu te dei o meu exemplo também. Todo mundo passa por isso. Ai,ele 
não fala!.... 
Deise: Não fala! A net também contava que o pessoal lá também ficava triste 
Sandra: No colégio, do colégio as crianças... 
Deise: Às vezes deixava até...do...dos parentes dela porque ela pessoal acabava... 
Daniela: É, a gente passou bons bucados até... 
Deise: (15:25) 
Daniela: Eu até to... 
Sandra: A, ela tá por ai ainda? Eu tô procurando, já procurei até (15:29) 
Daniela: Não, ela vinha hoje. Eu liguei pra ela, mas ela não pode vir porque ela tinha um 
compromisso de manhã e ela ficou com medo de não conseguir chegar pra tarde e ai, eu 
falei net, não tem problema, dá próxima vez você vem e tal, não tem problema não.  
Deise: Eu também tenho que contar histórias de vida. Muita gente pensou que eu era muda  
Daniela: É mesmo? 
Deise: Muita gente pensou que eu era muda! Quando eu comecei a falar, eu passei a falar 
é...a partir dos 13, 14 anos pra lá...que eu comecei, assim, a soltar a minha voz porque eu 
não falava. Porque as pessoas assim, falavam palavras duras, comigo, palavras...e eu não 
conseguia me comunicar com a pessoa. Eu só conseguia chorar o tempo todo, minha mãe 
falava, poxa essa criança só chora! Essa criança só chora! Quer dizer, as pessoas não me 
davam oportunidade de falar e eu me trancava naquilo. E ai na casa dos meus parentes 
quando o meu pai me levava. Ué essa menina parece bicho do mato, ela parece que tem 
medo das pessoas. Eu tinha um medo realmente, eu tinha medo das pessoas me fazerem 
mal. Eu achava que as pessoas iam falar palavras duras. Porque as pessoas não tinham 
aquele gesto de carinho, de coisa, então, ai quando a minha resolveu me matricular num 
curso que ela (16:43) porque é...me matricular num curso que não sei quem falou assim. A, 
seria bom você matricular a sua filha num curso, quem sabe daí ela ia passar a ter contato 
com o mundo. Ai eu perdi o medo de falar. E foi assim que aconteceu, eu passei, não sei 
(16:59), mas depois o professor começou a me perguntar, no começo eu fiquei meio assim. 
Eu não sabia...ai o professor: você não fala não? (17:09) ai eu cheia de coisa de 
pressentimento, (risos). Ai depois eu comecei a falar. Depois entrou outra professora, essa 
professora começou a sentar do meu lado, porque ai que eu comecei a me soltar. Ai eu 
comecei a falar e depois que eu comecei a falar, minha filha... (17:26) (risadas) 
Daniela: Graças a Deus! 
Deise: Quer dizer mas, foi através da linguagem. As pessoas também saber te ouvir, né? 
Saber falar.  
Sandra: Mas não era timidez?  
Deise: Podia ser também  
Sandra: De falar...porque eu te falei...eu era tímida. Eu tinha vergonha... 
Deise: Mas as vezes a... 
Sandra: A pessoa tinha que chegar igual a você chegar perto, a professora chegava só pra 
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ver como você tá hoje...é...você vai no quadro hoje. Ai eu (gesto de negação com a 
mão)...não você sabe, você fez, você vai. Ó, hoje vai ser prova oral. Eu vou te perguntar, 
prova oral era um fiasco, eu já ia tremendo...vem cá na frente, eu já ia...ela já sabia, ai eu já 
não estava com medo, ai... 
Deise: (18:10) 
Sandra: Ai, a professora dizia outra coisa, eu vou me abaixando, é você mesmo! Eu tinha 
vergonha, ai ela ia lá. Ai eu comecei também a me soltar. Então era timidez.  
Daniela: Era timidez 
Deise: Colocava uma caixa de papelão na cabeça...e eu sempre tive muita timidez quando 
criança, entendeu? Então as pessoas não sabiam o que fazer pra mim poder falar, 
entendeu? Ai as pessoas falavam assim a criança parece que é muda não fala nada, a 
gente vai falar uma coisa com ela, ela assim....ai eu assim, eu acho que era timidez, mas 
também acho que era também a oportunidade que as pessoas não davam de um dia eu 
falar. Quando eu ia falar alguma coisa, as pessoas não escutavam assim tipo assim, a agora 
eu não tenho tempo! Quer dizer, então você...é...a mesma coisa a criança se você insistir 
pra criança falar ela vai falar, se a criança quiser falar e você não der oportunidade vai 
chegar a um ponto que ela vai se fechar  e então eu acho que... 
Daniela: Ela precisa de atenção, porque se você não der atenção ela também não vem do 
(19:06) ou então vai ficar lá, o mãe, mãe, mãe, o mãe! Mãe, mãe, mãe, o manhêeee 
Deise: É, então ai é por isso que eu sei lá, meu filho não fala, ai eu falei...a, eu tenho que 
procurar alguma coisa pra fazer, pode ser que seja a timidez dele, pode ser que a gente não 
esteja dando muita oportunidade pra ai não ficar uma criança igual eu fui assim, até os 13 
anos. Eu podia falar muito menos, muito mais cedo, né? Apesar de que eu falava, só que eu 
não falava pras pessoas. Eu tudo era na base do lado escrito. Mas se você fosse pegar meu 
diário, você ia saber tudo que estava registrado lá, de sentimento. Eu tinha sentimento de 
raiva. Eu já passei por vários tipos de depressão quando eu era criança, só que ai minha 
mãe não sabia que era depressão. A minha filha tá tão quietinha no quarto, trancada, não 
fala com ninguém. Ai que eu comecei aos 13 anos a fazer curso, eu passei a ter amigos, eu 
também não podia tá saindo direto na rua, meu pai achava errado (20:09), colégio...vai ficar 
ai a toa, ai vai ficar igual umas meninas ai sem fazer nada. (20:16). Ele deixava...ai... 
Sandra: Ele não (20:19) estudava?  
Deise: Não, eu estudava, mas ai os meus irmãos assim... 
Sandra: Não tinha colegas? 
Deise: Tinha colegas, só que era muita gente, só que aquelas ali vinham só naquela hora e 
pronto. Não era de ir na minha casa, nem eu ir na casa delas. Meu pai não deixava eu sair 
de casa, se eu fosse meu irmão tinha que me levar e tinha que marcar um horário pra trazer. 
Sandra: A, fui eu bem que falei que tô vendo o Felipe nessa história. O pai dele não gosta 
muito que ele sai de casa não.  
Deise: O meu marido também não gosta muito que eu saia de casa não. 
Sandra: Ai, falei, (20:49) claro que ele tem a dificuldade dele, mas quer dizer se saísse um 
pouco mais, se soltaria um pouco mais. 
Deise: Meu marido também não gosta, mas ai eu vou lá, eu levo o Ezequiel na casa dos 
primos dele. Eu saio com o menino. Porque o dia que o Ezequiel passa com o pai dele, o 
garoto também não sai de dentro de casa. Meu marido não sai nem no portão. Eu falo, o 
José, você tem que levar o menino na rua, você como pai e ele que é menino, ele gosta 
demais assim de....ele não que ele não gosta da companhia da mãe, mas seria bom, se ele 
tivesse também mais da companhia do pai. 
Daniela: É porque é um outro tipo de convivência. O pai normalmente faz outros tipos de 
brincadeira, né? Futebol...não que a mãe não possa fazer, mas assim...quem geralmente faz 
é pai, porque já gosta de futebol. Ou brincadeira com o corpo. Jogar pra cima e ficar ali 
rolando. É, são essas coisas que quem normalmente faz é pai, e é bom pelo contato 
também. A gente de repente consegue aos poucos resolver os problemas de convivência. 
Deise: Eu tô até achando essa semana, eu até achei incrível. Ele nunca jogou bola com o 
filho dele. Essa semana ele do nada lá jogando bola. 
Sandra: Mas ele antes só jogava depois que ele nomeou qual o nome dos desenhos? Que 
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ele fez? 
Deise: É, jogou bola. Depois fez os desenhos e também ele, o Ezequiel pegou a bola e 
começou a chutar. Ai ele, a vamos jogar... 
Sandra: Mas primeiro o Ezequiel falou o desenho?  
Deise: É. 
Sandra: Ele nomeou? Ele ficou feliz porque falou. Ficou tão contente que foi jogar um 
futebol. 
Daniela: E engraçado, você chamou atenção pra uma coisa que eu não tinha pensado, 
também pode ter sido o seguinte. É, lembra quando eu falei, que a criança quando percebe 
que ela esta tentando se comunicar com o adulto e ele não ta dando muita bola...ela fica de 
lado, né? 
Deise: É. 
Daniela: Né? Sai fora. O adulto também não é diferente não. Ele tá tentando se comunicar 
com a criança e a criança não responde como adulto espera. O adulto também deixa de 
lado. Pode ter sido isso. Quando ele viu que o seu filho deu uma resposta. Opa, de tanto 
que ele se extraiu, ué, você reconheceu o sofá feio que eu fiz?  Reconheceu também a 
cadeira que não tinha nada parecido com a cadeira. Então é como se ele visse assim uma, 
uma....oportunidade e ai assim, o adulto viu uma oportunidade na comunicação da criança 
pra eles poderem interagir. Olha só como é que são as coisas, e você até levantou uma 
coisa ai...eu tô aqui atenta...opa, é isso!  
Sandra: Não, tô falando porque assim quando ele dá a atenção pro pai, ai o pai fica feliz, vai 
brincar, tipo assim...eu não quero falar assim (Deise faz uma brincadeira) eu não quero falar 
que é uma recompensa, mas é como se ele fizesse isso pra vocês, ele tenta é...o pai! Ai ele 
falou pai. Ai ele vai lá já brinca e dá um cheiro na barriga! Da uma jogadinha pro alto. AI, eu 
fico olhando assim, ai eu conheço você é interesseiro! Só porque o menino falou pai! Você 
foi brincar com o garoto! (risadas) Não é o pensamento... 
Deise: Também a gente tem que lembrar assim, tem que pensar...a, no passado, será que 
ele teve convivência com o pai? Isso também tem que puxar também, né? De repente, ele 
não tá conseguindo passar para o menino dele, que o pai dele não conseguiu passar.  
Daniela: É verdade. 
Deise: Ai, o...porque ele falou que pai dele não era muito de dar atenção pra ninguém. Era 
só cobrança e cobrança e eles não podiam nem brincar direito, eles tinham que...naquele 
tempo era de roça, então tinha que trabalhar na roça, desde pequenininho, trabalhar e 
pronto, não tinha brincadeira. 
Daniela: Mas (24:26) dele, porque a gente vai levar para os nossos filhos a influencia que  a 
gente teve. Então de repente se a gente não teve influencia de brincadeira com pai, com 
mãe, talvez a gente tenha dificuldade mais tarde de brincar com o filho, se a gente de 
repente teve uma infância assim...é...que teve que trabalhar,ou então uma infância de é....de 
quem apanhou muito, talvez seja essa a única forma que a pessoa saiba usar com o outro. 
Deise: É 
Daniela: Entendeu? Então, por mais que algumas formas não sejam tão interessantes assim 
pra criança, mas é a maneira como a pessoa sabe fazer. Agora, é...a Sandra já tá manjada 
a desse negócio de não falar algumas coisas né? Você já percebeu assim, é...vocês já 
perceberam assim, que teve uma resposta boa, né? quando o seu esposo fez os desenhos 
ai  o Ezequiel respondeu a (25:19) do seu esposo. Quando você também percebeu que, né? 
Você ainda não tinha visto ele jogando futebol, e que já aconteceu nesse momento, valoriza 
também o Ezequiel ficou tão.... Nossa, você viu que o Ezequiel ficou tão feliz quando vocês 
jogaram futebol! Mas, é...ai vai uma sugestão minha, não exatamente falando isso, tipo, tá 
vendo! Você tem que jogar mais futebol! Viu como é que o menino ficou feliz? Não! Num tom 
de valorização, poxa ele ficou tão feliz, e sabe o que que é  eu ia te contar, eu também fiquei 
muito feliz de ver vocês jogando futebol? Ponto, não precisa dizer exatamente. Você não 
esta dizendo de forma objetiva que ele antes não jogava, você não tá criticando porque ele 
antes não jogava, você tá valorizando porque ele agora esta jogando. Porque quando de 
repente a gente fala alguma coisa que fica....parece num tom de crítica. Ah, você não tá 
jogando, você não faz isso, você não faz aquilo! O efeito disso é exatamente o contrario do 
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que a gente quer. Você sabe disso não é? 
Sandra: tô morrendo de rir, disso que você esta falando comigo, porque lá na mesa, lá em 
casa, a gente estava falando sobre você. 
Daniela: É mesmo é? Ai que chique! 
Sandra: A é, nós estávamos comentando, uma vez ele veio aqui e ele conversou. Ai ele tava 
falando assim, mas ela é muito inteligente. Eu falei porque? Ai ele falou assim não porque 
quando ela percebeu  que eu estava observando ela, porque ele tem essa mania, de 
observar as pessoas. Ai ela também começou a me explicar com jeitinho as coisas, eu 
percebi que ela é muito inteligente, tudo que ela falou eu concordei. Ai eu falei assim, a ta 
bom, e ela tá conversando te ensinando eu tô lembrando.  
Deise: Aaa 
Sandra: Por isso é que eu tô lembrando. 
Daniela: Engracado. Eu não sabia disso que ele falou. Isso tem muito tempo? 
Sandra: Ele falou. Hã? 
Daniela: Isso tem muito tempo? 
Sandra: Foi semana passada. Ele tava falando assim, eu falei: ó Felipe já faltou muito na 
Tãnia, ela fala que é só (27:09) que não sei que não sei que. Ai ele parou é, mas ela é muito 
inteligente. Ai eu porque? Ai ele você já não sabia o porque não? Eu cheguei lá, eu tava 
analisando, eu já tava pronto pra contrariar o que ela ia me falar, mas ela não me falou nada 
pra contrariar porque não teve com o que jogar... 
Daniela: Claro, claro né gente? Eu só tenho cara de (27:29), mas eu sou (27:30). 
Sandra: Porque tipo assim...ela é novinha assim, toda bonitinha, mas que experiência hein! 
Botou ele no bolso, porque geralmente, ele, sei lá, ele tem uma mente que ele contraria todo 
mundo. 
Deise: Mas tem o (27:43) ele também gosta de observar, ele gosta de observar (27:50) que 
que (27:51) observar o que você esta falando. Ai quando ele chega em casa (27:53) se não 
falou, se falou alguma coisa que ele não se agradou ele vai falar. Poxa aquela palavra que 
ela falou muito (28:00) não sei que, ele fica observando. Ele não é... 
Sandra: O  seu marido que não chega na hora. O meu é assim, se falar alguma coisa na 
hora, ele fala alguma coisa que a pessoa fica sem saber o que fazer, não é uma coisa pra 
falar e esquece o que ia falar. 
Daniela: É verdade. No dia, ele não falou nada que dissesse assim a, isso ai, acho que não 
sei, não....porque...a....Sandra já tinha me passado mais ou menos assim, como ele era e 
tal, que que ele tava achando do Leandro. E ai eu já sabia mais ou menos até onde eu podia 
ir, e ai quando eu percebi isso dele, eu fui devagar, falando algumas coisas... 
Sandra: Tem que falar a verdade  
Daniela: Você ficou preocupada, né?  
Sandra; Tomara que não fale nada, pra poder deixar logo (28:49) de falar, né? Mas foi uma 
maravilha, graças a Deus!  
Daniela: E teve muita mudança em casa também, né?  
Sandra: Bastante, bastante. Eu quero que esse homem mude Deise! 
Deise: (risadas) 
Sandra: A mas daqui a pouco ele vem também a gente (29:05)  
Deise: O meu deus! 
Daniela: Não, tá super convidado. Eu não falo muito agora...porque... 
Deise: Ele vendo o filho dele sem problema com certeza ele vai querer vir  
Daniela: Exatamente 
Deise: Porque ele já falou uma vez! Ele, falou, poxa, eu tô gostando essa doutora parece ser 
boa porque o Ezequiel tá começando a falar. Ai eu falei, é...agora só falta você ir lá. Ai ele á, 
eu tô (29:26) vou ir lá.  
Sandra: Não, ai a gente tem que aprender a fechar a boca porque a gente começa a levar 
eles nos lugares, entendeu? Ai começa a conversar com a mãe, ai a mãe tá tendo 
atendimento com ela. Ai olha lá meu filho lá, meu filho é igualzinho ao dela. Aliás, faz (29:42) 
eu fui elogiar a minha conta, a nossa conta. A mulher pegou meu telefone, ela tá me ligando. 
Daniela: É mesmo Sandra? 
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Sandra: O pior que é você 
Daniela: E Agora?  
Sandra; Ai eu fico. Olha, a clínica fica cheia, pra ir lá tem que madrugar, mas eu vou 
conversar com ela pra pedir uma vaga. Eu falei, gente eu tenho que aprender a fechar a 
boca! Porque as vezes a gente fica tão feliz, tão contente. Ai esse (30:11) também elogia, 
entendeu¿ Mas conta pro outro lado e também é bom, quer dizer, (30:16) (risadas) me 
desculpa ai gente, mas sinceramente eu fui falar, mas a mulher fica me ligando. Você foi 
hoje¿ Ela tava lá¿ Ai eu digo não fui porque tá chovendo muito, tô com dor e pei, pei, pei. Eu 
não sei onde (30:35) cara, agora eu tô mais moderada. Eu falo que faz fono, mas eu parei 
de elogiar   
Daniela: O que não tem nada a ver com isso sou eu, né¿  
Sandra: As pessoas querem, porque eu sei que a procura pelas pessoas é grande  
Daniela: A Sandra também é suspeita pra falar porque ela é assim, é....quase um fã clube, 
sabe¿ Ela me defende com unhas e dentes. Então ela... 
Sandra: Não, mas é...não mas, sério mesmo...ai sabe eu parei pra pesar agora, eu vou 
parar de falar um pouco, porque a gente fica tão satisfeito de ver a melhora, se vê que eu 
prezo muito ai você tem que elogiar. Ai você pega uma mãe que tem o mesmo, enfim, o 
mesmo problema. O pai tem o mesmo problema ai quando você percebe, ai a mãe também 
percebe que você tem, ai repara no (31:21), né¿ Ai perde o (31:23), mas não é assim, é 
difícil. Eu também entrei numa fila de espera...(31:28), mas agora eu parei, não vou elogiar 
mais eu só falo faz fono e terapia educacional. (risadas). Parei, depois dessa...ela pegou o 
meu número, ai vou te dar o meu número ai qualquer coisa você me liga, tá¿ Ai não....o 
nome dela é Adriana. Me ligou semana passada. Você vai quarta-feira¿ Você falou com ela¿ 
Não você vai falar... 
Daniela: E é Adriana, ainda. Gente, mas você esta terrível Sandra!  
Sandra: Não, o nome dela é Adriana,  
Daniela: A, da mãe. Eu achei que você já tinha falado o nome pra colaborar com ela... 
Sandra: É, pra colaborar com ela (risadas)...não...não, não menti não, ela sabe que eu 
comecei né, ela falou: não, porque eu já fui lá, fui pro (32:06), eu não consegui  
Deise: Qual o nome da mãe¿  
Sandra: Não, ela não conseguiu nem fazer uma...nem... conseguiu... 
Daniela: A, a triagem... 
Sandra: Iniciar a triagem  
Daniela: Não, porque eu encontrei, outro dia aqui, um papelzinho debaixo da porta falando 
de uma mãe ai, que teve aqui várias vezes. Desconheço, porque eu tô aqui toda quarta e 
sábado.  Só nesse sábado que eu tava nesse curso ai de autismo e ai eu não vim, mas... 
Sandra: Mas, é que tem muitas mães que estão vindo cá, eu estou até sabendo, sem 
encaminhamento. Ai fica difícil, ela tem que retornar...ai quando fala, a meu filho a o (32:40) 
o meu primeiro filho lá no infantil, tentei encaixar ele pela Cláudia Chagas tem vaga. Ai eu 
falei com ela, não é assim...tem dias pra ficar tudo e tal. Pelo telefone a mulher me liga, toda 
semana! Já vai pra segunda semana isso  
Daniela: Tadinha gente 
Sandra: Não, mas não é não gente, é o desespero. Porque ela tá doentinha, ela não sabe se 
o filho dela é asper, asperg...sei lá como é que é... 
Daniela: Asperg.  
Sandra: Não sabe se é dificuldade de linguagem por causa da falta de oxigenação quando 
nasceu, cada um fala uma coisa. Ai, ela viu o Felipe e eu fui elogiar, falei realmente, ele 
melhorou bastante porque quando ele chegou aqui ele virava os carrinhos e começava a 
rodar as rodinhas, ele não brincava, não dava (33:30) agora ele tá fazendo tudo direitinho, 
não vou dizer que de vez em quando ele não da uma viradinha, é assim quando ele dá eu 
falo com ele, ó é assim. AI ele ri e faz do jeito certo. AI eu brinco com ele, vamos lá! Ai ele 
vai e desvira.  Mas não vale muito a pena elogiar, não elogia (risadas)  
Deise: Já aprendeu né¿ Eu também não vou falar nada. Né¿ Também não vou falar nada 
Sandra: Nãooo, só fala que tá fazendo e tá bom. Mas a gente quer...né¿ Como falar isso ai, 
se incita, então o povo fica né¿ Mas a gente não pode negar que é bom.   



114 
 

Daniela: Bom, não tem como negar coisa boa. É...um outro...aqui eu acabei vendo. Eu vou 
ver se eu trago da próxima vez uma garrafinha d’água, né alguma coisa, porque se a gente 
quer falar muito tem que beber água, né¿ E eu como fonoaudióloga tenho que falar que todo 
mundo tem que se hidratar, beber água, pra não fazer esforço vocal.  
Sandra: Cada um compre a sua garrafinha ali fora, gente!  É R$ 1,50 ou 2,00 se não vai ficar 
caro! Tomando...           
Daniela: Mas não sai ninguém            
Sandra: Não, não....não sai ninguém. Hoje tem pouca gente, (34:27) dá um jeito de comprar 
pra um grupo de 20 pessoas você comprar uma garrafa de agua pra cada um.  
Daniela: Não, de repente se a gente trouxer de casa e cada uma...porque... 
Deise: É, também... 
Daniela: É, também fica complicado...ai quente... 
Deise: Eu prefiro trazer de casa. Eu, quando venho com o Ezequiel eu trago a garrafinha 
dele de casa, trago biscoito, porque às vezes tem criança, porque às vezes não tem dinheiro 
sempre, né¿ 
Daniela: Claro 
Deise: Tem que, a gente tem que comprar pra semana toda e vir né? 
Sandra: Legal. Eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu trago o biscoito dele. Agora, 
um coisinha que ele bebe fora, se ele pedir, tipo um guaravita ou um biscoito que eu odeio, o 
fofura. Se eu não comprar...o meu deus! Mas ele esta (35:10) separado, eu sempre trago 
biscoito de casa, mas eu tenho que tirar essa mania dele, mas ainda não consegui. Ele 
cisma e não sai não, fica lá. Ai quando chega... 
Deise: Legal, legal que (35:21), mas come aqueles biscoitos inteiros, sabe? No caso...mas 
aqueles biscoitos de fofura eu não trago muito pra ele. 
Sandra: Mas o fofura sabia que ele aprendeu a comer no colégio? No colégio, no segundo 
ano deram... 
Deise: Não porque ele também tem (35:36) desde criança, mas sei que depois ele venha a 
comer também coisas  
Sandra: Coisas que ele aprendeu a comer no colégio: biscoito fofura, chocolate. Ele não 
gostava de chocolate e eu que gostava porque na Páscoa, ele ganhava os ovos e eu que 
comia tudo.   
Deise: Pode ser que o Ezequiel goste também porque....(35:52) 
Sandra: Adora porque ele aprendeu a comer, eu já seguro o ovo dele e acabou! 
Deise: (35:58) ele comendo e (36:00) comida. Tem que coisas que... 
Sandra: tô falando muito, tô falando demais. Vo ficar quietinha 
Daniela: Não tá ótimo gente. Eu adorei também, sabia? Achei muito bom. 
Deise: A gente vai aprendendo, né? 
Daniela: Não e hoje... 
Deise: Eu sei que assim, eu aprendi muita coisa que.... 
Daniela: Não e foi legal assim, porque vocês falaram bem espontaneamente dele. Confesso 
que eu até não esperaria tanta desenvoltura. Achei ótimo. 
Deise: Se você achou ótimo o choro... 
Daniela: Nãoo! Não não, mas eu digo assim 
Sandra: Você não chorou não.  
Daniela: É um elogio! 
Sandra:Não fala não que ela vai chorar hein! 
Daniela: Você falou assim, falou bem, mostrou vontade de falar, de participar, entendeu? 
Deise: Eu tô falando pelos cotovelos agora o que eu não falei há anos atrás.  
Daniela: Ótimo. Então esse é o espaço.  
Sandra: Mas falou só as verdades, também né? 
Daniela: Sim, é.                               
Sandra: E a gente aprende. E a gente vê, não é só na minha casa. Na dos outros também. 
Ai você fala, ai porque comigo? É só comigo, pronto e acabou. (36:54) não é verdadeira, são 
várias pessoas.            
Daniela: Aqui eu pensei como um espaço da gente não só falar de estratégias pra poder 
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melhorar a comunicação da criança, mas pra gente falar um pouquinho também das nossas 
dificuldades que permanecem quando a gente tenta facilitar a fala da criança e eu acho que 
essa historia que você trouxe um pouquinho hoje, traz muita informação pra gente, 
entendeu?  Até não só pra gente entender, mas pra você entender também que 
provavelmente essa história mexe um pouquinho com você na hora de, né? De repente 
conversar mais com o seu filho e tal, mas eu acho que essa informação traz, traz esse, 
resultado pra...sua interação com o Ezequiel, pro seu, pra sua conversa com o Ezequiel, 
mas isso também tem como vir uma, um outro tipo de resposta. Então você sabendo disso, 
a eu sei que isso de repente é uma, um pouco difícil pra mim. Entoa de que forma eu posso 
fazer diferente pra que isso não venha me atrapalhar e não venha atrapalhar o Ezequiel. E a 
gente tem muitas dessas falas, assim aqui com essa conversa toda, a gente vê resultado na 
fala da criança que melhora, na interação dos dois melhora o que? Que ele começa a falar, 
porque você esta falando mais com ele, ele vai poder interagir e conversar melhor com você. 
E fora a aproximação também, a família fica mais unida, entendeu? Porque estão se 
entendendo melhor não é verdade? A gente não costuma se separar do outro quando não 
esta se entendendo um com o outro? Então quando a gente consegue se entender melhor, 
a tendência é a gente ficar mais perto um do outro. E assim, traz muito resultado. Por isso 
que eu gosto muito dessa abordagem de fazer por duplas, de falar de (38:44) porque ai é 
como se eu me colocasse querendo ensinar alguma coisa, tipo assim, um grupo de 
discussão sobre comunicação e sobre a linguagem da criança.           
Sandra: Um grupo de psicologia para as mães. (risadas)          
Daniela: Boa! Mas deixa de ser boba.          
Sandra: Não....sério. Uma terapia, tipo, se eu não estivesse aqui hoje eu estaria dentro de 
casa. Eu estou aqui também e tô me divertindo, eu to me (39:08) um pouco.            
Deise: É, eu também.             
Sandra: Hoje, eu estaria lavando roupa, limpando casa, é...é isso que eu ia tá fazendo. 
Daniela: Você lembra de uma vez que você falou assim pra mim no inicio, você falou: 
Daniela , isso aqui é terapia pra mim, porque é um espaço pra mim.                     
Sandra: É, porque assim, eu não sei se é o seu caso, eu não tenho tempo pra mim, eu 
cheguei lá e falei, olha só eu quero ir pra casa da minha irmã, eu não vou lá trás de sandália, 
colar,tem um monte de mães. Olha a minha unha como é que tá? O meu visual, vou ver se 
eu vou dar um jeito na unha, pra me arrumar, entendeu?O Felipe estava com a minha mãe 
um pouquinho e a gente não veio, não veio porque eu, no caso, eu não tenho tempo pra 
mim. Antes eu tinha, trabalhava e coisa e tal. Agora não, agora eu estou completamente e 
eu ainda estou tentando me adaptar. Então tem realmente dias que eu choro, porque eu 
falo, caramba! Meu cabelo tá horrível, minha unha tá um lixo,vai de mulher, mas a gente 
sente falta. Não sei se é o seu caso, mas comigo é assim.              
Deise: Eu tenho também até hoje (40:00) trabalhando, sai o ano passado pra ficar com o 
Ezequiel, sai pra ficar com o Ezequiel! Quer dizer, eu ainda tô me acostumando também, 
né? porque a gente era (40:09) trabalhando é outra coisa. Agora a gente em casa, né? Tem 
que dar atenção ao filho, tem que dar atenção ao marido e quando sobra um tempinho pra 
gente já é só no final do dia. Ai quer dizer, a gente já esta cansada, ai quer tomar banho e 
(40:24) pra lá...             
Sandra: Né? Cansada...vou dormir.Deise: As vezes meu marido tá falando um negocio e eu 
já tô dormindo do lado dele, ai ele: você esta me escutando? Ah? To? (risadas)       
Daniela: Você só toma cuidado pra ele não pensar que é estratégia, mas tem uma amiga 
minha que ela foi casada. Ai ela fazia assim pra ela perceber o que o marido estava dando 
atenção pra o que ela estava falando, ela começava a falar, mas no mesmo tom da 
conversa que ela já estava tendo com ele. Não porque ai, o cachorro fez xixi na latinha de 
coca cola, ai veio um elefante e jogou tudo pro alto e ai de repente, de uma hora pra outra, o 
marido dela hã? Ué? Você não esta me escutando não? Eu tô te contando a historia, você 
não esta ouvindo? Ela falava de coisas que não tinham nada a ver, pra ver que ele não 
estava prestando atenção. AI ele, ai fica ligada, porque se ele fizer isso com você, você vai 
ficar mal              
Sandra: Aé, falar que esta ouvindo uma coisa que não tem nada a ver.           
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Deise: Geralmente quando ele tá falando, as vezes ele não bota (41:22), mas eu tô indo na 
onda dele. Quando ele fala, a você já ouviu?A eu já ouvi isso sim, tanto é que (41:27) não 
sei que (41:29) você vai trabalhar amanhã? Tá bom. Pode ir! Tudo bem que o ezequiel... 

 
Vídeo 3 

Deise: ...ai ele a tá bom. Ele tá pensando...           
Daniela: Ai ele fica todo satisfeito.             
Sandra: Ai ai isso é uma graça.              
Deise: Tá certo. Não tem (00:10)                      
Daniela: Então a gente....nos vemos semana que vem?              
Deise: Sim             
Sandra: Qual o horário, qual o bate canal?              
Deise: Então (00:15) também!            
Sandra: (risadas)               
Deise: Eu quase não estou saindo de casa e eu não sei porque.         
Daniela: Eu só vou ver, se vou fazer sexta à tarde.           
Sandra: A é, você falou            
Daniela: Porque fazer de manhã, se for na sexta, porque de manha eu tenho aula, de 
mestrado e tal, ai ou seria sexta a tarde ou no sábado a tarde, né? Que nem a gente esta 
fazendo hoje. Talvez no sábado se for, mais tarde porque o curso esta previsto pra acabar 
meio dia lá em botafogo. Então eu devo chegar aqui, ...             
Deise: (00:47)            
Daniela: É. Eu vou tentar chegar na sexta porque eu acho que vai ser mais garantido, do 
que marcar um horário assim...              
Deise: Porque vir andando com filho...e tal (00:54)           
Sandra: ....não também pra sair de botafogo chegar aqui no flamengo, o engarrafamento 
brabo            
Daniela: É, é mesmo. Mas ai eu ligo pra vocês marcando direitinho.          
Sandra: Tá bom então.Tomara que tenha mais gente,seria demais!        
Daniela: Não,mas eu acho que vai vir porque umas duas ou três não podiam vir hoje. Eles 
marcaram...quer dizer, as que eu liguei ontem não podiam vir porque já tinham outros 
compromissos e uma que confirmou hoje me ligou dizendo que não vinha. A outra, eu não 
entendi, não sei se aconteceu alguma coisa de ultima hora            
Sandra: ou ela não tinha o número do (01:25) que esta lá fora?         
Daniela: Será? Não sei se ela ligou porque eu coloquei pra vibrar,pra não tocar ai não sei...  
 
 
Vídeo 4 
 
Daniela: E vamos lá...é... eu tinha usado uma apresentação curtinha com a Deise e com a 
Sandra na semana passada...é...tava explicando pra elas Deise, antes de você chegar, 
aliás, só pra Milena que eu vou estar tentando assim, sempre retomar um pouco do que a 
gente tiver conversado na semana anterior. Não é...assim, mas por uma questão de fixação 
mesmo. 
Milena: como se a gente fizesse um resumo 
Daniela: É, um resumo, é....porque  tudo que a gente conversar aqui vai ser importante 
assim, nas, nos primeiros encontros...vai ser importante pras vezes seguintes, tá? Então 
assim, vou passar rapidinho pelo que  a gente conversou na semana passada, não vou me 
aprofundar como eu me aprofundei. É pelo que eu já expliquei pra elas também, porque se 
não a gente prioriza quem não estar conseguindo vir e tal, mas eu entendo, eu entendi o 
motivo de todo mundo. É só pra gente não ser muito...é....pros que estão vindo, né? Desde 
o inicinho, por exemplo, como vocês... se eu priorizar na semana que vem, se eu repetir 
tudo, na íntegra, o que eu tiver falando hoje, na semana que vem vocês não vão estar tão 
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animadas pra voltar já que vai ser a mesma coisa, né? Entendeu...então é...só vou dar uma 
passagem geral do que a gente tiver...é...conversado, né, na semana....(barulho de batida 
na porta)....(vai atender a porta) oba tá chegando mais gente! Ai que beleza dona Sandra! 
Sandra: tô atrasada! 
Daniela: Sem problemas!  
(Deise e Sandra se cumprimentam) 
Daniela: Sandra, Márcia, Milena e Deise. Eu ainda vou tirar fotos de todo mundo  
Sandra: Ai meu deus, hoje que eu não pus nenhum make!  
Daniela: Não, é porque hoje eu também não estou imaginando de tirar foto com essa 
câmera também não, porque não tem nem como ver se vai tirar legal... 
Milena: Como é que fica... 
Daniela: É, mas eu vou tirar cada uma com o seu pequenininho, tá? Pensei em fazer um 
crachazinho também pra todo mundo poder se identificar, tá? Mas eu tô bolando isso ai. 
É....então, eu vou dar uma passada assim, muito rapidinha no que a gente falou, Sandra, 
semana passada pra gente poder seguir adiante. Mas eu tive agora a idéia em vez de eu 
começar dizendo o que  a gente conversou na semana passada, pensei em vocês duas 
fazerem um resumão.  
Deise: Iiiii eu não lembro mais, eu nem me lembro.  
Sandra: Resumão da semana passada?  
Daniela: É, que que ficou pra vocês? Assim, da semana passada?  
Sandra: É, que a gente tem que incentivar a criança a pedir. Se tudo o que a criança quiser 
a gente der, ele vai querer fazer tudo calado, né? Ou seja, a criança vai (02:42) vai Deise! 
Deise: ai meu deus, que (02:46), é...como que a criança aprende a falar, é...através dos 
gestos, através de...de...vamos dizer...do olhar, né? Que passa a expressão, é... 
Daniela: Foi indo, foi indo...é...a gente falou um pouquinho na semana passada é..primeiro, 
do porque que as crianças se comunicam? Né? Ai a gente falou também é...de que que as 
crianças precisam pra se comunicar, mas quando eu falo crianças é só pra tá mais de 
acordo com o nosso grupo, mas assim, pras pessoas de uma maneira geral. Porque que as 
crianças se comunicam? É...de que que as pessoas precisam pra se comunicar? Né? E, 
como que isso tudo acontece? É...quais são as formas de comunicação da criança? Será 
que é só a fala? Ou eles tem outras formas de comunicação? Tá? Então, vamos lá. Porque 
que as crianças se comunicam? Vamos voltar. Ai, deixa eu tirar a cola. Entoa elas falaram 
um pouquinho, mas vocês assim...o que que vocês acham? Porque que as crianças se 
comunicam? Fala ai Márcia, manda brasa! 
Márcia: A, como elas falaram, né? No olhar...assim...porque o meu assim, ele aponta mais 
do que pede né?  
Milena: É, o meu também.  
Daniela: Ele na verdade, usa o apontar pra pedir. Ele não usa a fala, né? 
pra...pedir...entendi. Mas mesmo quando ele aponta, ele tá se comunicando ou não?  
Milena: Está. 
Daniela: Ótimo! Só não é através da fala. 
Márcia: Da fala.  
Daniela: Está sendo através do apontar! Ok. E ai, mas é...quando ele aponta, ele esta 
apontando, porque? Que que ele esta querendo com esse apontar?  
Márcia: Me pedir alguma coisa, né?  
Daniela: Então a comunicação, porque que as crianças se comunicam? Com o apontar, com 
a fala e etc e tal? Pra pedir...que mais? Pra fazer mais o que? Pra pedir...na maior parte das 
vezes pra vocês é pra pedir então...(risadas) 
Márcia: Na maior parte das vezes é pra pedir, é... 
Daniela: É, as vezes acontecem de eles apontarem pra comentar alguma coisa, por 
exemplo, viu alguma coisa que não é do interesse deles, viu um brinquedo bacana na 
televisão ai aponta... 
Márcia: Isso, aponta! 
Daniela: Sim, é pra pedir? Mas, também pra comentar...olha que legal! E tal! Mais alguma 
coisa? Mas....eu acho que as crianças só usam o apontar pra vocês pra se comunicar? Ou 
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quando elas começam a chorar? 
Milena: A chorar, quando grita, entendeu? Grita...Quando ele...a gente não, dá o que ele 
quer...a forma dele agir é gritando, ele grita, chora, esperneia, ai agora ele quer bater, 
entendeu? De toda forma dele querer se comunicar é dizendo que ele quer aquilo ali, 
entendeu?  
Daniela: O engraçado é como a gente tem muitas outras formas de se comunicar.  
Milena: É, ele, ele... 
Daniela: E quando é que a criança tira alguma coisa do lugar na casa de alguém e a gente 
olha assim, tipo...não tira isso daí se não vai sobrar pra você depois! Isso também é uma 
forma de se comunicar? 
Milena: É. 
Daniela: Ou então, quando tem alguém que...por exemplo, tem um parente que faz um... 
aperta a bochecha do filho da gente e a criança vai olha assim pra mãe do tipo...pede pra 
tirar aquela pessoa dali, que esta apertando a bochecha e ai a gente... 
Milena: Que não gostou...né? 
Daniela: né? 
Milena: Ele mostra... 
Daniela: Né? Com um olhar, com um sorriso, né? Ou então, se  a gente der um presente, a 
criança estava esperando um presente enorme, ai a gente dá uma blusa, uma meia! Meia, é 
clássico né? Deu uma meia, ai a criança faz aquela cara, dá aquele sorrisinho amarelo de 
decepção. Então isso, também são formas de se comunicar e ai o que que isso tem a ver 
com o nosso encontro aqui? O que que isso tem a ver com a brincadeira com a criança? O 
que que isso tem a ver com o dia a dia, é...que a gente estimula a fala da criança? A gente 
precisa perceber todas essas formas de comunicação pra gente conseguir interpretar e 
assim poder conversar com a criança, porque se a gente, ainda mais as crianças que a 
gente tem queixa, né? De que elas só apontam, de que elas só choram, só gritam pra se 
comunicar, a gente precisa dar significado pra esses comportamentos de comunicação da 
criança, pra gente ter um retorno delas também. Até pra elas se sentirem ouvidas, pra gente 
dar atenção ao que ela esta tentando dizer. Porque imagina...se eu estou...esse exemplo 
que eu usei no encontro passado, deixa eu usar com elas porque elas ainda não ouviram. 
Se eu estou assim pra você (apontando) e você não esta entendendo e eu estou 
(apontando) eu não vou ficar assim pra todo o sempre tentando. Então assim, pode ser que 
em algum momento eu desista de me comunicar. Acontece isso com os filhos de vocês? 
Quando eles insistem em...insistem, insistem, insistem até que chega...uns chegam até a 
gritar, chorar, ai quando vê que o adulto não entendeu de jeito nenhum, acabou. Não tenta 
mais, porque não esta conseguindo que o outro entenda e ai eu tô falando de criança, mas 
com velhinho isso também acontece, né? Com o velhinho lá que já não esta escutando mais 
....e tal.  
Milena: É. 
Daniela: E ai a gente esta e ai, agora eu vou colocar o...numa situação contraria, né? A 
gente tem tentando explicar alguma coisa lá pro vovô, pra vovó e ai falando, falando, hein? 
O que? Xarope? Não sei que? Né? Naquela insistência e ninguém se entende e a gente 
também não fica insistindo muito até que o outro entenda né? A gente vai dar outro jeito se a 
gente tem que pedir alguma coisa pro vovô e pra vovó, a gente mesmo que vai resolver, 
porque se não, ai a paciência já diminui né?   
Sandra: A gente fica tão angustiada que quando a gente fala com o idoso a gente continua 
falando e finge que esta entendendo  
Daniela: Não é. Mas assim, de qualquer forma, ainda que seja que a pessoa fique lá 
insistindo até a hora de conseguir 
Sandra: Porque é chato, porque a pessoa entende (09:22) 
Daniela: Não...porque até que faça isso a comunicação já fica um pouco prejudicada, né, 
porque? Porque o outro percebe que o outro já esta sem paciência, entendeu? Entoa é 
complicado e na situação com a criança é a mesma coisa. Então, é...a gente, é...o 
interessante é a gente estar atenta a essas diferentes maneiras da criança se comunicar pra 
gente poder dar significado e às vezes ter um (09:47) com a criança no dia a dia. Então 
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deixa eu voltar pra cola aqui. Então, as crianças se comunicam pra recusar alguma coisa, 
quando você falou....a quando ele pede alguma coisa e eu não dou, ai ele começa a chorar, 
a chorar ou a gritar. Ele esta se comunicando pra recusar aquilo...ele esta recusando a 
resposta que você deu... 
Milena: Isso, isso  
Daniela: Entendeu? Ou então pra solicitar alguma coisa, pra apontar, pra apontar pra um 
brinquedo que ele viu na televisão, pra apontar pra um balão  que o moço tá vendendo 
dentro do hospital infantil, que ele quer que compre de qualquer jeito, pra expressar 
sentimentos, e eu falo mais um vez, né? Não só quando ficou com raiva, né Deise? Porque 
você não deu o biscoito fofura e na, na, na, pra expressar sentimentos, de que não gostou. 
E pra falar sobre passado e presente, por exemplo, é...quando a criança quer falar que quer 
ver o vovô, que quer ver a vovó, porque tá com saudade, porque foi lá, sei lá, no natal 
passado foi lá e tem muito tempo que não vai, então vai tentar informar isso de alguma 
forma e de que que as crianças precisam? Deixa eu tirar a cola....que que a criança precisa 
pra poder se comunicar? Precisa falar? Pra se comunicar. 
Milena: Não. 
Daniela: Não. (EXPRESSÃO DE ALEGRIA), ok. Vocês duas, vocês podem falar.... 
Sandra: Não...a gente já falou na semana passada! Deixa elas falarem...eu quero aprender! 
Deise: (11:20), mas deixa que é a vez delas. Ai eu já falei muito. 
Daniela: Entendei. Deixa eu pegar a minha aguinha também. Que que a gente precisa pra 
se comunicar? Não precisa exatamente de fala. É claro, mas se a gente tiver falando a 
gente tem mais condições que o outro entenda a gente, né? porque não é só falar no...não 
são só as palavras que estão saindo da boca, mas é o tom da voz, quando a gente tá 
falando. Ai que bonitinho né? A gente não tá dizendo que tá bonitinho que a criança tá 
falando, a gente tá falando com ironia. A gente tá querendo pegar a criança e botar do outro 
lado pra não fazer aquilo que ele esta fazendo de errado. Então assim, a fala não são só as 
palavras né? que dão condições da gente entender o que o outro esta dizendo, mas o tom 
da voz.  
Milena: Do olhar... 
Daniela: O olhar, a expressão facial. A expressão facial, mas a do corpo também, né? 
Então, por exemplo, quando a gente fala assim pra criança...a criança tá lá fazendo uma 
bagunça danada. Ai a gente tá assim, fulaninho não faz isso...(voz suave), saí daí (voz 
suave). Será que ele esta acreditando mesmo que é pra não fazer aquilo? Com essa 
postura? Porque a gente esta falando mais com a expressão facial.  
Milena: porque se a gente não falar pra ele, ele não está nem aí. 
Daniela: É o conjunto. Então, assim, se eu tô assim, saí daí fulaninho, não faz isso, óoo 
mamãe vai te bater (voz suave), não tá mostrando pra ele exatamente qual é o que não é 
pra fazer. Porque? Você esta parecendo uma, numa situação de que, numa postura né? De 
que, você não esta se importando muito com aquilo ou assim, que ele ainda precisa aprontar 
mais pra você tomar uma postura diferente, uma atitude diferente. Então, a gente passa 
essa comunicação de uma forma completa e da mesma forma, a gente falando, fulaninho 
sai daí que eu vou te bater (voz suave), ai fulaninho vai faz uma, ai a gente fala, óoo eu vou 
te bater hein, ai faz duas e, ou seja, eu não sei vocês perceberam assim, é...da criança estar 
testando os limites da mãe e do pai. 
Milena: É, ele gosta de irritar. 
Daniela: Não, na verdade, eu não diria nem de irritar, é...esta testando o seu limite mesmo, 
porque ela tá fazendo, você tá falando que vai bater, mas não bate, no entanto, tem vez até 
que a criança faz olhando pra você. 
Sandra: É, é... 
Daniela: E ai às vezes faz pior, faz olhando pra você e devagar, pra ver, assim, conforme vai 
dando cada passo pra ver qual a atitude que você vai tomar.Tá fazendo em câmera lenta, tá 
facilitando até o seu trabalho, entendeu?  
Milena: Nossa, é mesmo 
Daniela: Pra saber qual é o ponto chave que você já perde o juízo e já...ai, ai, também já 
toma uma atitude mais é...não queria dizer agressiva, mas assim, uma atitude já bem 
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diferente, né? De tá pronta, então ele fica assim, ele é como se eles quisessem saber assim, 
o ponto chave, ó nessa hora a minha mãe vem encima de mim, vem em câmera lenta, 
olhando pra você, vai fazendo, fazendo, fazendo. Então, não, eu não tô querendo dizer que 
a criança é assim, fria e calculista não, mas assim, isso também é questão de comunicação, 
né? Porque ela sabe até onde ela pode ir e até onde o outro também pode ir pra tomar 
alguma atitude com ela. Então, se a gente quer mostrar pra criança que não é pra ela fazer 
de jeito nenhum. Olha, não é pra fazer e assim, olho no olho na direção do olhar da criança, 
porque se eu também tô falando. Vamos imaginar que eu estou o tempo todo falando pra 
você, eu não tô nem prestando atenção, o tempo todo...ela vai se sentir dentro desse grupo, 
se eu não tiver o tempo todo pra ela, se eu não tiver olhando pra ela também? A criança, se 
a gente não tiver com o olhar na direção dela, ela também assim, não...como se ela também 
não sentisse muita firmeza no que a gente esta falando! Então olhar olho no olho, não...e ai 
eu não tô dizendo pra bater nem nada disso, mas pra mostrar que com firmeza, olha! Não é 
pra fazer isso! E se tiver que prometer alguma coisa pra criança. Assim, se fizer isso não vai 
ganhar aquilo ou se fizer isso de novo a gente vai guardar o brinquedo. Não sei, acho que 
não todas, mas algumas já tiveram essa vivência comigo aqui na sala, quem já teve? Deise 
já teve.  
Deise: Eu já tive. 
Daniela: Milena já teve? 
Milena: Eu também já tive.  
Sandra: Eu sempre perco alguma coisa 
Daniela: É, pois é, mas eu ainda acho que é um pouco diferente. 
Sandra: É pra trocar, pra trocar...porque ele  gosta muito de querer trocar e não dá atenção, 
ai ele fala...então já que você quer esse tem que guardar esse. Porque as vezes ele quer os 
dois... 
Daniela: Isso, isso.  
Sandra: quer os três, quer os quatro 
Daniela: Isso, mas é...não aconteceu dele exatamente assim, vir pra cima de mim, porque 
eu não tinha deixado alguma coisa. Isso não.  
Sandra: Não. Só em mim. 
Daniela: (risos)  
Sandra: Só em mim hoje.  
Daniela: Se não é em mim, tudo bem. Brincadeira, mas é...então, quando a criança quiser 
fazer alguma coisa que não podia, eu avisava...olha, não pode fazer. E eu explicava, porque 
é importante explicar também, porque se não fica na cabeça da criança uma sequência de 
não, não pode, não pode, não pode, não pode! Então o que que pode? A criança precisa 
saber. Então, a gente olha. Não pode fazer assim,por exemplo, se a criança tá pegando o 
brinquedo, tá e tá batendo em alguma lugar aqui que pode quebrar. Olha, não pode bater 
com esse brinquedo na parede, porque se não quebrar e a gente vai ficar sem o brinquedo 
pra gente brincar aqui e tal. Ai falei uma vez, né? Porque todo mundo tem o direito de ser 
avisado, né? Tá fazendo de novo? Olha, lembra que a gente combinou que não era pra 
bater o brinquedo desse jeito, lembra que eu avisei que a gente ia precisar guardar se 
continuasse a fazer assim? Então agora a gente vai guardar, mas assim, numa boa. Ai fui 
né...guardei, provavelmente brinquei, acho que até na outra semana é... 
Milena: Foi, foi 
Daniela: Né? Na tentativa de fazer a avaliação... 
Milena: Pra fazer a avaliação ele não quis é... 
Daniela: Ele não quis... 
Milena: Ele queria brincar ai você foi, olha eu vou guardar. Ai ele chorou... 
Daniela: Foi. E assim, problema nenhum se ele não quisesse fazer. Eu só não podia deixar 
mesmo assim, porque o combinado que eu tinha feito era outro, entendeu? Então acontece 
da, de as vezes a criança começar a chorar pra que vocês logo dêem aquilo que ela quer? 
Por exemplo, vocês proibiram, ó não pode fazer isso! Ai a criança começa a chorar e ai o dia 
cansativo, o dia estressante e acaba dando o que a criança quer? 
Milena: Comigo já, comigo já.  
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Sandra: A eu deixo ele chorando, mas o pai dele fala, dá, dá, dá que eu não agüento mais! 
Ai eu falo, por isso é que ele faz isso, se eu não dou...ai ele não porque eu preciso 
descansar minha mente, ele grita muito. Ai eu falei, ai depois que eu estou fazendo vai atrás 
do menino!  Ué você deixou ele fazer. Eu falei que não, você deixou, ai agora ele esta 
fazendo ai agora você quer reclamar 
Daniela: Pois é. É situação de comunicação, porque? A criança faz, né? A criança começa a 
chorar e tal. Ai alguém deu o que ela queria, ela encontrou o caminho do ralo, porque ela 
descobriu através do choro. Não é assim com o bebezinho, quando o bebezinho tá com 
cólica, tá com fome, ele não avisa com o choro que ele quer alguma coisa. Ai quando a 
gente consegue entender o que a criança esta precisando ai a gente dá. Ai a criança para 
de chorar. É a mesma coisa quando ela fica mais velha. Então quando ela esta querendo 
alguma coisa e sabe que com o choro ela consegue tudo o que ela quer, essa arma que a 
criança vai usar pra conseguir tudo o que ela quer. Então o que eu teria de sugestão, se 
precisa dar limite pra criança aprender por alguma coisa, o que combinar com a criança vai 
precisar cumprir. Porque se não a fala da gente fica em descrédito, entendeu? A criança vai 
entender que ela pode fazer o que o for, pintar o sete, que não vai ter problema, porque no 
final é só ela chorar que ela vai ter o que ela quer. O que você achou disso Deise? 
Deise: Eu achei legal 
Daniela: Você ficou pensativa, você não achou que ela ficou pensativa?   
Sandra: eu tô viajando aqui. 
Daniela: Tá viajando. Alguém aqui achou que a Deise ficou pensativa?  
Sandra: Não. Tava viajando lá em casa...imaginando o pai dele. Não, deixa... 
Daniela: É, e agora você falou muito do seu esposo... 
Sandra: Não deixa, porque ele fica gritando e eu não agüento. Não tenho paciência. Quer 
dizer, ele não tem paciência com ele, é só pra mim. Pra mim, você toma conta, você leva pra 
escola, você vai pra reunião, você passeia com ele, se for nós três, na rua no máximo o que 
ele consegue ficar é 30 minutos. Todo mundo, porque ele não tem paciência, e o que me 
irrita profundamente.  
Milena: Muitas vezes a gente nem sai. Porque ai já pensa...vai sair e ai o (20:14) vai gritar, o 
Daniel é até mais calmo um pouco em relação assim, porque ele gosta de sair. Ele adora 
sair. Toda vez que fala que vai sair, ele já fica ansioso. Então ele até fica, mas o maior não! 
O maior é daquele tipo que ele quer tudo, tudo o que passa quer. Então já começa aquela 
discussão, porque o Daniel também quer, ai acaba que a gente acaba nem saindo, 
entendeu? Porque eu...eu até tenho, converso, eu peço, já o pai não. Ele já não tem 
paciência, ai ele não quer sair. Ai não, vamos sair tem...ai o Daniel vai fazer isso, vai fazer 
isso, ai a gente acaba não saindo.  
Sandra: Não, mas ai ele pega depois ai ele sai, no caso, mas ele sai e a gente fica, se a 
gente vai é 30 minutos porque não tem paciência, ai eu falo...ai...ai fica difícil! Eu aprendo 
uma coisa...ai como vai socializar o menino se o menino não sai, não tem paciência. Ai fica 
difícil! 
Milena: É, eles ficam muito trancados.  
Sandra: Isso é fato. O filho é sempre da mãe, o pai ajuda financeiramente, mas a carga é 
pra gente. Reclamo mesmo! (risos) 
Daniela: É, ora...não é gente, não é verdade e você estava falando exatamente o que eu 
percebo fica muito difícil a criança se organizar, com....mesmo que a mãe tenha um 
comportamento diferente nessas situações, porque o comportamento não é assim, não 
acontece com todo mundo em casa, né? Como eu digo, porque...imagina você, quando  ele 
pedir (21:34), o seu esposo por conta do choro ai ele dá o que ele quer. Ai a criança fica 
meio confusa dentro disso tudo, ai eu até...quando eu pensei nesse grupo eu não restringi a 
mães não,assim, responsável que quisesse vir pode vir, não tem problema. De repente o 
esposo de cada uma de vocês, o companheiro, o (21:58), parente que quiser vir não tem 
problema só assim, se já tiver pensando nisso, se perceber que em casa, né? Mais alguém 
tá querendo vir, só me dar assim um alô, me dar uma notícia, só...pra gente poder se 
organizar quanto a espaço porque se de repente for muita gente, essa sala já não vai caber, 
preciso pensar em outra que não seja quente, etc e tal. Mas é...eu consegui ser clara, assim, 
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da importância que isso tem? Ai a gente está falando o tempo todo de comunicação e olha 
como isso tem interferência em outras situações, né? De comportamento, né? De uma 
maneira geral. Vamos lá, Márcia você esta muito quietinha Márcia. Você esta pensativa? 
Márcia: Não, é que eu sou quietinha mesmo.  
Daniela: Mas pode falar Márcia. Então a gente esta pensando...falando que que a gente 
precisa pra se comunicar? Então a gente precisa de um motivo quando então, os filhos de 
vocês né? Quiseram brinquedo, quiseram pedir um balão do moço que (22:57) passando, 
é...eles tiveram motivo, que era pedir alguma coisa. O conteúdo, exatamente, o querer o 
brinquedo, querer de repente o biscoito tal de qualquer maneira, tá? A forma. Qual que é a 
forma? Que eles usaram para? 
Milena: Gritar, chorar.... 
Daniela: Tá? Então só pra gente entender assim um pouquinho isso. É, eles precisaram de 
parceiro de comunicação pra poder dizer o que eles queriam Márcia?  
Márcia: Não. 
Daniela: Não? E pra quem a gente comunica as coisas?  
Márcia: Ah, desculpa. 
Daniela: Não...não tem que me pedir desculpa não, mas né? quando o seu filho apontou pra 
uma coisa pra você, ele te usou como uma parceira, porque se ele apontasse, podia até 
apontar, mas...se não tivesse uma pessoa pra compartilhar aquilo, né? Não ia funcionar pra 
ele, porque que que ele esta querendo pedir, ele tem que pedir a alguém que possa dar pra 
ele, né? Então, você que foi a parceira dele. Tá? Uma situação então, qual foi a situação? 
Mais uma vez, da criança querer alguma coisa, passou o moço do balão, essas são as 
situações. É, e aqui eu até mudei Sandra, porque eu tinha colocado os aspectos cognitivos 
né?  
Sandra: É... 
Daniela: É...inteligência.  
Sandra: O que que isso? 
Daniela: É, porque é...eu botei né? Com uma outra linguagem e esqueci de trocar, mas a 
criança precisa assim ter um nível mínimo de inteligência pra poder acompanhar uma 
conversa, pra poder entender as coisas, pra poder responder de acordo com aquilo que foi 
perguntado. E ai a gente já falou um pouquinho de como que as crianças se comunicam né? 
Se comunicam através da fala que é a comunicação verbal e antes, né? No 
desenvolvimento da criança, a criança antes, é...vai se comunicar falando já?  
Milena: Não. 
Daniela: Não. Como que a criança começa a se comunicar? As primeiras formas assim, 
antes da fala?  
Sandra: Pegando as coisas. 
Daniela: Pegando as coisas ou....apontando 
Sandra: Apontando.  
Daniela: Quando é bem bebezinho? O sorriso, o olhar, o choro, tá? Então, pra gente ir 
pensando nisso porque essas formas de comunicação a gente leva pra toda vida, né? Não é 
só quando bebezinho, quando criança. É, aqui, vou com uma proposta pra passar rapidinho 
por essa parte. Aqui é só assim, é...ali a gente tem as idades e o que assim, de uma 
maneira geral a criança faz em cada idade... 
Milena: (25:36) 
Daniela: Isso, que que é esperado pra cada criança fazer em cada idade, mas a gente não 
vai entrar nisso e aqui. É só um gráfico pra mostrar, é...vocês todas, vocês lembram, assim 
que vocês vieram aqui ou quando vocês passaram primeiro pela triagem né? Já algum 
tempo, a fono ou eu ou a outra fono é...pedimos é... a avaliação da audição? Pra ver se era 
alguma dificuldade auditiva e tal, porque? Porque tem alguns sons da fala que são bem 
baixinhos aqui, no volume de 15, por exemplo, a gente está conversando aqui, mas a gente 
esta falando com um volume acima de 60, 70, os sons da fala têm uns que são muito 
baixinhos ó....(faz um som)....são muito baixinhos. Então se a criança de repente não 
percebe esses sons, esses sons tem volume de 15 aqui encima, se a criança escuta sons a 
partir de 40, ela não vai perceber esses sons e ai pode ter aprender a falar mais tarde, 
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aprender  a falar com troca. Então só pra eu falar mais uma vez do exame da audição e 
esse também é outra coisa, como é importante a gente falar de frente pra criança, porque se 
ela fica na dúvida, por mais que ela tenha dificuldade de audição, mas se ela fica na dúvida 
de qual foi a palavra que você falou ou pra gente dar o modelo pra ela de como fala aquela 
palavra, ela precisa estar olhando pra boca da gente, tá? Então quando eu falo assim, 
quando a criança nunca...vamos imaginar uma criança pequenininha é...que eu vou mostrar 
a bola pra ela, a “a bola”, então eu mostro pra ela que eu preciso  juntar os dois lábios pra 
fazer a primeira parte da palavra, bola...to fazendo meio exagerado, mas pra criança é bom, 
você tentar exagerar um pouquinho pra ela perceber que pra gente fazer os diferentes sons 
da fala, a gente precisa fazer diferentes movimentos com a boca, tá? A, ok. Pra gente 
conversar, a gente precisa ter algumas...regras eu diria muito, muito taxativo, mas assim, 
existem algumas coisas que precisam acontecer na...na hora de uma conversa. Assim, ou 
pra uma conversa acontecer, né? E a Deise já esta colando aqui, pra poder responder, né 
Deise? Aaaa eu vejo tudo Deise! 
Deise: Não, eu não tô olhando não. Eu tô olhando pra ali, mas eu tô vindo lá, lá...em casa, 
esta entendendo?  
Daniela: É. 
Sandra: A todo mundo tá indo em casa hoje, né? 
Deise: É.  
Daniela: É, mas isso....alguma preocupação com a casa ou com alguma coisa que a gente 
esteja falando aqui que você tentou jogar pra cá?  
Deise: Não da minha casa mesmo. 
Daniela: Entendi. 
Deise: (28:25) 
Daniela: Então assim, de... 
Deise: É cansaço, é cansaço.... 
Daniela: É cansaço...entendi. Então a gente é...pra gente então poder manter uma conversa 
com o outro, que que a gente precisa Sandra? Agora vai ser assim, cada um vai falar um 
pouco 
Sandra: Assunto 
Daniela: Assunto, ótimo! Que mais Márcia? Me explica da troca, poder conseguir conversar 
com o outro? 
Márcia: hummm...falar de alguma coisa né?  
Daniela: Falar de alguma coisa. Que mais Milena? Pensa, a gente pode até pensar no que a 
gente esta vivendo aqui, no que a gente esta conversando, né? Que que a gente esta 
precisando, que que a gente esta usando nesse momento pra poder conversar? A gente 
esta usando assunto, a gente esta usando alguma coisa pra poder falar... 
Milena: A, bem assim... 
Deise: Eu estou até dormindo aqui agora....eu estou até dormindo... 
Daniela: Tá o que? 
Deise: Eu estou até dormindo aqui enquanto ela tá pensando. (risos) 
Milena: Eu acho assim, às vezes vem na cabeça, mas quando eu (29:48) assim... 
Daniela: Não tem problema. E você Deise?  
Deise: Pra gente o que mesmo?  
Daniela: Pra gente conseguir manter uma conversa, conversar com o outro... 
Sandra: Prestar atenção, né Deise?  
Deise: É...é bem isso, prestar atenção.... 
Sandra: Você não esta prestando atenção, ela não pode falar, porque eu posso porque eu 
sou mãe! (risos) 
Deise: Não, calma, eu estava um pouco avoada, mas.. 
Sandra: (30:08) 
Daniela: Mas prestar atenção...ótimo! 
Deise: É, é...saber ouvir. 
Daniela: uhum, ótimo! Tá vendo, ela já compensou a falta de atenção. Saber ouvir. Isso. 
Deise: E entender o que a pessoa quer te dizer, né também?  
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Daniela: exatamente 
Deise: Porque as vezes você ouve, mas... você (30:23) você ouve...mas não entende o que 
esta falando (30:29) tem que compreender, né?  
Daniela: Isso, ótimo!  
Deise: Até pra você ter uma resposta adequada, pra saber o que se dizer, ter a resposta do 
que dizer, se não eu acabo ficando assim que nem (30:42) (risos)  
Daniela: (30:44) geral, né? Isso ai, então a gente precisa, precisa de alguém que dê 
iniciativa, né? Então, vamos pensar assim...eu tive a iniciativa de montar esse grupo. Então 
eu tive a iniciativa de começar a reunião, porque eu comecei falando, né expressado o que a 
gente viu na semana passada e tal. O que que a gente precisa? Mais uma vez, eu preciso 
ter alguém pra poder passar, alguém pra conversa. Então aqui eu tenho 4 fases, né? 
Assim...eu formei, né eu faço parte dessa parte, mas eu formei 4 fases e cada uma de vocês 
também vai formar 4 fases, né? De acordo com o que vocês tem pra dizer pra cada pessoa, 
é...então atenção, iniciativa, resposta. Também porque não adianta começar e ai Deise 
como  é que foi o seu final de semana? E você continuar olhando pra minha cara (31:39), 
né? 
Deise: Ai eu olho, o que que ela perguntou mesmo? Foi porque eu não compreendi. 
Daniela: Então, às vezes a conversa pode se perder exatamente por isso, quando o outro 
não responde. Com criança será que isso acontece também?  
Deise: Acontece.. 
Daniela: Né? Às vezes, a criança, eu vou até jogar a iniciativa pra criança, quando a criança 
começa a falar e a gente não entende e às vezes a gente faz aquela cara de paisagem. Ai 
eu fico assim, mas o que será que ele esta falando?  
Márcia: (32:13) insistir, insistindo, insistindo e eu não entendo, e eu não entendo, eu não 
entendo, eu não entendo...ai eu paro, filho o que que você esta falando? Ai depois de muito 
tempo é que eu consigo entender... 
Daniela: Entendi. E ele fica nervoso?  
Márcia: Fica, fica, fica, fica...porque eu não entendo, ai ele vai repetindo, repetindo, 
repetindo, repetindo e até eu entender  
Daniela:ou até ele desistir. 
Márcia: É, desistir... 
Daniela: Exatamente e ai quando o outro desisti ou mesmo quando ele insiste, insiste, 
insiste acaba tendo uma quebra nessa conversa, assim, nesse processo que deveria ser 
mais fluente, mais rápido, né? Porque a gente fica esperando, assim, como eu estou falando 
aqui, ai eu dou uma pausa assim e eles começam a falar, ai eu falo outra coisa então assim, 
quebra um pouco o ritmo da conversa. Porque ele esta insistindo várias vezes pra tentar 
falar a mesma coisa, pra você tentar entender a mesma coisa que ele esta tentando dizer a 
tempão. Não que a gente não deva fazer com que ele insista, mas assim é como que a falta 
de compreensão do que o outro esta dizendo atrapalha a comunicação, né? A conversa. 
Usar e dar a vez, por exemplo, eu agora estou usando a minha vez na conversa, estou 
falando, falando, falando, falando. Quando eu falo assim e ai Sandra...eu tô te dando a vez. 
Milena: Dando a vez. 
Daniela: E ai Márcia? Eu tô te dando a vez. E ai Milena? E ai Deise? Tá? tô dando a vez pra 
vocês. O que seria diferente, imagina, se eu só falasse, falasse, falasse, falasse...não tem 
gente que é assim?Já viram aquele comercial, mulher sem ponto final? E a mulher não para 
de falar, ela fala, fala, fala, fala. É antiga, eu não sei qual era....aquela propaganda 
Sandra: Não é de....Essa não seria de carro não? (34:00) ela ficar falando, falando, 
falando... 
Daniela: Eu acho que é...eu acho que ela estava falando (34:07) e ela contando, falando 
várias coisas e outra pessoa não ia conseguir falar de jeito nenhum. Vocês tem alguma 
amiga assim? Que não para de falar, que você tem que ser só ouvinte? 
Milena: É tem sim. 
Daniela: Pois é, agora vamos passar essa situação pra criança, se a gente só falar, falar, 
falar, falar, falar com a criança. Não der espaço pra ela falar, ela vai ver necessidade pra 
poder falar alguma coisa?  
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Deise: Não 
Daniela: Não. Ou ainda, se ela tentar só apontar, ela tentar só se comunicar de outras 
formas, a gente não der espaço pra ela falar, porque a gente já vai lá e resolve por ela. A 
criança olhou ali pra caixa de bombom que esta encima da geladeira. Você quer bombom? 
A então eu já vou te dar o bombom. Ou então nem fala que quer. Nem fala nada que quer 
bombom, já pega a caixa e já dá na mão. Né? A criança tá ameaçando abrir a geladeira, ai a 
mãe já pensa automaticamente, ele quer água! Já pega e já dá na mão. Então assim nessas 
situações do dia a dia a gente acaba não vendo necessidade, a criança não vê necessidade 
de se comunicar. 
Milena: De pedir, né? Aham, de pedir. 
Daniela: Exatamente. De pedir etc e e tal. Manter e mudar o assunto. Aqui a gente esta 
tentando manter o mesmo assunto, né? É...acontece, de, de repente a criança esta lá 
tentando falar de qualquer jeito e a gente não esta entendendo de jeito nenhum. E a gente 
tentar mudar de assunto, pra tirar a criança daquela situação de aflição e tirar a gente 
também daquela coisa de não entender a criança, mas ai o que que acontece, ai a gente 
quebra o que a criança esta tentando dizer, né? Não tô dizendo que isso não vá acontecer, 
mas existem algumas estratégias que a gente pode usar para diminuir essa sensação da 
criança de nervosismo e da gente também, porque ai a gente fica sabendo o que a criança 
tem pra dizer e acaba, assim, dando um jeitinho mascarando, falando de outra coisa, pra 
criança não ficar naquela insistência de ficar agoniada e a gente também, tá? Então sempre 
quando a gente mudar de algum assunto com a criança a gente precisa de um certo cuidado 
pra não fazer a quebra da comunicação, tá? Reformular. Pra gente falar alguma coisa, 
vamos imaginar, tô falando aqui, pode acontecer de eu de repente começar a falar algumas 
coisas com uma fala mais difícil, mais técnica, que não seria a fala ideal pra usar com vocês. 
A fala técnica é pra utilização de técnicos, né? Então quando eu vi ali, aspecto cognitivo, a 
Sandra me perguntou, que que é aspecto cognitivo? Isso foi uma pista pra mim, opa! Eu 
botei coisa que não era pra colocar aqui, quer dizer, assim, desse jeito, então eu fui e 
troquei. Então, eu reformulei o que estava escrito, da mesma forma com a criança. Se a 
gente fala, assim, uma frase muito grande. E a criança fica olhando pra cara da gente e a 
gente fica, que que ele tá falando gente? A gente precisa reformular, assim, falar de uma 
outra maneira mais fácil, com frases mais curtas pra criança poder entender. Não que a 
gente vá usar frases curtas, com a criança a vida inteira. A gente tem que usar um tipo de 
fala com a criança, que ela.... 
Milena: Pra ela entender... 
Daniela: Pra ela entender. Pra depois a gente ir dificultando a maneira de falar com a 
criança, pra ela aprender novas palavras, palavras diferentes, mais difíceis, e meio de 
repetição. Quando, você, quando o Gabriel tenta falar com você, e você não esta 
entendendo, ai você vai e fala, fala de novo pra mamãe, repete pra mamãe. Isso é 
importante também, porque a criança também percebe que a gente esta atenta, que esta 
querendo saber o que a criança tem pra dizer. Então pra uma boa conversa a gente precisa 
ter pessoas ativas, porque não adianta ficar do ladinho da Márcia, (barulho de fala) e a 
Márcia aqui quietinha (barulho de fala). As duas pessoas precisam ser ativas, então eu 
preciso ser ativa pra dizer o que eu tenho pra falar pra Márcia, mas eu também tenho que 
escutar a Márcia. Porque a não ser que eu seja daquelas mulheres sem ponto final, só quer 
falar e não quer nem escutar o que outro tem pra dizer... 
Milena: É.  
Daniela: Só que aí não tem uma interação, não tem uma comunicação efetiva, porque a 
pessoa só quer contar as mesmas histórias e ai no meu caso eu quero também saber da 
Márcia. Por isso que eu tô falando que a Márcia é mais tímida. Pelo menos ficou quietinha 
hoje, mas quem sabe isso muda né?  
Sandra: Mas você não é quieta, né? Você é tímida.   
Márcia: Sou. 
Sandra; Eu era igual você, então eu sei quem é tímida. (risos). Não é que você é quieta, 
você é tímida, não é (38:42). 
Daniela: Olha, é outra pessoa essa aqui, gente! Eu acompanhei várias fases da Sandra, né 
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Sandra? 
Sandra: Com certeza, primeiro eu também era assim ficava bem na minha, com vergonha 
tinha vergonha de falar em público, só (38:57), as palestras....tá com vergonha. 
Daniela: E hoje ela tá toda solta, né? Tá toda solta.. 
Sandra: É, porque tem pouca gente. Quero ver quando tiver um montão de gente sentado 
nessa sala. 
Milena: A gente trava, né?  
Daniela: Mas também não (39:11) pra poder facilitar aqui a gente. Então, precisa de duas 
pessoas ativas, precisa de uma troca equilibrada. O que que isso? É a vez de um, a vez de 
outro, a vez de um, a vez de outro. Agora, pensando mais uma vez nas crianças, existe tem 
como isso acontecer na brincadeira também?  
Sandra: (faz sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela: Tem. Também acontece na brincadeira mesmo, a vez de um a vez de outro. 
Milena: Isso. 
Daniela: Quando eu dou a comidinha pra Márcia de mentirinha, ai eu tô dando a minha vez, 
a vez da Márcia seria o que? Dela, fazer o que? Se eu tô oferecendo pra ela a minha 
comidinha? Ela comer. Eu tô dando a vez dela, quando ela come. Então mesma coisa com a 
criança. Às vezes o que eu vejo acontecendo, é....às vezes a gente fica naquela iniciativa 
tão grande de fazer várias coisas com a criança e ai não tem resposta e ai a gente vai 
mudando de brincadeira. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas será que...é...não 
que  agente não possa mudar as brincadeiras de jeito nenhum, mas a gente precisa ver 
assim. É...se a gente tá dando tempo, ou se a gente esta esperando o suficiente pra criança 
ter alguma iniciativa pra troca da brincadeira ser equilibrada e (40:28) e a mesma coisa, 
interesse comum. Às vezes acontece também de a criança começar uma brincadeira e ai às 
vezes assim, vocês me corrijam se eu estiver errada pra gente ter outras opções. Às vezes 
eu imagino que a criança começa com uma brincadeira que a gente não sabe brincar, ai a 
gente vai e troca o brinquedo e vai pra aquele que a gente sabe brincar pra conseguir 
brincar com a criança. Acontece disso?  
Milena: É. Acontece isso sim  
Daniela: Acontece isso Deise? 
Deise: (Faz sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela: Então também não é de falar, às vezes quando a gente não esta entendendo a 
criança a gente acaba mudando o assunto pra poder falar daquilo que a gente acha que vai 
entender melhor a criança, tá? Mas o ideal é que tenha um interesse comum, porque se não 
a comunicação quebra e assim lembra que a gente falou na semana passada, que tudo que 
é mais espontâneo é mais fácil da gente conseguir resultado? Com a criança a mesma 
coisa...é...a criança de forma espontânea é ela que faz a escolha dela de brinquedos. Então 
assim o interessante....(fim do vídeo) 
 
 
Vídeo 5 
 
Daniela: É a gente partir daquele interesse da criança pra conseguir alguma coisa dela, tá¿ 
Isso a gente vai ver melhor com o vídeo é....isso aqui, eu vou deixar pra depois vou usar  o 
vídeo agora. Então, eu tenho alguns vários vídeos aqui e ai eu perguntei antes de vocês 
chegarem se...eu já arrumei um teu, eu usei quando¿ Eu usei em uma apresentação de 
sexta-feira passada  
Sandra: Ai Meu Deus! Que vergonha! Qual o vídeo¿ A gente já fez tanto que eu nem me 
lembro... 
Daniela: Foi um dos primeiros 
Sandra: sabia que o primeirinho, primeirinho eu nem lembro.  
Daniela: Depois eu te mostro, eu vou...o que¿ 
Deise: (00:43)  
Sandra: Eu tava bem com o meu cabelo¿  
Daniela: (00:48) de uma ajuda¿ 
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Sandra: Usou pra falar que tá ruim¿ 
Daniela: É, não, não falaria não. Não, mas tava direitinho. É, e a Milena tinha disponibilizado 
o vídeo dela pra gente usar. Eu tinha pensado em usar o da Nete, mas o wendel tá doente ai 
eu achei interessante como a nete tá querendo vir a essas reuniões também, pra ela de 
repente, pra gente usar o vídeo dela quando ela tiver aqui, porque¿ Porque ai ela vai poder 
falar da experiência dela do uso dessas informações que a gente esta falando no grupo e o 
que fez diferença pra cada filmagem  
Sandra; A gente vai vê o antes e o depois¿ 
Daniela: Antes e depois¿ 
Sandra É, assim, como a gente era no inicio e como (01:30) 
Daniela: Não a ideia era só mostrar aspectos de linguagem com uma dificuldade. Então eu 
só usei o primeiro e ai eu usei o primeiro pra falar da troca, de repente a gente até usa... 
Sandra: Não, eu acho necessário tô muito curiosa, quero saber! 
Daniela: Se pra você, tiver tudo bem a gente usar. A gente usa só pra ver a questão da troca 
o seu vídeo também é interessante, vou deixar separado.. 
Sandra: Não, pode usar o dela,  
Daniela: Pode¿ 
Sandra: Até porque eu (01:58) não deu tempo  
Daniela: A ta. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá. 
Sandra: (02:05) meninas.  
Daniela: É...artigos... 
Sandra: (02:13) 
Daniela: É, já falei bastante da Net, né¿  
Sandra: Até parece que a gente conhece  
Daniela: Pena, que você não conheceu o Wendel antes, quer dizer, você lembra do Wendel 
antes¿ quando ele ficava aqui na sala¿ 
Deise: Assim, eu não me lembro muito bem dele não. O pai assim, ele não era de conversar 
muito não  
Daniela: Ahan 
Deise: Quando eu ia (02:39) ele não era de...ele era mais de chorar!  
Daniela: Entendi 
Deise: A gente ia só brincar com ele, ele chorava, ele ia pro colo da Net, ele ia pro colo do 
pai dele 
Daniela: Não falava, né¿ Ele... 
Deise: É, ele não falava 
Daniela: Ele só chorava 
Deise: E assim, com pessoas estranhas ele mais chorava. Ai eu falava, ai eu até falava 
assim pra Net, ai Net nem vou pegar seu filho porque ele vem pro meu colo ele olha pra mim 
e chora. Ai ela, a ele é assim mesmo, ele estranha com outras pessoas  
Daniela: Mas agora você já viu o Wendel ultimamente e ele esta falando muito bem  
Deise: A agora ele esta falando bem! 
Sandra: Ele tá com quantos anos? 
Daniela: Ele tá com quatro já né? Fez 4 em janeiro. 4 e pouquinho. Então vamos ao vídeo 
da Milena. Vamos, o áudio vai estar baixo, mas vamos tentar ver assim...que que a gente já 
conversou hoje do que que precisa, deixa eu botar aqui no meu colo que é melhor. Do que 
precisa pra comunicação?  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ai a gente vê aqui que começou a brincadeira.... 
(assistindo o vídeo) 
Milena: Ele olhou 
Márcia: É, ele tava olhando...desconfiado...ele não falou nada... 
Daniela: É, a gente pode dar uma olhada também assim, na posição de cada um, se a 
posição que os dois estavam facilitou ou não a comunicação, se eles conseguiram assim, 
desenvolver uma brincadeira com conseqüência ou se foram mini brincadeiras, entendeu? 
Assim, como se tivessem brincado de vários tipos de brincadeira, mas como se não tivesse 
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desenvolvido uma só. 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Se houve muita troca de fala ou se foram mais atitudes.  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: A gente pode aproveitar pra observar também se eles ficaram a vontade na 
brincadeira, se ele ficou desconfiado. Você ficou a vontade?  
Milena: A fiquei! 
Daniela: Ficou? 
Milena: Fiquei. Só que por ele não estar...não estar...tá vendo? Ele começou com os 
carrinhos..., ele começou tentando montar e ai ele já parou, mas ele não falava. Eu falava 
isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Ai ele não.... 
Daniela: Não desenvolvia tão bem, né? 
Milena: É..tá vendo? Ele já mudou... 
(Assistindo vídeo) 
Daniela: E porque você acha que ele mudou de brincadeira? A...legal isso que ele fez agora. 
Ele já tinha alguma iniciativa assim, de mostrar pra ela um brinquedo? Não, ainda não. 
Legal, isso foi legal! No inicio ele ficou mais assim, vendo os brinquedos...e tal.  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: E o que que você fez quando ele te mostrou? 
Milena: Eu acho que....eu pergunto se eu (06:27) perguntando o que era ou eu respondi o 
que que era. Eu acho que eu respondi. 
Daniela: Ó, tá te mostrando de novo. E ai o que que você fez agora?  
Sandra; Ficou olhando! 
Daniela: Vamos aproveitar! Vamos aproveitar! Você viu que ele te mostrou o primeiro foi o 
telefone? Foi isso? 
Milena: Foi, foi foi o telefone. (06:51) eu falo pra ele segurar... 
Daniela: É, ele te mostrou  
Milena: E eu respondi o que que era. Ele pensou alguma coisa e eu respondi o que que era. 
Daniela: É, porque antes não dá pra gente ouvir por conta desse barulho todo, mas assim, 
pelo o que tá acontecendo dá pra gente entender bastante coisa. Ai ele...deve ter te 
perguntado o que que era e tal, ai você respondeu. Ai olha só, ele começou a comunicação 
mostrando, coisa que ele não tinha mostrado antes ele tava ainda ressabiado e tal. Ai ele 
teve a iniciativa, mostrou e perguntou. Ai a Milena foi e respondeu, acabou, né? Acabou. 
Assim, não teve mais do que isso. Talvez a gente conseguiria, assim, estender um pouco 
mais essa comunicação,  porque foi uma comunicação curta de 2 (07:39) o dele, mostrando 
e perguntando o que que era e o dela respondendo, pronto. Né? E se a gente esta 
esperando, assim, da criança que é a criança, desenvolva mais, converse e tal. A gente 
pode aproveitar essas situações pra poder estimular mais. Ai ele foi e mostrou 
o...é...um...são uns lugares de um sofazinho, é uma almofadinha que tinha ali vermelha. Ele 
te mostrou. 
Milena: Foi uma casinha, foi. 
Daniela: O que que você fez, quando ele te mostrou?  
Milena: Também...eu acho que eu fiz a mesma coisa, falei o que que era... 
Daniela: Vamos ver...será que a gente consegue voltar...eu acho que eu não consigo 
voltar...só um pouco. Eu acho que vai voltar para o inicio do vídeo. Quem chegou a ver o 
que aconteceu?  
Milena: Eu acho que foi o mesmo caso do outro.. 
Daniela: É? 
Milena: Você vê que já parou...ele mostrou, eu falei, e já botou pro outro lado.  
Sandra:  Coloca pra gente ver de novo 
Daniela: Eu vou botar pra rodar de novo, pera ai então.  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Olha os brinquedos que ele esta tirando.  
Sandra: Ta tirando os bonecos... 
Milena: Só tirou um. Tá vendo? Eu que tirei pra ver se ele...ai ele já vai pra cima dos carros. 
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(assistindo o vídeo) 
Milena: Olha lá, já esta olhando pra outra coisa. 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: A legal, ele começou...tirou o brinquedo e foi encaixou o brinquedo. Ai ele foi e 
pegou outro pra poder encaixar também. Agora ele esta fazendo expressão de que esta 
muito animado?  
Milena: Não. (balança com a cabeça afirmando o seu não) 
Daniela: Sim ou Não? 
Milena: Eu acho que não 
Daniela: E você? O que vocês acham? 
Sandra: No inicio eu achei que não, mas depois eu acho que ele esta gostando 
Milena: A tá vendo que ele ainda tá...que ele ai olhou agora pra câmera, você vê que ele 
ainda tá, meio desconfiado, eu acho que depois realmente ele (09:55) 
Daniela: Não. Eu acho até que ele tá é... 
Milena: Ele tá meio incomodado por causa da câmera né?  
Daniela: Tá se soltando mais, mas ai ele tá animado com a brincadeira?  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ele ta brincando...ó..ele foi olhou pra ela, mostrou o brinquedo,  
Sandra: Ele parece que esta se divertindo  
Daniela: É, ele tá se divertindo?  
Sandra: Eu falei divertindo? 
Daniela: Assim, sabe? Animado?  
Sandra: Não 
Milena: Não. 
Daniela: Você estava se divertindo? 
Milena: Não. 
Sandra: Acho que ela tava tensa, porque estava gravando. Igual uma vez você comigo, eu 
quero mostrar que ele sabe, mas ele não quer fazer. Porque ele esta com medo. 
Milena: Não. Eu falo assim que ele em casa ele...não é que ele fale, mas ele já se comunica. 
Da forma dele, já brinca, se comunica com o irmão. Então ele já, entendeu? Ele não estava 
fazendo nada. Tudo que, entendeu?  Eu falo pra ele falar, alguma coisinha assim, legal...ele 
não...nada! 
Daniela: Mas você tava preocupada com o que exatamente? De mostrar o que ele 
conseguia fazer? 
Milena: Isso. Com o que ele conseguia fazer. 
Daniela: Mas lembra do que eu te falei o que que era a filmagem? A filmagem era do que ele 
conseguia fazer ou era da brincadeira de vocês? 
Milena: Não. Era da brincadeira. Era da brincadeira. 
Sandra: Mas a gente quer mostrar o que a criança sabe fazer. Fala ai. Ele sabe, ele 
aprendeu.  
Daniela: Isso, ó, repetiu de novo. A acho que era mamadeira! Ai foi, ele te mostrou, mas 
será? 
Milena: Ai eu já botei ali já peguei, eu peguei depois eu mostrei pra ele. 
Daniela: Isso. Mas deixa eu te perguntar, ele não sabia que era mamadeira? Ou será que 
ele sabia? 
Milena: Sabia, sabia... 
Daniela: Sabia! Então você acha que ele te mostrou pra que? Se ele já sabia... 
Milena: Porque assim, no caso...lá na...porque a criança é bebê. Ele já...mostra mama, 
entendeu? Então ele mostrou... 
Daniela: Então ele sabe que é mamadeira... 
Milena: Sabe que é uma mamadeira. Ele mostrou pra, mostrando que era uma mamadeira. 
Eu provavelmente não estou conseguindo fazer...(11:53) 
Daniela: Ó, com a almofadinha...assim, ele mostrou porque era interessante pra ele? 
Milena: É. 
Daniela: Então ele queria te mostrar que era interessante. Então talvez, ele quisesse mais 
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do que propriamente só saber o nome. Tá. Sabe quando a gente esta assim, é...quando a 
gente esta mais estressado. Ai a criança tá mais estressada também vocês conseguem 
perceber que normalmente anda muito junto¿ Nosso estado emocional e o da criança 
quando a gente esta mais relaxado, a criança esta mais relaxada também, quando a gente 
esta mais estressada a criança fica mais estressada também vocês perceberam que existe 
uma (12:35) andam juntos normalmente assim como, a gente fica mais agitada e estressada 
eles também ficam. Então... 
Deise: (12:44) eu sinto que as crianças imitam o nosso jeito de ser, tipo assim se hoje, se 
hoje a gente tá alegre, a...mamãe tá alegre e vou ficar alegre também com a mamãe, 
mamãe tá triste (faz um gesto de como o filho fica triste quando ela também esta triste), 
(13:00) – risos – pelo menos ele fica assim, mãe (sinal de que ele faz carinho na cabeça 
dela) 
Daniela: Isso é uma noção de comunicação. Então lembra quando a gente viu¿ Nenhum dos 
dois tá animado. A brincadeira tá animada¿  
Sandra: Olha a cara dele. Não! Era oito horas da manhã¿ (pergunta pra Milena)  
Daniela: Nãoooo. Acho que é a tarde.  
Milena: Eu acho que isso foi umas 11 horas   
Daniela: Eu não lembro. Mas assim¿ Vocês conseguiram desenvolver alguma brincadeira¿ 
Assim¿ 
Milena: Não 
Daniela: Alguma... 
Milena: Depende...(13:34) ia parando assim, ele começou (13:36) ali, ai como ele viu que 
não deu, ai ele foi pros carros, também parou e já foi pra outro. Já esta em outro e não 
aproveitou. 
Daniela: Entendi. Pra encerrar, deixa eu virar mais um pouquinho pra vocês poderem ver. É, 
mas será que a gente desse uma movimentada nessa brincadeira, será que o resultado 
seria diferente¿ 
Milena: Eu Acho que Seria  
Daniela: Então, por exemplo. 
Sandra: eu posso falar uma coisa¿ (14:00) ali, mas não falou nada. (14:03) participar, né¿ 
Daniela: Você acha que ele tem vergonha de participar... 
Milena: É, ele tem vergonha...quando ele ta sem graça ele nem abre a boca. Ele põe a 
língua embaixo da boca, assim (faz o gesto), embaixo do céu da boca assim, entendeu¿  Ai 
ele tem essa mania, quando ele tá com vergonha, quando ele tá sem graça, quando ele tá 
sendo observado, entendeu¿ 
Daniela: Então assim, talvez a gente conseguisse mais dele também, mostrando mais 
animação com (14:31), mas claro, não que isso tenha que aparecer forçadamente, a gente 
tem que sentir isso, naturalmente, pra isso vir da criança também naturalmente, entendeu¿ 
É... 
Milena: Tá vendo como é que ele olha¿  
Daniela: É, ele olha....então, por exemplo, na hora da mamadeirinha quando ele te mostrou, 
uma ideia, acho que já deu pra gente ver assim, mais ou menos, então uma ideia...o que 
você poderia fazer, a gente até poderia falar o nome da mamadeira, não que a gente não 
possa falar pra gente assim, mas lembra do que a gente falou¿ Tem que ser mais ou menos 
mais espontâneo, então a criança tá mostrando a mamadeira...você tá me mostrando a 
mamadeira¿ Ih, mas eu sou grande pra tomar mamadeira, mas eu vou tomar um 
pouquinho,ó, e eu tô tomando a mamadeira. Você quer mamadeira também¿ Eu vou te dar, 
ó, mas é só de mentirinha, porque você já parou de tomar mamadeira. Será que tem algum 
bebê aqui pra gente dar mamadeira também¿ Ah...ih, agora acabou! Deixa eu ver se tem 
mais bebê pra gente dar a mamadeira, vamos fazer na cozinha¿ Olha só, como que foi se 
desenvolvendo a história, né¿ Então vamos fazer a mamadeira, me dá o leite, me dá o 
açúcar, não sei que, vamos mexer, experimenta...ih, tá quente! Vamos botar pra esfriar um 
pouquinho, pronto, enquanto isso a gente dá banho no bebê. Ah, deu banho no bebê. Agora, 
vamos lá pegar a mamadeira, então assim a gente consegue desenvolver... 
Milena: Vai desenvolvendo... 
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Daniela: Uma história...e ai, por exemplo, algumas das crianças que chegam aqui com 
atraso na fala é....algumas chegam aqui sem falar nada, algumas chegam falando só 
algumas palavrinhas soltas e ai, que que eu ouço das mães que chegam aqui¿ Ah, meu filho 
não fala frase, olha a explicação que a gente esta expondo aqui. A construção de frase da 
criança, porque quando a gente na brincadeira monta uma história junto com a criança a 
gente esta formando frases pra contar a história e tá mostrando pra criança também a ideia 
de inicio, meio e fim das coisas e isso também ajuda a criança a organizar o que ela tem pra 
falar e contar alguma coisa. Então, por exemplo, quando chega da escola e a gente 
pergunta. Ah, como é que foi na escola hoje¿ Então, pra ela poder contar, como as coisas 
aconteceram ela precisa saber o que aconteceu antes,  que que aconteceu depois, né¿ 
Então, isso ajuda muito, e numa situação prática de brincadeira. Agora lembra que eu tinha 
falado da posição¿ Agora vocês já estão numa posição mais favorável, mas no inicio tava 
ele de costas pra ela um pouquinho.. 
Milena: Foi, ele tava virado. 
Daniela: Meio virado. Isso facilita a comunicação¿ 
Milena: Não 
Sandra: Não 
Daniela: Porque¿ Isso dá, assim, pode dar (17:27) pro outro que não esta muito afim de 
interação e que no inicio ele realmente parecia que não estar, não estou dizendo que não 
que ele não quisesse brincar com você, mas... 
Milena: Não, não... 
Daniela: De repente a circunstancia de ser filmado de tá ali sendo observado, então ele ficou 
meio assim, mas depois as coisas foram mudando um pouquinho, mas acontece de às 
vezes a gente sentar pra brincar com a criança e a gente sentar numa postura que não esta 
ajudando exatamente que a gente quer estar fazendo aquilo, entendeu¿ E de fato não vai 
estar ajudando, tanto assim, a comunicação. Que mais¿ Você viu mais alguma coisa¿ Que 
a gente pudesse pensar assim, de estratégia. Tem a questão da postura dos 2, a questão de 
desenvolver a brincadeira, né¿ Que eu acho que ia facilitar até mais o aparecimento da fala 
dele. Que mais¿ Tem mais alguma coisa¿ 
Deise: A questão de ser, tipo assim, pegar o bichinho e tentar imitar o som, e falar olha a 
vaquinha, qual é o som¿ Mooooo  
Daniela: Isso 
Deise: pra ver, estimular pra ver se ele vai e se solta, né¿ Fazendo o som da vaquinha, ou 
do cachorro, au au  
Daniela: Ótimo, alias, a imitação assim, é uma estratégia ótima não só na imitação do que 
criança faz do que a gente fala, mas também na imitação que a gente faz da criança. Porque 
quando a gente imita a criança, a gente mostra pra ela que a gente tá vendo o que ela esta 
falando e ai que a gente esta esperando o retorno daquilo e ai ela repetiu, e ai a gente 
repete também. Ai a criança repete também pra ver se a gente vai repetir de novo e ai você 
já esta fazendo uma troca com a criança, uma hora a criança, uma hora você, uma hora a 
criança, uma hora você. Então no começo vai parecer uma brincadeira, mas não parece na 
hora da fala também¿ Agora a questão do brinquedo. Qual que era o proposito disso aqui¿ 
E lá vocês viram que eu não deixei um brinquedo só, eu botei um tipo de brinquedo em cada 
canto... 
Milena: Uma caixa aqui, uma caixa ali.... 
Daniela: Em cada canto do colchão... 
Milena: Isso 
Daniela: Porque¿ É, do colchão não, né¿ Do (19:40) é...a criança vai fazer a escolha de um 
brinquedo que ela esta na fase de brincar, então eu coloquei né¿ Os lápis com o papel, botei 
o brinquedo só de encaixe, né¿ Que é só de uma fase menorzinha, de criança menorzinha, 
botei brinquedos pra eles inventarem cenas do dia a dia que seria de uma fase,é...de uma 
fase maior e tal. Então, dos brinquedos, o que que poderia assim, você acha que ficou 
organizado¿ Com esse monte de brinquedo assim, encima dele¿ Foi...isso facilita organizar 
um certo tipo de brincadeira¿  
Milena: Eu acho que tava organizado. 
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Daniela: Não. EU não digo assim, de organizar brinquedo não, mas assim, será que um 
monte de brinquedo junto favorece¿ É....a...o desenvolvimento de uma brincadeira.¿ 
Milena:Não 
Daniela: Até poderia fazer o seguinte, por exemplo, é...esses....esse jogo de encaixa aqui 
tem o carrinho, então, por exemplo, pegou o cachorro e o cachorro ia entrar no carrinho, ia 
passeando até a casa do outro pra fazer um lanche sábado, mas o ideal é que não tenham 
tantos brinquedos, entendeu¿ O fato de estar em cada canto com muitos tipos de brinquedo, 
poderia ter escolhido um ou um tipo um, um boneco assim, de uma cestinha pra brincar com 
as panelinhas da outra cestinha, não teria problema nenhum, mas a criança com aquilo 
tudo, assim, juntar ao mesmo tempo ela vai acabar querendo manipular cada brinquedo pra 
conseguir fazer isso, de repente, desenvolver uma brincadeira só. Então, a criança vai se 
organizar conforme a gente dá sinais de organização pra ela. Então, de repente, se fosse 
assim menos brinquedo ia facilitar ou até outra coisa também bem importante. A gente 
precisa exatamente de brinquedo pra poder brincar¿  
Deise: Não. 
Sandra: (21;53) cantar e (21:55) 
Márcia: O meu também adora. Adora cantar! Ele adora colocar cd.  
Daniela: É¿ Ele fica coloca sozinho já¿  
Sandra: (22:05) assim dvd. 
Márcia: É dvd, Dvd e dançar ele adora, ele adora música...nossa! Se (22:13) 
Daniela: Música também é bom pra poder repetir. Porque... 
Milena: Ele agora, ele agora tá pegando os finais  
Daniela: O arranjo 
Milena: Às vezes a gente tá no carro ai toca a música, ai ele dança, a ele gosta lá no prédio 
do pessoal...(22:26) pra gente não perceber que ele esta cantando, só o final. Aquele 
finalzinho ele tá pegando, tá começando, né¿ A querer e dança também, ele gosta. 
Daniela: Vocês cantam junto com ele¿ 
Milena: Canta..a gente canta pra caramba. Ai ele fica querendo chamar atenção, ai ele canta 
aquele finalzinho, entendeu¿ Perto do finalzinho e dança.  
Daniela: Vocês podem fazer coreografia da música que vocês inventarem, aaa vamos 
dançar essa música (22:55)  
Deise: A eu faço 
Sandra: (22:58), mas não fez! 
Daniela: É, mesmo¿ 
Sandra: Ele, falou assim e ele sabe e às vezes eu quero dançar com ele, às vezes até no 
meio da rua, a gente tá parado assim, (23:10) tô lá dançando lá no meio da fila ele começa, 
dá uma rodadinha e eu boto ele pra rodar, ele faz assim, pra rodar...ele fica cheio de 
vergonha, em casa é uma coisa, agora na rua...quando ele tá afim, não é mole (23:28) 
Daniela: Olha só a mãe tá perdoando, a mãe pode fazer (23:31), né¿ 
Deise: Eu não paro, ai quando meu marido tá do meu lado...ele....para com isso! Eu não tô 
nem ai. Eu invento! 
Daniela: É isso ai, não dá confiança pra marido não... 
Sandra: (23:44) ele falou (23:45) minha  
Daniela: É, mesmo¿ 
Sandra: Falou. Ai ele chegou, MINHA MÃE. Ai o pai dele olhou...ai ele chegou... MEU PAI 
Daniela: Mentira¿ 
Sandra: Ai ele viu a gente batendo palma....ele ficou todo feliz e eu mais ainda...ai minha 
sogra foi lá em casa... falei com ele, com ela...ela...sandra então eu tenho que conversar 
mais com ele....conversa! Ai ela...é água meu filho, água. Ai ele olhou pra ela, água. Ai ela 
ficou super (24:16) agarrou e abraçou ela (24:19) ele ficou super feliz. (24:21) falou água. 
Daniela: Caramba Gente! Ai a fono é a última a saber...né¿ 
Sandra: Não. Tô contando hoje, a minha mãe ainda não sabe, ainda tenho que contar pra 
ela. 
Daniela: A ta. Então tá ótimo. Quando ele tá falando tem que mandar torpedo pra 
avisar...(24:34) 
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Sandra: A ta...(24:36) tem que mandar um torpedo... 
Daniela: Quem sabe até a próxima consulta você já mandou 
Sandra: Agora ele quer mais....agora ele (24:50) com o pai ele vai e mostra o papel 
higiênico, mostra o papel higiênico pra ele, pra que o próximo passo seja pra ele aprender a 
se limpar. 
Milena: É, o meu também tá nessa fase. Ele já faz, senta e faz, mas na hora de limpar ele 
fala: cocô! Eu se que você já acabou, mas depois meu filho você faz o que¿ Cocô eu 
sei...mas o que¿ Ai ele fica: cocô. Ai eu falo pra ele, não, você já acabou¿ Acabou¿ Ai ele 
fica: cocô. Pra falar assim, acabou assim, pra falar se limpa...entendeu...ainda não pegou 
assim de falar acabei ou acabou. Entendeu¿ Ainda não. Ele tem que....ele fala cocô, quando 
ele fala cocô é porque ele já acabou. Entendeu¿ 
Daniela: Você esta falando de uma situação que a gente comentou muito na semana 
passada assim, de formas espontâneas de poder estimular a criança...se a criança não 
souber exatamente a forma como ela deve falar, ela não vai poder falar. Então, assim, como 
que a gente poder fazer no dia a dia¿ A! Você esta me chamando pra limpar¿ Seu bumbum 
de cocô¿ Você acabou de fazer cocô ¿ A! Então olha, você acabou de fazer cocô, então eu 
vou limpar o seu bumbum. Você esta estimulando, né¿ Assim, tá mostrando pra ele o que 
que ele precisa dizer, não exatamente assim, é...interrogando. Você esta mostrando de 
forma natural, o que é mais fácil. Já aconteceu de vocês...de vocês ficarem assim, acho que 
isso tem até em algumas filmagens fala isso! Fala isso! Fala isso! E a criança ficar olhando 
assim...(26:18) do tipo, se você não falar... 
Márcia: Já! 
Daniela: É um bem comum¿ bem comum¿ 
Milena: Bem comum. Bem comum 
Daniela: Agora, por exemplo, se você falar assim é...a criança é...você querer que a criança 
falasse verde. Ah, que cor é essa¿ Fala, que cor é essa¿ Você sabe...fala, fala...fala a cor, 
fala a cor...que cor é essa¿ Você sabe! Essa aqui é amarela, e essa aqui¿ né¿ Mas, por 
exemplo, você chegar...olha aqui a bola verde! E a criança, verde!  Qual foi a diferença entre 
uma forma e outra¿ Que a gente tentou que a criança repetisse verde¿ 
Milena: Eu não sei, porque nesse caso, no primeiro caso a (26:58) também, não sei. 
Daniela: E quando alguém força vocês de alguma coisa¿ Vocês querem fazer¿ 
Milena: Não 
Daniela: Vocês fazem¿ 
Milena: Não 
Daniela: E criança tem que fazer porque gente¿ (risadas) Então assim, pra criança e muito 
mais rico, não tô dizendo que tá errado não tá¿ O que eu tô querendo dizer que é muito 
mais rico pra criança quando a gente fala assim de forma espontânea, seja...a gente esta 
esperando assim no fundo, que ela já é capaz de falar aquela palavra, mas a gente esta 
tentando usar de uma forma espontânea. Então você pode dizer, a então você esta me 
chamando porque você acabou de fazer cocô. Então, ó, já que você acabou de fazer cocô 
eu vou limpar o seu bumbum. Entendeu gente¿ Então dá próxima vez é... mesmo que ele 
fale...cocô, cocô, cocô...a você esta fazendo cocô¿ Acabou o cocô¿ E ai, a acabou o 
cocô...deixa eu ver¿ A, acabou o cocô! Entendeu¿ Assim, pra que de uma forma natural ele 
aprenda que isso, que ele acabou o cocô. E ai ele tá te avisando pra você dar um jeito no 
bumbum dele, né¿ É...o que que eu tinha pensado pra hoje...tinha pensado em, da gente 
falar exatamente dessas questões de comunicação. Eu consegui, a gente conseguiu, assim, 
falar um pouquinho de quais são as práticas de como a gente pode fazer diferente, né? 
Assim, e ai eu queria perguntar pra vocês o que de repente hoje, trouxe de diferente pra 
cada uma de vocês. Você Deise. Você escutou alguma coisa diferente hoje que você não 
escutou na semana passada? 
Deise: Eu acho que foi quase a mesma coisa da semana passada falando. Só que com 
palavras diferentes.  
Daniela: Entendi. Quer dizer. Nada, nada, nada diferente? 
Deise: Eu não lembro, eu não tô lembrada...eu to...hoje parece que tô meio lerda, ai não tô 
me lembrando..(29:00) 



134 
 

Daniela: Você dormiu pouco Deise?  
Deise: Eu dormi. Dormi pouco e trabalhei muito.  
Daniela: Entendi. Entendi. Ai fica mais cansada, né?  
Deise: fico mais cansada. (29:08) 
Daniela: E você Sandra, teve alguma coisa que a gente falou de diferente? 
Sandra: A gente viu o vídeo, a interação das brincadeiras, os xixis e os cocos...o xixi, que é 
difícil a higiene pessoal, em casa é uma coisa. Pelo menos com o meu é assim, ai já no 
colégio já é diferente. No colégio ele fica de fralda, porque não tem ninguém que é mãe, que 
tem a linguagem e ninguém vai ficar pegando ele com gracinha, ai vamos lá agora, você 
quer fazer xixi e ninguém pergunta. Tanto que tem dias que ele chega em casa com a fralda 
sequinha. Ai, eu já tiro ele já corre e já vai fazer o xixi. Como se tivesse prendendo aquele 
xixi, porque ninguém perguntou. Você quer ir ao banheiro? É que ele agora tá com um 
pouco de vergonha, porque ele tem vergonha de fazer xixi e coco na fralda, às vezes 
acontece, assim na sala ele olha, ele vê que não tem lugar é o que acontece no colégio, ai 
ele vai ele vira e faz cocô. Mas se ele tivesse ali fora, ele já conhece o banheiro, ele ia ficar 
meio assim, né? Meio nervoso. Em casa ele faz, no colégio agora ele deu pra segurar. O 
cocô, acho que ele não agüenta segurar, agora o xixi. Tem dia que ele já chega já ele já 
corre pra poder fazer. 
Milena: A o Daniel ele quando eu comecei a tirar a fralda, ele quando ele fazia xixi....ele não 
me deu muito trabalho em relação a isso, mas no começo quando ele fazia o xixi, ai ele 
chorava. Acho que ele ficava com medo de eu chegar e brigar, ai quando eu via que ele 
estava chorando por causa do xixi, eu falava pra ele, não precisa chorar. Ai eu tirava, 
brincava com ele, dava um banhozinho nele ai eu pegava um pano e vamos limpar juntos? 
Ai eu limpava, então tanto que assim ele não me deu trabalho de mijar na cama. Ele nunca 
mijou na cama, porque eu ficava...que que eu fazia? eu trava a fralda durante o dia e a noite 
eu botava. A fralda sempre sequinha, sequinha, sequinha. Ai ele hoje em dia, já acorda 
vai...só me chama. Vai no banheiro, entendeu? Ai eu já vejo que ele vai, eu já vou junto com 
ele às vezes ele tem medo né? Ai agora eu até tenho deixado ele ir sozinho, ai ele já vai 
sozinho e eu só fico observando, volta, apaga a luz, deita, se cobre e dorme, entendeu?  
Então, no comecinho é que tinha medo, quando ele faz o xixi ai ele chorava. Cocô. Na 
escola também a professora falou que ele mesmo que quer ir sozinho, ela me disse, não eu 
vou, mas não dá trabalho. 
Sandra: Mas como que ela entende que ele quer? 
Milena: É...ai ele vai e puxa ela. Ele puxa ela, porque o banheiro fica próximo dessa sala 
nesse ano. Já o do ano que vem eles vão ter que ir pro andar de cima, ai já vou ver como 
vai ser no andar de cima, mas aquilo ali ele já quer e já aponta pra ela, entendeu? Até na 
sala. 
Sandra: E ai ele já aponta pro banheiro  
Milena: Aponta pro banheiro, puxa ela, abre a porta da sala e aponta, entendeu? Que ele 
quer fazer xixi. Ai ela fala, você quer cocô ou xixi?  
Sandra: Resumindo, a professora entende ele e entende a comunicação dele, porque ela 
falou que se a professora não entender que as vezes ele pode até puxa ela pra ir no 
banheiro, mas se ela não entende. 
Milena: E durante a semana porque é lá assim, eu (32:07) pra uma pessoa ir buscar, 
entendeu? Tem os casos do pai que busca, então como a gente pega pessoas todos os 
dias, toda semana, toda sexta-feira eu vou converso com ela...como é que tá ele hoje? Ou 
então assim, como é que foi essa semana dele? (32:20) que ele tá aprendendo...as vezes 
eu mando mensagem e tudo. Ai ela fala, mãe, ele ta mais quieto, essa semana ele ficou 
mais quieto, essa semana ele se deitou, brigou, bateu, eu sempre peço pra ela me passar. 
Daniela: Entendi 
Milena: (32:38) tá melhor, na escola, mas tem professores que.. 
Sandra: não até entendi que...eu acho também a criança tem sim, a dificuldade, mas 
também depende muito do professor, tentar entender e também é uma coisa que  a gente 
não pode mudar, a sala é assim, né? (faz sinal de muito cheio com as mãos) 
Daniela: Deise, que que você vai levar de hoje que você já pode usar com o Ezequiel de 
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uma forma diferente? Pensando hoje e na semana passada... 
Deise: Deixa eu tentar me recapitular aqui... 
Daniela: Ou o que a gente conversou que você já faz desse jeito.  
Deise: É, tem algumas coisas que eu já faço, principalmente (33:24) 
Daniela: Entendi. Que que você escutou de diferente que você pode fazer com o Ezequiel? 
Pra ele poder falar mais. 
Deise: Tem que...eu até me surpreendo com algumas coisas aqui... 
Daniela: É? O que? 
Deise: eu não pensei que a (33:38) 
Daniela É? 
Deise: eu fico até... 
Daniela: Mas você acha que ele esta falando mais? Como é que é? 
Deise: É, ele já esta até falando mais um pouco. 
Daniela: É? 
Deise: Tem uns momentos que ele fala “mama”, agora ele já fala 
mamãee...mamãe...quando ele quer que eu preste bastante atenção...ele fala...mamãe! e 
olha assim, dentro dos meus olhos. MAMÃE! Pra dizer, mãe, eu tô aqui! Presta atenção 
aqui! Ai ele fala, ai eu falo.. fala filho o que você quer? Ai ele dá aquele sorrisinho, mamãe. 
Ai ele, água. Mãe. Papa, mamãe. Papa! Ele me leva lá na cozinha. Mãe, papa! (34:25) 
Daniela: Ó, ele tá fazendo frases de 2 palavras. Ele já tava fazendo isso antes? 
Deise: Não 
Daniela: Ele já tá fazendo isso a quanto tempo? 
Deise: A! A partir da semana passada que ele começou. 
Daniela: Olha! Que legal!  
Sandra: Só faltou o meu 
Deise: Ai eu essa semana, também meu marido também me surpreendeu levou ele pra 
passear, que ele não saia com ele de jeito nenhum.. 
Sandra e Daniela: Ó! Ó! (fazem sinais de como se quisessem dizer que isso iria acontecer 
mais cedo ou mais tarde) 
Deise: Levou ele pra passear, foi ontem. 
Daniela: Essas vitórias você não conta não né? 
Deise: Foi ontem! Não foi ontem! Ai eles foram...até o Ezequiel ficou meio assim que o pai 
dele ia sair com ele...(risadas). Vamos pra rua Ezequiel? O teu pai tá te chamando pra sair. 
Ai ele: sair? Ele olhou assim, olhou pra mim falou...olhou pra mim, como quem diz, será que 
esse é o meu pai mesmo mãe? Ai eu vamos embora Ezequiel, peguei a roupa botei nele. Ai 
ele, ficou parado assim na porta, esperando o pai dele entrar. Ai eu vamos embora Ezequiel. 
E ele olhando pra mim....mãe a senhora não vai não? E eu falei assim, não mamãe não vai 
hoje não Ezequiel. Vamos! Ai quando eu falei, não vou não filho, vai com o seu pai. Ai ele 
olhava assim pra trás e dando tchau assim... 
Milena: Desconfiado né? 
Deise: Como quem diz...(35:36) só eu e o meu pai? (35:39) ai depois quando ele chegou, e 
ai filho, como é que foi? Você foi no mercado? Foi aonde? AI ele “cado”, “cado”... ai você fez 
compras com o seu pai? Comprou o que? Danone, “coito” , comprei “tuco” ai ele foi falando 
as coisas dele, porque são as coisas que ele come, né? 
Daniela: Ótimo! 
Deise: Ai, ele...é...miojo, que ele gosta de miojo...o pai dele trouxe..iiii....ele ficou contando. 
Ai eu mais o que filho? E ai viu quem? Quem você viu? Você passou pelo cachorro? Ai ele, 
cachorro, Bethoven...falando...ai eu aaa, você viu o Bethoven né? Ai ele... 
Daniela: E ele falava essas palavras todas antes?  
Deise; não. Não falava. É, porque também, a gente também não puxava né? E ai quer dizer, 
se a gente não...é como você disse, se a gente não incentivar, não ir com perguntando 
assim,  como quem não quer nada e...puxando ele...ai quer dizer, não fala.  
Milena: Ontem também aconteceu um negócio assim parecido 
Deise: Ai eu percebi..como...ai eu lembrei...e falei, i, é como a Daniela falou tem que 
começar e ir puxando assunto pra ver se ele vai soltando as palavras... 
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Milena: É, ontem...também teve esse negocio dos índios, né? Assim por volta da meio-dia 
(37:03) tava almoçando. Então assim, apareceu tudo aquilo, aquela coisa toda, aquela 
correria, então ele ficou assim olhando, não sei...ai ele me chamou, mãe...mae, mas ele 
chama aquele mãee! Mãe!! Ai eu que foi Daniel? Ai ele, que? Que? Que? Ai eu fiquei, a isso 
aqui é o índio, ai ele ficou sentado, ai eu fui pro chão, sentar, explicar, mas aquilo lá? Aquilo 
lá é carro. (37:26) querendo saber se o que que era da policia, porque tinha carro de 
bombeiro. Ai ele ficou um tempão, ai eu explicando ele. Isso aqui é o índio, entendeu? Ai 
tem também o mais velho, também ficou junto, mas porque? Ai ele foi fazer a mesma coisa 
que o outro tava falando, que? Que? Que? Porque aconteceu isso, isso, isso, mas o cara 
tava com o olho assim (faz sinal nos olhos). Mas tá...dodói, dodói, dodói? Ai eu é...tá 
doendo, por causa disso, disso, né? Fiquei um tempão, quando eu vi quase perdi a hora de 
ir pra escola. Ai mó correria, entendeu? ai ele já tá mais saído, porque ele não fazia, ele 
ficava quieto, sentado, ele ficava pensava, ou ficava sentadinho na dele. Agora não ele já ta 
mais, perguntando, o que? O que? O que? O que? Ele não falava. Fica o que? O que? 
Entendeu? (38:12) 
Daniela: Que legal Milena! 
Milena: É, tá falando, porque o que me impressionou é que ele nunca fez isso, ele não é 
de...até pra ver desenho. Ele só senta pra ver desenho quando ele tá com sono. Ele deita na 
cama, ai ele olha e fica, ai eu vejo que ele tá com sono, mas agora não ele já pergunta, já 
dança, novela ele já quer saber, entendeu? Se a novela já esta começando, entendeu? Ele 
já tá mais.  
Daniela: Olha que legal! É só no final que eu fico sabendo dessas coisas, né?  
Sandra: Você desenvolve os temas ai no final a gente (38:41) 
Daniela: Verdade, né? Olha que notícia boa! 
Milena: É, surpreendente, porque ele nunca fez. 
Daniela: Até dele ficar muito tempo querendo saber do mesmo assunto, de te perguntar e 
tal. Isso também ele nunca tinha feito? 
Milena: Não, não.  
Daniela: Ai que legal! Que barato! E o que você tem de novidade pra contar pra gente 
Márcia? 
Márcia: Não, assim, o meu você sabe, né? Ele tava fraco, falava bastante coisa mesmo. O 
negócio mais dele é que ele não pede pra fazer cocô e nem xixi, agora eu tô deixando ele 
sem fralda. Ai deixo ele sem fralda, mas ai ele sempre faz na casa, não consegue falar,  
“mãe, tô com vontade de fazer cocô!” quando vai fazer, quando vai falar, já fez. Ai eu falo 
pra ele, não pode fazer, quando você tiver vontade, você chama a mamãe e fala mamãe tô 
com vontade fazer cocô e xixi, mas que que acontece? Agora que ele tá com fralda, ele fala, 
mamãe eu quero fazer cocô. Ai eu vou tirar a fralda, ai ele faz. Isso que eu não consigo 
entender,mas ai ele fala de tudo. Negócio de assim...quando você vê. 
Milena: Quando ...o Daniel quando começou a (39:44) fazer cocô, eu sempre falava Daniel 
vem fazer cocô aqui no peniquinho, ai ele não quis de jeito nenhum, foi direto no vaso, 
entendeu? Mas ai eu ficava sentada com ele direto no vaso. Ai tinha que ficar sentada do 
lado dele , sentada no chão,  pra ele fazer cocô, mas ele ficava todo (40:00), acho que ele 
ficava com medo, ai depois quando ele fazia o coco, ai ele ficava olhando pra mim assim, ai 
eu: fez? E vamos dar tchau? Ai eu dava tchau pro coco, ai ele dava tchau, ai foi isso, foi 
começando. Ai vamos dar descarga. Ai tchau coco. Ai ele tchau! Ai ele fazia assim, né? Ai 
depois disso é que ele começou. No comecinho ele fazia coco na calça, ficava com medo, 
entendeu? Depois ele, ....tem que interagir, porque se não ele fica com medo. Às vezes ele 
pode ficar com medo de cair no vaso, mas alguma coisa ele tinha? 
Sandra: Ele tem penico?  
Márcia: tem, tem, eu falo pra ele... 
Sandra: É porque o meu é muito engraçado ele faz o cocô no penico e xixi no penico. Agora, 
sem ele for no banheiro, ele vai fazer o xixi lá no vaso e vai fazer o cocô no penico, porque 
ele tem medo de sentar no vaso,... 
Milena; no vaso..é.. 
Sandra: Ele não santa, porque ele acha que vai cair 
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Milena: Cair, é...o Daniel também é assim 
Sandra: Ele tem medo do vaso, agora o seu não tem medo do vaso, porque se ele já foi, não 
é medo do vaso.  
Milena: Agora será que você não brigou muito com ele, assim no começo, não?  
Márcia; não, não... 
Milena: Dele fazer, cocô, porque às vezes a criança, né? Se retrai assim, às vezes de tanto 
a mãe brigar (41:07) 
Daniela: Sabe o que você pode fazer? Ele faz mais ou menos sempre no mesmo horário?  
Márcia: É. 
Daniela: Então, que que você pode fazer. Um pouquinho antes dele começar a dar o horário 
dele fazer coco, ó Gabriel, já ta quase na hora de fazer coco, se tiver com vontade de fazer 
coco fala pra mame, chama a mamãe. Quando tiver assim perto do horário, fala: a, quer 
fazer coco? Ai ele vai lá e faz o coco. 
 
 
Vídeo 6 
 
Daniela: A, olha, daqui a pouco lembra a mamãe! Eu sei que você esta falando isso já pra 
ele, mas tenta falar mais perto do horário dele estar com vontade mesmo de ir e tal. Ai você 
pode falar, é...cooperar com ele, olha, fala pra mamãe, olha, coco, coco! Que ai a mamãe já 
vai saber pra poder te levar ao banheiro e tal, tenta fazer isso. Qualquer coisa, eu posso até 
ver se a terapeuta ocupacional pode te dar mais orientações pra que assim, dessa coisa 
mais especifica, até pra (00:32) e tal, pra ela poder orientar você, porque essa é mais a 
parte dela mesmo. Eu falo assim, o que eu vejo ela orientando, mas quanto a fala do Gabriel 
é...ele né? Já tava falando algumas frases (00:45) 
Márcia: Isso, ele tá falando frase quando o telefone toca, ele fica desesperado, eu quero 
falar com uma pessoa (00:51) eu quero falar, eu quero falar assim, pra expor as frases ele 
também fala quando tá passando na televisão, ele chama pra ver e tudo, mas o negócio 
mais dele é sobre, é mais esse negócio do cocô mesmo, entendeu¿ 
Daniela: Entendi.   
Márcia: Ainda agora faz 1 mês e meio, vai fazer 3 anos que ele esta usando fralda, né¿ Já 
era pra tá na escola, e não tá (01:17) a minha preocupação é essa, como ela falou, né¿ Ele 
fica na escola e ela não quer ta lá pra limpar, dar a atenção que a gente tem com os nosso 
filhos, né¿ Então por isso que ele não vai pra escola, ele ainda fala, mãe eu quero ir pra 
escola, mãe eu quero ir pra escola, não ano eu vem você vai pra escola, porque ano que 
vem você não vai estar mais usando fralda ai você vai pra escola. Mas assim, questão de 
falar, falar ele fala, entendeu¿ (faz sinal de que referente a fala ele não tem problema) 
Daniela: Mas dá pra entender tudo que ele fala¿ Tudo o que ele tá falando¿ 
Márcia: Não, assim, em certa parte dá água, você não entende muito o eu ele fala ... mamãe 
eu quero “aga”  A gente fala, não é “aga” é “´água” é água  , a gente fala às vezes quando a 
gente quer falar com ele, a gente vai e corrige ele, mas fora disso, entendeu¿  
Sandra: Mas na escola, eles vão fazer isso. Tipo, ó vamos fazer coco pra você poder ir pra 
escola, ele querendo ir, porque se ele não fizer coco (02:11) como é que a gente vai pra 
escola¿ Quem sabe não é um incentivo¿   
Márcia: É 
Daniela: Agora, voltando um pouquinho do que você falou de vocês, que ele falou água, ai 
você foi ajuda-lo a falar. O que que acontece¿ Às vezes a gente até pra poder a criança, 
repetir a palavra certa a gente por costume acaba repetindo como a criança fala, né¿ 
Trocando som ou até comendo parte da palavra e depois fala a palavra certa ai o que que 
acontece¿ A criança, já tem a tendência a falar daquele jeitinho dela faltando letra, né¿ Etc e 
tal, se a gente ainda repete como a criança fala, então assim, não é assim e repete como a 
criança fala pra depois falar certo, é...a gente acaba reforçando um pouco como ela já fala. 
Então assim, melhor do que isso, é só falar a palavra aberta. Então assim, aaa você tá 
falando da ÁGUA¿ A, a água! Mas assim, sempre repetindo bastante, né¿ Que na mesma 
frase é uma coisa muito repetitiva mesmo, mas pra criança perceber que existe diferença 
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entre como ele tá falando e como é a palavra certa e tal então assim, tô falando mais como 
uma sugestão porque funciona mais pras palavras que ele..... com os sons certinhos e tal, 
entendeu¿ E você Sandra¿ 
Sandra: O que¿ 
Daniela: O que que você escutou de diferente¿ Assim, você contou algumas novidades, né¿ 
Da minha mãe... 
Sandra: Eu acho que eu já contei já. Pergunta as meninas...diferentes 
Daniela: A... falou sim que ele ta falando bastante, que ele tá falando mais coisas do que 
antes¿ 
Sandra: É, tá bastante. Não, não entendi. Agora eu que não entendi, você tá falando sobre o 
que a gente conversou sobre o tema de hoje ou sobre as crianças¿  
Daniela: ..... 
Sandra: (04:06) ela não tá me entendendo vocês estão vendo. Você tá perguntando sobre a 
palestra...o que a gente... 
Daniela: Não, é, então, eu tô tentando associar o que assim a gente em visto aqui na nossa 
discussão e o que já houve de diferença com o Gabriel. Ai você falou assim, que ele esta 
falando mais.... 
Márcia: Isso, isso, ele fala frases (04:28)  negócio mais dele é esse mesmo, o negócio dele, 
em relação a fazer coco, entendeu¿ Fazer xixi.  
Daniela: É, assim, ele até já estava fazendo algumas frases, né¿ Mas ainda tinha, lembra 
que quando a gente fez a avaliação a gente tinha algumas questões assim, que ele estava é 
como se estivesse com o desenvolvimento em referente a idade, um pouquinho abaixo da 
idade dele. 
Márcia: Isso 
Daniela: E ai faríamos coisas pra gente poder é....ir trabalhando no dia a dia mesmo. Ai a 
gente vai poder falar assim um pouquinho também de situações do dia a dia mesmo, a 
gente vai poder falar um pouquinho também assim, de situações que a gente pode estar 
ajudando, então, situações e regras de conversa. A criança foi pra escola, então, como é 
que foi o seu dia¿ Como você fez, Deise. né¿ E como vocês também tem feito. É...então 
estimular as cores, a gente não precisa, pra estimular cor a gente não precisa que cor é 
essa¿  Que cor é essa¿ Que cor é essa¿ Ai a gente fala, iii o carro vermelho passando! O 
cachorro preto latindo! Vai no mercado com a criança, eu sei que as vezes é meio confuso, 
porque quer né¿ A gente quer ir no mercado rápido, tem que fazer tudo rápido e com 
criança é mais demorado. Mas quando der pra ir com mais calma com a criança, mesmo 
que não vai levar todas as coisas do mercado né¿ Porque ninguém faz isso, mas assim 
coloca a criança no carrinho vamos pegar a maçã¿ Vamos pegar 2 maçãs vermelhas¿ A 
pega pra mamãe. Uma, aaa, muito bem. Mas, 2 maçãs vermelhas. Olha quanta coisa eu a 
gente esta trabalhando.  Tá trabalhando, conceito de maçã, a cor vermelha e noção de 
quantidade. Não precisa nem levar as 2 maçãs vermelhas a coloca aqui no carrinho, agora 
vamos colocar de volta e tal. Não precisa fazer isso com todas as coisas que tiverem no 
mercado, né¿ Ou com todas as coisas que vocês pensarem em mostrar pras crianças, mas 
assim, se fizerem com 2 ou 3 coisas diferentes a cada vez que vocês forem ao mercado, já 
é interessante. A vamos ver quantas bananas tem, olha quanta banana amarela! Vamos 
contar, 1, 2, 3, 4, então vamos pegar 2 pacotes de café, dos cafés. Tá¿ Então são situações 
do dia a dia ou mesmo na rua estar mostrando as coisas iii o barulho do avião.  I outro avião 
passando pro lado de lá! I a moça de cabelo vermelho que passou agora! A moça de cabelo 
laranja, cabelo roxo. Porque tem algumas também,né¿ Que (07:03) né¿ Então, no dia a dia 
é que mais existe situação pra poder trabalhar essas coisas,né¿ É...bom, tô pensando então 
pra marcar na sexta-feira a tarde na semana que vem. Todas podem¿  
Milena: Essa sexta-feira não é feriado¿ 
Daniela: Não. Na outra semana, na outra sexta. 
(fim do vídeo) 
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Vídeo 7 
 
Daniela: Pronto! Então a gente vai começar, é....já que a Márcia é veterana aqui, não é isso 
Márcia¿ Você já esta desde o iniciozinho, a Net mais veterana ainda, né Net¿  
Net: É. (risos) 
Daniela: Porque a Net começou aqui já faz um tempinho, entrou nesse grupo depois que eu 
comecei o acompanhamento com o Wendel, né¿ Depois que terminou o grupo eu tô 
pensando em de repente deixar você falar um pouquinho como foi começar nesse grupo, 
como  é que você saiu do grupo, como é que o Wendel ficou nesse tempo todo, depois 
quando as outras mães estiverem por ai, tá¿ Porque ai ser interessante elas ouvirem isso. 
Então, eu sempre tenho trazido uma apresentação pra gente poder conversar um pouquinho 
a partir disso e a partir do que vocês trazem de dúvida e tal. Deixa eu até perguntar uma 
coisa a você Márcia. 
Márcia: Oi. 
Daniela: Você teve alguma dúvida essa semana, teve alguma diferença com o Gabriel¿ 
Márcia: Não, não. Agora ele tá indo já tá indo já ao banheiro sozinho... 
Daniela: Iii que legal! Que bacana! 
Márcia: É, agora ele já tá indo já. Ai fala, mãe eu quero fazer coco. Ai vai lá e fica lá, ai 
quando você acabar você me chama. Ai ele quando acaba, ele me chama, ele agora tá 
assim. Não tá fazendo mais na fralda graças a Deus. 
Daniela: Ai que legal! E ele tá avisando que tá com vontade¿ 
Márcia: Tá. Tá com vontade 
Daniela: E antes ele não avisava isso, né¿ 
Márcia: Não, não avisava. 
Daniela: Ótimo! 
Márcia: Fazia nas calças mesmo!  
Daniela: Ai que maravilha! Muito bom! Então já foi uma diferença, né¿ 
Márcia: Já! Bastante! Bastante 
Daniela: Porque se ele não falava isso, se ele não pedia..então tá, tá joia! Aqui a massinha! 
Então essa foi a maior diferença, não só dele ter iniciativa pra avisar do coco, mas também 
ele chegar e pedir ó tô com coco, me ajuda aqui! Ótimo! Legal! E você Elisangela¿ Tudo 
bem que você esta começando no grupo agora, mas o que você já viu de diferença assim, 
do que a gente já conversou... 
Elisangela: A diferença enquanto...embora assim, ele não viva assim comigo talvez porque 
eu faça as vontades, mas com a minha mãe ele guarda as coisinhas é...eu vi, que ele e até 
por impulso também de não pode fazer, porque não pode fazer, ensinar a ele porque não 
pode eu acho que ajudou bastante, tipo, a agressão que ele tava comigo, acho que ajudou 
bastante.  
Daniela: Já melhorou um pouquinho¿ Ta menos agressivo¿   
Elisangela: Tanto que a você viu, que ele não fez muita coisa comigo, ai, daquela semana 
retrasada, ele fez muita grosseria, eu batia, falava não pode, falava não vou fazer,  
Daniela: É, hoje, eu vi que ele até ameaçou a te bater, mas ai você foi e falou, não, não 
pode bater na mamãe e tal, e ai não insistiu, ate falei com você, olha não cria stress pra ele 
não porque se não, ele não vai acabar ficando bem então todo mundo viu mudança, né¿ 
Coisa boa...então tá. Então, é eu tinha falado e gente não é essa aqui não, pera ai tem um 
negocinho a mais. Tô mexendo em outra apresentação, é essa aqui. Então assim, muito 
rapidinho, lembra Marcia, que a gente...que eu comecei que a gente sempre vai tá revendo 
alguns conceitos, algumas coisas  isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Ai eu vou 
aproveitar que a Net ta aqui pra ela poder falar um pouquinho assim, do que ela lembra, vou 
te colocar e teste também, é...lembra que a gente tinha falado, porque que as crianças 
precisam se comunicar¿ Porque que elas precisam se comunicar¿  
Márcia: Através de sinais, de gestos, pra gente poder entender elas também, o que que elas 
tão querendo.  
Daniela: Isso, pra dizer o que que elas tao querendo. Você consegue pensar em mais 
alguma coisa Elisangela¿ Pra que que as crianças precisam pra se comunicar¿ Pra dizer o 
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que elas tao querendo, o que mais¿ 
Elisangela; ...a pra ver, a pra bem dizer, pra tudo, porque se eles não se comunicarem, a 
gente...seja por gestos, seja por fala, a gente também não vai entender o que que tá 
necessitando, né¿  
Daniela: Isso, e ai o que você falou foi bem interessante, porque você colocou que eles se 
comunicam por gestos e ou falando, isso ai já é mais uma coisa assim, pra gente entender 
que existem outas formas de comunicação não só a fala. Ótimo! Net porque que as crianças 
precisam se comunicar¿ Pra dizer o que que elas querem, que mais¿ 
Net: A também assim, porque as vezes assim, eles querem brincar, eles querem que a 
gente dê um pouquinho mais de atenção pra eles. Então eles ficam procurando assim, de 
alguma maneira assim, chamar a nossa atenção, pra gente poder tá ali sempre pertinho 
deles.  
Daniela: Isso! Joia! Tá ótimo! Muito bom. Então assim, eles tentam comunicar o que eles 
querem mas eles tentam comunicar também assim, o que ele não querem¿ 
Márcia: É 
Daniela: É, com certeza. Então quando o Jorginho, você falou alguma coisa pra ele e ele 
tentou te bater e ele falou não. Ele quis dizer o que ele não queria fazer também, então é pra 
pedir as coisas é pra dizer que não, pra recusar, é pra de repente chamar a atenção de 
alguma coisa: Olha só, olha o cachorro! Olha lá o passarinho! O avião! Tá¿ E o que que...do 
que eles precisa pra se comunicar¿  
Elisangela: Do que que eles precisam¿ Pra mim¿ É como eu falei, dos gestos e da fala, bem 
que ele é criança, o bebezinho que não consegue falar ele vai chorar pra gente dar atenção 
ver o que ele esta necessitando.  
Daniela: Então o choro também é uma forma de comunicação¿ Não só falar, não só o gesto, 
mas o choro, a expressão facial também, né¿ Se você quer dar um presente Net e ai eu 
faço aquela, aquele sorriso amarelo assim, aaa legal!  
Net: EU já vi que você não gostou  
Daniela: Ela já vai saber que eu não gostei. Então, existem várias formas. Agora, o que que 
a gente precisa também pra comunicar alguma coisa pra alguém...a gente precisa de 
alguém¿  
Márcia: Precisa  
Daniela: Precisa. A gente precisa ter o que dizer¿  
Márcia e Elisangela: (Fazem sinal afirmativo om a cabeça) 
Daniela: Então quando a criança não gosta de alguma coisa e ela não, ele teve o não pra 
poder dizer. Então é a oportunidade também se eu tiver aqui falando o tempo todo e não der 
a vez pra vocês falarem, vocês não vão ter oportunidade de falar, né¿ Então a oportunidade 
precisa do que falar, precisa ter alguém pra comunicar alguma coisa. A forma pode ser o 
choro, pode ser o gesto, pode ser a fala, tá¿ Então tô passando bem rapidinho porque como 
elas já viram isso eu não vou repetir. E você acabou falando Elisângela assim, das formas 
de comunicação, tem a comunicação através da fala, de gestos, tá¿ Isso aqui eu vou pular. 
É, a gente falou também, assim, de algumas, como se fossem regras de conversação, né¿ 
Essa o que que precisa acontecer pra ter uma conversação¿ Precisa ter, é...precisa ter pelo 
menos 2 pessoas conversando, precisa que cada uma dê a vez pra poder falar, então eu tô 
falando, mas se uma de vocês lembrar de alguma coisa eu vou ficar quietinha pra vocês 
poderem falar também, precisa de atenção ao outro. Então, por enquanto vocês estão com a 
atenção em mim, não sei se daqui a pouco vocês já vão estar mais avoadas, e ai já vão ficar 
mais distraídas e não vão prestar atenção no que eu vou falar. É...que mais¿ A gente 
precisa saber quando a gente mantem o assunto ou quando a gente muda. Então se eu falo 
alguma coisa pra Márcia, e ela começa a chorar, ai de repente eu penso assim, iii eu acho 
que é hora de mudar de assunto. Então é como se a gente tivesse que perceber alguns 
detalhes na conversa com o outro, pra saber se a gente mantem a conversa ou se não, 
então a gente vai ali fazer varias observações do vídeo, exatamente dessas coisas, se a 
criança tá dando atenção para o que a gente esta falando, se a gente tá dando atenção do 
que a criança tá falando e também, porque o contrário acontece. De repente a criança 
chamou atenção pra alguma coisa e a gente deixa pra lá. E de repente perdeu alguma 
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oportunidade de entrar numa conversa com ela. Então eu tô falando dessas coisas todas 
rapidinho, pra gente poder pensar no vídeo, se a criança começou alguma brincadeira e a 
gente sai da brincadeira, ela tava querendo manter não era o assunto, mas era manter a 
brincadeira. Então, se a gente saiu disso, porque quando a gente saí, que a criança tá 
tentando começar. A gente acaba não dando a sequência e ai eu ouço de forma comum, 
quando a gente fala assim, a meu filho fala algumas palavras soltas, mas não fala frases. 
Então se a gente quer que a criança fale frases, né¿ Fale uma sequencia de ideias. A gente 
precisa pensar isso também da brincadeira. É uma forma da gente também trabalhar isso 
com as crianças. Então assim, se a gente começa várias brincadeiras picotadas, a gente 
não tá dando a ideia delas de sequencia, de começo, meio e fim. Como é na hora de falar, 
não é verdade¿ A gente quando, quando a gente fala, tudo o que a gente fala  a gente tem 
que dar a ideia, de inicio, meio e fim. Então na brincadeira a gente tem como estimular isso. 
Então, a gente falou um pouquinho assim, do que que a gente precisa pra ter numa 
conversa.(Criança: O lápis azul. Daniela: Aaaa o lápis azul!) Então a gente precisa ter de 
pessoas ativas. Isso se eu só tiver falando aqui, falando, falando, falando, falando e vocês 
não estiverem falando nada. A gente não vai tá conversando, não é verdade¿ Só eu que vou 
estar falando, vocês vão estar só ouvindo. A gente precisa de uma troca, é...com equilíbrio, 
então assim, eu vou falar um pouquinho e vocês falam um pouquinho, eu falo um 
pouquinho, vocês falam um pouquinho. E tudo o que a gente pensar na gente enquanto 
adulto, a gente pensa enquanto criança também. Então, quando a gente conversa com 
criança a gente fala um pouquinho, a criança fala um pouquinho, isso quando elas já estão 
falando mais, né¿ Mas a gente sempre dá espaço pra criança tentar dizer alguma coisa e 
claro, lembrando da brincadeira. A gente, precisa, pra gente poder manter uma conversa, a 
gente precisa ter um interesse em comum, porque se a criança começa a brincar com o 
brinquedo e ai de repente pra gente, é difícil brincar com esse brinquedo, pega outro pra 
inserir, pra conversar com a criança. A gente não vai conseguir desenvolver a mesma 
brincadeira. Então assim, o importante, a partir o interesse, um pouco mais importante 
(10:48) criança, eu tô falando, qual é o desejo¿ Pra gente começar a brincadeira então a 
gente, é...o interessante, é a gente partir de onde a criança quer começar a brincar. Eu sei 
que as vezes é difícil a gente fazer a brincadeira que a criança esta querendo começar, mas 
a gente pode inventar. Isso ai não tem problema, tá¿ Então olha só, são 10:20, então eu já 
vou começar assim, viu¿ Eu fiz uma introdução assim, muito rapidinha, não foi Márcia¿ Pra 
gente poder começar daqui pra frente, assim, do que tem de novo assim, pra gente falar. 
Então olha só, eu perguntei já no inicio o que vocês tinham percebido de diferença na 
comunicação. Você falou que a agora ele avisa quando esta com vontade de fazer coco...e 
agora ele pede pra você ir lá ajuda-lo, né¿ Fazer o coco e tal, é...que mais¿ E ai eu queria 
perguntar a vocês, que que vocês tiveram de dificuldade quando vocês tentaram fazer 
assim, que...algumas orientações que eu dei. Qual foi a parte difícil¿  
Márcia: ... 
Daniela: Vê se você lembra de alguma coisa Márcia. Você também pode falar, viu Net. Que 
foi assim, naquela parte das orientações o que que foi difícil pra você¿ 
Net: O que que foi difícil pra mim¿ Logo no começo é porque eu não...me adaptar ao jeito 
das brincadeiras dele, né¿ Quando ele começava a brincar assim, pra mim poder pegar o 
jeitinho, pra chegar perto dele assim, pra gente continuar a brincadeira do jeito que ele 
queria, foi bem difícil.  
Daniela: Então, foi exatamente o que eu falei, né¿ As vezes a gente até começa a ...a 
criança escolheu um brinquedo e ai a gente meio que olha pro brinquedo, e olha assim, 
olha, não sei  o que fazer com esse brinquedo não. Não sei como brincar com isso não. Ai a 
gente escolhe bem assim, ali no meio dos brinquedos que tem pra brincar com a criança a 
gente escolhe o que é mais fácil pra gente, porque a gente quer começar a brincadeira. Só 
que a criança já fez a escolha e ai quando a gente faz uma outra escolha é difícil casar isso 
com a da criança. Porque aquele outro brinquedo que a gente escolheu, já estava ali pra 
criança ver e ela não escolheu, ela não tinha interesse naquilo. Então assim, se a gente quer 
estimular a fala da criança, a brincadeira da criança é melhor quando a gente parte do 
interesse dela, entendeu¿ Porque a gente tem mais condição de se adaptar a brincadeira da 
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criança, entendeu¿ Então vamos lá. Então você falou dessa dificuldade, que eu também já 
tinha percebido. Vocês percebem isso também¿ Essa dificuldade de vocês¿  
Elisangela: Eu tinha dificuldade, eu vou te ser sincera, a senhora sabe que eu não sou de 
mentir. Tem tanto trabalho aqui e criança o dia todo, chorando no meu ouvido e quando eu 
chegava em casa não tinha paciência de brincar é...eu olhei no armário, tinha a massinha 
que tem um ano, a caixa de massinha que tem 1 ano, mas eu nunca sentei pra brincar com 
ele. E ele, naquele dia eu vi que eu tinha que ter um tempo pra brincar com ele. E ai eu 
peguei a massinha, pode ver hoje, eu ele quer a massinha, ele quer brincar com a 
massinha. E lá, e tava 1 ano lá, a massinha lá e eu não tinha aquele tempo de sentar, seja 
10 ou 20 minutos, eu achava que eu não tinha que sentar pra brincar e com outras coisas. 
Sentei, peguei aquela massinha que já estava guardada a maior tempão e vi a necessidade 
de sentar pra brincar com ele. E ele se sentiu mais a vontade pra sentar, brincou comigo 
com a massinha, o pai chegou na hora. Botei o pai pra sentar, pra brincar com ele, que eu 
tinha que fazer a janta. O pai sentou e brincou com ele, eu acho que eu não tinha aquele, 
mesmo 10 ou 20 minutos, que seja, pra sentar com ele, eu não tinha. E hoje, eu separo 
aquele minutinho pra sentar com ele. 
Daniela: Mas assim, que foi que você viu, qual foi o momento assim exato, que é...que você 
percebeu que precisava dar esse momento pra ele¿  
Elisângela: Aqui, quando ele começou a brincar comigo    
Daniela: Quando eu fiz  a filmagem de vocês 2¿ 
Elisangela: Quando eu tive aquela dificuldade de ir brincar com ele, eu vi que havia 
necessidade de eu sentar e brincar com ele, mas eu não tinha.  
Daniela: Bacana! Engraçado! Eu não imaginava que já fosse ter esse efeito. Muito bom, 
Elisângela. Muito bacana! 
Elisângela: A principio eu vi que havia a necessidade e eu não guardava aquele tempinho 
20minutinhos, 20 minutinhos, eu vou fazer outra coisa com ele, mas eu vi que ele precisava 
que eu brincasse com ele. Porque até porque ele não tem criancinha, não tem com quem 
ele brincar. 
Daniela: Ótimo! Muito bom! E agora pensando assim, a gente falou de dificuldade e ai como 
que vocês fizeram pra poder ajudar na comunicação das crianças¿ Net também mais uma 
vez pode falar. Não sei, acho que o que você fez no dia a dia que ajudou na comunicação 
do Wendel.  
Ne: Eu assim, tipo assim, eu assim, botei ele pra participar mais da minha atividade, que eu 
costuro pra fora. Ai então eu botava ele, eu pedia ele, olha ajuda aqui a mamãe. Pega isso 
aqui pra mamãe, a...ai ele ia e pegava. Ai achei assim, que ai já a gente já se comunicou 
melhor, a gente já ficamos mais perto um do outro. Porque ele as vezes vinha brincar, ai eu 
falava, ai não daqui a pouco, espera ai. Ai quando eu comecei assim a chamar ele, às vezes 
eu ia fazer alguma coisa em casa, varrer a casa, alguma coisa, vem cá, ajuda a mamãe 
aqui! Pega a vassoura pra mamãe, então a gente já se comunicava mais! A gente já ficou 
assim, mais próximo um do outro.  
Daniela: Ótimo! E você começou a perceber que assim, as coisas que você começava a 
pedir pra ele. Ele depois já sabia rápido o que que era¿ 
Net: Isso. Ele já entendia, assim, quando falava com ele, ele já entendia assim, o que que 
era, porque logo no começo, também, ele como a gente não tinha assim, tipo assim, aquela 
amizade, né¿ Tipo amizade, ele então não ligava muito, mas depois. A gente começou mais 
assim a se apegar um no outro, então ele já ajudava melhor, ele já entendia o que eu falava. 
Daniela: Então, assim, se a gente tiver que pensar que melhorou adiantando isso um 
pouquinho, você acha que melhorou a fala dele¿  
Net: Melhorou 
Daniela; Melhorou¿ Você acha que melhorou a relação de você e ele estão mais próximos¿ 
Net:Isso! 
Daniela: É, esse o efeito que eu percebo também. Então assim, não sou só eu que percebo 
de fora, ela percebeu isso também! Tá joia! Então como que você acha que conseguiu 
ajudar assim ao Gabriel a se comunicar melhor Márcia¿ 
Márcia: É como também (17:34) eu trabalhava fora, então praticamente ele ficava o dia todo 
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com a minha mãe eu saia 5horas da manha e chegava 7 horas da noite, então praticamente 
eu não tinha assim muito contato assim, pra ficar brincando assim com ele, né¿ Mas agora, 
como eu tô em casa, ai a gente já tá mais assim eu paro agora e a gente brinca, a gente 
desce também pra fazer alguma coisa pra mim , ai a gente pede ajuda, quando eu vou na 
rua, ele quer pegar a bolsa, mãe deixa que eu pego a bolsa...dá a bolsa! Dá a bolsa! 
Daniela: I que legal!  
Márcia: Não, mãe, não tá pesada não. Quer dizer, agora também, agora também é que ele 
estar com mais (18:09) se entrosando (18:10) porque praticamente eu não ficava em casa, 
(18:13) a minha mãe criou ele, desde os 6 anos de idade, minha mãe criou ele, e eu só 
ficava trabalhando, trabalhando...mas agora que eu tô em casa, agora que eu tô mais assim, 
com ele, entendeu¿ Ai nisso também foi ajudando também, ele ia começar a falar as coisas 
assim, a mostrar as coisa também. Mudou bastante mesmo! 
Daniela: Então, ele...vocês estão mais próximos também um do outro¿ 
Márcia: É, isso, estamos bastante. 
Daniela: Ótimo! Então, ó, vamos pensar agora em estratégias como que a gente pode 
facilitar no dia a dia, a criança a falar mais e tal. Ai eu fiz aqui algumas perguntas pra gente 
poder pensar, então, como que a gente pode ajudar a fala da criança ¿ Eu coloquei aqui, 
antecipar, se a gente antecipar pra criança, se ela olhou pra cima, esse exemplo é velho né 
Net¿ Se ele olhar pra cima, da geladeira e tem um pote de biscoito lá, a criança olhou, a 
gente vai a princípio e já fala assim, que é...já fala não já pega o biscoito, será que isso vai 
ajudar a criança a falar¿  
Net: Não. 
Daniela: Não. Porque¿ Já esta emparelhada né Net¿ Porque não net¿  
Net: É, porque se a gente assim, só de ele olhar a gente pegar e dá pra ele, então ele não 
vai se esforçar pra falar que ele sabe que só dele olhar ou apontar, a gente já sabe, o aquele 
quer então tem que deixar ele se esforçar pra poder falar o que ele quer...  
Daniela: Percebe isso também Elisangela¿ 
Elisangela: Pra incentivá-los 
Daniela: Você tá preocupada com ele.  
Elisangela: É. 
Daniela: Deixa, esses baldes... 
Net: E esses brinquedos são perigosos... 
(19:48 – arrumam a sala para lidar com a criança) 
Daniela: Então, vamos pensar em outra coisa aqui... 
 
 
Vídeo 8 
 
Daniela: Peguei uma foto aqui, vê se você tá conseguindo enxergar Márcia¿ Eu botei aqui, 
botei a cabeça de uma boneca com o braço solto e ai ela segurando  o copo e sapato, a 
boneca tá quebrada né¿ Na verdade só tem uma parte da boneca. Você acha que se botar 
alguma coisa assim, um brinquedo quebrado eu não dê pra ele brincar ou faltando peça, ele 
vai te pedir¿ Assim, vai te mostrar e assim, i olha só, tá quebrado!  
Márcia: (Faz sinal positivo com a cabeça) 
Daniela: Vai. A ideia é essa assim, de dar algumas situações que eu chamaria de situação 
problema, pra criança poder comentar, pra dizer o que esta acontecendo, que vamos 
pensar, ela vai e mostra o brinquedo quebrado. Ai a gente vai e pensa assim, é...ai a gente 
pode comentar: a, você esta me mostrando o brinquedo¿ A, tá quebrado, né¿ Olha só o que 
a gente, a oportunidade, uma situação que já surge pra gente poder falar daquilo, pra gente 
poder conversar com a criança, porque a criança...vai chamar atenção da criança, porque o 
brinquedo tá quebrado e ela vai querer mostrar o que que é e ai já tem na conversa. Ótimo! 
Outra coisa. Pode entrar. Eu comecei, 10 horas.  
Lucia: Eu fui trocar ele, eu fui comprar alguma coisa pra eles, que ele estavam com fome.  
Daniela: Deixa eu ver, deixa eu só pensar numa coisa. Eu acho que, de repente, tem como 
não sei quem gostaria de ficar hoje ou você ou seu esposo, porque a gente teve a 
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experiência aqui com o Jorginho e ele ficou bem agitado. E ai acaba que as mães não, as 
mães ou responsáveis não conseguem dar atenção, assim a reunião. Então o que que você 
prefere¿  
Lucia: Porque ele falou eu ainda tem que trabalhar. Pega minha bolsa e eu peço a ele pra 
me buscar.  
Daniela: Entendi.  
Lucia: Pega lá minhas coisas.  
Daniela: Porque a gente vai concluir por volta de 11 e pouquinho no máximo, tá¿ Entendeu¿ 
Lucia: Ai eu mando ela com ele entendeu¿ 
Daniela: porque com o Gustavo eu já terminei, já fiz tudo. Ai era só pra vocês, um de vocês 
participar da reunião. Até porque os 2 não vão poder participar. Então vamos lá, ai assim, é 
uma pena só que você já vai pegar no meio do caminho, mas nas próximas sessões a gente 
tenta é de alguma forma repetir um pouquinho e tal. Então eu tava falando dos brinquedos,  
Câmera: Dá pra sentar um pouquinho mais pra lá¿ 
Daniela: É....brinquedos que 
(Lucia se ajeita no lugar para sentar) 
Daniela: Eu falei um pouquinho dos brinquedos, né assim¿ Brinquedo quebrado, brinquedo 
faltando peça, isso chama a atenção da criança, vocês viram eu a gente hoje, quando eu 
tava com ele, ele chamou, tentou mostrar pra mim algumas coisas, chamando a minha 
atenção i, ó, ó...quando ele mostrou o peixinho na parte de trás do armário. Isso é uma 
situação que a gente pode criar pra chamar a atenção dele, pra ele poder comentar, 
entendeu¿ Como ele é mais quietinho, já é uma oportunidade boa pra ele poder mostrar, 
comentar e a gente tem uma conversa com ele. Então, ainda que ele mostre o brinquedo 
quebrado, o que a gente pode fazer¿ A você esta me mostrando o brinquedo quebrado¿ I, 
vamos ver o que que esta faltando¿ Então aqui no caso, eu botei aqui o desenho não sei se 
vocês estão vendo bem. Botei aqui a cabeça da boneca, com o braço solto. A, a boneca!  
(Lucia que entrou depois conversa com o pai da criança) 
Lucia: É até que horas¿  
Daniela: Mas então¿ Eles vão ficar, eles não podem ir¿ Não sei, é só pra... 
Lucia: (Decidi com o esposo) 
Daniela: É,só pra, porque, é..a Elisângela tava até com o filhinho dela aqui, mas ai ele 
começou assim a agitar um pouquinho e ela não tava conseguindo dar atenção ao que a 
gente estava conversando, mas nada do que isso.  
Homem: (chama as crianças) 
Daniela: Porque lembra, que eu até falei isso pelo telefone, porque seria melhor se a gente 
ficasse só a gente... 
Homem: Mas que horas ela vai embora¿  
Daniela: Vamos pensar assim, no máximo até as 11:30.  
Homem: 11:40 eu passo aqui.  
Lucia: Ó vigia ele pra não abrir a porta do carro, hein.  
Daniela: Então a gente estava falando dos brinquedos, é...assim...brinquedo quebrado, 
brinquedo faltando peça que é uma situação que a criança pode mostrar dizendo que é...o 
que que a criança normalmente fala um pouquinho pra fazer, vai mostrar o brinquedo e 
ó...ou então só vai mostrar pra aqueles que tão mais (04:48) ainda, é uma situação que você 
pode desenvolver uma conversa com a criança. A, tá quebrado, né¿ Se fosse uma boneca¿ 
Se fosse essa boneca que só tem a cabeça, coitada! A, tá faltando o corpinho da boneca, 
não tem o braço, não tem a perna. Ai poderia fazer, o que¿ Já pegar no braço e na perna da 
criança. A, ta faltando braço, i ó, você tem braço! Mas ó a boneca tá sem braço. Tá sem a 
perna e tal, tal tal. É uma situação que a gente pode estimular a fala da criança, por conta da 
curiosidade que ela teve por conta do brinquedo quebrado. Outra coisa, será que a gente 
precisa, será que é bom a gente ser muito eficiente com a criança, assim, de já olhar, já ver 
que a criança esta pedindo alguma coisa com o olho ou com o apontar e já dar pra ela. Será 
que isso ajuda a criança a falar¿  
Lucia: Não. Acho que não.  
Daniela: Não. Porque¿ Porque¿ Porque¿ Porque Net¿ 
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Net: A, não, porque se só de ela olhar a gente já dar ela não vai se esforçar pra querer falar, 
é¿ Pra querer conversar.  
Daniela: Isso, ela não vai ter necessidade. Lembra eu precisa ter alguma necessidade de 
comunicação¿ Pra gente poder escutar a criança falando alguma coisa¿ Só pra eu voltar um 
pouquinho, deixa eu voltar as apresentações. Essa e a Lúcia, a mãe do Gustavo, o 
pequenininho que estava aqui agora a pouco e da outra, como é o nome¿ 
Lúcia: Graziela. 
Daniela: Graziela. Elisângela,filha, não, mãe do Jorginho. Márcia mãe do Gabriel e Net, que 
é mãe do Wendel, que já estava comigo já um tempinho. Alias daqui a pouco vou chamar 
ele, certo¿ Certo¿ Então, quanto menos eficiente nesse sentido, antecipar as coisas pra 
criança, de já dar o...já, eu sei que mãe entendi tudo que criança fala só com o olhar, só com 
o apontar. Só que ai não cria necessidade pra dizer o que ela quer, tá¿ Agora, quanto a 
brincadeira. Quem escolhe a brincadeira¿ 
Lucia: Lá em casa é ele.  
Daniela: É o Gustavo¿ 
Lúcia: (Faz sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela: Mas vocês conseguem manter a brincadeira que ele começa ou vocês tentam usar 
o brinquedo que é mais fácil pra vocês brincarem com ele¿ 
Lúcia: Não. A coisa dele é mais bola e carrinho. Carrinho ele pega, eu moro no alto, ele 
pega e joga assim o carro vai cai lá embaixo. Ai se quebra todinho.   
Daniela: E você brinca com ele em casa¿ Você brinca com o Jorginho em casa¿  
Elisângela: Brinco, mas eu acho que o Jorginho é muito de pegar aquilo e daqui a pouco ele 
já quer outro e assim, muito, fica lá, muito tempo naquela brincadeira. Ele quer pegar vários. 
Daniela: Mas agora, mas você falou que agora é que você esta começando a brincar co o 
Jorginho, né¿ 
Elisângela: Isso, né. Isso. Mas ele não é muito de brincar. 
Daniela: Você sempre brincou com o Gustavo¿ 
Lucia: (sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela:  Você sempre brincou Márcia¿ 
Márcia: Não. Agora, é que eu tô começando a ter tempo.  
Daniela: E você Net¿ Sempre brincou com o Wendel¿ 
Net: Não. Eu comecei a brincar com  Wendel depois que a gente te conheceu.  
Daniela: (risos) entendi.  
Elisângela: Eu achava que tinha mais brinquedo, era o bastante já. Já estava fazendo a 
minha parte, e dei aqueles brinquedos já era o bastante. 
Net: Isso! 
Elisangela: Eu hoje acho que não é só ter o brinquedo, mas ter o tempo pra brincar com ele. 
Net: É! 
Daniela: Agora você me falou um negocio, que me fez pensar numa pergunta. Será que a 
gente precisa de brinquedo, pra brincar com a criança¿ 
Todas: Não 
Daniela: A gente pode brincar com o (08:05), se eu tô fazendo cosquinha na criança eu tô 
brincando com ela e o que que eu posso ter de resposta da criança fazendo isso¿  Que ela 
faça cosquinha em mim também. Então a gente esta interagindo, estamos próximos um do 
outro e assim, por mais que a gente não perceba essa associação, mas quando na 
brincadeira. A gente faz uma parte da brincadeira, a criança faz outra parte. Então quando 
eu faço cosquinha na criança, eu tô fazendo a minha parte. Ai quando ela faz cosquinha em 
mim, ela tá fazendo a parte dela. Na hora que da gente conversar também não precisa ser 
assim¿ Um faz uma parte outro fala uma parte, outro responde, outro faz outra pergunta, 
outro responde. Então, tudo que a gente puder fazer na brincadeira, a gente vai poder, vai 
estar ajudando na fala também. Porque, se a gente comparar é muito igual então um 
desenvolve o outro, então conforme a gente brincar mais com a criança, a linguagem e a 
fala melhora e também conforme a gente vai, a criança vai falando mais a linguagem 
melhora. A brincadeira também fica mais desenvolvida, entenderam¿ Então no inicio a 
criança brinca muito de encaixar de jogar a coisas, né¿ Depois, ela já vai começando a faze 
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o que¿ Imitar cenas do dia a dia. Então, pega a comidinha e leva pra boca, dá comida pro 
cachorrinho, começa a fazer as coisas. Depois ela não precisa mais desse material, 
entendeu¿ Ela, acaba fingindo. Então, se ela não tem o secador de cabelo, ela pega, vamos 
imaginar. Ela pega a caneta e finge que esta secando o cabelo da boneca com a caneca, 
depois ela nem precisa do objeto, ela faz só assim com a mão ou então pra fingir eu esta 
falando no telefone. Ela não precisa mais do objeto do telefone, ela só pega a mãozinha. 
Então, a gente vai desenvolvendo isso. Que que isso tem a ver com a fala¿ No inicio, né¿ 
Do desenvolvimento da criança. A criança, pra poder falar de alguma coisa, ela precisa ver. 
Então se o Gustavo, por exemplo, precisasse falar da caixa de giz, ele só ia conseguir falar 
porque ele é bem pequenininho, se ele visse a caixa de giz. Com o tempo ele pode falar da 
caixa de giz sem ver a caixa, entendeu¿ Então tá vendo como a brincadeira anda sempre 
junto da fala. Então a gente chama isso quando a gente não precisa do objeto concreto,né¿ 
Pra poder, pra poder falar de alguma coisa a gente chama de abstração, entendeu¿ É 
quando a gente fala, por exemplo, assim. A, eu não fui lá no doutor hoje, eu fui na semana 
passada. É uma coisa que já passou, que a gente não tem, assim, não tem uma fotografia. 
Não tem o registro disso, que já se passou. Então, por isso, assim, que o desenvolvimento 
assim, é esperado que a criança mais tarde possa falar de coisas que já aconteceram. 
Quando a criança chega em casa, a gente pergunta assim, como é que foi na escola hoje¿ 
Ou então quando a criança chega na escola, né¿ Na segunda-feira e a professora pergunta, 
que que você fez no final de semana¿ É uma coisa que não tá mais ali, que já aconteceu, 
mas se ela tem um nível de linguagem, de fala, de desenvolvimento simbólico que é essa 
parte de abstração, ela vai conseguir falar do que aconteceu mesmo que ela não esteja mais 
vendo, entendeu¿ Que que eu ia te dar de sugestão, né Net¿ De você, quando eu estivesse 
falando você me pegar falando.  
Net: Era isso que eu estava pensando 
Daniela: É, sabe porque¿ Porque é até que faça parte assim, do registro que eu não tô só 
falando, eu tô fazendo demonstração com a mão, mães, com as mãos, né¿ Com as mães 
não né¿ Com as mãos. Né¿ Tentando imitar. Se você conseguir fazer isso eu sei que eu tô 
te pedindo muita coisa, mas não tem problema não. Pode puxar o banquinho. Entao, é...da 
brincadeira da criança, né¿ Voltando um pouquinho, quando eu perguntei assim, quem é 
que escolhe¿ Quem que deve escolher o inicio da brincadeira¿ Você, já falou que é o 
Gustavo. Quem é que escolhe a brincadeira¿ Você ou o... 
Elisangela: O Jorginho 
Daniela: O Jorginho¿ Mas você consegue se manter na brincadeira que ele começa¿  
Elisangela: Consigo, já tô conseguindo. 
Daniela: Consegue¿ Já ta conseguindo¿ E você Márcia¿ Dá sua opinião. Tá conseguindo¿ 
A! O Gabriel começa e você vai a partir disso, mas foi sempre fácil desde o inicio fazer isso¿ 
Márcia: Não. 
Daniela: No inicio foi difícil, né¿ Você tinha comentado, né Net¿ Que no inicio foi difícil você 
entrar na brincadeira dele, né¿ E acho que é exatamente isso, de se manter na brincadeira 
da criança, porque as vezes a gente vê o brinquedo ali. Então assim é...se eu posso brincar, 
se eu imaginei brincar de giz de cera, de desenhar com a criança, esse é o mais fácil, mas 
se a criança escolher o cachorro pra brincar. Ai eu vou ficar insistindo com a criança em 
desenhar com o giz de cera. Se ela esta mostrando o tempo todo que ela quer brincar com o 
cachorro¿ Então, as vezes você falou assim, ele as vezes ainda pula muito de brincadeira. 
Então, ele fica cada hora pegando o brinquedo. Então assim, de repente se a gente pensar 
como que a gente pode a cada brincadeira dele, tentar envolve-lo naquela brincadeira. 
Então primeiro se ele escolheu um cachorro assim como que a gente pode conseguir fazer 
ele ficar mais tempo em cada tipo de brincadeira. Não tem problema ele trocar de brinquedo. 
Mas o que a gente pode tentar fazer¿ Tentar juntar numa mesma brincadeira os brinquedos, 
então se primeiro ele pegou um brinquedo, um cachorro, depois pegou um carro a vamos 
colocar o cachorro dentro do carro¿ Vamos passear com cachorrinho¿ runnn (barulho do 
carro). Vamos levar o cachorrinho lá pra casa da vovó. Então, assim, de que forma a gente 
pode tentar montar uma história com os brinquedos que a criança esta escolhendo. E ai que 
que a gente esta conseguindo com isso¿ A gente esta conseguindo...é...dar ideia pra 
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criança de sequencia. De coisas que acontecem, de inicio, meio e fim. Porque primeiro veio 
o cachorro, depois veio o carrinho e agora o carrinho vai passear até a casa da vovó e a 
gente precisa disso mais tarde também. Na hora da criança escrever uma redação, a gente 
não ve muita dificuldade da criança de escrever uma redação¿ Exatamente por isso, por 
conta da ideia de inicio, meio e fim que precisa ter na redação, porque se não fica um monte 
de frases soltas, que não faz sentido nenhum. E até pra poder falar, as vezes a gente pede 
assim, a conta como é que foi na escola, e ai a criança não consegue descrever as coisas 
com essa ideia. De inicio meio e fim. Então, viu como é que a gente pode trabalhar desde 
pequenininho essas ideias que a criança vai precisar mais tarde. Isso eu tô repetindo o 
tempo inteiro. Então olha só, eu mais a gente pode fazer ¿ A gente ajuda a fala da criança 
com rotina interessante¿ Eu até botei aqui, a mae e a menina escovando os dentes, porque 
eu, não sei se você lembra disso, Net¿  Mas eu lembro que eu tentava assim, colocar 
sempre no dia a dia das mães uma forma assim, um espacinho pra poder estimular a fala da 
criança. Porque eu não tinha como esperar, porque assim, a agora eu tenho que esperar pra 
fazer o que a fono pediu. Então seria muito mais prático de essas orientações já fazerem 
parte do dia a dia de vocês. Então eu lembro que a Net né¿ Tinha essa dificuldade pelo fato 
de trabalhar com costura e as vezes tem um monte de encomenda, de não conseguir, 
administrar tudo isso, né¿ Casa, filho, querendo chamar atenção. O Wendel ainda não 
estava na creche, então ele ficava o dia inteiro em casa, né¿ Você trabalha em casa então 
era muito difícil. Então, eu falei assim, com a Net. Net, vamos fazer o seguinte, dentro das 
coisas que você precisa fazer tenta colocar o Wendel junto. Tenta coloca-lo participando das 
coisas que você esta fazendo. Então você vai arrumar a casa, pede a ele a vassoura. Pede 
ajuda a ele e ele já vai participando dessas coisas também e olha só que bacana, mais tarde 
vai virar um homem que vai ajudar a esposa. Porque isso a gente também trabalha desde 
pequenininho se ele crescer pensando que é a mulher que tem que fazer tudo sozinha vai 
ser um marido que de repente não vai ajudar a esposa. Que não vai ajudar com os filhos. 
Então isso, tudo a gente tem que pensar assim, como que a gente pensa é...a cultura que a 
gente tem que pensar como eu quero que meu filho seja daqui a 20, 30 anos a gente tem 
que trabalhar com ele desde pequenininho. Então se eu quero, quando eu estiver mais 
velha, quando eu tiver lá os meus 40, 50 anos quero que meu filho me procure, quero que 
meu filho me dê atenção eu vou trabalhando com ele isso desde pequenininho. Se eu quero 
que mais tarde, mesmo com o meu filho casado etc e tal, se preocupe, ligue pra mim, pra 
saber como é que eu estou, eu tenho que mostrar pra ele que é importante desde 
pequenininho. Ou então se eu quero á, o meu filho de 2 e poucos anos, que tenha lá os 
afazeres dele, tenha escola, que tenha escola não, que nessa época ou vai estar 
trabalhando o vai estar trabalhando e ou estudando. Se eu quero que ele mais tarde mesmo 
tendo um monte de coisa pra fazer, cuide das coisas dele, arrume as coisas dele, faça, né¿ 
Seja mais independente tem que criar isso desde pequenininho também. Se eu mostrar pra 
ele que eu posso fazer tudo sozinha, ele vai crescer acreditando que eu posso fazer tudo 
sozinha, ele não vai me ajudar mais tarde, entendeu¿ É quando eu falo até pra, já desde 
pequeninho ensinar a guardar os brinquedos porque os brinquedos são deles. Então que 
eles já guardem desde pequenininhos, pra irem entendendo isso. A, eu escolhi pra brincar, 
foi isso que eu quis fazer. Então, agora eu tenho que guardar no final, tá¿ Será que é 
importante gente escutar que que a criança tem pra dizer¿  
Elisangela: Ué, porque...é o eu você falou. Cada um tem sua vez, eu falar e ele também tem 
eu dar a chance de cada um... até pra incentivá-lo, depois de esperar as pessoas (risos) 
(filho da Elisangela entra na sala) 
Elisangela: Pode deixar zé...até de quando ele crescer, dar a chance das outras pessoas 
também. Eu acho que é importante desde pequeninho, né¿  
(Elisangela conversa com a mulher que esta cuidando do filho dela) 
Daniela: É, não, porque a gente deve acabar acho que uma 11:30 
Mulher: Oi¿ 
Daniela: Acho que a gente deve acabar umas 11:30. Tem problema você ficar mais um 
pouquinho com ele¿ 
Mulher: Fico. Vai lá. Vamos lá brincar com a tia Marcele.  
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Daniela: Você quer papel pra fazer desenho com a tia Marcele¿  
Mulher: Vem 
Daniela: Oba!  
Mulher: I, que legal! 
Daniela: Oba! Então, vamos lá. E...onde que eu tava, então a gente precisa escutar até hoje, 
por exemplo, mas primeiro se eu não tivesse dado atenção pras coisas que o Gustavo fez. 
Uma hora que ele foi aqui atrás e ficou, ó, ó, e me puxando pro peixe. Ai eu precisei escutar 
e observar, porque se eu só tivesse escutado ó, ó  eu não saberia o que que ele tava me 
mostrando. Que ele apontou e falou, ó...já que estava atrás do armário. Ai eu fui e escutei ó 
ó e eu pensei, bom ele tá me mostrando alguma coisa e eu tenho que valorizar isso pra ele 
continuar me mostrando e eu ter oportunidade de conversar algumas coisa com ele. Ai eu fui 
olhei era o peixe, ai eu falei. A, você esta me mostrando o peixe, ai ele foi e me mostrou 
outro, porque que ele mostrou outro¿ Porque eu mostrei interesse pra ele, que eu né¿ Que 
eu, no que ele tava fazendo. Então quando a gente escuta a  gente mostra interesse no que 
o outro esta fazendo, né¿ Quando a gente valoriza de alguma forma. Se você Márcia 
começar a falar comigo e eu tô aqui mexendo. Tô mexendo e tal, ai você tá falando e eu 
nem olho pra você...você vai continuar falando comigo¿ Da mesma forma com a criança, se 
a criança tá apontando e não tem nenhum dos adultos olhando pra criança, ela vai acabar 
assim, não insistindo muito em apontar. Lembra, eu lembro disso como se fosse ontem, 
lembra que teve um dia da reunião que o Wendel tava e ai... 
 
 
Vídeo 9 
 
Daniela: Isso acontece tá¿ Não tô criticando, mas pra gente pensar assim na evolução que 
isso teve, ai depois ele veio e me mostrou. Ela na hora, como ela queria prestar atenção, 
né¿ Na palestra, ela assim, ela mentiu um pouquinho pra ele. Ai ele veio e me mostrou, ai 
eu falei assim..olha você esta me mostrando. Eu nem lembro o que era né¿ A não sei que... 
Net: É, era uma brincadeira né¿  
Daniela; Ai ele foi e me mostrou um, eu paro. O adulto deu confiança pra mim, ai daqui a 
pouco foi pegou outro e me mostrou. A, agora você esta me amostrando outro¿ Ai eu fui e 
perguntei a ela assim: Net, engraçado, ele te mostrou 1 vez ou 2 né¿ Algum brinquedo. 
Você achou que ele me mostrou mais¿ É.. porque você acha que ele me mostrou mais¿ AI 
ela, a porque você falou assim, porque você falou assado. Ai eu falei assim, você acha que 
eu dei atenção pra o que ele falou¿ É....ai ela, ai foi deu um estalo assim, a...então é isso¿ 
Então, é isso...então eu que tenho que fazer essas coisas pra ele poder falar¿ Ai eu falei: 
Aham. (risadas). Como é que foi essa sua descoberta Net¿  
Net: Não foi assim, porque ela tava conversando e ele pegou o brinquedo e ficou...foi um 
brinquedo, ele fiou me amostrando, mas ai eu tinha que prestar atenção no que ela estava 
falando que é pra depois a gente em casa poder exercer o que ela falou. E ele ali ficou 
brincando com ela e eu fiquei prestando atenção que na hora que ela deu atenção a ele, ele, 
ele com...tipo assim, conversou com ela e eu não dava essa atenção pra ele e ele precisava 
dessa atenção pra poder falar alguma coisa, mas só eu toda vez que ele vinha...eu falava ai 
espera ai daqui a pouco, volta daqui a pouco, sempre botava ele de escanteio. Então não 
tinha muita conversa, ai depois desse dia, foi que a gente chegou em casa e que eu prestei 
atenção que era isso que ele queria, ele queria que desse atenção a ele. 
(telefone toca) 
Daniela: É o seu esposo né¿ 
Net: Não, era a vizinha... 
Daniela: A, é a vizinha. Por sinal, vou chamar daqui a pouco o Wendel. Vou até fazer o 
seguinte então, pra deixa eu ver...não tem mais muita coisa, é...como assim, já, já...tá mais 
assim, no horário de gente fechar. Que que você acha de falar assim, como que o Wendel 
chegou, eu tenho até um vídeo aqui do Wendel pra gente ver assim, muito rapidinho, pra 
gente ter noção, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como o Wendel tava, 
quando você veio procurar fono. 
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(Telefone toca) 
Daniela: A vizinha não percebeu que você não esta podendo falar... 
Net: Não, é que ela tá lá em casa. É visita que tá em casa, eu deixei em casa. 
Daniela: A! Entendi! Isso ai (02:40). Bom fala um pouquinho de como foi. Deixa eu trocar de 
lugar com você¿ Que agora eu vou ficar quietinha. 
Net: Posso ficar (02:48) 
Daniela: Pode...pode. É então, deixa eu ver se eu tô pegando todo mundo, deixa eu pegar a 
Elisangela também é...então, o Wendel chegou aqui. Ai não vou falar não, vou deixar ela 
falar, né¿ Como ela via assim, como o filho chegou e tal, é bem bacana, ela passou alguma 
situações assim, é...na minha opinião e ela falou assim pra mim na época ruins por conta 
dessa dificuldade com o Wendel. Tô antecipando assim, bem pouquinho, né¿ Do que é...das 
coisas, como foi pra você. Fala, assim, pra ela Net. Como foi pra você. Fala assim, pra elas 
Net, como que o Wendel chegou aqui¿ O que que ele falava¿ 
Net: Bom, que ele chegou aqui, ele não falava nada que o negocio dele tudo era R. E tudo 
que ele me pedia eu falava pra ele, que R¿ Então ele não falava nada, ai depois da 
orientação que ela deu e tudo. Ai foi como ele foi se desenvolvendo mais, foi falando assim, 
alguma coisa quando ele veio me mostrar, já conversava direitinho com ele. Até eu teve um 
dia que ele me pediu leite. Ele não falava nada! Nem mãe ele não falava, com 2 anos e 3 
meses, nada ele falava ai depois foi um pouquinho, né¿ Que tudo a gente passou por ela e 
tudo, ai ele me pediu leite e chamava mamãe, porque antes ele me chamava de ba. Ele me 
chamava de ba e eu respondia, então ficou assim, mas ai né¿ Conforme do dia a dia, vindo 
com a Daniela e tudo sempre ela explicando como tinha que fazer em casa e tudo. Ai foi que 
ele foi melhorando. Ai ele já chamou mamãe, ele chamava papai, ele pediu leite, ele falou 
que queria café com leite. Ai aquilo foi me alegrando, né¿ Porque uma criança que não 
falava, de repente, começar a falar assim, tanto eu fiquei alegre quanto a Daniele também.  
Daniela: A. Super! Agora fala a parte mais assim é...a, eu acho que foi a parte que mais 
mexeu comigo e talvez tenha sido a parte que mais mexeu com você. Se você quiser falar 
um pouquinho. É...o que que te incomodava¿ Incomodava mais o Wendel não falar ou que 
de repente alguns vizinhos, alguns familiares falavam¿ Que que eles falavam Net¿ 
Net: Era o que me incomodava mais eram os vizinhos e os parentes. Mais parentes do que 
vizinhos, né¿ Porque os vizinhos de fora mesmo, sempre me davam força. Não se incomoda 
não que ele vai falar, mas os meus parentes ficavam chamando ele de mudinho. Olha o 
mudinho ai....(ela chora) 
Vera: É a mesma coisa que fazem com o Gustavo  
Net: A gente fica triste né¿ Porque os próprios parentes em vez de dar uma força, não eles 
ficavam assim...i, olha ai o mudinho, fala ai mudinho, fala ai alguma coisa. Eu sabia que ele 
não tinha assim aquela coisa, pra falar. E isso me deixava muito triste. Mas hoje, hoje eles 
veem, é...você tá falando, igual um tagarela hein! Graças a Deus, hoje, ele fala tudo. Assim, 
erra algumas coisas ne¿ Ainda, assim, não tem aquela noção, mas logo que ele começou 
ele não falava, mas hoje graças a Deus ele tá. Como é que se diz¿ É...deputado, que abre a 
boca e vai só falando, falando, falando, falando e.... 
(risadas) 
Daniela: Essa foi ótima! 
Net: Não, é, agora ele tá assim, Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né¿ E a Daniele 
também, né¿ Que se não fosse ela... 
Daniela: A,a...para de rasgar seda! 
Net: É sim! Se não fosse você pra me ajudar, talvez hoje ele nem falasse ainda, né¿ Tava 
naquela coisa ainda.  
Daniela: Mas você sabe quem fez mais diferença nesse processo todo¿ 
Net: Nós 2. 
Daniela: Não foi você, porque assim como é a nossa proposta aqui, a ideia é que vocês, que 
assim, que a gente converse sobre como a gente pode estimular a criança, porque vocês 
passam mais tempo com a criança no dia a dia e é assim, é...a gente vai estar sempre 
tentando pensar junto como que essas atitudes que vão facilitar mais a fala da criança 
podem acontecer sem atrapalhar exatamente o dia a dia e vocês, as tarefas dentro de casa 
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e tal, entendeu¿ então a gente pensa junto, então não só eu vou pensar com ada uma de 
vocês, mas é bom que a gente pense assim entre a gente né¿ de repente você de algum 
ideia Vera pra Márcia, a Márcia tem alguma ideia pra Elisangela, Elisangela tem alguma 
ideia pra Marcia e pra  Vera entendeu¿ Então a gente pensar junto o que que a gente pode 
fazer ou até quando vocês contarem, chegarem aqui na semana que vem: poxa eu fiz assim 
e fiz assado e funcionou. De repete a outra mãe tentou fazer e não conseguiu. A, porque 
que será que eu não consegui¿ então a gente vai pensar junto porque que não deu certo. 
Essa semana vocês chegaram só com notícia boa. Então o que a gente tinha conversado 
como opção pra ajudar ele pedir a fazer coco funcionou, fiquei super feliz! Porque...o que a 
gente tinha conversado também dele guardar o brinquedo e tal, funcionou assim, em parte 
ainda. Porque funcionou só com a sua mãe, mas eu espero que ainda vai acontecer com 
você. Mas o que que você já trouxe de diferença com você também¿ O comportamento 
assim, já foi um pouquinho diferente hoje e você tem percebido também essa diferença em 
casa, né¿ Então, acabei tirando a Net do foco e acabei filmando a estante, mas assim no 
inicio foi assim, ai a Net...contou um pouquinho, vou contar um pouquinho também. Foi, eu 
fiquei um pouco agoniada, né¿ Com essa história da Net e do Wendel, porque de fato ele só 
chegou aqui fazendo, É, É, É,É, e eu fiquei assim, meu deus do céu eu não estudei isso na 
faculdade não, o que esse menino tem que ele só fala é¿ E ela preocupada dele realmente 
ser mudo. Eu falei: net, não me parece ser um caso não eu acho que não é isso não. Vamos 
descartar isso de primeira. Ai eu fui pedi avaliação da audição, porque a criança vai falar 
aquilo que ela escutar, não é verdade¿ Se a criança de repente tem alguma dificuldade pra 
ouvir, ela...deixa eu te passar de novo. Que ai eu tô filmando você e não tô filmando elas. 
Porque a criança vai falar aquilo que ela escuta, se ela de repente tem alguma dificuldade 
pra ouvir ela vai acabar não falando, né¿ Aqueles sonzinhos que ela poderia tá ouvindo, ai 
ela vai tentar se comunicar de outro jeito, né¿ Tem aqueles que só por gestos. Não, imagino 
ser o caso de nenhum aqui, nem mesmo, o Gustavo que ainda esta falando um pouquinho 
menos porque hoje ele falou pra caramba, né¿ Então assim, não imagino ser o caso, de 
qualquer forma pra gente é descartar. A gente faz avaliação auditiva de todos, porque as 
vezes mesmo que não tenha uma dificuldade auditiva muito grande, mas sendo pouquinho 
já pode atrapalhar a aprendizagem da fala, que tem alguns sons que são muito baixinhos. 
Então pra criança perceber a diferença entre um e outro a audição tem que ter a audição 
muito boa pra conseguir fazer isso. Então no caso do Wendel, como que eu fiz o diagnostico 
do Wendel¿ É,É, É, como eu fiz com todas vocês eu fiz a filmagem dos 2. Pode mostrar¿ 
Não, não precisa nem filmar, nem mostrar a filmagem não. (10:09) Deixa eu ver aqui, 
Wendel. A primeira filmagem foi em julho de 2011 que isso me ajuda a entender um 
pouquinho é...de como que é a relação da mãe e do filho, como é a brincadeira, deixa eu 
chegar pra cá pra ver se vocês veem melhor. Vê o vídeo o Net, não sei se você vai 
conseguir filmar, ver o vídeo e fazer tudo ao mesmo tempo. Assim tá melhor¿ 
Elisangela; Tá 
Daniela: Tenta ver assim, que que eu vou chamar a atenção de vocês. Como o áudio, eu 
acho que nem tem áudio, mas se...eu acho que eles não estão conversando, tá¿ Ta mudo 
mesmo. Então assim, se não tem muita fala na brincadeira a criança vai falar muito¿ 
Todas: Não 
Daniela: Não. Não tô criticando, só tô assim comentando algumas coisas que faz a gente 
pensar (assistindo o vídeo). Vocês acham que ela esta confortável nessa filmagem¿ 
Vera: Não 
Daniela: Não. Porque que que você acha Vera¿  
Vera: ... 
Daniela: Você acha que ela tá a vontade, já chegou, já sentou e tal. Que que você acha 
Elisangela¿ 
Elisangela: Sinceramente assim, já de inicio a tensão de estar filmando a gente já tem 
aquela... 
Net: É, já deixa a gente nervosa 
Elisangela: Desconforto, já fica nervoso. Não faz o que tem que fazer ou então já pensa, tem 
certas coisas que eu não posso fazer porque estão me filmando. Tem esse desconforto já. 
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Daniela: Mas você acha que isso impede que a brincadeira aconteça na filmagem¿ 
Net: Não.  
Daniela: De repente se a brincadeira não acontece assim, é..bacana assim, com sequencia 
talvez sejam outras questões, não exatamente a filmagem, né¿ (assistindo o filme) Deixa eu 
ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, não já esta...(assistindo o filme), é porque 
realmente eles não estão assim, falando muito na brincadeira. Que que vocês acharam 
assim, e ai a Net também entra na discussão. A brincadeira assim, foi uma brincadeira 
assim movimentada¿ Assim, aquela coisa mais assim, sabe¿ Aquela coisa mais animada, 
que a criança esta assim, super animada com a brincadeira ele até tá sorrindo, mas assim, 
aquela coisa assim que ele esta se divertindo muito¿ 
Vera: Não.  
Daniela: Não. E a Net¿ Esta se divertindo muito¿  
Vera: também não 
Daniela: Também não. Então, assim, a gente consegue mostrar algumas coisas, assim, a 
gente consegue pegar algumas respostas da criança conforme a gente vai, é....tendo esse 
tipo de resposta pra criança também. Então assim, se a criança teve uma brincadeira mais 
calminha, normalmente se a gente vai ver a mãe, quem brinca com a criança, né¿ Já é mais 
assim, também né¿ Se a gente quer assim dar uma levantada na criança, né¿ Assim, de 
uma brincadeira mais animada e tal pra ela ficar, achar mais divertida, a gente tem que 
levantar também. Claro, cada um vai encontrar sua melhor maneira de fazer isso, não e, 
assim, pra todo mundo ser igual, né¿ Eu sou aqui de um jeito na terapia com as crianças, 
mas isso não quer dizer que vocês tenham que ser exatamente iguais pra ter o mesmo 
resultado, cada um vai encontrar sua forma, seu jeitinho, tá¿ Então assim, eles até...eles se 
mantiveram na mesma brincadeira¿  
Vera: Sim. 
Daniela: Sim. Isso sim, tá¿ É...eles mantiveram a mesma brincadeira a Net respeitou o que 
ele escolheu, porque ele escolheu o carrinho, foi isso, ok. Isso ai desde o inicio foi bem 
bacana, mas assim não teve muita conversa...de repente assim, entre eles, entendeu Não 
teve o desenvolvimento de uma história exatamente, tá¿ Agora olha só, isso foi no inicio de 
julho de 2011. Em novembro de 2011 vocês vão ver assim, vão me mostrar, vão me dizer se 
vocês viram alguma diferença. O ruim que o áudio, ele não esta aparecendo, net, vai falando 
também, se teve diferença, se não teve (assistindo o vídeo). A Net tá falando alguma coisa¿ 
Todas: Tá 
Daniela: Porque eu não escuto nada do áudio, aaaa descobri!  
(risadas)  
(assistindo o vídeo)   
Daniela: Ta vendo que ele ta tentando falar algumas coisas¿  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ta vendo¿ Mas...é...ela tá tentando dar significado para o que ele esta fazendo¿ 
Ele pegou o cachorrinho e ela esta falando, a, você pegou o cachorrinho, e a gente vai 
brincar com o cachorrinho e tal. Ó ele pegou alguma coisa e colocou na boca e ela nham 
nham nham. Ó ele já pegou outra coisa. Olha a brincadeira já desenvolvendo, ele foi pegou 
o docinho e a..colocou na boca, ai ela fez, nham, nham, nham. Já deu uma resposta para o 
que ele estava fazendo, né¿ Ele já tinha pego o cachorrinho. Ai depois pegou o cachorrinho 
pra comer na panela ai ela segurou o cachorrinho e ele ofereceu o docinho. Olha como já 
esta desenvolvendo uma história, pode não ser uma história muito longa, mas já é uma 
história pequenininha que já pode ir crescendo, entendeu¿ 
(assistindo o filme) 
Daniela: Vamos botar outro vídeo. Vocês lembram do Wendel falando alguma outra coisa no 
outro vídeo¿ 
Vera: Não 
Daniela: Tudo bem que estava sem o som e eu também não ajudei, mas assim, quase não 
teve fala mesmo não e a Net¿ Tava falando muito¿  
Elisangela: Também não 
Daniela; Também não. Nesse vídeo o wendel, a Net ta falando mais¿ 
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Vera: Ta 
Daniela: E o Wendel¿ 
Elisangela: Também 
Daniela: Também, olha como andam juntos, conforme a....o responsável, a mãe e o pai, até 
outros familiares também o avô, a avó, conversem mais com a criança. A criança vai falando 
mais também. A brincadeira tá acontecendo, assim, tá mais bacana, ta mais movimentada e 
tal. Olha a diferença que tá mais. Então que que eu quero mostrar pra vocês com tudo isso, 
que conforme a gente vai mudando algumas atitudes pra facilitar a fala da criança, é...a 
criança também vai mudando a maneira dela de se comunicar, dela falar. Então, viram a 
diferença¿ Vamos trazer o Wendel agora¿ Pra vocês verem como é que ele tá. Então assim, 
eu mostrei assim um vídeo de julho e novembro, até teria outro de fevereiro, mas eu acho 
que melhor do que isso seria vocês verem o resultado, tá¿ Chama ele lá...É...deixa só eu 
voltar aqui pra apresentação. Márcia, já esta esgotando o seu horário¿ 
Márcia: Já 
Daniela: Já¿ Eu percebi pelo seu rostinho, deixa eu só você ver o Wendel. Cadê ele¿ A, ela 
ainda foi chamar. Então só pra eu fechar aqui, então quando eu falei dessas atividades do 
dia a dia serem mais interessantes é até assim, é falar com a criança num tom diferente já 
chama a atenção da criança. Então vocês devem ter percebido que quando eu falo com as 
crianças, eu falo aaaa,, aaaa o boneco! Vou mudando toda hora o tom. Porque¿ Porque isso 
chama toda hora a atenção da criança. Ai eu ganho a criança pra ela poder me dar atenção 
também pra brincadeira, pra conversa, então assim, no dia a dia. Vamos escovar o dente! 
Agora de um lado! Chic, chic, chic.  Agora de outro. Chic, chic, chic. Lembra que eu fiz o tic, 
tic, na porta e ele imitou na hora¿ Então assim, tudo o que tiver de diferente de atraente pra 
criança ela vai imitar, ela vai repetir, entendeu¿ Então aqui eu também falei, já coloquei 
assim, imitar a criança isso ajuda na fala da criança¿  
Vera: Ajuda 
Daniela: Ajuda, porque ela percebe que a gente esta tendo o interesse pra o que ela esta 
querendo dizer. (wendel) Oiiiiiiiiii. Iii ta envergonhado. Ta envergonhado gente! Tampou o 
rosto! E ai bonitão¿ Deixa eu te mostrar umas pessoas aqui. Wendel¿ I, deixa eu te mostrar, 
do vídeo, aqui. Segura aqui pra mim.  
 
 
Vídeo 10 
 
Daniela: Quem tá aqui nesse vídeo Wendel¿ Vou aproveitar e botar o terceiro. Ih, olha só 
quem tá aqui! Ó, tá falando mais¿  
Vera: Tá 
Daniela: Desde o inicio do vídeo.  
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Quem é esse aqui¿ É você¿  
Wendel: E.  
Daniela: O que que você esta fazendo aqui¿ 
Wendel: (00:35) 
Daniela: Que que você esta fazendo aqui¿  
Wendel: tô na minha casa. 
Daniela: Ta na sua casa¿ Nãooo a gente filmou aqui ó. Você brincando com a mamãe.  
Wendel: tô brincando com a mamãe. 
Daniela: É. Você lembra disso¿ 
Wendel: Sim 
Daniela: Sim. Você estava brincando de que com a mamãe¿ 
Wendel: Galinha pintadinha 
Daniela: Da galinha pintadinha¿  
Wendel: É 
Daniela: Ai tem galinha pintadinha¿ 
Wendel; Tem. 
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Daniela; A você brincou em casa de galinha pintadinha com a mamãe¿ Outro dia... 
Wendel: É 
Daniela: A ta! Mas e aqui você tava brincando de que com a mamãe¿ 
Wendel; Isso aqui ó.  
Daniela: A, isso aqui é o que¿ Que que isso¿ Que brinquedo é esse que tem ai¿  
Wendel: Papato pra botar no.. 
Daniela: Pra botar aonde¿ 
Wendel: Pra montar... 
Daniela: A...pra montar, você estava montando a cozinha¿  
Wendel: É.  
Daniela: Que mais¿ 
Wendel: (01:40) o que... 
Daniela: Quem é essa aqui¿ Que tava com a perna aqui¿ 
Wendel: A, você!  
Daniela: A, era eu isso ai! E eu tava fazendo o que com vocês¿ Eu tava brincando com 
vocês¿  
Wendel: É 
Daniela: É, tava filmando vocês né¿ Entendi. 
Net: Ele fala mais tá¿ É porque agora ele tá tímido  
(risadas) 
Daniela: Mas eu já consegui, né¿ Que ele já contasse algumas coisas. Como é que tá lá na 
escola Wendel¿ Tá legal¿ Tá legal na escola¿ 
Wendel: To 
Daniela: É¿ O que você faz na escola. 
(ele olha pra mãe) 
Net: Ela tá perguntando pra você! 
Daniela: O que você faz lá¿ Você brinca lá¿ 
Wendel: É. 
Daniela: Você tem amigo lá¿ 
Wendel: É.  
Daniela: Quais os nomes dos seus amigos¿ 
Wendel: Os coleguinhas 
Daniela: Os coleguinhas, mas e os nomes você sabe¿  
Net: Quais são os nomes dos seus coleguinhas¿ Qual o nome¿ Fala pra ela o nome¿ Fala. 
Quais são os nomes dos coleguinhas¿ Fala pra ela...ela tá perguntando o nome dos seus 
colegas. Fala o nome da tia.  
Wendel: Catarina 
Net: Não, lá da escola.  
Wendel: Da escola¿ É titia. 
Net: Mas qual é o nome dela¿  
Wendel: É a tia (03:04) 
Daniela: Aaaa!! 
Net: Fala o nome dos coleguinhas, você sabe o nome dos coleguinhas!  
Daniela: Mas assim, deu pra ver a diferença¿ DO 1º vídeo, do 2º vídeo, desse 3º que eu 
passei rapidinho, então assim, hoje em dia na verdade, a minha dificuldade não é da alta pra 
ele, é da alta pra mãe, por exemplo, sabe¿ Ela fica assim, só mais um pouquinho, só mais 
um pouquinho, só mais um pouquinho...Então a Net, ela participou nesse grupo de 
orientação, ela tava lá firme toda semana né Net¿ E, depois assim, é...eu vi necessidade de 
ainda fazer algum acompanhamento com o Wendel, entendeu¿ E ai a gente foi se 
encontrando pra poder trabalhar ainda algumas questões, então assim, ele assim, a fala foi 
aparecendo mais, mas ai o que que apareceu¿ Apareceram algumas trocar né Net¿ De 
alguns sons e tal, então você, virava focê, mas ai eu fui e passei o exercício pra Net treinar 
com ele e ai vocês viram que ele falou super bonitinho, né¿ Você e a gente foi fazendo isso 
e que que você achou¿ Como que você se sentiu participando desse grupo Net¿  
Net: De antes¿ 
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Daniela: De antes ou mesmo de hoje.  
Net: Satisfeita 
Daniela: É¿ Que que mudou pra você¿ 
Net: Assim, eu me senti feliz, né¿ Porque si eu não tivesse participado do grupo, né¿ Não 
tivesse ouvido as orientações, hoje eu acho que a gente não ia ter um resultado desse. Ele 
já esta falando tudo direitinho. Eu acho que é bom a gente sempre procurar se não, ele fica 
mais com a gente, pra gente poder, como é que diz, da gente ter orientação pra poder em 
casa também a gente continuar o eu a gente aprendeu e eu falei ontem com a Monica e 
agora tô falando com você.  
(risadas) 
Daniela: Mas você acha que, por exemplo, se eu tivesse atendido o Wendel. Só o Wendel, 
não tivesse feito esse trabalho junto com você, você acha que essas informações, você 
teria, de repente você mudaria a forma de você agir em casa com ele, se você não tivesse 
em grupo se eu só tivesse assim, feito atendimento só com ele... 
Net: A eu acho que não, porque, eu não iria...eu ia continuar o jeito que eu tava, euficar de 
burra né¿ Porque do jeito que eu tava.... 
Daniela: Não! Não é burra! Não, não, não é assim....é..eu acho que com o tempo você tá 
percebendo assim, o que ia facilitar mais o aparecimento da fala dele, entendeu¿ Porque a 
gente foi pensando junto, então assim, é...vou tentar na maior parte do tempo, não dizer 
assim, as coisas de graça pra vocês, por isso é que eu fico fazendo muitas perguntas. 
Porque isso faz a gente pensar, será eu é melhor assim ou assado, entendeu¿ Que que eu 
tô pensando¿ A Márcia já precisa ir, né¿ Ela já...ela falou, não eu vou, mas eu tô com o 
horário meio apertado tenho compromisso e tal, porque eu também não tinha imaginado me 
alongar não. Que eu vou deixar pra fazer¿ né¿ A gente para por aqui hoje. E ai eu já vou 
começar...Hoje, eu já usei mais alguns vídeos, né¿ Na semana passada. A! Você tava! Na 
semana, na outra semana...a gente não chegou...a chegou a ver o vídeo da milena né¿ 
Entao eu vou tentar assim, usar sempre vídeos, pra gente poder perceber, começar a poder 
perceber essas coisas assim, é, o que que pode facilitar e o que não facilita nos 
vídeos...porque ai a gente, assim, é...é difícil a gente lembrar do que fez, na brincadeira com 
a criança, você chegou e já percebeu. Não e...eu acho que se eu brincar mais com o meu 
filho isso vai ajudar a ele...então assim, você já teve essa sacação. Então no dia a dia a 
gente pode perceber também é...que que a gente pode modificar ou até o que a gente pode 
manter de comportamento com a criança que esta ajudando, entendeu¿ Ai a gente então 
hoje, encerra, tá¿ É...vou marcar pra semana que vem, esse horário de 10 horas e bom pra 
todo mundo¿ Vocês acham que pode fazer alguma diferença pra vocês¿  
 
 
Vídeo 11 
 
Daniela: Isso a gente vai fazer...ih, que legal tira foto! 
Net: Minha cunhada me emprestou... 
Daniela: A, oba! 
Net: Eu vou tirar foto pra gente ver  
Daniela: Oba! Então vamos tirar todo mundo junto. Vamos, então pera ai deixa eu deixar 
aqui, que ai vai gravando o que a gente esta falando. É...eu vou assim, assim, como eu fiz 
com a Net a gente vai...então vamos tirar uma foto aqui. Vamos também, vamos tirar já... 
Net: Porque ai quando ela vir a gente tira outra 
 Daniela: Isso! A pera ai, vou fazer melhor. A gente, junta todo mundo aqui, vem pra cá. Eu 
vou vou tirar de todo mundo não  
Net: Vem ela vai tirar de todo mundo. 
Vera: Vem 
Márcia: Vem pra tirar foto, vem pra sair na foto  
Net: (00:42) 
Todas: Iiiii 
Daniela: Tá se arrastando ele.  
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Marcia: I, ele não quer sair na foto.  
Net: (00:51) tímido, né¿  
Daniela: É,  
Vera: Meu filho adora tirar foto, adora, adora, adora tirar foto!  
Daniela: A gente no final tirar assim. Foto assim, de mãe com a criança, 1,2, 3 e  (batem a 
foto). Vamos ver se saiu¿ 
Net: (01:11) pra lá, é mole¿  
Daniela: A...eu encobri o Wendel. 
Net: Não, mas ele que virou com a cabeça pra lá. 
Daniela: É¿ Mais uma, ó nessa todo mundo apareceu. Vamos tentar de novo¿ Vamos ver se 
a Elisangela vem. Será que ela correu¿ 
Net: Ela foi buscar o menino... 
Daniela: É...mas saiu, mesmo o Gabriel já tava falando mais. Você esta vendo diferença¿ 
Márcia: Bastante  
Daniela: É, porque você tava assim...que bom...é uma coisa boa. É, eu até tive essa 
impressão, porque você é...tá sempre bem humorada aqui. Olha ai, aaa obrigada! Me deu 
giz de cera!  
Elisangela: É o amigo, é isso mesmo.  
Daniela; Vamos tirar foto todo mundo junto¿ Vamos tirar foto, senta aqui ó, senta aqui pra 
tira foto. A vai pegar o banquinho pra sentar¿  
Elisangela: Vem filho! Vem tirar foto também.  
Daniela: Vem cá ó...vem ficar perto aqui do Wendel. Ó pra sair na foto, ó...opa! A gente vai 
ter que apertar mais agora....1, 2, 3 e já. Será que deu pra aparecer todo mundo¿ Gente não 
é que deu pra todo mundo...isso é um truque que eu faço já algum tempo.   
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Daniela: Já! Olha só a repetição! Viu¿ E cade a foto Net¿ 
Net: Não sei.  
Daniela: Fala pra mim, eu acho que eu apertei  
Jorginho: 1, 2, 3, e já!  
Daniela: Então vem 
Jorginho: 1, 2, 3 e já!  
Daniela: Mas ó, todo mundo saiu...só a pontinha do Jorginho...eu vou trazer também minha 
máquina pra poder tirar, mas legal. Então, ....agora, isso, êeee....vem cá Wendel. 1, 2, 3 
e....vem! Vem Wendel, tirar Wendel! Vem tirar foto! Pra ficar bonito na foto, deixa eu tentar 
roubar ele. 
Elisangela: 1, 2, 3 e já! 
Jorginho: Já!!! 
Daniela: Bom, de novo! 1, 2, 3 e... 
Wendel: Olha mãe!  
Daniela: Já!!! Êeeeeeeee!!!  
Net: Essa ficou boa, ficou boa!  
Daniela: Pena que o Wendel não quis... 
Net: Ai como é que eu olho¿ Não sei como é que eu olho... 
Daniela: É, do lado... 
Net: (03:50) 
Daniela: I, ficou legal, deixa eu mostrar pra (03:51)  
(conversas e brincadeiras ao mesmo tempo) 
Net: Tira uma foto com o coleguinha¿ Tira mais uma.... 
Daniela: Márcia obrigada por você ter vindo mesmo toda enrolada. Eu vou fazer sábado que 
vem, 10 horas da manhã¿ Ta bom pra todo mundo¿  
Elisangela: Se eu tiver que trabalhar no sábado é porque eu vou pra lá segunda-feira 
(04:15), tá bom¿ 
Daniela: Ta tudo bem!  
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Vídeo 12 
 
Daniela: Prontinho. Prontinho. Prontinho. Comecemos, aqui essa posição dá pra todo 
mundo ver¿ 
Net: Dá 
Daniela: E pra você Diese. 
Deise: perfeito.  
Daniela: Perfeitamente  era o que eu precisava  
(risadas) 
Daniela: Era o que eu precisava. Só eu que não vou aparecer gatinha na filmagem, né¿ 
Então tá 
Net: Encosta aqui no cantinho.  
Daniela: Não é porque eu vou precisar...é...pra eu fazer isso aqui. Só se eu colocar aqui ó, 
fica ruim¿  
Net: Não  
Deise: Não tá bom, também tá bom.  
Daniela: Vou botar aqui....que ai dá pra ver.. 
Deise: (muda de lugar) 
Net: Mas, ai você sai da posição. 
Deise: A é.  
(risadas) 
Daniela: É, ai é...ai atrapalha todo o trabalho da fono né gente¿  
(risadas) 
Daniela: Porque ela ficou ali olhando, estudado, o ângulo ai vem ela e atrapalha tudo.  
Net: E saiu do lugar 
Daniela: É e saiu do lugar, Jesus! Tá ruim ou dá pra ver¿ 
Net: Não. Tá bom 
Daniela: É....eu sempre vou tentar iniciar com essa tela que vai fazer exatamente a gente 
lembrar da revisão das estratégias. Que que isso¿ Que foi que a gente fez em casa que deu 
certo, que não deu certo, qual foi a dificuldade¿ Que que você conseguiu fazer com o 
Ezequiel de diferente Deise¿ 
Deise: Vou puxar na mente. 
Daniela: Puxa na mente ou assim, não precisa ser exatamente de diferente, mas o que que 
foi que você fez com ele, que você obteve uma resposta diferente dele¿  
Deise: ...a brincando lá, lá em casa, esqueci até de gravar cara. 
Daniela: AAAAA 
Deise: Brincando. A gente brincou de carrinho, peguei os carrinhos dele e falei, vamos 
enfileirar. Vamos fazer um engarrafamento. Ai eu, aa (barulho do carro), ai eu: vai, vai 
seguindo. Vai empurrando os carrinhos. Aaaaa (barulho do carro), empurrando os carrinhos, 
ai ele: mãe, ai ele falou, ai eu falei: Que cor é esse carro¿ Ai ele não sabia. Ai eu falei: esse 
carro é verde, né¿  Ai ele, é. Ai eu: que cor é esse carro¿ Vermelho, né¿ Vermelho. Ai ele 
falava. Eu repetia pra ele as coisas e ele falando. Ai depois, eu falei, que cor é esse carro¿ 
Vamos pegar os carros verdes, ai ele foi lá e pegou  carro verde! 
Daniela: I que legal!  
Deise: E o carro vermelho, onde ele esta¿ Ele apontou. Ai eu, aaa parabéns!  
Daniela: Que bonitinho! 
Deise: AI eu tava assim, ai eu achei interessante. Falei igual a Daniela falou, falar tudo e ver 
e depois puxar na mente pra depois pra ver se ele gravou a cor. 
Daniela: Isso! Ótimo! Né¿ Ai você percebeu que deu resultado, né¿  
Deise: Deu resultado 
Daniela: É...mas você estava contando da historia do engarrafamento, você chegou a 
conseguir assim...contar uma história com ele. Assim, a vamos enfileirar os carros, né¿ Tô 
contando o que você me falou agora... 
Deise: A, eu consegui 
Daniela: A, vamos fazer um engarrafamento 
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Deise: Ai tinha, um, um, ai eu botei um bonequinho assim perto dele, ai eu falei: ó, o boneco 
quer uma carona! Ai ele pegou o boneco...ai eu falei, vamos botar o boneco no carro. Ai ele 
pegou e botou o boneco no carro. Vamos dar uma carona pra ele¿ Ai ele saiu, rannnn  
(barulho do carro), ai daqui a pouco caiu da carona. Ai ele: i mãe caiu!  
Daniela: Ele que comentou¿ 
Deise: É. 
Daniela: Que bacana! E é comum ele fazer isso de comentar as coisas assim, falando¿ 
Deise; Não, não 
Daniela: Como é que ele fazia antes¿ 
Deise: Apontava, “ma”, ã, ã...., mas não falava assim. Eu achei interessante.   
Daniela: Que legal! 
Deise: Eu achei interessante, ai eu: êeeeeeee!!! Você viu que o boneco caiu!  
Daniela: ó gente! Perfeito! Você não só, assim, ele teve a oportunidade pra comentar 
falando: i, mãe o boneco caiu! Ai você foi e ainda interpretou o que ele falou, né¿ Assim, 
comentou também o que ele falou: Ih, o boneco caiu! Você falou que o boneco caiu! Ótimo, 
né Deise¿ Então você tem visto diferença dele, né¿ Isso é porque você esta brincando mais 
com ele¿  
Deise: Eu tô brincando mais assim. Quando surge um tempo assim, eu vou lá e brinco. A, 
vamos pegar os brinquedos, vamos brincar. Ou até mesmo, vamos pro computador com ele. 
I, ele já até aprendeu a mexer no computador minha filha! Já aprendeu a ligar e tudo! E tá lá 
ele teclando. Ontem mesmo, vem cá (04:34), você tá ouvindo um barulho vindo do 
computador¿ Ai fui lá no quarto. Ezequiel já tinha ligado o computador embaixo, ai tava lá... 
Daniela: Mexendo 
Deise:....ligando lá! Ai eu...a....tu já tá muito esperto! Ai ele: mãe, computador mãe! 
Computador.  
Daniela: Ótimo! 
Deise: Ai eu, a...tá...você tá muito esperto. Você tá vendo mamãe mexer e você tá mexendo. 
Daniela: Ótimo! Então você acha que ele já está falando mais¿  
Deise: Eu acho que ele esta falando mais.  
Daniela: E você falou que esta brincando mais. Você acha que mudou a sua brincadeira 
com ele¿ A maneira de você brincar com ele¿ 
Deise: É, mudou. 
Daniela: Que que você acha que mudou¿ 
Deise: Que assim, mudou porque assim, como que eu vou explicar pra você¿ A gente 
brincava, mas não era aquele interesse brincar ali...de contar história, as vezes ele me 
chamava pra brincar, ai eu não...mamãe tá... 
Net: Brincava sem o gosto...é assim, porque o meu começo era assim... 
Daniela: A... 
Deise: Vai brincar lá, vai brincar lá...ai, ai, agora...vamos brincar, vamos brincar. Ai às vezes 
eu desligo até a televisão, vou lá desligo a televisão...ta, vamos brincar, vamos brincar...já 
trago o brinquedo, jogo tudo na sala, bagunço a casa...   
Daniela: ótimo!  
Deise: às vezes até quando a gente vai terminar a brincadeira, ele atpe.... não mamãe, não 
mamãe, senta, senta.. 
Daniela: Olha!!! Isso acontecia antes¿ 
Deise: Não. Não 
Daniela: Gente que maravilha!  
Net: Comigo foi assim também no começo  
Daniela: É¿ Então conta Net!  
Daniela e Deise: Conta! Conta! Conta! 
(risadas)  
Net: No começo era assim também o Wendel me chamava pra brincar e eu falava não vai 
brincar lá, depois eu vou  
Daniela: E você ia¿ 
Net: Depois eu vou só Jesus na causa. E eu não ia, mais ai depois, né¿ Tanto que a gente 
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começou a ir, quando ele me chamava pra brincar a gente ia brincar, a gente tinha gosto 
pela brincadeira. Ele gostava de brincar, ele ficava assim também, até quando terminava: 
vamos parar daqui a pouco a gente continua. Não mamãe, espera um pouquinho, espera 
um pouquinho. Mas ai tiha que terminar né¿ Os serviço, tinha as coisas pra fazer... 
Daniela: Claro, é...com certeza!  
Net: Mas ai quando eu tinha um tempinho que ia brincar também tinha gosto pela 
brincadeira, a gente vê que ele tinha gosto de brincar.  
Daniela: E era só ele que tinha gosto pra brincar¿ 
Net: Não, eu também! Porque a gente vê que interessava ele, né¿ E me deixava feliz porque 
a gente via que ele se interessava e procurar também assim ouvir a voz, né¿ Ele comentava 
sobre a brincadeira, falava né¿ E a gente fica feliz porque a gente vai vendo aquela 
brincadeira toda e ele gostando. Então a gente gosta também¿  
Daniela: Com certeza. Então você acha que o Ezequiel tá gostando mais de brincar com 
você¿  
Deise: É, acho que sim 
Daniela: E você tá gostando mais de brincar com ele. 
Deise: É tô me divertindo. (fala sorrindo) (07:17) parece ate que eu voltei no tempo de 
criança! 
(risadas) 
Daniela: Deixa eu ver se pegou o seu rostinho falando isso! Pegou!!! Minha filha tinha que 
ver  felicidade dela agora...aaa, eu acho até que ela mostrou que tava mais feliz do eu o que 
ela falou do Ezequiel. Que ela tava feliz de...gente, olha, isso é bacaníssimo  
Deise: Tem dia que ele até....às vezes eu nem....entendeu¿ Tem dia que ele até lá pega lá o 
brinquedo e joga lá na sala, mãe vem cá mãe, senta, senta. Ai eu não mamãe não vai sentar 
agora não porque a mamãe tem muita coisa pra fazer, mas daqui a pouco mamãe brinca 
contigo. Ai ele, Daqui a pouco¿ daqui a pouco¿ Ai ele vai lá, mãe, (07:59). Ai a gente 
vai...passa acaba de lavar a louça...ai     
Daniela: ótimo! 
Deise: A gente almoça, ai depois a gente vai lá e brinca. Agora, vamos lá, pega o brinquedo 
pra brincar...ai ele vai lá todo feliz, ai pega esparrama! Ai mãe carro mãe, carro.  
(alguém bate a porta) 
Daniela: Ótimo! (vai atender) ótimo deise!  
Deise: Muito interessante!  
Daniela: Oi, entra!  
Sandra: Peguei engarrafamento. Olá meninas! 
Deise: Oi!!! (feliz e batendo palma) 
Daniela: êeeeeee 
Sandra: Ai eu falei quase que eu não vou gente! (08:25)  
Deise: Você perdeu a melhor parte!  
Sandra: Ai não! Vai ter que começar tudo de novo! 
Daniela: é....pois é, ela tava faltando...tanta coisa...olhaa ...deixa eu ver se esta pegando 
todas...pera ai tem que pegar as 3 gatinhas. Sandra, chega só um pouquinho pra cá...Deise, 
dá só um apertinho ai as 3  
Net: É pra apertar e a Deise vai se afastando... 
Daniela: Aaaa!! Vou tentar ficar juntinho também ... 
Sandra: A sim!  
Daniela: Conta assim rapidinho pra Sandra como é que foi com o Ezequiel. Que que você 
viu de diferença¿  
Deise: A muita diferença! A gente brincou pra caramba! Ai montei lá, peguei os carrinhos 
dele e botei tudo enfileirado...assim dando a volta assim, lá na sala toda, na sala toda. Ai, 
falei...ó vamos brincar, os carros tão tudo engarrafado ó, ó...ai eu fui falando a cor dos 
carros....ai ele repetia....ai ele vermelho.  Ai eu pra saber se você gravou mesmo, vamos 
ver...i, vamos pegar os carros verdes, ai ele ia lá e pegava o carro verde. Vamos pegar os 
carros vermelhos¿ E o amarelo onde esta¿ Ai ele ia lá e pegava  
Sandra: Ai que legal 
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Deise: ai eu fui falando as cores e ele foi indo.... graças a Deus assim, ele foi gravando...ai 
tinha algumas que ele tinha esquecido...vamos lá...essa cor, essa cor é a cor tal, ai ele...eu 
até comparava ela com a outra cor, ai ele ia e gravava... 
Sandra: Legal! 
Deise: I era muito divertido! 
Sandra; E falando tudo¿ 
Deise: Falando, ai teve uma hora que a gente. Eu peguei um bonequinho e falei: vamos dar 
carona pro boneco¿  Vamos botar o boneco dentro do carro¿ Ai ele foi..botou o boneco lá no 
caminhãozinho dele, ai....vamos levar o boneco...rãaaa (barulho do carro). Ai teve uma hora 
que o boneco dele, ele puxou o carro, ai o boneco caiu. Ai ele, mãe...o boneco caiu. Ai eu: 
aaa boneco caiu, vamos pegar ele. Ai agora vamos levar ele pro hospital, né¿ Porque ele 
caiu né¿ Deve ter se machucado. Eu acho que ele fez dodói, ai ele, dodói mãe¿ 
É...dodoi...ai ele foi...”se” divertimos a beça! 
Net: (10:30) quem é o garoto¿  
(risadas) 
Daniela: Você lembra que você tinha comentado que você até não tinha assim essa 
experiência de brincar quando você era pequena¿  
Deise: É, então eu me diverti a beça  
Daniela: E esse que é assim, essa que é a chave do negócio...é você assim, ter diversão, 
porque quando não tem não há conversa. Quando a gente não se diverte com aquilo que a 
gente escolheu fazer, não adianta 
Net: Não tem graça 
Daniela: Não tem graça. Ai não tem graça pra você como adulto e também não tem graça 
pra criança, porque ela não percebe em você interesse em fazer aquilo. Entendeu¿ É...deixa 
eu falar, é eu tô pensando aqui vocês falando e a minha cabeça vai rolando, né¿...É uma 
coisa que vocês duas comentaram que foi perfeita, claro que eu não posso esperar que 
vocês tenham um dia inteiro pra brincar com a criança, por isso até que a gente tenta 
conversar bastante pra jogar na rotina do dia a dia, enquanto vocês tão fazendo alguma 
coisa pra tentar assim conversar com a criança, mostrar alguma coisa pra criança é...entao 
quando acontecer né¿ De vocês não poderem continuar a brincadeira, ou não começar 
naquela hora...vai ser exatamente como vocês fizeram e eu sei que a Sandra também faz. 
Explicar, olha, agora não dá a mamãe vai fazer almoço, é sempre explicar porque se não, a 
criança não vai entender, entendeu¿ Porque é uma forma de você estar dizendo não pra 
ela...e, esse não, como é importante o não. Mas mais ainda do que o não é não explicado, 
pra criança entender que naquele momento não pode, foi perfeito! Outra coisa que eu ia 
falar...quer falar alguma coisa Deise¿  
Deise: Não (sorrindo) 
Daniela: pode falar... 
(risadas) 
(todas falam ao mesmo tempo e brincam com a Deise que esta com vergonha de falar)  
Net: A Deise gosta de falar, né¿  
Daniela: Fala Deise. 
Deise: Não é outra coisa que eu estou achando interessante.. que ele agora quer ficar muito 
comigo na cozinha. Ai eu fico olhando assim ele, ai ele vai...lá pega, vai lá abre lá o meu 
armário... ai mãe...ai fala o nome....mãe....ai ele é colher né¿ Ai eu é a colher...Você vai 
fazer o que com a colher¿ Vou papar. Ai tá. Ai pega lá, mãe...faca cortar, cortar, ai com a 
faca assim, cortar mãe! Ai eu não isso ai você não pode brincar porque machuca neném. Ai 
eu falo bota lá, ai ele vai lá e bota. Ai ele mãe, liquidificador, né mãe¿ Fica tudo agora 
querendo saber! 
Sandra: A é! Agora você vai ter que responder tudo!  
Net: Mas o Wendel ficava assim... 
Deise: É mamadeira, geladeira. Bota, bota na geladeira...mãe, mingau né mãe¿ Meu filho, 
mamãe tá (13:11) 
(risadas) 
Sandra: Não reclama! Não reclama! Não reclama! Tá vendo como ela é¿ 
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Deise: Ai eu vou ver...mãe, fogão¿ Mãe¿ feijão, né¿ E eu é filho feijão. Arroz,né¿ arroz! 
Muito bom! Mãe, carne mãe¿ Carne¿ Que ele adora carne! Mãe carne¿ Ai eu é carne. 
Daniela: Daqui a pouco a Deise vai esconder as coisas pras primeiras coisas que ele vê, ele 
poder falar... 
(risadas)  
Net: Vai ter que esconder dele, tudo.  
Daniela: Agora ela vai ter que colocar uma cortina assim (13:43) 
Deise: Ai faz assim, ai eu vai lá ver o que seu pai tá fazendo...ai ele fica lá perguntando ao 
pai dele, ai ele fala...iii você tá demais!  
Sandra; Ai tá vendo como é que vocês são....quando não fala reclama, quando começa a 
falar reclama.. 
Deise: Ai eu José, José, deixa o menino ai José... 
Daniela: Isso mesmo Sandra! Muito bom! Deixa eu pegar água aqui 
Sandra: Deixa o menino falar... 
Net: Igual o meu, agora ele tá falando a beça... 
Daniela: hã¿  
Net: Que nem o Wendel, agora ele tá falando a beça pra falar. Ai ele começa a falar, ai os 
irmãos ficam assim...i cala a boca Wendel! Ai eu falo, deixa o menino falar! Responde o que 
ele tá perguntando, ai ele fica assim, mãe...o William não quer me responder, ele não tá me 
ouvindo, ai eu falo William ouve o que ele tá falando, William! É que ele fica revoltado, às 
vezes ele quer ver televisão e ele tá perguntando. Ai presta atenção william! Mas ele hoje tá 
demais! Deixa ele perguntar! Responde tudo o que ele quer saber!  
(risadas) 
Daniela: Com certeza né¿ Mas isso é bom! 
Deise: É interessante 
Daniela; Mas é... 
Deise: Eu até dou risada às vezes, porque (14:44) 
Daniela: Talvez seja importante você falar com o seu esposo assim como a Net explicou pra 
ele...e coisa e tal, você pode até assim lembrar o William, lembra que no inicio ele não tava 
falando nada¿  Agora é importante, agora é a fase dele perguntar tudo, então pra gente 
esperar que ele fale melhor, que ele fale mais a gente tem que dar retorno pra ele, conversar 
com ele. Conversa isso com o seu esposo, se ele quiser vir algum dia, tá super 
convidado...é... 
Deise: Eu falo com ele, as portas estão sempre abertas pra se você quiser ir... 
Daniela: Isso ai, isso ai...mas não pressiona não, porque sob pressão não funciona. Mas ele 
não...é que nem ela tá falando, deixa assim, até porque ele já tá começando a ver diferença 
no Ezequiel, esse é o maior convite que tem, que ele opa! Que essa mulher tá fazendo lá 
com a Deise que não tá nem vendo o Ezequiel, que o Ezequiel já tá diferente. 
Deise; É...até eles saíram....Hein Net... até ele sair, que ele não saia com Ezequiel, ele tá 
passando a sair.... 
Daniela: A gente!  
Deise: Vamos ali com o papai! Que não sei que! Ele tá chamando assim, na verdade você já 
vê diferença.  
Daniela: Com certeza e eu lembro, se duvidar acho que foi da ultima vez que você teve aqui 
que você falou exatamente isso. A, é...porque meu esposo quase não leva ele pra passear 
não sei que nã, nã, nã...ai você me confirma, porque eu posso estar meio esquecida, mas 
eu acho que era até porque ele, o Ezequiel às vezes fazia um pouco de birra, às vezes fazia 
um pouco de birra e tal e ai é como se o seu esposo não quisesse assim, ver esse momento 
de birra e assim, saísse...era esse o caso¿ 
Deise: Era  
Daniela: E ai ele evitava de sair pra não acontecer essas coisas. 
Deise: Também e tipo assim, também porque ele não falava e ele as vezes queria 
conversar, igual você faz, e ai agora ele tá passando a conversar comigo. Como tá o papai 
que não sei que, ai o Ezequiel vai lá: papai, não sei que...papai...ai fica aquilo, tudo é o 
papai agora! (risadas) (16:42) comigo, quando o papai não tá em casa... 
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Daniela: (16:45) 
Deise: nem me incomoda um pouco, até acho engraçado. É ai quando mamãe, quando 
papai não tá em casa é mamãe, mamãe serve. Quando o papai tá, ai é papai. Mãe! Papai! 
Mãe, papai! Papai abre! Papai! Ai eu é...seu pai foi trabalhar, ai mae, papai almoçar mae, 
papai almoçar! Ai á bom, seu pai, vou ligar pra ele, pra ele vir almoçar...mãe ir lá, mãe, ir lá 
mãe! Rua! Ai eu não filho não posso ir na rua agora, tenho que fazer o papa, pro papai, 
papai vem almoçar e você vai almoçar com ele. A tá bom tá bom! Ai ele se conforma. Eu 
acho tão engraçado!  
Sandra: A você ficou om ciúme sim, porque o seu tom de voz mudou! 
Deise: Não é claro! Que eu sinto (17:36) 
Daniela: Com quem vocês aprenderam isso¿ 
Sandra: (aponta pra Daniela) com você! 
Daniela: Olha! 
(risadas)  
Deise: às vezes dá ciúme né¿ Porque ele não dava... 
(brincadeiras entre elas) 
Daniela: agora deixa eu falar uma coisa pra vocês 2. Conversando com a  Net. Net você 
percebeu isso que a Deise falou¿ De mesmo você tá vendo aqui, mas pelo fato do Wendel 
tá falando mais como se as pessoas na sua casa também começassem a ter atitudes 
diferentes com o wendel¿ De tá conversando mais, de tá procurando mais pra ficar com o 
Wendel¿ Você percebeu isso em casa também¿ 
Net: (Faz sinal positivo com a cabeça. ) 
Daniela: Em que que você percebeu¿ 
Net: (18:20) com ele né¿ Ele gosta de brincar com o William. Ai ele sempre tá chamando o 
Wiliam pra brincar...William pega a bola vamos brincar! Mas o negócio dele é mais comigo. 
É Eu e o William, a irmã dele ele não...ele brinca assim, mas é bem pouquinho!  O pai é que 
chega a noite, já chega cansado. Sabe como é que é¿ Chega cansado, ai é auela 
conversinha rápida ali... 
Daniela: Mas antes tinha essa conversinha rápida¿  
Net: Não, não tinha nada!  
Daniela: Então...  
Net: Antes chegava! Ai às vezes ele ia lá encostava perto dele...ai ele oi cade o bebe do 
papai¿ Ai pronto! Ficava cansado! Mas agora não ele até brinca com ele, ele conversa, ele 
gosta muito de sair com ele...ele vai na rua, ai ele chama ele...bora wendel na rua¿ Porque 
ele agora pra conversar tá...uma companhia excelente!  
Daniela: ótimo! 
Net: Não deixa a gente quieto, tudo o que ele vê, ele pergunta. É carro...é ônibus, mamãe 
vai de ônibus. Ai eu não vamos de a pé. Ai não mamãe, tô cansado!  
(risadas) 
Net: É, e agora ele tá bem assim, espontâneo, né¿ Tudo o que fala é assim meio...quando 
ele tá perto de gente ele fica tímido!  
Daniela: Aham,  
Net: mas em casa assim...assim, ele se solta bastante. Na escola...ontem ele chegou da 
escola, ele falou, mamãe hoje eu chorei na escola de palhaçada! (risadas) AI eu falei, ué 
mas porque você chorou de palhaçada¿ A, porque eu queria ir logo pra casa  
Daniela: Ele tá muito engraçado. 
Net: (19:44)  e você merendou¿ Eu merendei. Eu jantei, arroz, feijão. Tava bom¿ Tava 
mamãe, tava gostoso! Mas eu choro de palhaçada mamãe! Ai eu falei da próxima vez eu 
você chorar de palhaçada, você vai apanhar...ai ele falando...e a tia não viu não¿ Viu ai ela 
falou...  
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Vídeo 13 
 
Daniela: Ai que legal! Ele Até falou o que a professora falou! 
Net: É...falou que a professora, antigamente ele não falava nada...ele era assim, que nem o 
da Deise, né? E ele era muito fechado... 
Daniela: Aham... 
Net: Que o negócio dele era só apontar, ele não falava ã nem nada, era só apontando, era 
é...tudo era é...mas agora Graças a Deus. Eu até falo pra doutora, eu agradeço 
primeiramente a Deus e depois ela, que pôs ela no meu caminho. (risadas). 
Daniela: A! Gente! Que delizadeza! 
Net: É se não fosse Deus, primeiramente, e você eu não sei o que seria da minha vida. 
Daniela: A que isso Net! 
Net: Não, eu tô falando a verdade...é você... 
Daniela: A que bonitinho! 
Sandra: Vai chorar não! Não posso ver ninguém chorando, que eu choro também! A olha ela 
chorando...(aponta para Deise) 
Daniela: Na outra semana eu botei ainda a Net para chorar um pouquinho, porque ela 
contou um caso, porque eu sabia que assim, mexia com ela, mas que era importante para 
as outras mães ouvirem também. É....você lembra o que a...não na semana passada você 
não veio, né?  
Sandra: Eu tava doente. 
Daniela; É...você se importa de repetir Net? 
Sandra: A deixa ela falar (01:02) 
Daniela: Você que sabe. 
Net: A não sei.  Eu pensei que você (01:07),  
Daniela: ...tá. Não é...porque eu lembro que no inicio a Net vinha e...ela comentava que 
tinha algumas pessoas que moravam perto dela que... 
Net: Os parentes 
Daniela: Os próprios familiares e alguns parentes, que chamavam o Wendel de mudinho e 
tal. E aquilo mexia muito com ela. E ai eu falei pra ela, olha Net, né? A gente até fez o 
exame da audição porque pode acontecer, se a criança tiver uma dificuldade muito grande 
de audição ela pode não falar por isso, mas não que ela vá falar nunca, né? A gente precisa, 
a gente tendo certeza dessa perda auditiva, usando aparelho e fazendo o tratamento com o 
fono a criança fala, mas até isso tudo acontecer realmente a criança não fala. E eu falava 
assim, Net não acho que isso seja a questão do Wendel não. Né? Mas mesmo assim fiz a 
avaliação e tal. Só que eu percebi que ele falava muito, é, é, é, e, é...gente que que esse 
menino tem? Porque que ele faz, é, é, é, é...? Ai eu fiquei pensando, porque eu não vi isso 
na faculdade não. O que que é? E o que que me permitiu ver o que poderia estar 
acontecendo? Fiz a filmagem como eu fiz com vocês, fiz a filmagem da brincadeira da Net 
com o Wendel e não só a filmagem me deu essa resposta não, mas foi num dia de reunião 
que o Wendel participou, tava junto. E ai eu deixei uns brinquedinhos assim, no meio da sala 
pra ele brincar enquanto a gente fazia reunião e ai tudo que o Wendel mostrava pra Net e ai 
a Net, é, é, é, é....Ai eu aaa é ela! 
Sandra: É você, né? 
Daniela: Ai eu...Plim, plim....ai eu, tá. Ai foi, passou. Ai eu falando as coisas e tal só que ai o 
Wendel tava mostrando as coisas ai ela, é, é, é, é. Ai daqui a pouco, não sei se quando ele 
mostrou pra ela eu cheguei a comentar. Ahhh!! Sei lá, o cachorro! Não sei se foi isso. Ai 
daqui a pouquinho, ele começou a me mostrar, ai ele não parou mais, ai ficou me 
mostrando, ai eu deixei e não falei nada. Ai depois eu fui e perguntei assim, Net, você achou 
que ele me perguntou mais, me mostrou mais coisa? A! Mostrou! Porque você acha que ele 
me mostrou mais? Ele chegou a te mostrar um pouquinho, mas depois ele começou a me 
mostrar. Ai ela, a porque você falou assim com ele não sei que na na na. Você acha que eu 
dei mais atenção pra ele Net? É.... 
Sandra e Deise: ÉÉEE 
Sandra: O É de novo! 
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Daniela: Ai daqui a pouco ela foi e falou assim, a então sou eu que tem que fazer isso com 
ele? Éeee! 
(risadas) 
Daniela: Foi o dia do click né Net?  
Net: É, foi o dia que eu acordei! Eu acho que eu tava dormindo! 
Daniela: Mas mesmo assim, eu lembro muito bem, mesmo antes do dia do click você vinha 
direitinho nas reuniões, tava sempre aqui, não se atrasava...não tô criticando porque você se 
atrasou não... 
Sandra: Eu peguei engarrafamento! 
Daniela: Não...eu sei que isso acontece, isso as vezes acontece comigo também, mas 
assim, eu sabia que ela tava ali é...e assim, tava ali, querendo tá ali, podia até ser...é...que 
demorou assim, alguns encontros pro click aparecer, mas apareceu, entendeu? E ai assim, 
a gente teve muito resultado com isso e ai eu descobri que o é, é, é,  foi porque, na verdade, 
era um retorno que o Wendel tinha entendeu? Então assim, isso eu já falei aqui, é...a 
criança vai encher a caixa de palavras, a criança nasce com uma caixa de palavras vazia,  
quem vai encher essa caixa somos nós a medida que a gente for conversando, vai 
passando as coisas pra criança. Você...voce acha que quando você foi mudando de atitude 
com o Leandro, as pessoas em casa também foram mudando? Conforme elas iam 
percebendo a resposta do Leandro.  
Sandra; (Afirma sim com a cabeça) 
Daniela: Seu esposo também?  
Sandra: Ele melhorou depois que conversou com você. Porque comigo assim ele ficava 
assim me olhando, meio que assim...depois que ele veio aqui é que ele deu uma melhorada. 
De vez em quando, ainda de vez em quando, leva um pouquinho na rua, mas depois trás 
porque dá trabalho, mas pelo menos ainda de vez em quando ainda leva na rua. 
Daniela: Porque antes ele não levava. 
Sandra: Não porque ficava fazendo birra na rua, queria ficar no balanço, ai não queria mais 
sair ele não tinha paciência ou se não queria correr e ficar correndo, né? Ai ele não tinha 
muito saco pra essas coisas e trazia pra casa e gritava. O Leandro não fica quieto! tô sem 
paciência!  
Daniela: E as suas irmãs? Também mudaram de atitude com o Leandro? 
Sandra: A minha Irma agora brinca bastante!  
Daniela: Porque ela viu o vídeo...(05:51) 
Sandra: Ela antigamente não gostava muito de brincar, porque ela gosta mais de menina! Ai 
ela ficava, vem cá? Porque que ele não nasceu menina? Ai eu falei, porque eu gosto de 
menino e ele vai ser um menino e deixa ele menino. Ai mais agora ela esta se soltando 
mais, também ele agora esta respondendo mais as gracinhas, porque antes ela brincava e 
ele nemmm é com ele, tava nem ai, continuava fazendo o que ele estava fazendo. Agora, 
ele esta dando atenção. Ai as pessoas né? De (06:15) esta dando atenção, ai continua 
também, né? 
Daniela: É porque também o que acontece é o seguinte, e eu também acho que é o mesmo 
caso de todo mundo. A gente vai procurar o outro, conforme o outro dá alguma resposta pra 
gente. Como vocês, se de repente eu achar que algumas de vocês não esta nem (06:35) pra 
mim, talvez eu não insista em ficar ligando, olha ó...olha vai ter reunião e tal, entendeu? A 
Net eu percebi na hora. A Net não. A Deise ela não veio na semana passada, ai eu fui saber 
o que tinha acontecido, ai eu pensei assim, bom, como ela veio muito animada na primeira 
vez e na segunda vez ela tava assim meio passada, tava meio aérea, mas tava aqui...vou 
ligar pra ela pra eu sentir qual a da Deise... 
Sandra: Olha lá, ela quer que a gente fique lá (07:03) pra saber... 
Daniela; ó, ó, ó...sao as análises. Eu fui liguei pra ela, nem me ident....nem cheguei a me 
identificar. Eu falei assim, Deise, ai ela oiiii. Eu falei assim, opa, então tá junto comigo. Ai eu 
fui, avisei, ai ela ai que bom que você ligou, eu tava aqui pensando, que se você não ligasse 
eu não ia saber quando ir, não sei que....na na na na...entao eu falei assim á! tô na boa 
então, porque ela tá junto comigo nesse grupo, então é conforme o retorno do outro, né? 
Que a gente vai ter atitudes diferentes, e olha só que bacana que eu ainda não tinha feito 
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exatamente essa reflexão, de como a atitude de vocês com a criança fez mudar o contexto. 
Pode não ter mudado completamente em casa, mas que houve mudanças. Todas vocês tão 
falando de coisas que os esposos, de repente os outros filhos, passaram a fazer com o filho 
de vocês, que antes parecia não dar tanta resposta e que agora conforme as respostas 
estão aparecendo porque vocês estão fazendo o maior investimento nisso, é...as outras 
pessoas estão mudando de atitude também. Muito bom. Muito bom! Você teve alguma 
dificuldade? É...nesses dias com o Ezequiel? A, a gente sempre vai abrir espaço pra se 
houve diferença na comunicação. Você achou que teve diferença na comunicação dele? 
Deise: Até que ele tá bem mais... 
Daniela: Então! Então houve diferença, né? Se, se mudou alguma coisa...teve alguma 
diferença na maneira dele se comunicar. É...você falou como é que você ajudou. Outra coisa 
que agora eu lembrei, que que foi bacana. Lembra? Apesar de você não ter vindo na 
semana passada, mas você clicou na outra semana, porque eu tinha comentado na semana 
passada que as vezes a gente vê assim muita brincadeira da gente mais preocupado de 
dizer o que que isso? O que que é aquilo? Que cor é essa? Na na na, mas...nao que isso 
seja um problema, não é. Mas quando o problema com a criança fica só nisso. Ai a gente 
não consegue desenvolver uma história que você desenvolveu, né? Teve engarrafamento, a 
então é...ai como é que foi depois que teve o engarrafamento?  
Deise: Ai eu falei, é..vamos, vamos, ai eu peguei um boneco e falei ó, tem um boneco ai 
botei um boneco assim, ai falei assim, ó boneco tá querendo pegar uma carona. Vamos 
botar o boneco aqui dentro do carro? Ai ele, pegou o boneco, mãe carro, ai pegou o boneco 
botou dentro do carro. Ai vamos levar o boneco? Ai ele foi puxar o boneco tão rápido! O 
carro do nada...ai o boneco caiu, mãe o boneco caiu! Ai eu caiu? Hummm. Então vamos 
botar ele de novo no carro e vamos levar pro hospital, porque eu acho que fez dodói. Ai ele 
dodói mãe? 
Daniela: Olha só a sequencia de idéias, você desenvolveu uma história... 
Deise: É, isso mesmo, a gente tem que tentar desenvolver uma historia daquela brincadeira, 
como você falou, né?  
Daniela: E você acha que desenvolver uma historia com a criança pode ajudar o que pra 
criança? A ela fazer o que?  
Deise: A desenvolver mais...ela...desenvolver mais a fala dela, né? Porque dar conta porque 
a gente assim, arrumando a situação ai ela vai querer saber se interessar por aquilo e ai ela 
vai falar!  
Daniela: E outra coisa também, você acha que quando você desenvolve a história, que você 
fala frases e tal, você esta desenvolvendo só dele falar palavras soltas ou esta 
desenvolvendo frases, também, tá ajudando ele a falar frases também?  
Deise: Ajudando ele a falar frases também 
Daniela: E ele tá fazendo agora frases?  
Deise: Agora ele tá formando já, já tá falando frases com 3 palavras. 
Daniela: ótimo! Legal 
Deise: Falava ou falava uma palavra só ou 2 palavras, agora ele esta falando. 
Daniela: E quando falava 2...era muito pouquinha 
Deise: Era 
Daniela: Eram poucas vezes...não era isso Deise? 
Deise: Era 
Daniela: ótimo. E ai você falou que não tem dificuldade se esta sem dificuldade é porque já 
esta bom. 
Sandra: A é...tá ótimo 
Daniela: Você teve alguma dificuldade Net? Você lembra de alguma dificuldade que você 
teve em algum momento? 
Net: A minha dificuldade maior é quando a gente não brincava...(risadas) 
Daniela: Então era antes de começar essa mudança toda... 
Deise: Eu acho que as dificuldades vão sumindo a partir do momento que a gente vai 
brincando e desenvolvendo história eles vão se interessando. 
Daniela: Olha, se eu não tivesse filmado tudo isso que ela esta falando agora minha 
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orientadora do mestrado ia falar assim, olha...isso ai é você que esta dizendo.  
Sandra: A é! 
Daniela: Olha, o que a Deise esta falando, são as afirmações que eu vou fazer no meu 
trabalho...então você eu só vou assim cortar e colar o que você esta dizendo, entendeu? 
Vou transcrever o que você esta dizendo, porque é isso mesmo que eu percebo. Então 
assim, você percebe, você percebeu também assim mudança assim no Leandro, nesse 
tempo?  
Sandra: Ele tá dando mais atenção. Agora chama, ele já olha, ontem eu dei aquele, esta 
olhando... 
Daniela: Olha!  
Sandra: O pai dele levou... 
Daniela: Porque você não me contou isso quarta-feira? 
Sandra: Não, mas foi agorinha!  
Daniela: A tá 
Sandra: Ele tava vindo, tava o pai dele lá ajeitando o muro ai falou...é filho, ô Felipe! Ai ele 
pegou olhou. Você vai passear e vai deixar seu pai trabalhando, ai ele pegou assim olhou e 
riu, pegou a reta, me deu a mão e falou vamos embora. Ai eu olhei, tá indo comigo, fica em 
casa...e também no colégio, ontem levei ele pra escola. Ele não falou, mas eu achei que foi 
um ponto positivo ai entreguei pra professora e ele foi. Ai daqui a pouco ele voltou pra 
secretaria, ai na secretaria. Leandro! Ela chama de Leandro, Leandro você já esta aqui! 
Você tem que ir pra sala estudar, vamos pra sala estudar, ai ele olhou pra ela e hum, hum 
(fez sinal negativo  com a cabeça). Hum hum e balançou a cabeça, ele não falou não, mas 
ele falou hum, hum... 
Daniela: Mas ele comunicou não né? 
Net: Ele compreendeu...é... 
Sandra: Ai ele olhou assim, ai ele olhou com a cara feia...tipo assim eu não quero ir, eu 
quero ficar passeando na escola. (13:09) você viu! Não deu pra ver, mas é que eu estou 
escondida aqui, porque se não ele vai querer sair, mas foi bem legal. Eu falei bom, ele esta 
entendendo... 
Daniela: Com certeza 
Sandra: Ele esta tendo entendimento, ele ainda não esta conseguindo expressar assim, 
falando, mas já esta demonstrando algumas coisas. 
Daniela: Na verdade já faz até mais tempo que ele esta entendendo bem as coisas, mas 
talvez pelo fato dele não dar uma resposta imediata, é...e assim uma resposta concreta e tal, 
a gente não percebesse essa compreensão dele, entendeu? Muito legal! 
Sandra: Ele esta entendendo bastante as coisas. Agora, tipo, o xixi...quando ele tá de 
cuequinha e (13:47) ele faz assim na rua, ai ele não falou, ele pegou abaixou assim ficou 
quietinho com a mão. AI eu falei, você quer fazer xixi? Ai ele ficou assim, mas não 
respondeu, mas era xixi que ele queria. Ele fica segurando, ele ficou quietinho, segurando o 
xixi pra ele não fazer na calça. Mas ele só não conseguiu expressar, ó mãe quero fazer xixi. 
Tava na rua, ai ele não viu o penico, não viu o vaso, ele abaixou lá e ficou assim...porque se 
ele tivesse visto ele teria ido sozinho. 
Daniela: Mas ele comunicou. Ele só não usou palavras pra comunicar, mas ele usou assim, 
expressão corporal pra poder comunicar. Ótimo, muito bom! Isso aqui a gente já tinha falado 
na semana passada, se a gente...se é interessante a gente antecipar pra criança, de usar 
brinquedos curiosos até botei essa...essa boneca até sem a cabeça e a perna, porque isso 
chama a atenção da criança...ela tem até (14:41) 
Sandra: Eu acho isso estranho... 
Daniela: Esquisito, né?  
Sandra: Não, eu fiquei olhando, é...mas é..chama atenção, que que isso?  
Daniela: É, porque o que que a criança vai fazer normalmente? Vai pegar, ó, ó...quando não 
tá falando, mas né? E os nossos que já estão com outro tipo de comunicação vão tentar 
mostrar aquilo de uma outra forma. Então de repente o Ezequiel, olha aqui mãe, quebrou, 
né? Wendel, Leandro...o que ele poderia fazer?  
Sandra: Ele...se a boneca tiver com ele, de repente ele tente encaixar... 
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Daniela: Isso 
Sandra: Colocar a perna no lugar 
Daniela: Não e acho até que de repente ele ate assim, olharia pro brinquedo e olharia pra 
você né? 
Sandra: Também 
Daniela: Também. Você acha que isso seria possível? 
Sandra: Seria 
Daniela: Eu acho. Ele tá comunicando também, ele não comunicou através de palavras, mas 
tá comunicando. E ai eu tinha falado também de escolher a brincadeira pra brincadeira 
realmente acontecer. O que que você acha quem deve escolher a brincadeira Deise? Já 
com a sua experiência de brincadeira. 
Deise: A não tô entendendo muito essas coisas não...a a criança!  
Daniela: (15:55) 
Deise: E ai a gente vai saber como é que a gente vai brincar com ela...eu acho.. 
Daniela: Muito bom! 
Deise: E o Leandro agora fica brincando com aquela massinha... 
Daniela: Olha que bacana! 
Sandra: Ai fica ele, e pega aquela massinha...e faz igual aquela, igual aquele...video da 
Xuxa que a Sasha, que era até pras meninas que elas ficam batendo assim....ai ele bate 
igual martelo, ai depois ele abre. Ai ele deixa a massa bem abertinha e ficou colocando o 
dedinho, ai (16:23) ai depois ele colocou na pele, ele ficou sentindo, ai depois colocou na 
mão. Ai ela saia assim, ai ele pegou ficou... 
Daniela: Gente! 
Sandra: Então quer dizer, ele não teve aquela sensibilidade que antes ele ficava. E até o 
interesse de...de explorar a massinha desse jeito. Ai depois pelo interesse dele é que eu 
fiquei meio assim, ele queria provar. Ai eu falei não! A massinha não é pra comer, não pode, 
ai ele pegou um pedacinho, porque ela é cheirosinha, ai eu não sei se ele pensou que era 
chiclete, ai eu falei não, não pode comer. Ai ele entendeu. Ai quando eu virei as costas ele 
pegou (ia colocar na boca), ai eu olhei (devolveu a massinha). Ele sabe que não pode, mas 
que ele ia fazer. 
Daniela: Ele tá muito safado, né? 
Sandra: tá. 
Daniela: Ta muito safado. 
Sandra: A gente isso daí que tá me dando um problemão! 
Daniela: Porque? 
Sandra: Escovar os dentes. A minha sogra vai vir presentear...o meu espelho quebrou, com 
um espelho, pelo menos do tamanho dele pra ver essa escovação. Porque os dentes dele 
era tão branquinho, tão branquinho...tá ficando amarelinho. Eu tô ficando doida! Não, porque 
não pode ficar com o dente cariado. Imagina levar uma criança no dentista! Vou ficar louca! 
Daniela: Leva ao dentista só pra ele de repente só pra dar uma olhadinha, pra ver se pode 
usar alguma coisa, algum enxaguatorio, se bem que tem o risco dele engolir, né?  
Sandra: Não, ele engole. Até hoje o creme dental é aquela que eu comprei ai fora, sem flúor 
porque ele engole, tem mania de engolir. Eu falo, cospe, cospe, ai ele não, ele engole. Ele 
fica rindo, ele acha gostoso. Um troço bem ruim, ai corre o risco dele nem querer nem 
escovar os dentes, né? 
Net: Você vai é assustar o garoto... 
Sandra: É, ele fica assim, ele fica com um pouquinho aqui na frente, ai corre a escova... 
Deise: O Ezequiel ia falar, não mamãe, não mamãe! Ele ia até soltar a voz, não mamãe, não 
mamãe! 
Sandra: Qual é a técnica? Quando o menino tem problema?  
Net: O Wendel ele bota aquela... 
Deise: Não o meu não tem problema não...ele gosta, eu falo, filho, vamos escovar os 
dentes...ai ele dente, mãe? Dente? Ai ele vai lá pega, já bota a cadeira pra eu...espera a 
mamãe que a mamãe vai botar a pasta na escova. Não mamãe eu sobe, eu subo...eu sobe, 
você vai subir o que?  
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Sandra: Vai cair né?  
Deise: Quando eu vejo ele já botou a cadeira, já subiu, já esta lá esperando na pia já. 
Daniela: Maravilha! 
Deise: Eu falei você tá muito levado menino. Você cai ai você se machuca! 
Sandra: Não, o legal é que ele vai, mas a gente fica preocupada dele cair.  
Deise: Eu fico é preocupado dele escorregar, sei lá. Ai eu falo, espera a mamãe. 
Daniela: É, deixa eu só passar pra alguns pontos que a gente parou aqui na semana 
passada...é eu tinha falado de tornar a rotina interessante, então assim, além da brincadeira, 
dar banho, na hora de dar comida, se puder fazer assim uma palhacadinha não precisa, 
claro...não tô esperando que ninguém é...faça como eu, ou que uma mãe faça como a outra. 
Mas se puder assim, mostrar...acho que agora fica até mais fácil já que vocês estão tendo 
mais prazer pela brincadeira, a gente esta com eles, porque tá mais fácil também. Então 
assim, na hora de escovar os dentes, vamos escovar os dentes!!! O que você esta fazendo 
com isso? Você esta tornando mais interessante que a criança vai...opa! Que que isso? 
Minha mãe tá doida, mas que é ótimo! 
Deise: Eu acho que o Ezequiel nem esquenta mais com as doideiras da mãe dele, que a 
mãe dele..ele viu que a mãe dele é doida mesmo... 
Daniela: É? E então ótimo! Tanto que...  
 
 
Vídeo 14 
 
Sandra: (00:01) rua... 
Daniela: Eu acho que eu passei o video pra cá...de repente se der tempo eu 
mostro...é...então assim, tudo o que puder mostrar de forma interessante. Outra coisa, que 
ai eu tive pensando, e ai já é uma novidade pra...mais pra você Net. Por exemplo, quando 
eu falo assim...vamos escovar os dentessssss!! Eu tô marcando a palavra mais importante 
que eu acho, que é qual que é?  
Sandra: Dente 
Daniela: Dente. Então, qual que é a diferença agora pra Net, porque muita coisa que a gente 
conversou aqui a Net tá assim, professora do assunto.  
Deise: A...a Net ta... 
Daniela: Então assim, então...por exemplo, o que que pode fazer? Lembra que você 
comentou que o Ezequiel fala assim e mamãe...fogão! E mamãe feijão. O que que pode 
fazer? E ó...feijão, fogão...e olha só...ão...pra começar a chamar atenção da criança pra...pro 
seguinte, que algumas palavras, ou começam com o mesmo som, ou terminam com o 
mesmo som, ai vocês devem tá pensando...mas porque que a Daniela quer que eu mostre 
isso agora pro meu filho, gente? Isso vai ajudar mais tarde na leitura e escrita. Porque a 
gente não escreve a partir do que a gente fala. Então a criança quando percebe que as 
vezes algumas palavras tem o mesmo som. Isso facilita. Então, se a gente pensar, vamos 
pensar em escrever paracetamol, vamos imaginar que a gente não sabe escrever 
paracetamol, mas a gente consegue perceber que o pa o do paracetamol é igual pa de pato, 
é uma palavra mais simples a gente sabe escrever, fica mais fácil. Que o Ra, Ra...qual 
palavra que eu sei que tem esse som? Ra..arara...a o Ra eu sei escrever e assim por diante. 
Então a criança também faz esse raciocínio, então se a gente puder marcar as palavras 
mais importantes da né? Da frase, primeiro que chama atenção da criança porque a gente 
esta falando num tom diferente e outra também que a gente esta mostrando as partes da 
palavra que são iguais entre uma e outra, né? No caso de fogão e feijão tem o ao...Isso 
também acontece no começo da palavra. Então, por exemplo, outra atividade do dia a dia, 
né? Da rotina interessante, quando for ao mercado com eles, por exemplo, se puder lá no 
setor de frutas...a...vamos pegar um ma-mão? Um ma- MÃO! A pegou  o mamão, não 
precisa levar o mamão não...pode ser até que vocês tenham o mamão em casa, mas só 
pega a vamos colocar o mamão de volta? Já pode trabalhar contagem. A vamos pegar três 
mamões, um mamão, dois mamões, três mamões...Agora eu vou colocar tudo  de volta 1 
mamão, 2 mamões, 3 mamões. A agora vamos pegar um mamão e uma maçã? Ó, mamão 
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e maçã...mamão, maçã...os dois começam com ó, ma. Chama atenção da criança pra isso e 
isso eu acho que é...eu ainda não tinha te passado, né? Mas é uma...tem que novidade 
mesmo, mesmo pros veteranos, entendeu? então é uma coisa que já pode ir ajudando, 
entendeu? então, por exemplo, é...em casa, em outras situações...a...a camisa e deixa eu 
ver outra palavra com Ca... 
Sandra: Casaco. 
Daniela: A, a camisa e o casado, entendeu? Então assim, não precisa brincar o dia inteiro 
disso, mas se puder perceber assim palavras, né? Objetos que tenham o mesmo som do 
começo pra poder comparar que ai já chama atenção da criança, tá? Isso é muito bom! 
Escutar o que a criança tem pra dizer, isso ai já não é novidade até porque vocês já 
mostram isso o tempo todo aqui, que vocês estão atentas a isso, vocês já até analisando o 
perfil da criança uma das outras. Estão ótimas nesse sentido. A gente tinha falado também 
assim, se faz diferença assim, estar perto da criança, virada pra criança, dando atenção. Por 
exemplo, se eu estivesse (vira de costas) falando com vocês assim e tal, eu ia tá 
demonstrando que eu tô dando muita atenção pra vocês? 
Sandra: Não, não ia não.  
Daniela: No entanto, que no inicio eu tava um pouquinho assim, com a cadeira assim, mais 
virada pra Deise e pra Net, ai quando eu vi que eu não tava dando tanta atenção pra Sandra 
que eu virei... 
Sandra: (04:34) 
Daniela: A mas eu percebo minha filha, isso ai eu percebo...e ai eu virei mais a cadeira pra 
poder dar atenção, um olhar pra todo mundo. A mesma preocupação a gente deve ter com a 
criança, e ela percebe, entendeu? E ela percebe o quanto de atenção que a gente tá dando 
e se a gente quer que ela dê o mesmo retorno, ela percebendo fica mais fácil pra ela 
também quando ela tiver falando com a gente, tá falando, olhando pra gente. Quando a 
criança, quando a gente tá chamando atenção da criança, tá brigando e ela tá saindo 
andando é porque ela não quer dar atenção mesmo, que ela não quer, assim, levar bronca 
nem nada disso. Então ela ta mostrando também que ela não quer. É....imitar a criança o 
que ela tá fazendo, seja falando, seja com brincadeira, com careta, isso é bom? 
Sandra: A ele gosta muito, quando ele imita ele, ele se acha o máximo. Ele faz mais coisas 
pra poder imitar. 
Daniela: Ótimo, então esse é o retorno que  a gente tem, quando a gente imita a criança, a 
gente mostra que dá dando atenção a ela. E ai, ela acha engraçado, mesmo falando ou até 
assim, por exemplo, se de repente o Leandro fez...ai eu vou e faço...ai ele olha assim, 
(05:50). Ai o que que provoca na criança? Será que se eu fizer de novo, ela vai fazer 
também? Ai vai...eu vou...vira uma brincadeira. Lembra que a gente tinha comentado na 
semana passada, quer dizer, as mães tinham me falado isso que a gente não precisa de 
brinquedo pra fazer brincadeira. Eu tô fazendo uma brincadeira quando eu faço, ai eu 
faço...e o que que a gente esta fazendo com isso? Por mais que a gente não esteja 
codificando as atitudes na brincadeira, porque é o mesmo... 
Sandra: É muito engraçado... 
Daniela: É...é a mesma coisa, mas a gente tá dando a idéia pra criança de que na conversa 
também tem a vez de um e a vez de outro, a vez de um a vez de outro então a gente já 
ensina na brincadeira da mesma forma, quando você falou assim, tá engarrafado, a o 
boneco...ai quando ele comenta, o boneco caiu...ai você fala, o boneco caiu? Então vamos 
dar, vamos botar ele de novo no carro pra levar pro hospital, cada um teve a sua parte na 
conversa e na brincadeira também, tá? Então, quando de repente antes, né? Vocês me 
corrijam se eu estiver errada quando vocês falavam alguma coisa pra criança e elas não 
respondiam, as vezes ficava  assim falando, olhando parada...assim olhando pra vocês. Não 
tinha esse momento de um e não tinha esse momento de outro, na verdade, na verdade 
tinha só esse momento de vocês. Então não tinha muito o jogo da fala, não muito jogo na 
brincadeira, não é verdade? Não tinha aqueles 2 ocupando o mesmo espaço. Outra coisa, 
então, isso ai também não é novidade dar o nome das coisas, interpretar o que a criança ta 
fazendo, repetir, então quando ele falou a o boneco que a, o boneco caiu...a é..o boneco 
caiu, você repetiu e você ainda complementou, você falou , no que você repetiu a fala dele 
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você valorizou pra ele,deu,  mostrou que você escutou o que ele disse, você deu atenção, 
tá? E você ainda usou, completou a fala dele com outras palavras pra também encher a 
caixinha de palavras dele, tá? É, marcar palavras...quando eu falei assim, vamos escovar os 
dentesssss, eu tô marcando...ou então quando a gente fala assim, não pode! O não...eu 
marquei mais. Então, essa diferença chama a atenção da criança. Falar devagar. O que que 
acontece? A criança como tem essa questão de dificuldade na fala é mais fácil pra ela 
perceber o que a gente esta falando, quando a gente fala devagar, porque quando a gente 
fala muito rápido ela não te tempo pra acompanhar a movimentação da boca que a gente 
faz e nem de perceber os sons que a gente esta falando e se de repente é alguma criança 
que tem alguma dificuldade de compreensão, de entender, se a gente falar muito rápido, ela 
não vai falar. Ela não vai pescar o que a gente esta querendo dizer. E ai quando a gente fala 
assim, de perguntas é...existem tipos diferentes de perguntas, né? Tem as perguntas que 
são boas, que vão ajudar na fala da criança, tem aquelas que não são tão ideais, vocês 
conseguem pensar assim,  uma pergunta que se seria boa, perguntas boas ou perguntas 
não ideais? 
(...) 
Sandra: Não ideais eu tô pensando o que seria... 
Daniela: E você Net? Então, eu tô chegando com mais uma novidade pra Net. E você 
Deise? Deise também tá mandando bem, pegou ó...deu click...Adoro quando a mãe... 
Deise: Agora eu tô pensando qual é a não ideal também... 
Daniela: Não ideais ai (09:52) 
Deise: Não ideais, né? 
Daniela: Veja bem, perguntas boas, por exemplo, é...alias, vou começar pelas não 
ideais...que ai a gente, por exclusão, vai pensar nas perguntas boas, né? As não ideais, por 
exemplo, seriam aquelas perguntas que já tem resposta que a gente pergunta já 
respondendo? Então por exemplo, fala assim pra criança: Você não vai querer isso não né?   
Sandra: Já respondeu. 
Daniela: Você já respondeu, né? Quando você fala assim: Você não vai querer..sei lá, que 
que a gente pode perguntar pra uma criança? 
Deise: Banana não né? 
Daniela: Você não vai querer banana não né? Por exemplo, assim não tem banana em 
casa, você sabe que ele gosta de comer banana, mas você não tá afim de sair pra comprar 
banana. Você fala, você não vai querer comer banana não né? Você já tá respondendo, ai 
ele não vai responder nada, tá? Então assim, é...perguntas não idéias, são aquelas que já 
tem resposta, de repente a criança que esta com dificuldade pra entender, perguntas muito 
grandes...(11:09), mas uma vez o ideal a...assim, usar perguntas...claro, isso vai depender 
do nível de fala de cada um, então, quem é que ainda percebe que tem dificuldade pra 
entender algumas perguntas, a gente faz perguntas menores e marca as palavras mais 
importante, entendeu? Então, por exemplo, você quer comer...é...você quer comer já fica até 
muito grande, por exemplo, Quer peixe? Quer carne? Ou de repente com o Leandro frases 
menores e frizando assim, marcando as palavras mais importantes...o que que você quer? 
Quer isso, ai escolha, carne, peixe...quer carne? Quer peixe? Tá? Então você tá marcando 
de uma maneira diferente na pergunta e a pergunta é curta. 
Sandra: O negócio dele agora, é quer ovo? Nossa, nunca vi, ele quer comer ovo todo dia... 
Daniela: Gente! 
Sandra: Cismou agora...não pode! A gente tem escondido o ovo, já imaginou uma mãe ter 
que esconder o ovo de casa? Ai agora, ai não achou o ovo, ai inventou outra coisa...o 
toddy...ai ele vai lá na geladeira pega o leite, vai na mesa pega o toddy, coloca lá e me 
chama pra poder fazer pra ele. Põe as coisas lá como é que se diz, faz ai... 
Daniela: É mole? 
Sandra: Eu posso com isso? 
Daniela: Começa a ensinar ele a fazer.. 
Sandra: A igual tem no suco, no suco ele gosta de mexer... (12:41) mexer. 
Daniela: Mas você pode fazer isso já assim...é...ele consegue colocar o leite no copo? 
Sandra: É ele derrama um pouquinho, mas consegue... 
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Daniela: Vai deixando ele colocar ou de repente ele (12:53) é...já vai, mostrando pra ele, 
assim, a quantidade de Nescau...ó...é pouquinho, vamos mexer junto a colher. Ó só esse 
pouquinho, agora coloca no copo, se...vai acontecer dele derramar um pouquinho, mas claro 
a mesa precisa ser mais baixa ou o copo estar em algum lugar mais baixo porque se tiver 
muito alto é certo dele derramar. Então já mostra pra ele, ó você que vai colocar e que lindo! 
Botou o Nescau, agora mexe...entendeu? Você já pode ir fazendo essas coisas com ele que 
acredito que ele tenha condições de fazer sim, tá? De repente a caixa de leite, pode ser 
muito pesada pra ele poder segurar, de repente você coloca, sei lá, no copo maior pra ele 
poder colocar no outro, entendeu? Então deixa pra ele fazer isso quando a caixa de leite já 
estiver mais vazia, que ai fica mais fácil pra ele segurar, tá? É, então consegui explicar 
assim perguntas que não são ideais? De repente... perguntas muito longas, né? perguntas 
que já tem a resposta. E nas perguntas boas? Por exemplo, a criança já esta falando um 
pouco e assim, que de repente não esta nem falando as palavras soltas. É...quer carne 
ou...deixa eu ver....quer carne ou peixe? Então tô dando 2 opções, que ai eu tô dando o 
modelo que vai facilitar pra criança responder ou um ou outro. E claro, já aproveito pra falar, 
aqui no caso deve estar em outro slide, das pistas visuais. Então assim, se a criança de 
repente não sabe a diferença entre carne e peixe a gente mostra. Você quer carne ou quer 
peixe? Pode acontecer da criança só apontar pra um ou só apontar pra outro e não falar, 
então apontou pra um...a então você quer peixe? A então mamãe vai te dar peixe. Ai, 
que...ai gostou do peixe? Então repetir também não só o que a criança esta falando, mas 
repetir varias vezes o que você quer que a criança aprenda, tá? tô com pigarro.  
Sandra: Eu tô com o pigarro e a rinite que fica enchendo o saco.  
Daniela: Alias uma dica, pra pigarro o que eu to fazendo é errado. Eu não tenho que ficar, 
RAM, RAM, só que só com a água não tá resolvendo e eu preciso que vocês me ouçam, 
então assim, o ideal é só água, porque com o pigarro a gente esta fazendo assim com a 
corda vocal e isso pode machucar, pode criar lesão já tô dando até outras orientações. 
Estamos chiques! (risadas) Então como a gente faz pra saber que as perguntas são boas ou 
não? Vocês têm alguma idéia?  
Sandra: Se a criança responder, é boa? Se não responder... 
Daniela: Joia! É isso ai. Se a criança ficar olhando assim, pra você... 
Sandra: Não entendi... 
Daniela: Se ela faz, tipo não entendi...o que que a gente precisa fazer? Quando a criança 
mostra que não... 
Sandra: Faz outra pergunta? 
Daniela: Pode até fazer a mesma pergunta, mas ai a gente vai ter que modificar alguma 
coisa na pergunta. O que que a gente pode fazer pra modificar a pergunta? E ai? 
Deise: Fazer de uma maneira mais fácil pra que ela possa compreender. 
Daniela: E como que faz isso? 
Deise: É...assim...é...como que você falou, se ela não souber falar o que ela quer, ai a gente 
tem que ajudar, mostrar duas opções... 
Daniela: Isso, então eu posso dar a pista visual, né? Que seria mostrar o objeto que mais? 
Falar a frase mais curta? Marcar a palavra mais importante... 
Deise: A pegar, sei lá, fazer uma demonstração com algum brinquedo, 
assim...é...assim...vamos, vamos falar...você é esse bonequinho...você ai pegar uma maçã 
de brinquedo...você quer essa maçã? Ai pegar uma banana também, ou você quer essa 
banana? Pra ver se ele vai...porque as vezes com o brinquedo até... 
Daniela: É, você pode até fazer o seguinte...é...talvez até não precisasse assim, mostrar pra 
ele que ele é o boneco, porque ai ia ser mais uma coisa que ele tivesse que ir assim, que 
entender. Então é como se fosse mais uma tarefa pra ele, mas ó... 
Deise: Ou então mostrar só a banana e a maçã...no caso... 
Daniela: É, eu acho que já ia ajudar...então assim, ou então assim o boneco ou então você 
pode se usar como exemplo, eu vou querer comer a banana e você vai querer a banana ou 
a maçã? Acho que o Ezequiel já passou assim, não precise exatamente desse modelo de 
banana e maçã eu tenho certeza que ele sabe o que que é.... 
Deise: A sabe...é uma das coisas que ele mais quer... 
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Daniela: Mas de repente pra outras coisas  
Deise: Ele tá lá e fala mamãe quer comer banana, ele já vem com a banana já, às vezes 
até... (18:04) com a banana 
Daniela: Com certeza, mas talvez pra outras coisas mais difíceis isso vá cair muito bem. 
Então, ó a mamãe vai escolher esse...você vai querer, esse ou esse? Entendeu? Então a 
gente já falou como saber e o que fazer tá? É...mais uma vez, como que a gente pode 
ajudar? É...com a...perguntas de interpretação também, então a criança tá...tá encima de 
algum lugar e tá olhando pra você estendendo o braço. Então é uma pergunta de 
interpretação, você quer descer? Você esta interpretando que é o que a gente tem falado o 
tempo todo pra interpretar as ações da criança e tá fazendo a pergunta. Então tá dando 
chance pra ele responder também. A você quer descer? Já tá dando até o modelo da 
resposta. Quer, quer. A criança normalmente fala o que? Quero. Tá? Então assim, você 
quer comer? Quer...tá? então pergunta de interpretação. O que que é importante também, 
perguntar e esperar. Só que as vezes a gente não espera, a gente pergunta e já responde. 
Então a gente pergunta, não é verdade? Então a gente pergunta e espera. Pra ver se a 
resposta vai aparecer. Esperou um tempinho claro a gente não vai marcar no relógio não 
precisa nada disso, mas assim, esperou um pouquinho, 5, 10 segundos, a criança não 
respondeu...a gente (19:32), entre 5 e 10 segundos, porque em 10 segundos, se esperar os 
10 segundos a criança já partiu pra outra coisa e eu fico (19:40) informação, então esperou 
os 5 segundos. Por exemplo, vamos imaginar assim...Deise que que você vai fazer hoje? 
Não responde...É mais ou menos isso...5 segundos, você não respondeu...a você vai...você 
vai sair daqui... 
 
 
Vídeo 15 
 
Daniela: É mais pra ela poder responder, uma coisa ou outra porque criança pode não ter 
respondido porque não entendeu, porque de repente a pergunta foi não ideal, tá? Então ai a 
gente pode responder dando mais opções, usando mais perguntas, você vai pra casa ou vai 
pro shopping?  
Sandra: Pra casa 
Deise: Pra casa quando ele me chama meu marido não quer...(risadas) 
Daniela: Tá, então é o que a gente pode fazer com a criança...é e ai eu acabei dando 
modelo de pergunta e de resposta com a palavra, você quer azul ou vermelha? Você tá 
escolhendo a blusa...mais uma (00:39) de rotina (00:40) com a fala da criança. Você quer a 
azul ou a vermelha? Tá né? No caso da blusa, então a resposta é de uma palavra e se 
situações que possam ajudar na conversação o que que você fez hoje? O que que você fez 
na escola? Tá? Essas perguntas que abrem mais e dão mais espaço pra criança contar 
várias coisas. Planos de ação. Do que a gente pensou hoje, o que a gente pode pensar pra 
fazer de diferente essa semana?  
Sandra: Conversar mais... 
Daniela: Conversar mais, falei com você assim da própria situação do leite que você falou de 
colocar, assim colocá-lo pra fazer algumas coisas mesmo, não só usar a situação pra 
conversar e falar do leite, do Nescau, mas assim,é...dele esta fazendo alguma coisa por ele 
também pra ganhar independência porque ai a gente esta trabalhando não só com 
independência pra falar sozinha porque antes eram, né? De repente as mães ou os outros 
familiares que falavam pela criança não é verdade? Então isso é independência também 
põe o Wendel pra falar, o Ezequiel tá ganhando independência pra falar, o Leandro tá 
ganhando independência pra se comunicar, não é? Então assim, mas a gente quer que a 
criança seja independente como um todo. Então quando a gente fala de fralda. Aqui já todo 
mundo...bom o Leandro, já tá...já vai pra escola sem fralda?  
Sandra: Não vai com fralda 
Daniela: Vai com fralda 
Sandra: A professora não consegue sinalizar quando ele quer fazer alguma coisa. 
Daniela: Entendi. Em casa ele tá andando sem fralda?  
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Sandra: (sinal afirmativo com a cabeça). Ai ele fica de cueca, ele tira a cueca e vai lá e faz o 
xixi dele, ai quando ele cisma ele coloca, quando ele não cisma ele quer ficar a vontade, ai 
eu vou não tem que colocar. 
Daniela: Ótimo! Então assim, mas tá começando a ganhar independência da fralda né? Em 
casa ele já fica...o Wendel não usa fralda mais...o Ezequiel ainda usa fralda? 
Deise: (sinal afirmativo com a cabeça) pra dormir... 
Daniela: Só pra dormir? 
Sandra: Na escola não? 
Deise: Não, porque ele ainda não foi pra escola.  
Sandra: E porque não? Quantos anos ele tem? 
Deise: Vai fazer 3 anos. 
Sandra: A!! Ta novinho ainda, mas o meu foi com 2 anos e meio pra escola. 
Deise: A mas eu vou botar o ano que vem, porque ai ele não sabia falar ainda muita coisa, 
mas agora ele tá sabendo, ai vou matricular ele lá no pré... 
Daniela: (03:08) 
Deise: Porque você não matriculou ele, não matricula ele agora no meio do ano? Eu não, já 
passou metade do ano! Deixa pro ano que vem que ai ele fica jutinho com as crianças.. 
Daniela: Acontece que a criança na idade dele não vai tanto pra poder estudar 
Deise: Se ficou com medo de perder matéria, não vai perder matéria nenhuma... 
Deise: Não, não é assim nem a questão de perder matéria, porque eu sei que eles não dão 
matéria pra criança nenhuma, mas assim pra acompanhar o ritmo das crianças desde o 
começo do ano. 
Daniela: Posso fazer uma sugestão? 
Deise: Até pra ele se acostumar com as crianças... 
Daniela: Entendi...posso fazer uma sugestão? 
Deise: (Sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela: Eu acho que você de repente poderia pensar nessa opção pelo seguinte, porque na 
escola, assim, é...claro que se a gente pensar no que seria de repente assim, mas 
interessante, seria ele começar no inicio do ano mesmo, mas nessa fase que as crianças 
estão na escola o objetivo mais é de socialização ele estar com outras crianças. Porque o 
que que isso promove? Dele poder conversar com outras crianças, a chance dele começar a 
falar mais ainda é maior...você já viu diferença com o Wendel depois que ele entrou na 
escola. Porque... 
Net: Ele já conversa muito, desculpa te cortei. 
Daniela: Não, pode falar... 
Net: Ele já conversa mais e quando vai chegando a hora dele ir pra escola, mãe eu quero ir 
pra escola tá na hora. Ai ele chega lá ele já fala o nome dos coleguinhas, fala mãe eu hoje 
brinquei com o coleguinha Luis Gustavo eu não esqueço o nome, porque ele (04:36) 
Daniela: Aham 
Net: Já brinquei hoje, hoje eu brinquei com o Luis Gustavo, brinquei com ele porque ele 
pegou o meu carrinho ai ele já assim, se enturmou mais. Ai ele já se solta mais.  
Daniela: Posso só ajudar essa? Usar o que você usou pra pontuar? (Deise brinca com os 
gestos da Daniela com os dedos) É...cheia de círculos com os dedos, é porque vocês vão 
falando ai vai pipocando coisa na minha cabeça pra poder comentar. É...o que ela falou 
agora, é uma das mais demonstrações, se o Wendel ainda não tivesse na escola ele não 
teria como comentar com a Net de que perto do horário da escola, de que quero ir pra 
escola, tá mãe? E que, é...brincou com o Luis Gustavo, e de que a professora falou pra ele 
ficar quieto, que ele viu de...que ele chorou de palhaçada, olha outras situações que o 
Wendel agora tá na escola, tá mais exposto e que ele tem chance de conversar com a Net? 
Se ele não tivesse na escola ele não poderia conversar sobre isso. E assim, e fora que na 
própria escola, isso ela tá trazendo o que ele passou pra ela. Mas na escola acontecem 
outras situações...acontece com a professora, a brincadeira com as outras crianças, a 
brincadeira nossa com a criança em casa é super importante, mas ela também precisa 
brincar com outras crianças, até porque, por exemplo, quando a gente tá com a criança a 
gente impõe as regras da brincadeira, isso pode, isso não pode. Mas com criança, eles tem 
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que se entender entre eles. O que pode e o que não pode. Entendeu? Então são outras 
situações de comunicação. Eu acho que como o objetivo da escola nessa idade é a 
socialização das crianças, pra ele conversar com outras crianças, na, na, na, e convivência 
de brincadeira, eu acho interessante. Como ainda não chegou o meio do ano, você já pode 
dar uma olhadinha. 
Deise: Eu tô olhando também as escolas. Tô pesquisando... 
Daniela: Tá com medo? 
Deise: Não, não tô com medo não. Por mim ele já tava lá, mas só que eu combinei com o 
pai dele que eu ia colocar ele a partir do meio do ano, que ai eu ia voltar a trabalhar, coisa, 
mas eu tô assim...quando tem oportunidade que surge, que aparece criança lá, ou até 
mesmo quando eu levo ele pra passear, pra brincar com outras crianças, eu não deixo só 
ele dentro de casa. Procuro, quando eu tô em casa eu procuro sair com ele, sempre procuro 
sair. 
Daniela: Ótimo!  
Deise: Ele não fica... Agora quando ele fica o dia inteiro com o pai dele ele fica dentro de 
casa, mas comigo ele sempre tá saindo. Eu vou lá embaixo brincar, levo ele, vou e levo ele 
ai as vezes até deixo. Fico lá assim, na rua um pouquinho, ai tem as crianças lá brincando 
eu deixo ele brincar com as crianças, pra ele...porque eu sei que ele precisa se enturmar, 
não é só eu ficar com ele, ele precisa (07:35) e eu tô esperando, isso mesmo, o ano que 
vem que ele completar...que ele completa 3 anos em novembro, mas antes disso, antes dele 
completar 3 anos ele já tá inscrito na escola, mas eu vou, vai começar a partir do ano que 
vem. 
Daniela: Entendi. Não eu tô falando isso, porque assim, uma sugestão que eu dou e eu tô 
falando do que pode ajudar ele, porque...é...por mais que não tenha... 
Deise: Eu também tô doida pra ver ele na escola, as vezes eu fico...olha lá... 
Sandra: É porque a maioria das crianças, eu penso assim, o que que a maioria das crianças 
faz no primeiro dia de aula?  
Deise: A não sei 
Sandra: Você tem sobrinhos, alguma coisa você sabe. Mais ou menos. 
Deise: A só brinca, só... 
Sandra: Não, eles choram. Ai ele entra agora, ai no caso, a professora... 
Deise: Amas, eu tenho quase certeza que o Ezequiel não vai ser dessas crianças que vai 
chorar, ele é ao contrario, ele vê criança, ele as vezes fica, mãe escola, mãe...escola, 
escola... 
Net: É o caso, do Wendel. O Wendel é assim.  
Sandra: Ai as crianças que tão agora 
Deise: Eu acho que o Ezequiel vai adorar ficar na escola.  
Sandra: Mas sabia que as crianças que entram na escola agora, já estão adaptadas, ai no 
inicio (08:41) 
Deise: Fala mãe brincar mãe, brincar mãe, rua, quando ele vê as crianças na rua ele (08:47) 
Daniela: Então, ele já tá até pedindo escola. 
Sandra: Então eu acho que no inicio do ano a professora não vai ter tanto como dar tanta 
atenção pra ele, porque vai ser um monte de criança chorando, mesmo tendo um ajudante, 
tem que ver. E já agora as crianças já não choram, no caso ai ele entrando. Mas você que 
sabe, já combinou com o seu esposo ou então combina (09:08) 
Deise: Até porque eu tô desempregada e agora eu (09:11) meu marido também, ai não sei... 
Sandra: Ué mas (09:14) não é público não?  
Deise: Não, não, no caso, eu ia pagar particular, porque a gente ia botar ele em integral pra 
ele poder ficar... 
Sandra: (09:25) 
Deise: Não, (09:28) até pra ele se acostumar... 
Daniela: Mas ai fica a dica, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Quanto a 
alimentação desses meninos é...ta todo mundo mastigando tudo.  
Todas: (afirmam sim com a cabeça) 
Daniela: Todo mundo comendo carne vermelha? 
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Sandra: Não. O Leandro tem mania de pegar um pedacinho de carne ele chupa, chupa, 
chupa quando fica um troço branco ai ele vai e joga fora. Tá com essa mania, mas ele não 
gosta muito de carne não. Frango ele ainda come, agora a carne. 
Daniela: Mas o frango ele ta comendo o pedacinho ou desfiado?  
Sandra: ã, pra ele comer bem a gente esconde no meio do arroz, porque se não ele vai 
pegando o frango, ai ele enche a barriga de frango e deixa a comida pra lá. Não quer saber 
da comida. Ai ao invés dele comer ...se bota assim cortadinho, batatinha, cenourinha, ele 
não come. Só pega o arroz, o feijão e deixa. Agora eu vou lá na cozinha, amasso, amasso, 
coloco bastante feijão, misturo, jogo o arroz, ele come tudo. Não é que ele não goste, é 
porque eu acho que se ele não gostasse, misturasse ele não ia comer, né? Como é que 
quando eu amasso e ele não vê o legume ele come, agora bota lá. Agora alface não. Alface 
e tomate não há quem faça ele comer. 
Daniela: É, no caso, do Leandro também tem uma questão que, lembra, que a gente vem 
né? Vem trabalhando até a receptividade dele aos estímulos e tal, ele tem que tá sempre 
com uma novidade, a da massinha já foi diferente e tal. Da alimentação também é uma 
questão assim, que normalmente tem...é...tem de diferente. Porque ele não aceita qualquer 
textura, as vezes a temperatura, né? É... 
Sandra: Nossa, falando de temperatura...a mamadeira ele...ainda não consegui tirar a 
mamadeira da noite. Ele tem uma mania, tem que ser fria, tava morninha, ele não quis. Ee 
ficou lá chorando. Ai eu quer água? Você quer Nescau? Que que você quer? Xixi? No final, 
apenas ele queria a mamadeira fria. Ai fui lá botei um pouquinho de leite, misturei, ficou 
aquele negocio frio. Tomou.  
Deise: Verdade 
Net: As vezes pode ser alguma coisa nos dentinhos 
Sandra: Era a temperatura... 
Daniela: No que? 
Net: Nos dentes. Viu a criança que passou que não comia porque ela tinha um problema nos 
dentes? 
Daniela: A! Sensibilidade nos dentes. Pode ser isso. 
Sandra: Não sei, mas porque ele tá acostumado a morder tudo, morde tudo que ele... 
Daniela: Não, mas eu acho que a temperatura é que é diferente... 
Deise: A temperatura que é diferente... 
Sandra: Agora ele tem uma operação bem grande na... 
Daniela: Nas amídalas  
Sandra: Isso! Isso que você tava fazendo com aquele negocio de pigarro tá me preocupando 
bastante (12:14) na semana passada quando eu trouxe ele aqui na emergência, a doutora 
falou, olha ele não pode ficar fazendo isso porque se não tem umas veias aqui vai estourar 
as veias e pode dar uma hemorragia digestiva, tem que ver isso...e eu falando, meu filho 
não pode...só que ele fez tanto, tanto, tanto...que ele chegou a vomitar na sala.  
Daniela: Nossa! Eu vou te dar, me lembra de te dar na quarta-feira um encaminhamento pro 
otorrino, pra ele ver essa questão das amídalas  
Sandra: (12:43), é imensa! E agora hoje mesmo, não é tudo, mas parece que essa parte 
aqui dele é toda alterada amídala, nariz, tudo. E é complicado, porque ele ainda não sabe 
que (12:56) acabou agora amoxilina, é...hoje acaba a amoxilina daqui a pouco eu vou ter ver 
qual doutora que tá ai pra ver essa questão que ele tadinho, pra mim ele não tá melhor tem 
alguma coisa errada. Agora eu não sei se é catarro, que é catarro que dizem que afeta o 
nariz, é complicado. 
Daniela: Mas me lembra de te dar um encaminhamento pro otorrino tá? Mas o Ezequiel tá 
comendo carne?  
Deise: Tá sim 
Daniela: Qual o pedaço da carne? 
Deise: Eu coloco um pedaço pequeno porque ele não... 
Daniela: Quanto pequeno opedaço... 
Deise: Não, não é tão pequeno também. 
Daniela: Então mostra... 
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Deise: Assim, em quadradinha, corto em quadradinho... 
Daniela: Mas esse quadradinho é assim e a finurinha é assim, como é que é... 
Deise: A é...(risadas)...só apontando a carne pra tu ver... 
Daniela: Então tá... 
Deise: Eu tenho que botar escondido! 
Sandra: Isso traz comida pra gente! 
Deise: Eu tenho que botar escondido porque ele só quer a carne, ele só quer comer carne. 
Se bota frango também, se bota aquele pedaço pra ele, também tem que misturar na 
comida, porque se ele...botar solto 
Daniela: É pra misturar tem que colocar pequeno... 
Deise: Se botar solto, ele só quer carne, às vezes eu boto assim, corto os pedaços ele vai lá 
cata assim, fica procurando assim, mãe carne, ai eu falo é...carne, mas tem a comida aqui 
também...ai eu vou.. 
Sandra: A outro dia eu sacaniei o Leandro botei arroz, feijão, uma farofinha que ele gosta. 
Ele meteu bronca, ai depois com o prato vazio, eu fui lá e botei a carne pra ele comer... 
Deise: Eu misturo, porque se não ele não come...se botar separado, ele não come. Ele olha 
assim, as vezes ele até bota um pedaço, se ele ver que ele não gosta ele não come, mas eu 
botando na comida e misturando na comida ai ele come sozinho.  
Sandra: É, eles tem essa mania de não gostar da comida separadinha, bonitinha... 
Deise: Poxa é tão bonitinha, só ali... 
Sandra: Só mistura, faz a aquela mistura e comem... 
Daniela: E é engraçado também, mas o da net deveria ser diferente, como esse assunto de 
alimentação, eu na verdade, queria fazer uma pesquisa com vocês pra eu orientar melhor na 
próxima vez quando vocês vierem tá? É, de repente eu penso em trazer mais alguma coisa, 
assim, é...pra gente poder visualizar. E ai a gente comenta mais dessa parte de 
alimentação, certo? Ta ótimo. Então fechou, fechou, fechou...então tá meninas... 
 
 
Vídeo 16 
 
Sandra: ...que eu ia sentar aqui... 
Daniela: Prontinho. Então, é...o que que você tinha pra me perguntado? 
Sandra: Sobre o método (00:07) se a criança não fica muito preguiçosa? 
Daniela: Olha, eu nunca usei esse sistema de trabalho com nenhuma criança minha. Mas 
parece o que eu já ouvi de relatos assim, de outros profissionais que com determinadas 
crianças isso funciona. Por exemplo, a criança que não tá conseguindo aprender a falar com 
outros métodos, parte pra esse. Entendeu? A gente tem até conseguido que o Leandro fale 
algumas palavras, né? Assim, coisa que eu ainda não tinha presenciado aqui no 
atendimento. Assim, eu mesma, eu anoto o que você me conta o que ele falou em casa. 
Então acredito que tenha falado sim, mas assim na minha frente eu só lembro dele ter falado 
tchau, naquele dia... 
Sandra: É. 
Daniela: O Miau e falou papai, também, né? 
Sandra: Aham, falou. 
Daniela: Entendeu? Então aqui no atendimento eu ainda não tinha visto, mas mesmo assim, 
eu tinha pensado em tentar. Porque as vezes, é...assim, é claro que a gente profissional, 
sempre tem a preferência por um método, mas se a gente percebe que não tá funcionando 
muito bem. A gente tem que fazer outras tentativas. 
Sandra: Mas esse ABA, parece com esse tal de Persa também, né? Não é a mesma coisa, 
né?  
Daniela: Eu acho, é...eu acho que a idéia central é a mesma de tentar fazer assim, é...a 
gente chama de abordagem estímulo-resposta, entendeu? Então a gente dá a figura e a 
criança responde, quer dizer, o estímulo é o que ela quer e a resposta é quando ela tá 
segura, então primeiro isso é ensaiado com ela através de outra pessoa, entendeu? É mais 
ou menos isso, mais ou menos essa a idéia. Eu trouxe aqui alguns materiais. Chegou mais 
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gente!!!Oba!!! 
Deise: Bom dia gente! 
Daniela: Bom dia! Bom, deixa eu só ver se você coube...i, você esta de fora. Junta mais um 
cadinho, gruda mais, gruda mais.  
Deise: Ai tá demais Daniela, assim eu vou ficar no colo da outra 
Daniela: Senta uma no colo da outra. 
Deise: Ai não dá! 
Daniela: Deixa eu ver... pera ai...não dá pra apertar mais um pouquinho não?  
Sandra: Daqui da um pouquinho, não..o banco atrapalha...deixa eu ver, eu acho que aqui 
dá... 
Daniela: Isso aperta mais ai 
Sandra: Dá pra vir agora 
Daniela: Acho que agora pegou. Ótimo! Porque eu quero pegar as 4 gatinhas agora...ai dei 
uma cutucada! Ninguém sai do lugar... 
Sandra: Daqui a pouco vai vir 6, 7, quero ver quando tiver 10! 
Daniela: Ninguém se mexe! É...vamos lá. Que que eu preparei pra hoje? É, hoje eu tava 
querendo ver assim com vocês o que cada uma tem de novidade pra contar, né? com os 
filhos e a partir disso a gente pensar em mais coisas que podem estimular. O que você tem 
pra contar de novidade Márcia? 
Márcia: A ele tá muito falante agora! 
Daniela: É? Você acha que teve mais diferença dele? Porque o Gabriel já chegou assim, ele 
já falava né? Bastante coisa...mas você acha que ele tá falando mais ainda?  
Márcia: Tá 
Daniela: Ô delicia! Que coisa boa! 
Márcia: Tá bastante 
Daniela: Então você acha que ele assim, aumentou o número de coisas que ele tá falando, 
como se ele tivesse assim aumentado o número de palavras. 
Márcia: Isso 
Daniela: E de frases? Ele já tá fazendo assim numa boa? 
Márcia: Já, já. 
Daniela: Ele já fazia antes frases, né?  
Márcia Já fazia antes, já fazia antes. 
Daniela: Mas agora você acha que as frases estão maiores? 
Márcia: Esta usando mais, esta usando mais. 
Daniela: Ele esta usando é...mais vezes é...frases, né? e tá fazendo frases mais compridas? 
Márcia: Tá. Bastante. 
Daniela: Que maravilha! Que coisa boa! Eu trouxe até algum material aqui pra gente pensar 
é...do que que pode fazer no dia a dia, né? Eu vou estar sempre tentando trazer assim, 
alguma novidade que possa é...favorecer o dia de vocês, é...e dona Sandra tem alguma 
novidade? 
Sandra: A, ele tá como é que se diz? Ele tá...esse não pode dele, ele tá usando bastante. 
Daniela: É?? 
Sandra: A gente foi na...eu fui na Pacheco com ele, ai chegou lá no caixa tem aquele 
negócio de suco lá, só que o del valle ele não gosta de tomar o del Valle, ele só gosta do 
ades. Ai tinha o del Valle, ai eu acho que ele associou a embalagem, ai ele queria porque 
queria. Ai eu falei, não pode porque você não gosta, eu vou comprar e você não vai tomar. 
Ai ele olhou pra mim, não pode! Não pode! Tudo bem, ai quando chegou lá na frente. Eu 
comprei um guaravita pra ele, ele tomou numa boa. Ai chegou lá em casa, ele fazendo arte, 
eu falei com ele...não pode! Você vai se machucar. Ele, pode! Eu não pode! Pode!Quer 
dizer, ele sabe a diferença do não e do sim que eu tô falando com ele que não pode, ele tá 
falando que pode! 
Daniela: Que barato Sandra! 
Sandra: Ai foi muito engraçado, eu não pode! Ai ele pode! Não pode! Pode! Eu ri muito! 
Depois eu ri né?  
Daniela: Ótimo! Que (05:05) 
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Sandra: (05:06) Ele não esqueceu que as vezes ele começa a falar as coisas, depois ele 
não fala mais porque se não pode tá se prolongando, vamos ver aonde é que vai né?  
Daniela: Então assim, eu vocabulário dele tá aumentando, né? 
Sandra: Tá, né? Espero que ele continue, aquela vez eu falei contigo que ele falou água ai 
depois ele parou, não quis de jeito nenhum falar mais água. 
Daniela: Mas o fato dele já ter falado uma vez, isso já é bastante coisa. Por mais que assim 
não tenha falado com freqüência, mas isso já é bastante coisa.  
Sandra: Mas foi muito legal...pode! (risadas) Desobedecendo! 
Daniela: Imagino ele falando. 
Sandra: Foi muito engraçado. Eu Gostei! 
Daniela: A muito bem. E você Net? Você chegou contando né? Algumas novidades, mas 
repete pra gente. 
Net: Ele tava essa semana toda perguntando se a tia Daniele tinha ligado...mãe a doutora 
ligou? Eu falei pra ele que não. Ai ele ficou a semana toda, mãe ela ligou hoje? Não hoje 
também não. Ai eu falei pra ele que hoje eu vinha aqui. Ai ele falou, a então também vou! 
Mas ai hoje eu enrolei ele e mandei o pai dele cortar o cabelo dele pra ele ficar em casa, se 
não ele queria vir. Porque ele já estava se preparando, ele pega a roupa bota lá encima da 
cama, é...e das cores também, as cores ele já tá bem... 
Daniela: Melhorou? 
Net: Adiantado. 
Daniela: Ai que bom Net. 
Net: Ai ele pega as cores e já fala, mãe isso aqui é verde, né? Esse é amarelo, esse é 
vermelho ai (06:27) com as cores, mas agora eu acho que ele já esta bem adiantado.  
Daniela: Que bom! Que bom! E as cores ele ainda, assim, lembra quando eu tava é...te 
orientando assim, com pontos mais marcadinhos é...as cores ele ainda tava fazendo um 
pouco de confusão.  
Net: É, Eu lembro... 
Daniela: Só tinha uma que ele sabia assim certinho, né? 
Net: (06:47) E as outras ele não sabia. É  agora ele já tá bem... 
Daniela: É, pra ele já saber qual é o verde, porque assim as cores primárias são: amarelo, 
vermelho e azul. Verde é combinação do azul com amarelo, então assim já é uma cor a 
mais que ele esta sabendo, né? Bacana... 
Net: É... 
Daniela: Mais alguma coisa?  
Net: (sinal negativo com a cabeça) 
Daniela: Mas você tinha falado que ele tava bastante falante, né?  
Net: Tá, falando ele tá uma benção... 
Daniela: Que não para de falar...tá falando tudo... 
Net: Tem uma hora que a gente fala, espera um pouquinho, daqui a pouco...(risadas)  e o 
irmão dele também, ele vai conversar, ele tá conversando com ele...mas ai tem hora que ele 
fala demais...ih, cala a boca, espera ai! Ai eu falo, deixa o menino falar! Ele quer falar, deixa 
ele falar...só que ele quer assim, ele quer falar e quer que você responda ou se não falar e 
você olhar pra ele.  
Daniela: Olha... 
Net: Se você tiver de lado, alguma coisa...olha aqui, eu tô falando! (risadas) É...ele tá 
ficando abusado! 
Sandra: Mas ai quer dizer, se não tá olhando, não tá me dando atenção, que nem a gente. 
Daniela: Olha como...faz a diferença. Olhar pra criança, mostrar que tá dando atenção, 
porque também não é só olhar com aquele olhar vazio né? Aquele que tá atravessando a 
criança não, mas olhar, escutar o que ela tem pra dizer, muito legal! 
Net: E essa semana também me pediu pra ler as palavrinhas...mamãe, “bora” ler as 
palavrinhas. Porque eu falei que eu vinha, ai ele já quis ler as palavrinhas. 
Sandra: A pra falar que tá (08:09) pra chegar aqui e arrasar! 
Daniela: Pra eu ver que ta fazendo tudo certinho, né? 
Net: Tudo certinho... 
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Daniela: Ai que legal! 
Net: Ai agora ele começou. Banana, maçã...ai eu falei, as palavrinhas não são essas mais 
não, as palavrinhas mudou, ai eu peguei o papel e fui ler com ele, ele a é...é duas vezes só 
que ele repete tudo. Tá bom mamãe! Eu falei, a tá! 
Daniela: E das palavras assim, ele melhorou? 
Net: Melhorou...tá bem mais assim,  desenrolado já. 
Daniela: E do “ran”, palavras com “ran” no meio? Porta, perto... 
Net: Isso ainda tá bem assim, o “Ra” tá deixo dele... 
Daniela: entendi 
Net: Assim no finalzinho sai direitinho, ele fala pera, ele fala... 
Daniela: Não, eu falo do...por exemplo, porco...esse “r” do meio... 
Net: Não, esse daí ainda tá muito...assim uma ora ele acerta, outra ora não sai...ora ele faz 
antes...rrr...ai ele fala... 
Daniela: A tá. Então, lembra que eu tinha te mostrado como é que pode fazer? Que que 
você pode fazer? Isso também já e uma dica para as demais...por exemplo, a parte da 
palavra que tiver o som, se faz assim, por exemplo, a vamos escrever porco...e ai você tem 
que pensar antes, qual a parte da palavra que ta o som do “Ra”? A...por-co...aqui peguei 
a...ficha maior, no caso, eu tinha orientado a fazer em casa com moeda. Então, pega a 
maior que é de um real, normalmente, e usa uma de 5 centavos, por exemplo, por-co. e aqui 
que tá o som ó, rrr...por isso que é maior esse pedaço da palavra é maior, já tá dando pra 
ele a noção de partes da palavra, e quantos sons fazem parte de cada pedaço da palavra, 
onde que tá o som que a gente tá querendo trabalhar na palavra, tá? E o que que isso 
facilita mais tarde? Leitura e escrita, porque a gente não precisa de todos esses sons que a 
gente usa na fala? Porque pra eu poder falar a palavra correta eu tenho que pensar em 
todos os sons que a palavra tem, a ordem deles também, porque eu posso falar barco, aliás 
barba, e babar são as mesmas letras, “b” e o “a”, o “b” o “a” e o “r” né? Só que eu mudei só 
a posição do r e ai muda a palavra, muda o sentido. Então essa mesma noção que a gente 
usa na hora de falar a gente precisa pra escrita. E assim a gente já esta ajudando porque 
isso aqui é uma forma de escrever, só que com outro símbolo não é com o símbolo de letra 
é com o símbolo de ficha ou de moeda, então isso já ajuda bastante. Isso também ajuda 
pras crianças que normalmente né? Assim quando tão aprendendo mais a falar só falam a 
ultima parte da palavra, por exemplo, a...a gente vai no zoológico ver o macaco e ai a 
criança “aco”, ou só o “co” e ajuda a mostrar a criança que a palavra não tem mais sons. 
Então, por exemplo, deixa eu mudar é eu gosto de usar, é...moedas ou fichas diferentes pra 
criança perceber que são sons diferentes também, que pode acontecer na palavra do som 
ser repetido, né? por exemplo, é...macaca, tem o Ca 2 vezes, mas mesmo assim a gente 
pode usar a ficha diferente pra não ter problema. Então ó, ma-ca-co...entendeu? E ai isso 
mostra da...é uma ajuda visual pra criança, pra perceber que os sons que ela tá falando são 
diferentes de como é a palavra. Então ó...repete aqui com a mamãe! Ma-ca-co! A muito 
bem! Claro que não vai ser de uma hora pra outra que a criança já vai querer repetir! 
Macaco! Em vez de “aco” “macaco”, olha ´so quantos sons ela vai tá adicionando na 
palavra, mas na verdade, de repente, ela já vai falar “caco”, ou então “acaco”, entendeu? E 
outra coisa muito importante também que talvez eu não tenha falado desde o inicio. Sempre 
falar de frente pra criança pra ela perceber a movimentação da boca, porque a gente que 
sempre vai dar o modelo pra criança, então se a criança falou...errado a palavra, em vez de 
macaco! A falou “aco” ó olha pra mamãe ma-ca-co bem devagar pra ele perceber que tem 
diferença na movimentação da boca. Entendeu? claro, pode ser que também das primeiras 
vezes a criança não repita tudo direitinho, mas já facilita ela perceber e se ai ela percebe 
que é de acordo com o movimento da boca que vocês estão fazendo, quando vocês falarem 
com ela, ela vai querer olhar pra você pra poder reparar. Pras outras palavras, pra ele poder 
falar o certo. Então é mais uma coisa, quando a criança fala alguma palavra errada, como é 
que vocês costumam fazer, como é que você faz Márcia? Por exemplo, Gabriel falou alguma 
palavra errada, que que você fala pra ele?  
Márcia: Ele fala muito errado “água” em vez dele falar água, ele fala “aga”...ai eu falo Á-
GUA.... 
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Daniela: Isso, ótimo! Então assim, a Net já sabe dessa dica, né? É...que que eu acho 
melhor, em vez de dizer...não é assim, ai repete como a criança fala, e assim, isso eu já 
escutei algumas vezes. Menino não é “aga” é “água”. O que que acontece quando a gente 
repete da maneira como a criança fala? Só tá reforçando a maneira que ela fala assim com 
o som trocado ou sem o som, porque na verdade ela já tá, pra ela é mais fácil, falar “aga” do 
que “água”. Então, se você ainda repete o aga, o água assim, ela meio que deixa pra lá. 
Você reforçou dizendo “aga”. Então, assim, melhor do que dizer como ela fala errado e 
depois falar o certo, é só falar o certo, que ai ela já percebe de primeira que tem som 
faltando ou tem som trocado, tá? Então ficou, deu pra entender essa, esse esquema aqui de 
fichas com moeda, tá? É, no caso, do Wendel, por exemplo, você pode botar a moeda maior 
na sílaba maior ou na sílaba que tem o som. Isso também funciona com todos, então, por 
exemplo, se a criança é...eu atendi na quarta-feira uma menina que é...tava falando muito 
bem, mas estrela ela não tava conseguindo de jeito nenhum. Ai que que eu fiz, usei as 
fichas e ela tava se embolando...o es até saia, mas ai depois ela falava assim...es- 
teira...mas ela separadamente ela conseguia fazer cada som. Es-tre-la, mas eu precisava 
que ela memorizasse a ordem desses sons, porque se não memorizasse a ordem dos sons 
essa palavra ia sair trocada. Ai como é que eu fiz, então vamos lá? Es...a olha só vou botar 
essa ficha aqui, essa moeda aqui maior no pedaço da palavra que é maior, então ó “tre”, 
então, es-tre-la.....é o pedaço mais difícil da palavra, e é o pedaço maior também porque 
tem mais sons. Tá? Então vamos lá, es-ai a gente usa figura, é...cores bem diferentes, né? 
Quando a gente usa ficha, não precisa ser essas, pode fazer de papel, papel pintado, pode 
até pedir pra criança pintar de cor diferente. Ai já esta estimulando né? Outra coisa que são 
as cores, então vocês podem cortar o papelzinho também não precisa ser circulo, pode ser 
quadrado que é mais fácil de cortar, cortou 3, 4, quadradinhos, né? Porque tem palavras de 
3, 4, pedaços, né? 3, 4 silabas...então, pode pedir. A então vamos pintar esse de amarelo, 
pinta ai pra mamãe! A, Muito Bem! Agora tenta esse de azul! Agora esse de vermelho...a, 
muito bem! Então como usar esse pra poder escrever as palavrinhas, mas assim, sempre 
tentando dar um tom de brincadeira, se for assim, e pinta assim, faz assim, faz assado! 
Vocês acham que funciona?  
Net: Não  
Sandra: Não 
Daniela: Não funciona...tem que ser assim na brincadeira, ai vamos pintar com a mamãe! 
Ou então assim, se a criança não tiver muito afim de pintar sozinha, que as vezes, só o fato 
da gente mostrar que esta fazendo junto com a criança. A criança já, já quer fazer aquilo, a 
então, você pinta o vermelho e a mamãe vai pintar de amarelo. A mamãe tá pintando tudo 
de amarelo! Deixa eu ver se você tá pintando de vermelho?! Tá? Então como é que eu usei 
com essa menina? Mostrei pra ela que o pedaço mais difícil e o maior tava no meio, a, olha 
só...es-TRE-la aqui tá o TRE vamos de novo? Ai ela conseguiu. Então, assim, é uma forma 
de ajudar e algumas dessas crianças que tem atraso na fala, mais tarde pode ter alguma 
dificuldade de leitura e escrita exatamente por ter dificuldade nessa memória dos sons, 
entendeu? Sempre quando a gente tiver conversando aqui no grupo eu vou tá tentando falar 
de coisas que a gente pode estimular agora e que podem prevenir algumas dificuldades 
mais tarde. Lembra que eu falei? Foi uma das primeiras reuniões, me deixa até pegar aqui. 
O slide que eu (17:35) foi esse? Não, acho que não tem. Mas lembra que eu falei que a 
gente tem o período pra aprender cada som da fala. Né? Então no 1º ano a gente aprende o 
“pa” de papai, de mamãe, né? Aprende palavras com o som de “v” “z”, de vovó, de zebra, 
tá? Então se a criança demora a falar, esses sons ela também...demora a aprender. Então 
se a gente já tiver trabalhando com ela, pra ela perceber os sons, desde cedinho, a chance 
dela ter alguma dificuldade de leitura e escrita, ela também vai precisar perceber o som, que 
as vezes a criança troca f, por v, é v, perdão, s por z, lembra que o wendel tava só...palavras 
que tinham “v” que tinha “z” ele trocava por f, então a vaca, virava faca, a azebra virava 
asepra, por o b também trocava por p. então, se a gente chamar atenção da criança desde 
pequenininha pra esses sons, mais tarde na hora de ler e escrever, a chance dela ter 
alguma dificuldade nesse sentido diminui, entendeu? Então já mostrei essa atividade aqui. 
Então, a mas como é que a gente pode fazer pra brincar de escrever? Eu fiz a muito tempo, 
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essas figuras aqui, tá? A vocês precisam fazer essas figuras também? Não. Assim como eu 
uso as fichas, vocês podem usar as moedas, ou fazer de papel, alguma coisa assim, as 
fichinhas vocês podem, por exemplo, ver de repente parente, vizinho que tem livro de escola 
de alguém que não vai usar mais. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver esse aqui...ó, é um 
livro que tem algumas figuras. Então assim, pode pegar as figuras, por exemplo, o sol...a 
vamos escrever o sol. E o sol, só tem um pedaço! É uma outra coisa também, pra criança 
perceber que as palavras podem ter é...tamanhos diferentes. Tem umas mais curtinhas, 
porque tem menos sons, tem menos letras. Tem palavras maiores, tá? Então, por exemplo, 
sol eu uso...    
 
 
Vídeo 17 
 
Daniela: É...navio...na-VI-o, então, de repente pode ver ou revista. Aqui tem até a vaca...a 
vamos escrever, a vaca...pega um livro de história, alguma coisa assim, uma revista e corta 
figuras assim, interessantes que...pode até fazer isso junto com a criança. Vamos pegar, 
vamos pegar a revista, vamos procurar aqui o que tem de legal aqui pra cortar, as figuras. 
Toda essa etapa do, da brincadeira de formar o brinquedo com a criança, vocês podem 
fazer juntos. E já esta estimulando.  
Net: Eu fiz com o wendel. 
Daniela: E funcionou?  
Net: (afirma sim com cabeça) 
Daniela: Ótimo! Conta como é que você fez... 
Net: Recortei do livro, ai colei...tinha uma cartolina, ai ele...ai nós dois ficávamos brincando, i 
olha aqui a vaca...bora, vamos ver como é que fala, vaca. Ai eu falava e ele repetia.  
Daniela: Ótimo! 
Net: Ai nessa época eu não usava as fichas ainda não, só conversando com ele. Ai vamos 
pegar outra figurinha. Ai ele pegava e escolhia outra figurinha. Ai a gente falava. Ai sempre 
assim, ai sempre escolhia, ai eu peguei assim, cortei do livro. Também não podia ler mais o 
livro, porque ficou todo recortado...(risadas) 
Daniela: Ótimo! Olha só...e isso, deixa eu só te cortar um pouquinho, pra uma questão, se 
não eu esqueço. É...e isso a gente já esta trabalhando uma outra coisa, o interesse pelo 
livro, tá? Porque, é...não, não são todas as crianças que mais pra frente vão se interessar 
pelo hábito da leitura e hábitos de leitura, gostar de ler, a gente pode tá ajudando desde 
pequenininho no contato da criança com o livro. Quando a gente ler história pra criança, 
porque quando a gente lê história pra criança, a gente tava mostrando que aquilo que a 
gente ta falando é que tá escrito. Então se a criança tem contato com isso desde 
pequenininha, a chance dela gostar mais de ler mais tarde é...é...muito mais garantida. E 
outra coisa, assim, ai você vai falando ai eu já vou pensando em outras coisas pra orientar. 
A gente vai ter o momento pra pensar em como a gente pode aproveitar o livro junto com a 
criança, mas, por exemplo, já dou, já dou uma sugestão aqui como que a gente pode. Alias, 
vou fazer uma pergunta, como que a gente pode, é...mostrar pra criança que é importante 
ela ler? Assim, uma coisa simples...vamos pensar... 
Sandra: Não sei. 
Daniela: O modelo da gente lendo, é uma boa opção? 
Sandra: Depende de como se lê. 
Daniela: Não, mas assim, só pelo fato de estar é...claro, de repente a gente pode ter alguma 
dificuldade pra ler. Isso acontece, não tem problema, mas só o fato da gente estar pegando 
alguma coisa pra ler, já não é um bom incentivo pra criança? A criança, a gente não esta 
falando aqui muitas vezes de imitação? Né? Você fez o barulho da vaca e o wendel repetiu. 
Quando eu tô lendo alguma coisa na frente da criança, mesmo que seja conta de luz, conta 
de água, é...a carta do banco que chegou...eu tô lendo. Então eu tô mostrando pra criança, 
que é uma coisa importante. Se eu parei pra fazer aquilo, é uma coisa importante pra eu 
poder fazer? Da mesma forma, a criança não imita tudo dentro de casa? Ela vai pegar uma 
coisa, por mais que ela não esteja lendo nada, mas ela vai pegar e vai fingir que esta lendo 
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também. Ela não brinca de imitar que esta escrevendo? Mesmo ela não sabendo as letras 
que usar, né? No inicio é só rabisco. Então, porque que ela faz isso? Porque viu que alguém 
alguma vez fazendo isso.  
Net: O wendel pega o livro, quando não é pra cortar as figuras, diz ele que esta escrevendo 
o nome dele. Ai ele escreve tudo e fica tudo rabiscado.  
Daniela: Ótimo! 
Net: Ai ele vem, mamãe ó ficou bonito escrevi Wendel...é ficou lindo! 
Daniela: Ótimo! Isso ai! Entenderam? Assim, tudo, tudo, que a gente pensar mais pra frente 
que a criança precisa aprender a gente consegue desde pequenininho, ensinar assim, 
pequenas coisas são assim, são coisas que a criança precisa saber pequenininho pra gente 
conseguir aprender o que é mais difícil mais tarde, entendeu? Vou estar tentando falar disso 
o tempo todo. Então consegui explicar mais ou menos como é que a gente pode aproveitar? 
Então não precisa ter essas figuras que a Daniela tem. Pode pegar as figuras de um livro, de 
uma revista. De repente jogo... é...em loja de R$1,99 tem muito joguinho. Olha só o que eu 
comprei 1 vez. Esse aqui é super bacana, também vou ensinar, vou tentar mostrar como é 
que a gente pode fazer, olha só. Isso aqui é porque eu plastifiquei, como eu tenho outras 
crianças, né? Se eu não plastificar fica mais difícil, mas com vocês em casa não precisa né? 
Então, até porque não é só uma criança, de repente é 2, 3, né? Aqui são várias, todos os 
dias. Então, como é que pode usar esse jogo aqui? Esse aqui é pra criança procurar figura 
na cartela, mas vou mostrar, vou mostrar com esse jogo, mas ai vou mostrar uma outra 
forma que a gente pode fazer em casa também, tá? Então, por exemplo, a como é que a 
gente pode fazer? Isso a gente já tá trabalhando não só o nome do objeto, mas como que 
ela percebe também os sons da palavra. Então primeiro eu mostro pra ela, aqui o avião, 
separa de repente umas duas ou três figuras, a chupeta. Sempre tentando marcar a palavra 
assim, sabe? chamando atenção. Se for, a chupeta, avião, morreu...(risadas), 
morreu...vocês tem que mostrar interesse. 
Sandra: Até eu não ouvi... 
Daniela: Não é? Se a gente quer que a criança tenha interesse por aquilo a gente tem que 
mostrar interesse também, não dá pra ser com voz de já morreu, entendeu? Então, a...o 
avião! Como é que o avião faz? E ai aproveita pra fazer outras coisas. Vamos fazer o 
avião...hummmm, já tenta assim dar outro, outro sentido pra brincadeira. Aaaa aqui o 
cachorro!  E o que eu tô tentando falar devagar cada parte da palavra pra chamar atenção 
da palavra? O cachorro! E Assim, né? A expressão facial, movimentar bastante a boca, o 
cachorro! Como é que o cachorro faz? Au, au, au...e o cachorro vai pegar o Leandro. Au au. 
E, deixa eu ver outra coisa. I, a chupeta! 
Sandra: Essa daí eu já vejo o rosto dele... 
Daniela: É 
Sandra: (06:49) é porque ele largou a chupeta com 1 ano e meio, por causa do problema da 
respiração, ainda dele, se...e agora ele voltou, ele viu criança na escola chupando o dedão 
ai ele tá tá lá. Ai eu  opa, nãooo muito tempo que você não sabe o que é isso. Já basta a 
mamadeira que eu ainda não consegui tirar. 
Daniela: Então já troquei a chupeta... 
Sandra: A chupeta não!! 
Daniela: Então...o morango! Hum deixa eu comer um pedacinho desse morango! Nham, 
nham, nham, nham....voce quer um pedacinho do morango? Come um pedacinho do 
morango!  
Sandra: Come! 
(risadas) 
Daniela: Tá? Então assim, na mesma brincadeira a gente pode fazer várias coisas. Então tá 
mostrou as figuras porque pode ser que a criança não conheça as figuras, às vezes a 
criança reconhece o objeto concreto, se ver um morango de verdade, um cachorro de 
verdade, o avião que passou lá no céu, tá? Mas ai a gente primeiro mostra as figuras já tá 
dizendo o nome, agora tchan, nan, nan, nan...agora você vai procurar pra mim, e ai você 
pode ou usar pra procurar na cartela também tem alguns jogos assim ou sem cartela, vamos 
imaginar que a gente cortou lá as figuras do livro e tá trabalhando só com as figuras do livro. 
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Ai a gente coloca lá, é...as 3 figuras lá na mesa ou no chãozinho, quando a gente esta 
brincando no chão com a criança. Pega pra mim, o avião. Cadê o avião? Ai a criança vai e 
pega. E ai a gente já esta trabalhando atenção da criança, porque ela precisa parar, escutar 
o que você esta falando e reconhecer aquela palavra que você falou. A muito bem pegou o 
avião! Voa com avião, deixa eu entrar nesse avião também. Haaaaaaaaa...agora pega pra 
mamãe...o cachorro! Pegou o cachorro. E ai a gente começa com poucas figuras, depois a 
gente pode ir aumentando, entendeu? Ai depois a gente pode ir assim, aumentar a 
dificuldade da brincadeira. E ai já esta trabalhando memória. A gente não precisa de 
memória o tempo todo? Memória pra saber qual é a ordem dos sons, quais são os sons da 
palavra, da memsa forma na hora de ler. Ai eu tô falando mais tarde. Quando a gente tá 
aprendendo a ler, se  agente demora muito pra ler, pedacinho, por pedacinho...no final a 
gente não sabe qual é a palavra. Então se a gente vai trabalhando a memória desde 
pequenininho, a gente já esta melhorando a atenção aos sons, né? E ai pra, se a gente tá 
com atenção aos sons melhor, pra poder memorizar também, né verdade? Se a gente esta 
meio aérea assim, no mundo da lua. Se a gente, se alguém pedir assim, decora ai o telefone 
net 2625-7786. Se você tá meio avoada, se você não prestou atenção, você não vai 
conseguir gravar, você não vai conseguir memorizar... 
Sandra: Mas também rápido como você falou é meio complicado  
Daniela: Ou seja, eu já quis dificultar, entendeu?  
Sandra: A tá. Porque eu não consegui.  
Daniela: Entendeu? 
Sandra: Só entendi 2 meia, alguma coisa... 
Daniela: Ninguém decorou? 
Sandra: Não.  
Daniela: Poxa vida. 
Sandra: Porque foi muito rápido, não memorizo nada muito rápido. 
Daniela: Pois é... 
Sandra: Principalmente números. 
Daniela: então, por isso que a gente tem que dar as informações devagar também. Então 
como é que a gente pode aumentar as dificuldades dessa brincadeira pra quem já pega fácil 
uma figura assim, pega pra mim o cachorro e o avião. Não tem que memorizar quais são os 
dois? A, o cachorro...muito bem! Vamos botar o cachorro dentro do avião? Uuuuu...inventa 
umas histórias, criança adora história maluca que não tem nada a ver... 
Sandra: história maluca, agora quando a mãe não tem criatividade?  
Daniela: mas isso vai surgindo da prática. 
Sandra: Eu não tenho muita criatividade...ela tá ai, eu tô vendo, ai eu tô gravando pra poder 
fazer. Porque eu não tenho criatividade é isso mesmo, não tenho, não tenho criatividade. 
Acho que quando eu era criança eu não fui estimulada na criatividade não. Eu não tenho.  
Daniela: Mas isso, sabe que eu vejo? É, criatividade é...acho que surge tanto das tentativas 
que a gente vai fazendo, por exemplo, eu não tinha pensando até esse atendimento com a 
menina em usar esse recurso da ficha maior, pra ela perceber onde tinha o pedaço maior na 
palavra. Não tinha. Eu só usava tamanhos de fichas iguais, com cores diferentes sim, mas 
tamanhos iguais. E ela não decorava a ordem de jeito nenhum. E ai, o que que....e assim, a 
gente com o tempo vai juntando as informações que a gente tem ao longo do, ao longo dos 
anos de experiência e tal. Ai me veio a cabeça, o que? Bom, se eu quero que ela perceba a 
maior parte da palavra, porque é desse ponto em diante que ela é...ratiou. então eu tenho 
que mostrar visualmente uma coisa diferente. Se é na maior parte da palavra eu vou usar 
uma ficha maior, dito e feito. Então assim, o que eu chego aqui de proposta eu não saio da 
faculdade sabendo. Mas o que que me ajudou na faculdade? Eu estudei numa faculdade 
pública e lá a gente não tinha recurso nenhum. Era muito assim, muita coisa de improviso, 
muita coisa que a gente fazia, então, eu acho que foi na dificuldade de não ter recurso que 
eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer sem recurso. Então assim, eu tô 
apresentando mesmo um material que eu tô trazendo também não é ooo material. Em 
clinica particular você usa é...brinca com a criança no notebook, no tablet, que não sei que, 
na na na...eu não trago isso sempre pra cá porque eu poderia até usar, mas assim....eu 
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tenho o meu material, o que se de repente danificar eu vou ficar sem. 
Deise: E ai tem que mostrar a realidade também, né? que é a de cada uma. 
Daniela: Exatamente. Então, de repente... 
Deise: Não adianta mostrar aqui se em casa não vai ter. 
Daniela: Exatamente. Então a gente precisa fazer assim, de uma maneira que possa ser em 
qualquer lugar. E da mesma forma, é...também não daria pra eu trazer esse trambolho todo 
o sábado não. Porque é pesado, viu?  
Sandra: Pesado e perigoso. 
Daniela: Também.  
Sandra: Pra gente que anda de condução. 
Daniela: Pois é...eu contei pra elas aqui mais cedo que na terça feira furtaram a minha 
carteira, entendeu? e eu não estava com isso. De vez em quando eu ando com isso aqui é 
onde eu faço as minhas apresentações e tal, né? Mas então, é mais interessante a gente 
é...fazer as coisas quando a gente não tem recurso. Então, da primeira vez também é...acho 
que teve uma vez que o armário tava fechado e eu não tinha essas fichas. Como é que eu ia 
mostrar pra mãe? Você tem moeda? Não sei nem se foi com você net. Pode até ter sido. 
Você tem moeda ai na bolsa? Vamos lá, pega essas moedas. Vamos ver se tem moeda 
diferente.  
Net: Eu acho que uma vez você me pediu as moedas mesmo. 
Daniela: Exatamente. Então assim, tem que se virar nos 30. Então eu acho que é mais 
assim, é da necessidade que a gente vai desenvolvendo a criatividade e é pela falta de 
recursos assim, outros também que a gente vai usando e pela prática. Então a gente faz 
uma coisa, se de repente a gente achar que funcionou ai encima daquilo a gente já bola 
uma outra coisa. Quando não funciona a gente tenta outra estratégia. Então, é nas 
tentativas mesmo. Não é assim, eu não nasci sabendo. Entendeu? Muita coisa que aprendi. 
Outra coisa, que me facilita também. É...ficar atenta a...ate quando vocês participam do 
atendimento, quando eu pergunto assim. E como é que você fez em casa? Funcionou? 
Funcionou? E ai eu já vou pensando assim, poxa de repente funcionou porque ela fez assim 
ou não funcionou tão bem quanto a gente esperava porque ela fez assado. Então a gente, 
sabe? eu fico atenta. Até quando a Simone faz algum atendimento, já aconteceu, né? A 
Simone é a terapeuta ocupacional que atende junto comigo. Teve alguns casos que nós 
duas atendemos ao mesmo tempo a mesma criança, mas já aconteceu de um paciente eu 
atender aqui né? Dela atender também, só que em outro horário e ele, o menino comigo, 
assim, não ficava sossegado de jeito nenhum. Eu não conseguia prender atenção. No 
atendimento com ela uma beleza. Ai eu...aaa tá bom não. Ai eu fiquei mordida, né? Como 
que ela consegue e eu não consigo? Não tenho que conseguir também. Ai eu fiquei 
observando. A eu falei assim...aaa...ta. Eu falei assim, Simone você quer atender junto 
comigo essa criança?  Tá bom.; Porque eu achei que com você funcionou e isso me 
mordeu. Eu quer que funcione comigo também. E ai eu vi que era a maneira de,...de repente 
era a proposta. Era de como conduzir aquele atendimento, entendeu? Tem uns que eu 
conduzo o atendimento vai assim, num estalo. Muito bem. Mas tem outros que nem sempre 
funciona assim de primeira, então eu preciso estudar o que esta acontecendo aqui, pra ver o 
que eu posso fazer pra modificar. Então, por isso que...a gente tá falando muito de atenção 
na criança. Mas a gente também precisa ter muita atenção a esses sinais do que esta 
funcionando, do que não esta funcionando. O que a gente pode fazer pra modificar. Porque 
não adianta só pensar em como modificar se a gente não identifica onde que não esta 
funcionando, entendeu? E ai, Net tinha comentado. E acabou que eu fui fazer um 
parênteses e fiz assim, uma história no meio do que você estava falando. Você consegue 
voltar o que você estava falando net? Ou não? 
Net: Não sei. Eu parei aonde? 
(risadas) 
Daniela: Eu não lembro. 
Deise: Que agora ele esta fazendo sempre pegando a...os livrinhos mesmo que... 
Daniela: Isso que você estava comentando.. 
Deise: (16:14) 
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Sandra: Ai ela lembrou...eu não lembrei... 
Net: Eu também não... O Wendel pega os livros já e quando ele escreve né? Diz ele que 
esta escrevendo o nome dele. Já pega assim, bora wiliian corta aqui essas figurinhas aqui. 
Pega a cola! E ai menina, super, né? Esse lance (16:29) pegar. Ai tem que brincar ali com 
ele um pouquinho, recortar e tudo pra poder sentar...ai brinca ali. Ai pronto.  
Daniela: Ótimo 
Net: Mas ai ele já brinca bastante, assim, já fala tudo direitinho. 
Daniela: Ótimo! E só mais uma coisa...nessa mesma atividade o que que a gente pode estar 
estimulando também? Contagem. A vamos ver quantos pedaços tem essa palavra? Não 
precisa falar sílabas né? Com criança pequena a gente fala pedaços. 1, 2, 3, olha só 3 
pedaços que palavra grande! Tá? Já tá dando a noção pra criança de pequneo, grande, tá? 
E ai o que que pode fazer? Pode pegar...pode dividir as figuras lá que vocês tem, por 
tamanhos da palavra. A vamos ver quem tem só um pedaço? Vamos lá. Só 1 pá, é, céu e só 
tem 1 pedaço! Que palavra pequenininha! Agora vamos ver palavras maior? De 2 pedaços! 
Viu que o tempo todo eu estou mudando a voz? E isso eu tô conseguindo prender a atenção 
de vocês. Se eu tô vendo que uma já tá assim...(risadas) Ai eu vou e mudo a palavra, já dou 
um estalo, já dou um tapa no armário pra chamar a tenção de vocês. Mesma coisa com 
criança. A gente tem queser. Tudo bem, eu não to...aqui não é concurso de formação de 
atores, nem nada disso. Mas de que forma a gente pode conseguir a atenção da criança? 
Pra mantê-la mais tempo naquela atividade? Entendeu? E claro, mesmo aqui, como eu tava 
falando esse menino que eu tava contando que Simone teve um bom resultado e eu não 
tive, e eu me mordi de repente faltou um pouco disso. De repente eu tentei fazer um outro 
caminho, pra querer chegar mais longe, mais rápido e eu não consegui. Então eu já tive que 
mudar a proposta, então. Por algumas vezes a gente vai tentar seguir um caminho, vai ver 
que...opa! Ai a gente tem que avaliar funcionou ou não funcionou? E como é que a gente 
sabe que funcionou? É uma pergunta.  
Sandra: A (18:42) com o Leandro funcionou...com você era de um jeito, com esse ele se 
comportava de outro. Ai ela falava nossa, como que ele é agitado! Não sei que não sei que. 
Ai quando vocês começaram a atender juntas, fechou! Deu certo! Ela ficou desesperada que 
ele não ficava, igual...mas era, igual...ai agora com você ele já se comporta. Já na sala da 
doutora Claudia ele fica...todo agitado. Ai não...ai fica diferente não parece a mesma 
criança, é o método, tem alguma coisa. 
Deise: É porque a doutora Claudia também é calma. 
Sandra: É tem alguma coisa 
Deise: (19:18) agitado 
Daniela: É, mas algumas vezes não é isso, é como você tenta...é...ganhar a atenção da 
criança, prender a atenção da criança. E eu acho que com o Leandro, por exemplo, 
funcionou muito mais é...depois que a gente começou a usar a abordagem de interação 
sensorial. De usar estímulos sensoriais com ele. Eu acho que a gente conseguiu ter muito 
mais retorno. Então, assim, como eu tava falando, a Sandra chegou aqui trazendo uma 
duvida sobre o método pra desenvolver a fala. E ai, eu falei um pouquinho do que eu sei 
desse método e eu normalmente não me fecho pra outros métodos, mas eu tenho que saber 
qual é a proposta e tenho que saber se é adequado pra aquela criança. 
 
 
Vídeo 18 
 
Daniela: Eu tô tentando falar de várias, várias formas de se brincar que de repente vai 
funcionar, quer dizer, essas. Eu até diria que são mais gerais, entendeu? Que normalmente 
funciona, mas se alguém chegar aqui falando poxa Daniela, eu fiz e não funcionou. A gente 
vai tentar ver o que que houve e se a gente não conseguir dento daquele mesmo tipo de 
tentar fazer a proposta é, conseguir identificar o que que houve de problema a gente tenta 
outra. Entendeu? Mas você tava falando do Leandro. O que que você acha que a gente 
percebeu no Leandro, é...quer dizer, já dei até a resposta né? 
Sandra: Não, mas eu não prestei atenção.  
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Daniela: É...mas assim, que que ele disse pra gente que é...o que eu tava fazendo com o 
Leandro é...deixava ele de um jeito e o que a Simone tava fazendo com ele deixava ele de 
outro jeito? 
Sandra: Eu não vou responder do jeito que você falou, você falou sensorial. É que...com 
você, você ia assim com mais brincadeirinhas, já com ela era diferente. Ela queria expor 
uma coisa que ele não se interessava, porque pra interessar tem que ser uma coisa que 
chame bastante atenção.  
Daniela: Mas o que a gente percebeu foi o que? A resposta dele. Não é isso?  
Sandra: Isso 
Daniela: A resposta dele foi diferente com as abordagens. Então da mesma forma,... 
Sandra: Eu mereço! Até comigo ele faz isso! Isso é normal, na escola...também ele faz isso. 
Se for interessante, tipo agora tiraram, mas ficava lá o escorrega. Era interessante pra ele, 
ele queria ficar no escorrega e não queria ficar na sala de aula. É o que chama a atenção. 
Tem que chamar bastante atenção.  
Daniela: E quando que a gente sabe que esta chamando atenção da criança? 
Sandra: Quando ela tá Participando 
Daniela: Quando a criança tá participando.  
Sandra: (faz um sinal de que o Leandro vai embora) lá em casa o Leandro faz isso direto, as 
vezes eu quero ver uma figurinha com ele ...a vamos! Ai ele não gosta de pintar, ele não 
gosta de pintar com lápis de cor. Ele dá atenção se for com a tinta. Agora com o lápis de cor 
ele se manda. Ele não dá atenção de jeito nenhum.  
Daniela: E quando a criança tá participando? Assim, sua resposta fechou, mas quando que 
a gente percebe que a criança tá participando, tá se interessando?  
Elisângela: Quando ela tá gostando da brincadeira. 
Daniela: Quando ela tá gostando,... 
Elisângela: Se ela não gostar...(02:15) 
Daniela: E como que ela mostra que tá gostando? tô pulando as perguntas.  
Elisângela: Como ela gosta? É....a partir do momento que ela se interessou, tá se 
interessando pela brincadeira...seja, com a brincadeira, seja com o que a gente tá falando. 
Seja o que a gente tá fazendo. Se ela prestou atenção acho que ela tá... 
Daniela: Isso, se ela tá olhando muito. Se ela de repente tá sorrindo. Se você pegou o 
cachorrinho e fez, au, au...encima da criança e a criança né? Deu um sorriso. Quando a 
criança se mantêm na brincadeira.  
Sandra: Agora quando a criança pega o mãozão e faz assim (empurrando), às vezes ele faz. 
As vezes ele não tá afim de brincadeira, quando ele não tá ele chega, empurra o brinquedo 
pra lá.  É, não quero isso. 
Daniela: É, tá sinalizando. Ele tá comunicando que ele não quer. Da mesma forma, na hora 
de brincadeira tem como a gente ver isso também, né? Assim, eu vou tentar ainda usar um 
vídeo hoje pra gente perceber isso acontecendo mesmo assim, funcionou, não funcionou tá? 
Você trás suas novidades. 
Elisângela: Não. Essa semana não tem nenhuma porque ele tava muito doentinho. 
Muito...até ontem eu fui na...ele tava passando muito mau eu fui levei ele lá na tijuca. E a 
doutora ouvindo ele falar, falou assim: ó, mãe, ele tá precisando de fono. Você já levou ele 
na fono? Eu falei assim, não...eu sei que ele tá precisando e eu tô levando. Ela a que bom, 
que você já percebeu, porque percebi agora que ele tá precisando. Não eu tô levando. E 
uma que nunca viu ele, viu que tá precisando... 
Daniela: É, abafa! 
Elisângela: Fala que não tá precisando.  
Sandra: É as vezes isso acontece. 
Daniela: É, eu ainda falei com você. Eu tenho que ir lá levar... 
Elisângela: É, essa semana não...porque ele tava muito doentinho tô correndo muito com ele 
pra hospital. E ai eu não tenho muita coisa pra falar não.  
Daniela: Mas ai da outra vez. Eu não sei se você vai lembrar, mas lembra naquela outra 
reunião que você veio. Ai você ficou mais pro finalzinho comigo. Até pra responder o 
questionário e tal.  
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Elisângela: É, eu falei pra ela, com a Daniela. Antes de eu vir aqui, Daniela, ele não tá 
falando. Olha só, ele não tá mais como as outras crianças, mas eu percebi que não era só 
dar o entusiasmo pra ele falar, mas as minhas atitudes. Tudo eu resumi nas minhas atitudes, 
eu também tinha que mudar as minhas atitudes pra que ele falasse também, pra que ele 
viesse a falar algumas palavrinhas e eu falei também que a...no meu tempo...eu vivo aqui, é 
criança chorando o dia todo. Quando chegava também em casa eu não tinha muito aquela 
atenção de brincar com ele, de sentar...seja com um brinquedo, tinha vários brinquedos, 
mas eu vi que às vezes vários brinquedos não se transformava em nada. Porque as vezes 
quer brincar de se esconder, brincar de alguma coisinha com ele eu não tinha aquele tempo. 
Então eu  mudei minhas atitudes pra poder conciliar alguma coisa com ele. 
Daniela: Ai que lindo! 
Sandra: Ela é agitada! Você não é agitada? 
Elisângela: Muito 
Sandra: Porque você fala rápido ai você faz isso com o menino. Parece comigo 
antes...quando eu cheguei aqui. 
Daniela: Eu acho que você tinha que fazer psicologia Sandra. 
Sandra: Quando eu cheguei aqui eu também era assim, bla, bla bla bla...ela ficou me 
olhando. I essa mãe ai é muito agitada. Eu era. 
Daniela: Mas até que você foi acalmando. Mas olha só, eu já comentei isso antes. É, lembra 
que eu falei assim, conforme a mãe é agitada, a criança também é agitada. A mãe vai 
abaixando, vai desacelerando, a criança também. Você percebeu essa modificação com o 
Leandro?  
Sandra: Percebi ele agora tá muito melhor. Até assim, não vou falar que ele esta 100%, mas 
70% já consigo ir no mercado com ele.  Antes eu não conseguia porque ele chegava lá e 
começava a chorar, gritar, não queria ficar na fila. Já tá não, as vezes ele faz uma birrinha. 
Logo que eu cheguei aqui eu não levava ele pro mercado não. Ficava doida, passava 
vergonha, melhorou bastante. 
Daniela: É, muita coisa mudou, né?  
Sandra: Aham. 
Daniela: Com certeza. Agora voltando ao que você falou, lembra que você falou assim 
também, em relação aos brinquedos, é...ai você me confirma se eu tiver falando errado. Me 
corrige se eu tiver falando errado. É isso ai. Ai eu falei, você falou assim, que você achava 
que dando os brinquedos pra ele... 
Elisângela: Era o bastante 
Daniela: Era o bastante. Mas você achava o que? Que ele fosse? Como ele tinha o 
brinquedo ele tinha como brincar e ele ia se desenvolver assim, brincando sozinho.. 
Elisângela: É, eu vi...que o brinquedo ficava lá e...tinha inúmeros brinquedos, mas eu não 
sentava lá com ele...ele tinha um monte de massinha lá. Eu nunca peguei a massinha pra 
brincar com ele. A primeira coisa que ele chegou aqui na Daniela, foi o dia que ele veio, 
massinha! Ele se interessou pela massinha e antes eu vi que ele não se interessava, 
brincava, mas não sabia o que que era. Eu não mostrava a corzinha pra ele, não mostrava 
ao que que era. Não Fazia bichinho pra mostrar com aquela massinha. A primeira coisa que 
ele chegou aqui foi massinha...me dá a massinha, vamos brincar com a massinha? É  o 
interesse mesmo pelas coisas. 
Daniela: Entendi, você tinha comentado assim, você resumiu, mas você tinha comentado 
também. É...como se, de repente você tivesse colocando no Jorginho, a questão dele ter a 
própria dificuldade, como se a dificuldade.... 
Elisângela: Fosse só dele... 
Daniela: Fosse só dele e tal, né? E agora, você assim já pensa diferente disso? 
Elisângela: penso, já pensei no momento em que eu mudei minha atitude, né? Já comecei a 
pensar e mudei minha atitude. Vi que não era só ele, não era só uma cobrança dele, tinha 
que me cobrar também, que que eu tava fazendo pra melhorar a fala dele. E eu não tava 
fazendo nada! 
(risadas) 
Daniela: A também não é assim. Mas assim, lembra que eu tava preferindo conversar assim, 
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entre a gente sempre do que funciona e do que não funciona. Tem algumas coisas que não 
funcionam muito bem. Outras nem tanto, é...o que é importante a gente estar atento, mais 
uma vez, estar atento ao que esta funcionando bem. E o que esta assim, mais ou menos, do 
que a gente pode fazer pra melhorar o que esta mais ou menos. Ou o que não esta 
funcionando tão bem. Do que a Elisângela falou todo mundo já...já passou pela mesma 
coisa de achar que de repente a criança que deveria brincar sozinha, a criança que deveria 
desenvolver a fala sozinha. 
Net: Já 
Daniela: Todo mundo? 
Sandra: não porque tipo assim, eu pensava assim. Ele já tem 2 anos, as crianças com 2 
anos já fazem isso. Porque que ele não faz? As crianças aprendem sozinha. Vê o pai ou 
mãe falando, ou outra criança repete. Porque que ele não repete? Eu pensava isso. Eu falei, 
bom, alguma coisa estranha tem. Ai eu procurava. Não, mãe! Seu filho tem até os 4 anos de 
idade pra falar. Como eu já falei, passei por vários pediatras, mais de 10. Todos falaram a 
mesma coisa. Ai quando eu cheguei aqui na doutora Claudia, ela pum, batata.  
Daniela: Eu queria dar uma surra de cinto nesses pediatras, sabia? 
Sandra: Não mãe, ele tem até os 4 anos. Quando fizer 4 anos de idade se não começar a 
falar ai... 
Daniela: Incluindo...incluindo... 
Elisangela: Incluindo, incluindo...aos 9 
Sandra: Ai você se preocupa. Ai eu comecei, procurei a doutora Claudia com 2 anos e meio. 
Ai  fez uma triagem e tudo. Eu acho que com 3 anos que ele começou né? 
Daniela: Foi.  
Sandra: Então. Agora, hoje ele já tá com 4. Tá começando. Porque foi estimulado. Agora se 
eu esperasse em setembro ele vai fazer 4 anos. A não tá falando, agora que eu vou ver, que 
eu vou procurar. Ai eu ia pra fila de espera, tudo, ai ele ia começar o tratamento com 5 anos 
de idade? 
Daniela: É, e as respostas iam ser outras, tá? Com certeza. Na verdade eu acho que o 
Leandro entrou com 2 anos e pouco. Não foi com 3 já não e ali eu acho que porque alguém 
mudou de lugar a matéria, mas eu coloquei uma matéria aqui de que crianças até 3 anos, 
tem uma chance de até 80% de melhorar os sintomas de autismo. E assim, eu tô com um 
aqui, que chegou aqui com menos de 2 anos. Nossa! Já ta olhando bastante, já começou a 
vocalizar, fazer alguns sonszinhos. Então se a gente vê respostas assim, muito grandes e 
bem mais rápidos. Então, e já aconteceu também da criança aparecer aqui com um que de 
atraso de linguagem. No caso do Leandro ele já vem encaminhado pela doutora Claudia, já 
fizemos o diagnostico. Mas no caso dessa outra criança é veio pra triagem com um que de 
atraso de fala. Passou pela triagem assim, com atraso de fala. E ai quando eu fui chamar, 
eu olhei. E opa! Não é só atraso....quer dizer, é atraso de fala sim, mas por uma razão 
maior. Não é por uma estimulação que de repente ainda faltou alguma coisa e tal. Não era. 
Então assim, olha quanto tempo que  a gente perde. A gente não pode perder tempo com a 
criança. E ai a gente tá falando no caso de autismo de situações mais globais do 
desenvolvimento, mas mesmo esses pequenininhos que estão com atraso na fala, se a 
gente esperar muito. Realmente vai até se recuperar do atraso. Mas lembra que eu falei que 
em cada ano a gente tem os sons da fala pra poder aprender. Se a criança começa a fazer, 
a falar mais tarde, começa a só falar com 2 ou 3 anos. Os sons que ela deveria aprender 
com 1 ano, com 2 anos de idade ela só vai aprender depois. O que ela tinha que aprender 
com 3, 4 vai aprender depois. Sendo que. Aos 6 anos de idade, a criança tem que ter 
aprendido todos os sons da fala, pra ela começar a ler e escrever. A gente não escreve 
aquilo que a gente fala. Se a gente não sabe todos os sons, a gente também não vai saber 
usar todas as letras, escrever com todas as letras, né? Mais pra frente. Então por isso que 
tudo que a gente tiver que ensinar é desde pequenininho. Até questão de comportamento, 
tudo isso. Então, mas você...quando você percebeu que você tinha que fazer essa 
modificação. Conta você. Você comentou uma coisa também que...percebeu alguma 
dificuldade pra brincar. Não foi?  
Elisangela: Foi 
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Daniela: Quando que você percebeu isso?  
Elisangela: Quando que...quando eu vim aqui, né? A Daniela falou pra mim, ó elisangela 
você brincar com ele e eu vou filmar. Só no filmar eu já me senti (12:37), ai falei assim...ai 
ela vai filmar. E ai, meu filho...pode ser...pode ser não, né? É...porque só tenho ele e dou 
tanta atenção pra ele, faço tudo que ele quer. Então aquilo...ele tava naquela, naquele 
momento de...não pode. Não pode! Então...nao pode, então...bum! Puf em mim, ele batia. 
Jorginho não pode fazer isso. Puf! A metade da brincadeira, até porque eu não consegui 
prender é...a atenção dele em cada brincadeira que ele tava fazendo, mas em todo 
momento da filmagem. Depois eu vou ver a filmagem da super nanny né? (risadas).  
Sandra: Lógico né? 
Elisangela: É só batendo. Em todo momento ele me batendo. É muito agressivo. E ai, ela 
me falou. Elisangela, olha só, você tem que começar a falar pra ele, você só ta falando. Não 
pode, não pode! Mas tem que mostrar pra ele porque não pode aquilo? Porque vai 
machucar ele, porque vai machucar a mamãe e ai eu comecei a fazer isso. Jorginho não 
pode, não pode porque vai machucar a mamãe, não porque a mamãe te ama. E ai, eu senti 
que melhorou, mas eu senti que também naquele momento que eu precisava dar mais 
atenção a ele pra sentar pra brincar com ele. E foi naquele momento que eu... 
Daniela: Na filmagem, né? 
Elisangela: Na filmagem. 
Daniela: Porque você sentiu dificuldade de fazer a brincadeira com ele? Mas você acha que 
a filmagem. O fato de eu estar filmando foi o que prejudicou você a brincar com ele ou na 
verdade já existia a dificuldade... 
Elisangela: Não é...eu não tinha, eu não tinha, não é que não tinha dificuldade. É que eu não 
tinha às vezes o tempo de sentar. E todos nós temos tempo. Tempo pra tudo. Porque que 
eu não tenho tempo, mesmo 10, 20 minutinhos, mas tiraria aquele tempo pra ele. 
Daniela: Ai depois da filmagem você começou a tirar esse tempo? 
Elisangela: (Sinal afirmativo com a cabeça/ Face de arrependimento por não ter percebido 
antes que precisava tirar esse tempo com o filho) 
Daniela: Porque percebeu que era importante estar brincando com ele. E ai o que que 
aconteceu de diferente quando você começou a dar esses 10 20 minutinhos por dia?  Como 
é que ele ficou? 
Elisangela: Até se interessar pela brincadeira,se interessar pelas coisas que...se interessar 
pelo brinquedo porque tava lá, ele brincava, mas brincava, jogava aquele e pegava outro e 
eu...ele não tinha o interesse, porque tinha a massinha, não tinha o interesse porque tinha o 
carrinho.  
Daniela: Entendi. E em termos de fala, de comunicação. Você acha que ele teve diferença?  
Elisangela: Teve.. 
Daniela: Dele tá falando mais? 
Elisangela: (sinal afirmativo com a cabeça) 
Daniela: Ótimo! Então olha só. E ai a gente falou assim, do que vocês viram de diferença. O 
que que vocês é...ouviram de diferente aqui nessas reuniões? O que que vocês acham 
assim, que vão sair..é...com uma informação diferente do que vocês aprenderam. Eu não 
queria dizer exatamente aprender, pra não parecer que eu tô ensinando alguma coisa... 
Sandra: Mas tá! 
Daniela: Não, mas na verdade a gente esta conversando do que a gente pode fazer. Não 
querendo colocar numa situação de a...eu ensinando e vocês aprendendo. Entendeu? Numa 
relação de superioridade minha e inferioridade de vocês. Não porque vocês estão trazendo 
essas informações do que vocês aprendem no dia a dia com os filhos de vocês e a gente 
tenta descobrir junto como que pode fazer pra ajudar mais e tal. 
Elisangela: Eu percebi que não é só eu que tinha aquele...é...aquela dificuldade, né? E aqui 
a gente tá trocando informações, e essas informações que elas me trazem e que eu trago 
pra elas que vai acrescentando no dia a dia. 
Daniela: Ótimo! E ai dona net, o que você tem a dizer? 
Net: (...) 
Daniela: É que você já tem experiência do outro grupo também, né? Mas pode trazer a 
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experiência do outro grupo, desse... 
Net: (sinal negativo com a cabeça) 
Sandra: Veterana! 
(risadas) 
Daniela: “Veteranassa”! 
Net: Eu não. Eu não sei de nada, porque eu aprendi muita coisa com vocês. 
Daniela: A tá bom! 
Sandra: Ainda é humilde! 
Daniela: É. Mas o que que você acha que de repente aprendeu ou ouviu de diferente que 
você não sabia? 
Net: A aprendi assim, que a gente tem que dar mais atenção pra criança porque se a gente 
não der atenção a ele, então ele também não vai se interessar por nada. Então a gente tem 
que tá sempre ali, quando ele chamar a gente ver ali, estando os 2 juntinhos, né? Pra poder 
tá ali com eles. E, assim, dar atenção né? Dar atenção a eles e eles dar a gente também, 
né? 
Daniela: Sim.  
Net: Sempre a gente tá querendo atenção também, né? 
Daniela: Claro, com certeza. Conforme a gente dá atenção pra eles, eles dão o mesmo 
retorno. 
NET: É isso 
Daniela: Por isso é que assim, lembra que a gente falou muito da imitação da criança? Seja 
imitação do que for de um gesto ou de alguma brincadeira com a boca....pode ser bruuff, a 
criança fez isso. A! a mamãe vai fazer também! Bruuff...ele, isso a gente mostra que a gente 
tá dando atenção a criança, que tá compartilhando. E ai o que que pode acontecer? Se a 
criança fez pruff, e você também fez pruff. A criança vai querer fazer de novo pra ver se 
você vai repetir da mesma forma na hora de falar. Se a gente fala: quer banana? Quer. A! 
quer banana! Ai as vezes a criança fala...nana! não é? Então tudo o que a gente esperar, 
tudo o que a gente espera que a criança faça a gente precisa fazer com ela também, pra ela 
poder repetir. Se a gente quer que a criança, que a criança fale só palavras soltas. A gente 
fala só palavras soltas, mas se a gente quer que ela desenvolva frases, fale frases, a gente 
precisa falar...estimular ela a fazer frases também. Na semana passada a gente conversou 
com...consegui fazer isso com o livrinho não foi isso? Mas ai a gente vai falar um pouco 
mais. Que mais dona Sandra? Que que você acha que aprendeu aqui? Ou o que você 
escutou de diferente... 
Sandra: Aprender de diferente...deixa eu pensar. A mas é o que ela acabou de falar mesmo, 
da atenção...porque as vezes a gente chega e tá preocupada a vou fazer o almoço, vou 
limpar a casa e a criança tá lá atrás, querendo brincar e a gente não tá nem tchum. Vou 
fazer isso aqui primeiro ai quando a gente vê, olha a hora, já passou a gente não brincou, no 
caso desse. Se não der atenção ele fica agitado ou ele chora ou ele inventa alguma coisa 
perigosa pra fazer. Ele sabe que se eu subir aqui ela vai vir.  
Daniela: Ai eu consigo chamar atenção dela. 
Sandra: É isso ai. Ai tem que dar atenção de qualquer jeito. Ele dá o jeito dele, pra eu dar 
atenção pra ele. Que ai eu paro...porque se ele esta subindo, ele sabe que eu vou parar de 
lavar a louça e vou correr. Então tem que ter o horário de brincar, porque se não ele não vai 
ficar satisfeito. 
Daniela: Isso. Eu acho que precisa ter sim, um horário pra brincar, mas também no dia a dia, 
a gente consegue assim, né? Lembra net...é...a net tinha falado, poxa, mas eu tenho muita 
dificuldade porque eu faço costura e é o dia inteiro. Tenta colocá-lo no meio das suas 
atividades, claro, não vai colocar ele pra sentar e fazer costura. Mas, por exemplo, pega a 
linha verde. Pega a linha amarela. A muito bem! Entendeu? Tentar no dia a dia o que pode 
colocá-lo dentro da atividade de vocês. Claro, que não vá colocá-lo em risco. Que não vá 
atrapalhar tanto vocês, tá? Márcia... 
Márcia: É, isso que elas falaram.  
Daniela: Uma copiou da outra! 
Márcia: Assim, todo dia eu tenho que assistir um DVD com ele. Então ele fala...mae, vamos 
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assistir o DVD. Eu falo com ele...  
 
 
Vídeo 19 
 
Márcia: eu quero agora, eu falei, mas daqui a pouco a gente faz. Não mãe, eu quero agora. 
Ai, se eu não der atenção a ele. Ele já vai fazer outra coisa pra poder chamar atenção, pra 
mim poder assistir o DVD com ele.(00:12) tem que dar muita atenção mesmo. Tem que dar 
muita atenção. 
Daniela: É verdade. É a chave do negócio. Bom, eu tinha falado pra gente poder fazer, ver 
os vídeos. Eu fiz algumas filmagens né? É...quem disponibiliza o vídeo. Não vai ser nada 
obrigatório, mas quem disponibiliza o vídeo pra gente poder ver? Uma de vocês 4. Até o da 
Net, tá aqui também. E ai? 
Sandra: Ué, mas se já tá liberado a muito tempo?  
Daniela: Já tá liberado? 
Sandra: O meu tá liberado faz tempo, esqueceu? 
Daniela: A sim, é verdade. A gente pode de repente ver o da, uma parte do da...sandra, mas 
eu queria mostrar pelo menos mais um.  
Marcia: pode ser o meu. 
Daniela: pode ser o seu? Deixa eu ver...deixa eu ver...deixa eu ver, deixa eu ver...por isso é 
que eu não botei já na apresentação. Porque eu gosto de pergunta quem disponibiliza. De 
quem tá... 
Sandra: O meu tá disponibilizado há tempos... 
Daniela: A vontade...a vontade... 
Sandra: Agora sabe um...quando você puder que eu tenho vontade de ver...o primeiro que 
você fez, porque eu não lembro... 
Daniela: ah ta, então a gente usa hoje. Perfeito! 
Sandra: Eu não lembro. O primeiro, que ela falou não...que eu sei que eu era totalmente 
diferente. E ele também. Mas faz tanto tempo que esse eu não consigo lembrar.  
Daniela: Então a gente vê....deixa eu aumentar aqui um pouquinho...nao sei se a gente vai 
conseguir ouvir muito bem não...mas vamos lá. Então assim, vamos tentar ver no vídeo 
todas essas coisas que a gente conversou.. a questão da atenção, de como um ficou perto 
do outro, se ficou longe, se ficou de frente, se ficou de trás, se alguma coisa atrapalhou, se 
na brincadeira realmente  ele se manteve na brincadeira, se ele ficou pulando de 
brincadeira, se ela conseguiu, né? Chamar atenção dele pra ele ficar naquela brincadeira o 
tempo todo. A, outra coisa, que é importante, quem escolheu a brincadeira? Se foi mantida, 
a brincadeira que a criança escolheu ou se foi a brincadeira que o adulto escolheu. Tá? 
Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa...se conseguiu desenvolver história. A gente 
não quer que a criança fale frases? Então claro, ajuda muito a gente falar. A....o pote! O 
livro! Mas também precisa mais do que isso porque se não a criança só vai falar livro, pote. 
A gente não quer que ela faça frases? Então assim, quando na brincadeira, quando a gente 
desenvolve uma história. A gente não precisa usar frases pra desenvolver história, então já 
é uma forma de fazer isso pra criança já perceber. Eu tinha falado, né? Foi com a Net, tentar 
fazer, usar as fichas também pra frases? Foi né? Então voltando um pouquinho a história 
das fichas. Essas fichas assim, são geniais. Geniais, adoro essas fichas! Então assim, a 
criança que de repente já esta falando 2 palavrinhas, a gente pode usar as fichas não só pra 
criança falar a maior parte dos sons das palavras, mas também ajuda na parte das frases. 
Vou fazer melhor, do que eu mostrar. Que tal a net mostrar?  
Net: (03:31) 
Daniela: A sim! A sim! A sim! A sim! Toma! Como é que você fez com o Wendel? Pra poder 
ajudar ele a formar frases? 
Net: Assim, às vezes a gente ficava (03:49) brincando, ai ele falava assim. Mamãe cadê a 
Amanda? A Amanda saiu...a gente começava a ler aqui. Amanda saiu...ai ele repetia. Ai ele 
botava o dedinho encima. Amanda saiu... 
Daniela: Muito bem 
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Net: Ai as vezes também assim, papai...ele falava assim cadê o papai? Ai eu repetia com 
ele. Ai a gente ficava assim, cadê papai? Ai ele sempre repetia, o que eu fazia com ele. E às 
vezes assim...eu contava...ele gostava muito da historinha do bambi ai comprava a 
revistinha, ai a gente lia. Ai eu comprava assim a revistinha do bambi, ai eu falava assim i, 
esse aqui é o bambi. Olha a mamãe do bambi! Como é que era a mamãe do bambi? O 
nome da mamãe do bambi? Ai ele repetia. Assim, na historinha do bambi eu já tirava as 
frasezinhas pra ele ficar repetindo. Ai contava as fichinhas. Ó, esse aqui é o bambi. Ai ele 
repetia, bambi...esse aqui...é o coelhinho, esqueci o nome do coelhinho. Ele repetia...ai a 
gente ia repetindo as frasezinhas. A gente tirava... 
Daniela: da história 
Net: Das figuras, da historinha e depois repetia com ele. Pra ir botando as fichinhas. Ai ele 
sempre repetia. 
Daniela: Você acha que isso facilitou? 
Net: A muito! Porque eu com ele assim, a gente comprou muita revistinha... 
Daniela: A legal! 
Net: A gente passava ali na caçula, ai é 1 real a revistinha. Ai eu comprava. Ai um dia eu 
comprei do bambi, que ele gostou primeiro. Ai depois comprei da branca de neve, teve uma 
outra que eu também comprei. 
Daniela; E ele, que escolheu a historia? 
Net: Ele que escolheu. A que ele gostava mais era o bambi...Ai todo dia eu sentava com ele 
e a gente já aproveitava, lia a historinha, ai depois quando ela passou a coisa das fichinhas 
né? Ai a que ele escolhia mesmo a gente falava a...as frasezinhas pequenas. 
Daniela: O que que é importante? Agora, por isso que e perguntei né? Quem escolheu? 
Porque você precisa ser do interesse da criança lembra? Da mesma forma a brincadeira. 
Que que aconteceu algumas vezes? Agora falando da brincadeira, é...se a criança pega um 
brinquedo. Quando ela escolhe um brinquedo, ela já tá dizendo o que que ela quer fazer. 
Tá? Se alguém não acompanha isso, dificilmente ele vai pra outra brincadeira. Ele vai insistir 
no brinquedo...ai o que que vai acontecer depois disso? Ai a mãe, não sei se é, ai vocês me 
digam, se é a dificuldade pra desenvolver a brincadeira com aquele brinquedo ou se é pelo 
fato de você se sentirem na...no papel de determinar qual é a brincadeira. Não sei, vocês 
que vão me dizer. A gente de repente vendo o vídeo, vai descobrir. Então, é importante que 
a criança escolha, porque ela tá dizendo o que ela quer fazer. No caso da brincadeira, não 
tô falando de situações assim, que ela pode se colocar em risco, ou do que ela não pode 
fazer não tá? Da mesma forma o livro, ela tá...é importante que ela escolha, porque ela ta 
dizendo que assim, bom, se você pegar esse livro mais tarde pra ler comigo eu vou querer 
ler. Se for de algum livro que eu não queira, não vai acontecer... 
Net: E os outros...desculpa te cortar... 
Daniela: Não...pode falar... 
Net: Os outros ele não, ele não dava atenção. Eu lia com ele, mas ai ele não estava nem ai.  
Daniela: Pois é... 
Net: Mas ai quando e ele falava assim, mamãe bambi...ai a gente ia deitava no sofá ou na 
cama e começava a ler. Ai ele ficava apontando com o dedinho, né? A esse aqui é o bambi, 
né mamãe? Esse aqui é o paizinho do bambi. E a lá o outro morreu. Ai ele sempre..(07:27), 
mas quando era outra historia ele não dava, ele não me dava confiança. (risadas). 
Daniela: Entendi. Então você viu na prática o que funciona e o que não funciona. A partir do 
momento que ele passou a escolher a história, pois é isso que acontece... 
Net: ele dava mais atenção, quando era eu que escolhia. Ele não dava atenção, ai ele ficava 
olhando pra mim assim, mas ele falava...esse acabou, esse acabou! Nem começava direito, 
já tinha acabado. 
Daniela: Pois é... 
Net: Ai eu ia e pegava outro. 
Daniela: Viu como faz diferença? Nesse momento a criança que tem que comandar, na hora 
da brincadeira, de escolher o livro. Claro, se de repente vocês estão num lugar, que tem 
vários livros. Tem os livros mais baratos e os mais caros. Se de repente a criança vai lá e 
escolhe um lá caro a beça, que não dá pra comprar, simplesmente não leva. Mostra pra 
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criança o seguinte, ó esses aqui que são os mais baratos, você pode escolher um...ai hoje 
dá pra gente poder levar. Dá próxima vez, quando a mamãe juntar mais dinheiro, a gente vê 
se pode comprar desse outro, mas hoje a gente vai precisar escolher um desses. Ai de 
repente dá 3 ou 4 opções, entendeu? Não que a gente tenha que fazer tudo que a criança 
quer, tô tentando diferenciar isso. Não sei se eu tô conseguindo. Mas assim, dentro do que a 
gente tem pra escolher, o que que a criança escolhe que a gente pode entrar na brincadeira 
da criança, porque vai ficar mais fácil da gente ter retorno dela, tá? Então vamos ver o 
vídeo? Deixa eu arrumar aqui....assim tá bom pra todo mundo? 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Vamos observando, depois a gente vai comentando... 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: É longe que quase não dá pra escutar, né? Mas (09:21) só se eu desligar aqui um 
pouquinho... 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: (sorri)  
Márcia: Isso ai ó! 
Sandra: A ele tá rindo por você não saber onde tá? 
Márcia: (sinal afirmativo com a cabeça) 
Sandra: A tá. 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Quem que escolheu o brinquedo? 
Márcia: Foi eu! 
Daniela: Foi você? 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: E porque que você apresentou já o brinquedo? 
Márcia: Porque eu não sabia montar aquele outro... 
(risadas) 
Márcia: Ai eu já passei pro outro. 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: Mas ele gostou mais de montar.. 
Márcia: Foi 
Sandra: e você não soube montar o (10:20) 
Márcia: Isso. 
Sandra: Pra não passar vergonha. Agora tá passando...(risadas) 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ó, mas uma coisa interessante. Ela falou o nome...ela ta falando o nome dos 
personagens e ele tá repetindo. Vocês ouviram? A criança só vai repetir aquilo que ela ouvir. 
Se você não falar pra ela, não tem como ela saber. 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ó repetiu...viu ela falou e ele repetiu...se ela não falasse ele ia falar alguma coisa? 
Márcia: Não 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: Você falou o nome errado pra ele? 
Márcia: Não. É o seu barriga! 
Sandra: Aquele não é o nhonho não?  
Márcia É o nhonho? 
Sandra: É o nhonho! 
(risadas) 
Sandra: O chaves eu conheço querida! 
(RISADAS) 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Mas essas coisas as vezes acontecem...sem problema.. 
Sandra: É pai e filho, né? normal. A esse ai é aquele burrinho do Shrek. 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Mas o que que tava acontecendo? É...você tava mostrando pra ele, mas ai quando 
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ele pegava pra olhar assim, o que que você tava fazendo?  
Márcia: A eu tava prendendo, tirando..tava mordendo... 
Daniela: (12:34) ele tava querendo provar que o seu barriga era o nhonho...(risadas). Que 
nhonho, era o seu barriga! 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Ó repetiu de novo. Burrinho! Viu como é importante a gente ta o tempo todo falando 
pra criança o nome das coisas? (assistindo o vídeo) Acho que tá suficiente pra todo mundo, 
só pra gente comentar?  
Net: Ela não deixou ele brincar com nada 
(risadas) 
Sandra: (13:16) 
Daniela: então vamos fazer nesse momento, o momento da serra elétrica não. Mas assim, 
é...porque que é interessante a gente usar os vídeos né? Eu tento ter muito cuidado na hora 
que a gente escolhe, por isso que eu pergunto, quem disponibiliza. Quem de repente não se 
sentir a vontade de usar o vídeo. Não tem problema nenhum. Mas assim, é importante, mas 
assim, aqui a gente esta tentando descobrir junto o que que pode tá facilitando a fala da 
criança e o que de repente não. Eu acho que a gente encontrou das 2 coisas. Uma que você 
tava falando o nome de tudo. Isso foi ótimo! E qual foi a resposta que a gente teve?  
Márcia: que ele repetiu... 
Daniela: Ele repetia...maravilha ótimo! Agora, é...por isso que a filmagem é interessante, de 
repente se eu só tivesse visto a brincadeira, né? E lembrasse de algumas coisas, talvez eu 
não pudesse reproduzir tudo isso. Eu não ia lembrar, mas viu como é interessante assim? 
Foi no automático e vou te falar, ter trocado o nhonho, por seu barriga...os 2 são barrigudos, 
ok, né? Se tivesse trocando professor girafales pelo seu barriga é outra coisa... 
Sandra: Mas eu acho que bem no fundo ela trocou o seu madruga não foi não? 
Márcia; Naooo 
Daniela: Não, não foi não.  
Márcia: Foi o seu barriga! Foi o seu barriga! Que eu falei... 
Daniela: Foi o seu barriga... 
Márcia: Foi o seu barriga que eu falei... 
Sandra: Ah tá. Ta bom então. 
Daniela: Mas assim, isso acontece e provavelmente é assim, quem é que tá mais tempo 
comigo, a Net, a Sandra...provavelmente eu já troquei alguma coisa também falando, de 
repente sei lá mostrando a chupeta pra criança e falar que é ventilador...com certeza! Tem 
coisa que a gente fala, e não para pra pensar. 
Net: É porque na hora a gente fica nervosa... 
Daniela: Também. Pois é, ainda tem a filmagem... 
Sandra: A gente também só nota nossos erros quando a gente vê a filmagem...a gente (sinal 
de que sem a filmagem passa despercebido) 
Daniela: Eu também....quando eu fiz a filmagem, né? Minha com o Leandro da brincadeira. 
Eu vi que teve algumas coisas que, por exemplo, eu perdi que eu poderia ter feito alguma 
abordagem, que eu poderia ter aproveitado, eu vejo muito isso. Então eu uso até os vídeos, 
é...quando eu tô atendendo pra poder ver assim, poxa...podia ter aproveitado essa hora ou 
então não era hora de falar isso pra ele, não era hora de tentar essa brincadeira. Eu podia 
ter tentado mais a outra, entendeu? Então assim, é mais pra gente poder estudar porque a 
gente só sabe falar daquilo que a gente tá vendo...e difícil a gente falar daquilo que a gente 
não tá vendo...então assim, não é pra gente fazer ninguém de Judas aqui não, tá Márcia? 
Mas é pra gente pensar junto. E é importante que a gente e as outras mães também vejam 
algumas coisas porque no que elas estão vendo na sua filmagem. Elas vão passar a ver nas 
delas também.  
Sandra; Eu aprendi. 
Daniela: Entendeu? E ai a gente...todo mundo aprende junto. Mas é...você viu isso de...que 
você mostrava o brinquedo, mas você talvez você quisesse mostrar o maior número de 
brinquedos pra ele, né? Pra isso até funcionaria, porque ai você teria mais oportunidade de 
falar vários nomes, mas, por exemplo, você acha que conseguiu desenvolver uma 
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brincadeira com ele?  
Márcia: Não.  
Daniela: De repente ficou muito no esquema de que que isso? Que que é aquilo?  
Sandra: Não, é o vídeo dela tá me lembrando daquele dia que eu tava querendo mostrar 
que ele sabia aquelas 3 cores. Azul, amarelo e vermelho. E eu fiquei ai a Daniela filmou, ai 
depois...acho que você errou ai...ai você me explicou né? Que não era daquele jeito.. 
Daniela: É, não na verdade eu quis dizer assim, é...talvez a preocupação dela naquele 
vídeo...eu não falei que você errou não, eu não falo isso não... 
Sandra: não você falou com essas palavras, ma é que eu tô indo lá, que no caso, eu errei 
mesmo, eu errei feio! 
Daniela: Não... 
Sandra: Eu tava preocupada de mostrar pra ela que ele sabia, porque em casa ele faz, só 
que aqui ele tipo assim, ele não tava afim, e eu querendo forçar porque eu queria mostrar 
pra ela que ele sabia, não foi isso? 
Daniela: Então de repente, às vezes a filmagem fica, né? Quando acontece a brincadeira da 
mãe com a criança, as vezes fica mais nessa preocupação de mostrar o que que ele sabe 
fazer. E de preencher o espaço vazio, entendeu? porque se de repente ele não respondeu, 
eu já mostro outra coisa pra não ficar aquele buraco. Só que as vezes o buraco é 
importante. A gente não conversou um pouco que esperar a criança tentar falar alguma 
coisa é importante? Se não tiver buraco, se a gente tampar o buraco já falando outra coisa, 
a gente acaba com aquele espaço da criança pra ela poder falar, entendeu? Da mesma 
forma na brincadeira, se a gente já de imediato já esta com outra brinquedo, já tira a mão, 
né? Já tira o brinquedo da criança, já da outro, a gente não dá espaço pra a brincadeira 
acontecer, ele mostrar alguma iniciativa e daí, daquela iniciativa da criança a gente tentar 
desenvolver a brincadeira. Tá? Que mais que vocês viram?  
Márcia: pode falar... 
Sandra: Não, eu tô achando mais engraçado porque eu não esqueci que você também não 
conseguiu montar, mas isso também já aconteceu várias vezes comigo ou eu montar do 
jeito errado.  
Daniela: Mas assim, e ai, na verdade, aquele brinquedo não teria só essa forma de brincar, 
só de encaixar. Claro que a gente pega encaixa, porque é um brinquedo de encaixe, mas 
poderia brincar com o carrinho, só com a parte de baixo ou então brincar de fazer uma torre, 
botar um em cima do outro. Então assim, é...a gente não precisa ficar presa ao que o 
brinquedo, ao que  agente espera que o brinquedo possa fazer. Ou então eu poderia pegar 
um brinquedo e ó...fez barulho, faz você também, Tum, Tum, vamos fazer um ritmo? Vamos 
fazer uma música? Eu bato aqui, Tum, Tum e você faz também! Tum, Tum, a gente pode 
inventar. A brincadeira é livre pra gente fazer o que a gente quiser, entendeu? Ou ainda, 
poderia inventar uma história...a, é...vamos brincar de carrinho? Vrum, vrum, vrum...mesmo 
que a outra peça não tenha roda, podia fingir que era carrinho, entendeu? Se a gente quer 
que a criança mais tarde fale de coisas que não estão aqui agora, porque a gente não fala 
isso? Você não soube falar de um vídeo que aconteceu lá trás...(19:27) pra gente poder 
comentar dele, né assim? (19:29) agora, mas é de alguma coisa que aconteceu antes. Da 
mesma forma com a criança. A gente ensina isso também na brincadeira. Como? Primeiro a 
criança pega um objeto é porque eu não tenho nada aqui, mas, por exemplo, finge que eu 
tenho um telefone de brinquedo e ela pega o telefone. Alô! Ela tá imitando uma cena do a 
dia a dia, depois que que a gente quer que a criança faça? Pegue uma outra coisa, sei lá, 
pegue um negócio desse...alô! O que que ela tá fazendo? 
 
 
Vídeo 20 
 
Sandra e Márcia: (Fazem uma brincadeira de se abraçar) 
Daniela: Vai de novo, desde o abraço... 
Sandra e Márcia: (repetem a brincadeira) 
Sandra: A eu tô tão empolgada que eu até esqueci de falar com você! 
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Daniela: Conta ai que que houve? 
Sandra: Na quarta-feira, você não pode vir, ai ficou só a (00:15), ai ficou aquele hábito dele, 
de ser as 2. Mas tudo bem, ele brincou se divertiu. Foi pra casa. No outro dia, tinha que ir 
pro colégio. Levei. Ele queria pegar o ônibus pra vir pra cá. Ai ficou no colégio chorando. 
Tudo bem ficou. Ai quando foi ontem, o pai foi comigo levar, ai ele começou a chorar e levou 
pra casa. Não deixou na escola. Ai ele, olha, então amanhã, amanhã você vai ver a Daniela. 
Ai você vai, você brinca. Ai eu falei assim, eu pensei, amanhã não é dia de consulta, é dia 
de reunião. Sinal de que o meu marido não escutou nada do que eu falo, que eu sempre 
digo pra ele que o Leandro fica com a minha mãe e eu venho pra cá. Ele não escuta nada 
do que eu falo, ele pensa que sábado o Leandro fica aqui também e eu já falei com ele 
várias vezes. Acho que ele tá olhando, mas ele não tava escutando. 
Daniela: Mas de repente, o que que me passou pela cabeça? Pode até ser que ele tenha 
ouvido o que você falou, que ele tenha entendido, mas na verdade ele queria acabar com o 
problema atual. Qual era? Do Leandro ficar chorando porque assim, associando que ele 
ficou chorando porque na quarta-feira eu não tava aqui.  
Sandra: É, mas ai ele não entendeu realmente. Eu acho que foi isso mesmo, ele não 
entendeu, tipo assim, ele achaque ele tem que chegar aqui e que tem que estar as 2.  
Daniela: Entendi. 
Sandra: Ai eu falei, ai meu deus do céu! Ai ele, tá vendo. Ele se apegou a ela, mas é assim 
quando a criança gosta, gosta mesmo! Ai eu fiquei pensando. Que ela nunca saia dali. Se 
não eu tô perdida, meu filho vai ficar totalmente rebelde. 
Daniela: Não, calma. Também não é assim, né gente?  
Sandra: Mas ele ficou.  
Daniela: É mesmo? 
Sandra: Ficou rebeldinho mesmo.  
Daniela: Mas aqui ele ficou bem, isso que é de...e esse stress de...? 
Sandra: Não  
Daniela: Ele ficou normal aqui? O que normalmente fica? 
Sandra: É, ele chegou...Daniela, primeiro ele ficou batendo na porta. Eu falei, ó a luz tá 
apagada. Não chegou ninguém ainda, ai depois disso a (02:13) ligou, ó a (02:15) já esta 
chegando. A Dani não vai vir hoje não. Ai ela entrou e falou com ele, ele olhou ai foi lá 
brincou, tirou o sapato sozinho.  
Daniela: Olha que legal! 
Sandra: Agora ele tá tirando o sapato sozinho! Ele mesmo tira a sandália e puxou...nao é 
colchonete não né? É outro nome, que eu não sei. Ai puxou pra poder brincar, brincou 
normal. Mas ele sentiu realmente a sua falta. 
Daniela: A que bonitinho! 
Sandra: Sentiu tanto que eu mandei uma mensagenzinha pra você. 
Daniela: Eu vi, eu vi, eu respondi...tanto é que eu confirmei o horário né? 
Sandra: Aham. Foi isso. 
Daniela: Ó...Olha que cabelo elegante! Que isso hein! 
Sandra: Hoje, eu sempre falo que fico no meio, pegaram meu lugar! Mas tudo bem! 
Daniela: Chega um pouquinho mais pro lado da Márcia, é..Deise. Isso! 
Deise: I hoje a Márcia esta ai ê... parabéns! 
Daniela: êeee 
Sandra: Mas tá faltando uma... 
Márcia: Mas semana passada eu vim! 
Sandra: E você não veio! Melhorou? 
Deise: Graças a deus melhorou! 
Sandra: A que bom!  
Daniela: Que bom! A net avisou que não podia vir. Acho que ela tinha até comentado na 
semana passada, já uma possível reunião da escola e tal. E a Milena que chegou a vir uma 
vez, bem no comecinho, a mãe do Daniel. Talvez a Sandra lembre.  
Sandra: A bem antes, acho que foi uma pessoa (03:30) 
Daniela: É, uma bem no comecinho, mas ai ela não pode vir. Ela vinha hoje e tadinha, ela tá 
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super preocupada me mandando até mensagem. Por favor, não me tira do grupo, que não 
sei que... 
Sandra: Todo mundo! 
Daniela: Eu achei até bonitinho, mas é...claro que eu não vou tirar a...ai eu ate não respondi 
pra gente poder começar no horário, mas ela esta com um problema com a sogra e tal e ai o 
esposo foi resolver lá e tal. Lá porque parece que a sogra tá com problema de pressão alta. 
E ai ela teve que ficar com as crianças e ela não pode vir. Que ai com criança realmente fica 
mais difícil e tal, a gente teve a experiência aqui da elisangela com o Jorginho e ficou mais 
complicado. A é, a elisangela ainda não chegou, mas ela sabe que é hoje. É...que mais? E a 
Vera Lúcia, lembra dela? Alguma de vocês tava no dia que ela veio. Uma bem fortinha. Que 
veio até com o esposo no dia.  
Márcia: A! Uma baixinha! 
Daniela: É 
Márcia: Aham! 
Daniela: Ela, na semana passada ela não veio, né? Ela veio só na outra, ai eu liguei pra ela 
avisando que ia ter da semana passada. Ai ela falou que vinha, mas acabou não vindo. Ai 
ontem eu liguei pra casa dela deixei recado com a mãe, avisando que ia ter. Ela não tava 
em casa, liguei pro celular, mas ai ela não atendeu. Não sei, não viu. Ai eu mandei 
mensagem, ai eu já, assim, tentei, das possibilidades que eu tinha como. Estão as 3 
gatinhas aqui no vídeo. Estão as 3 gatinhas. Então comecemos. Alguém tem alguma coisa 
pra contar de novidade? 
Sandra: A (olha pra Deise), ela tem... 
Daniela: A começar pelos cabelos soltos 
Deise: É, cabelos soltos. 
Sandra: A vaidade feminina. 
Deise: A eu achei tão bonitinho essa semana,  essa semana, essa semana, segunda-feira 
passada...é... 
Sandra: Não importa o dia, conte o fato.  
Deise: (05:41) foi numa quinta-feira, é a “gente fomos” (05:45) eu achei assim, (05:47) é...a 
gente fomos no Guanabara tá. Quando eu sai de casa eu falei vamos no Guanabara, ai ele 
mãe “abara”? Ai eu falei é “abara” ai tá. Soltamos do ônibus, o Guanabara fica um ponto 
depois né? Soltamos do ônibus depois do Guanabara, (06:09) ai tá. Ai andamos um pedaço, 
ai meu filho parou, mãe...guanabara. apontou pro letreiro do Guanabara, mãe Guanabara. Ai 
eu, ué...eu e José olhamos um pra cara do outro, ué José como é que ele sabe que o 
Guanabara é aqui?  
Daniela: Olha que legal! 
Deise: Eu falei como é que ele sabe. que ler ele não sabe, saber ler ele não sabe não. Será 
que ele gravou pelo letreiro? Pela cor... 
Daniela: Exatamente isso. A criança vai fazendo, assim, Guanabara é uma coisa, é, por 
exemplo, o MC donalds. A criança não lê Mc Donalds, ainda mais porque é muito difícil, mas 
pelo M amarelo, grande, entendeu? então a criança no inicio, antes de aprender ler e 
escrever mesmo, pedacinho por pedacinho, depois entender qual é a palavra, ela vai 
identificar pelas cores, pelo formato da letra, pelo tamanho da letra. 
Deise: Eu falei, gente que incrível! E engraçado que não tava de dia, tava de noite, né? Pra 
enxergar também o letreiro de noite assim, mas ai eu falei gente esse pequeninho tá muito 
esperto! 
Sandra: Mas você já reparou, eu também que o Leandro também, não agüenta ver um 
comercial do Guanabara. Só que ele tem uma mania, ele corre e beija a televisão. E... na 
hora, eu não agüento, na hora o comercial do Guanabara, e do sabonete dove, ele vai 
correndo. Ele ama esses dois comerciais, que eu nunca vi.  
Daniela: A é? 
Sandra: É o dove e o Guanabara, eu não sei. E tem o Dolly também, mas o Dolly é 
ainda...tem a garrafinha, é engraçadinho, tem aquela garrafinha que tem o olhinho.. 
Márcia: O bonequinho dançando  
Sandra: É, é mais engraçadinho...agora o Guanabara e o dove. Ele levanta e gosta também.  
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Daniela: É, mas a questão do Guanabara chama atenção por conta das cores, as vezes 
dependendo também da época do ano né? Eu acho que eles também colocam, por 
exemplo, na páscoa eu acho que tinha também um monte de coelhinhos que não sei que... 
Sandra: A é verdade e vão modificando né?  
Daniela: Agora por mais que o Ezequiel não tenha assim, lido, gua-na-ba-ra, mas ele ficou 
atento, as cores, a forma da letra...ao que isso tava associado e fora que é o tipo de coisa 
que vocês podem ir estimulando. Guanabara, MC donalds, Caixa econômica, que o inicio da 
leitura é exatamente nessas situações é como se a criança fotografasse aquele formato da 
letra, as cores, pra mais tarde que...vamos pensar. Quando a gente vai ler, a gente precisa 
reconhecer qual é a letra, né? Saber qual é a letra, saber qual é o som que aquela letra tem 
sozinha e qual é o som que aquela letra tem com as outras letras da palavra. Então no inicio 
de tudo isso, desse trabalho mais difícil, é o reconhecimento das...da...do formato da letra, 
de qual é a letra. Então já uma coisa que vocês  podem estimular a questão da leitura, 
porque ai tudo que ele vê e em forma que eles virem em forma de palavra de letras, eles vão 
querer saber o que que é, então isso já desperta curiosidade, entendeu? Então, outra coisa 
também que vai estimular. Quando a gente tiver falando mais formas de estimular com o 
livro, quando a gente le a história pra criança. Isso eu já comentei aqui, quando a gente le a 
história pra criança, com ela do lado da gente, mostrando é...as figuras, contando a história. 
A gente tá mostrando pra criança desde pequenininha que existe uma relação, entre aquilo 
que a gente tá falando e o que tá escrito. Então a gente já esta dando o modelo pra criança 
desde pequeninha quanto ao hábito de leitura. Porque assim, o que que eu já escutei 
algumas vezes? A, ele é muito preguiçoso pra ler...ele não quer ler, ele lê muito devagar, 
que não sei que nan, nan, nan, mas ai quando a gente pergunta quanto aos hábitos de 
leitura dentro de casa, ninguém tem hábito de ler. É...ou ainda, não tô dizendo que as 
pessoas tem que ler romance, livro grosso, não é isso, mas até o fato de ler uma cartinha 
que chegou na frente da criança, i, chegou uma carta pra mamãe! Vamos ver o que que tá 
escrito? I, chegou a conta de água, será que veio alta? Viu ver aqui...então mostrar que tudo 
é leitura né? a gente pode tá tentando ler várias coisas, isso já tá mostrando pra criança que 
a gente precisa ler, saber ler pra conseguir viver....pra conseguir participar melhor, quer 
dizer, viver é um pouco forte, né? Mas assim, participar melhor do mundo, porque tem 
informação que só vem escrita. Não é verdade? Não chega lá o carteiro, Dona Deise...sua 
conta de luz passou dos R$ 100,00. Não é? Ainda não é assim, então a gente precisa ler ou 
então que alguém leia pra gente, entendeu? Então o que que a gente vai tentar assim o 
tempo todo, não sei se vocês já pegaram essa idéia. A gente pode estar estimulando coisas 
mais lá na frente, desde pequenininho. Essa questão do hábito de leitura, então é uma das 
coisas mais importantes. Porque as crianças que começam com algum atraso na fala podem 
ter dif....podem não é uma certeza, mas podem ter dificuldade de leitura e escrita mais pra 
frente, lembra que a gente conversou que até os 6 anos a criança tem que estar falando 
todos os sons da fala. Porque aos 6 anos começa a alfabetização e ai se a gente fala, se a 
gente escreve como a gente fala ou se a gente fala trocando os sons na hora de ler e 
escrever também isso vai aparecer, tá? Mas olha como foi legal. Uma coisa que a Deise 
trouxe, na questão da leitura, é um tipo de leitura sim, mas é um tipo de leitura mais simples, 
né? Você sabe que ele não leu, gua-na-ba-ra, mas ele já reconheceu, o que vai facilitar 
trabalhar isso todo dia, né? caixa econômica! Mc donalds, habbibs... 
Deise: Ai ele fala, mãe “four”, mãe “four”  
Daniela:  Carrefour, isso ótimo! 
Deise: agora mesmo quando eu sai, ele mãe, mãe, Guanabara? Ai eu falei não. Carrefour? 
Não. Mãe não vai em Carrefour, mamãe não vai no Guanabara, mamãe vai pra (12:18)...pra 
(12:21) mãe? 
Daniela: Ele tá repetindo muito mais não tá? 
Deise: É, tá... 
Sandra: Falando em leitura cadê o livrinho que você prometeu?  
Daniela: Qual? 
Sandra: Tava ai e você falou que só ia mostrar essa semana.  
Daniela: Ai meu deus! 
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Sandra: É, tinha um livrinho ai.... 
Daniela: A é verdade! 
Sandra: (12:36) Aquele livro... 
Daniela: É verdade 
Sandra: Não esqueci não...você falou...só semana que vem! 
Daniela: É verdade. Que que eu tô pensando? Hoje, eu pensei da gente falar um pouquinho 
de tipos de brincadeira que é a questão do livro vai entrar, não pensei em entrar muito no 
assunto da...do livro hoje, mas eu vou...quando a gente falar mais de livro. Assim, a gente 
de repente vai usar num momento mais pra como usar o livro pra poder estimular, e tal, não 
esqueci não. É que você falou agora, ai eu falei assim, ai meu deus, que que eu prometi 
fazer que eu não pensei em fazer hoje. Mas me lembra, me lembra, isso mesmo eu vou de 
repente até... 
Sandra: Você chegou até ler o título né? Assim...nao me lembro nem qual era o titulo... 
Daniela: A não confunda...é... 
Sandra: Nem lembro o título 
Daniela: A deixa eu falar só no dia do livro? A deixa? 
Sandra: A então tá bom! Adoro, adoro...(13:28) 
Daniela: Na verdade, eu posso estar até associando. Foi bom até você ter falado isso. Vou 
estar tentando, não sei se eu vou contar no mesmo dia, mas de repente em sábados 
seguidos do livro e de música. Como estimular com música, que tem uma parte que vai ter a 
ver... 
Sandra: Ainda não consegui musicoterapia, tô triste. 
Daniela: Entendi... 
Sandra: Aqui em Caxias tá difícil de achar. 
Daniela: Tá. No Sirius não teve mais né?  
Sandra: Ano 
Daniela: E a...depois procura a Cintia mãe do Gustavo. Um pequenininho, branquinho, de 
cabelo bem enroladinho... 
Sandra: Eu posso não estar lembrando    
Daniela: Porque ele esta fazendo ginástica olímpica. Eu vi um vídeo dele na internet... 
Sandra: Nossa, e o Leandro gosta. 
Daniela: Um barato! 
Sandra: Ficar revirando. 
Daniela: Aham, exatamente! 
Sandra: A Eliane na quarta-feira revirou e ele achou um máximo, vai com a sua coluna vai! 
Fica revirando ele ai... 
Daniela: A por falar em coluna a minha fisioterapeuta me deu um esporro, porque 
naquele....não sei se foi com o Leandro ou com outra criança que eu fiquei...acho que não 
foi, acho que foi com o Calebe. Eu fiquei pulando na bola, só que ai nisso...a coluna tá 
fazendo assim, (estalando), porque eu pulo na bola, e ai ela falou pra eu não fazer isso de 
jeito nenhum. Até eu posso colocar a criança na bola, mas pra eu não sentar na bola.  
Sandra: Bota as mães pra sentar na bola. 
Daniela: É isso ai. Só não pode a mãe ter problema na coluna também, né? Se não lasca 
todo mundo. 
Sandra: A! 
Daniela: Não. É, vamos lá. Mas foi bom você ter trazido isso, né? O Deise...foi bom, tá 
vendo? Porque ai a gente acaba discutindo outras coisas. Tem alguma novidade do 
Gabriel? 
Márcia: Não, não.  
Daniela: Não? Nada? Nada?  
Márcia: A, assim, ele tá mais assim, falante agora. Ele tá muito falante. Ai tem vezes que o 
irmão dele fala assim, mãe esse garoto não vai parar de falar não, mãe?  
Sandra: Fala não, deixa ele falar! 
Márcia: Ele tá falando demais mãe! Eu falei, não ele tem que falar mesmo, ele tem que falar 
mesmo e você tem que ajudar ele a falar as palavras direito. 
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Daniela: Olha, e ai essa novidade ela não conta não né? Ela guarda só pra ela, né? 
Danadinha 
Sandra: Não, eu tenho até uma novidade, mas essa novidade eu tenho que mostrar só que 
não dá pra mostrar aqui, porque é no celular. Porque ela falou assim, pra mim sabe? Foi na 
quarta-feira retrasada... 
Daniela: É, vai falando. 
Sandra: A eu vi o Leandro dando tchau, mas as outras palavrinhas que ele fala, eu não 
vi...ela, fala eu acredito e anoto. Ai ele tava falando uma frasezinha e eu filmei. Só que é na 
música, né? Vendo DVD. 
Daniela: Mentira? Mas isso é ótimo! 
Sandra: Ai...eu gravei. Ai depois você mostra, porque vai demorar um pouquinho até você 
chegar no ponto, né? Ai vai rodar, ai vocês vão ver no ponto. 
Daniela: Mas ai você vai fazer esse vídeo pra mim também, é isso?  
Sandra: Tá no celular, tá aqui! 
Daniela: A mas pra eu passar pro DVD... 
Sandra: É, não...mas eu tô dando um jeito. Eu tô vendo um jeito até daquele mesmos...eu 
acho que eu vou procurar outra pessoa... 
Daniela: (16:19) CDs... 
Sandra: A ta...vou ver se ali conserta ou se eu consigo com outra pessoa porque tá ficando 
errado.  
Daniela: Um eu consegui, mas o outro...sabe quando a gente joga vídeo no youtube e 
parece que tá carregando? 
Sandra: Não, mas um você não falou que não tinha nada. São 2, o 1º tava sem som eu te 
falei, falava um negocinho e cortava  
Daniela: A então é isso mesmo. Um eu não consegui ver nada, que nem daqueles que você 
me passou pelo cartão e o outro ta acontecendo isso. Parece que ta carregando o vídeo, 
mas na verdade você não consegue ver o vídeo assim sem essas quebras. Ai eu lembrei de 
trazer um pra você poder ver.  
Sandra: Eu vou levar...acho que é o computador mesmo ou sei lá... 
Daniela: Então, então...ai gente que susto! Então o Leandro falou uma frase dentro de uma 
música, tava numa música?  
Sandra: É, o grilo feliz. Tem um dvdzinho. A minha prima vende DVD e eu comprei...a leva 
esse ai que ele vai gostar. Eu peguei e olhei assim e falei assim, poxa ele não vai gostar 
desse DVD, ai eu botei a primeira vez ele nem tchun, ai não gostou e foi lá pegou a minha 
mão e mandou eu tirar. Ai eu tirei. Ai no outro dia, tava lá assim, ele pegou ai né? pedindo 
pra eu colocar. Ai eu fui lá coloquei...ele gostou 
Daniela: Como é que ele pediu? Ele te mostrou o cd? 
Sandra: Ele pega o DVD ou se não, ele pega a minha mão...e manda e fica mostrando. Não 
é apontando não, ele olha. Tipo coloca. 
Daniela: Mas já é muito bom! 
Sandra: não apontou não, apontar ele só apontou uma vez, com o indicador. 
Daniela: Mas, só dele olhar, já é muita coisa... 
Sandra: Ai ele olha pro DVD. 
Daniela: Que legal!  
Sandra: Ai a frase é...ai eu vou falar só esse pedacinho, só isso assim, que ele 
gravou...assim é bem melhor!  
Daniela: Nossa, que frase grande! 
Sandra: Só que o bem, você não escuta muito bem não. Agora o restante...e o engraçado é 
que a música canta,  ai depois dá aquela...tipo karaokê pra pessoa cantar. E eu acho que 
ele gravou aquela frase...assim é bem melhor...que quando passa a frase, ele canta. No 
momento certo!  
Daniela: Olha! 
Sandra: Ai o pai...será que ele tá lendo? Eu falei, ou ele gravou essa frase ou ele é muito 
bom de escutar e ele tá indo pelo ritmo da música. Ou uma coisa ou outra. 
Daniela: É, eu não descartaria, no caso do Leandro, que ele tá lendo não. Porque? Existem 
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alguns casos dentro do aspecto, autismo, de autismo, que a criança assim pode até ter 
dificuldade pra falar, mas as vezes lê, tá lendo e a gente não tá nem sabendo. Então assim, 
é...nao descarto de cara não. Mas por outro lado, pelo fato dele gostar muito de música e 
ficar muito atento a música pode ser que ele tenha decorado que era naquele momento. Por 
uma questão de ritmo, entendeu? Pode ser... 
Sandra: Ai, ai depois que ele falou isso, assim é bem melhor, ai agora ele não agüenta ver 
se ele vê uma revista ele pega e fica olhando. Aquelas, aqueles folhetos de farmácia. Ai ele 
chegou também e ficou olhando. Ai tá tentando ler, ai eu falei, é...vamos ver, vamos 
ver...nao vou também ficar assim, aaaa vamos ver se ele tá lendo, se ele tá vendo as 
figuras. Vou deixando ele. Né? ta se interessando mais, porque antigamente não queria 
pegar num livro, nem nada. Ai agora ele já tá começando a abrir as coisas.  
Daniela: É, o fato da criança ter contato desde pequenininha, mesmo que seja com um 
encarte de farmácia pra mostrar...i, aqui o xampu que mamãe comprou pra você, e o 
sabonete...vamos marcar aqui o que precisa é... 
 
 
Vídeo 21 
 
Daniela: Com a mamãe. Olha só a atividade que vocês podem fazer juntos. Vai ajudar 
vocês, porque vocês né? Porque são as coisas que vocês tem que comprar e ainda coloca a 
criança pra participar disso, pra criança fazer um mistinho, né? Todos eles têm essa 
possibilidade de fazer um misto. Né? A, vamos fazer junto com a mamãe! A vamos riscar o 
sabonete. I a mamãe não pode esquecer de comprar o sabonete pra lavar debaixo do braço, 
lavar aqui embaixo, lavar cabeça. E a gente tem que comprar o leite pro Ezequiel, pro 
Gabriel, pro Leandro.  
Sandra: É o Leandro não agüenta passar em frente a um supermercado que ele quer entrar 
pra comprar uma bandeja de, aquele danoninho, ninho solei. Não agüento mais isso! Outro 
dia, já tinha passado no mercado, já tinha comprado, tava em casa. Ele queria entrar no 
mercado. Falei com ele: não vou comprar de novo, porque eu já comprei. Ai tá ele chorou e 
pediu de novo. Eu não vou comprar porque já tem em casa. Quando chegou em casa que 
ele viu as bolsas, ai ele começou a procurar. Vamos almoçar primeiro. Ele já tinha almoçado 
na escola. Ai, falei não tá ai. Ai ele foi lá pra geladeira. Não é que ele achou. Ai eu já...ai ele 
abriu...pou! não sei como é que ele conseguiu aquilo, já pegou o Danone, já bebeu. A 
pegou, então agora toma né? Mas quando ele....já sabe que naquele mercado tem o 
Danone que ele gosta. Ai ele já vai pro setor. Gravou já até o trajeto. 
Deise: A o Ezequiel minha filha, se deixasse ele andava o mercado todo. Ai ele mãe! Aqui! 
Ai eu a você pegou...ai eu falo o nome. Ai ele...humm “cocoito” ai ele vai lá pega um montão 
de biscoito. Ai eu, meu filho é um só! 1 só! Por favor mãe!  
Sandra: Que bonitinho! 
Deise: Por favor! Ai eu...é 1 só Ezequiel! E acabou. Vamos pegar lá o danoninho. 
Sandra: Porque que você compra 1 biscoito só pro menino? Tu come 1 só? 
Deise: não eu falo 1 só, porque se não eu pego 1 de cada biscoito, porque se não (02:07) 
Sandra: A tá! Você não tá falando só pra comer, você tá falando pra comprar no caso. 
Deise: Pra comprar 
Sandra: A tá 
Márcia: ele quer pegar tudo de uma vez só! 
Sandra: Ai tá certo! 
Deise: Ai eu falo, 1 só! Por favor mãe! Por favor! Assim mesmo. Eu, por favor nada! Pode 
botando lá! É 1 só! 
Daniela: Até com o pacote de biscoito, a...o biscoito passatempo. Pra eles poderem decorar 
também, né? Isso também, né? Do que eles gostam né? Claro que a gente não vai pássaro 
dia no mercado, vamos lá! Vamos gravar Ketchup! Ketchup! Mostarda! 
Deise: rsrs assim não!  
Daniela: Não precisa, mas assim do que eles mais gostam já vai mostrando pra mais uma 
vez prestar atenção nas letras na palavra. Se é uma palavra grande, pequena. Isso, 
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aaa...ótimo até eu ter lembrado disso! Vocês podem fazer assim também. I ó, Guanabara! 
Olha que nome grandão do mercado! E ir comparando. I, é....carrefour. Nossa, que nome 
grandão! Porque isso? É...a gente já vai mostrando pra criança desde pequenininha pra ela 
ter noção de palavra. Que que isso? Onde começa e aonde termina a palavra. Se a palavra 
é grande, ela vai precisar de mais letras pra ela poder ser escrita. A gente vai demorar mais 
tempo pra poder falar aquela palavra. Então a gente já vai mostrando essas noções pra 
criança, desde pequenininho. É...deixa eu ver que mais. Palavra grande, palavra pequena. 
Pode mostrar de repente, se a criança na escola já tá na fase de é...colocar o nomezinho lá 
na chamada, que não sei que...iiii, olha só o nome desse mercado, desse negócio, desse 
biscoito! Começa com a letra do nome do Ezequiel, do nome do Gabriel, do Leandro. Então 
assim, tudo que vocês puderem associar a criança vocês vão associando! E claro, aqui eu tô 
dando algumas sugestões. Mas eu acho que a partir disso, vocês vão criando outras coisas 
também. Só uma coisa que a Deise falou e que me lembrou uma outra coisa. Peguei essas 
fichas aqui por isso, lembra que eu tinha falado até daqueles jogos com aquelas figuras e 
tal. Hoje quando eu fui orientar uma outra mãe eu lembrei. Encarte de jornal. Não tem? 
Frutas, verduras. Tem objetos, quando é...encarte de loja ai tem rádio, computador não sei 
que, pode pegar de repente essas figuras e mais uma vez montando junto com a criança. A 
vamos procurar onde esta o rádio e vamos cortar esse rádio aqui. Esse rádio preto! Esse 
rádio grande! Esse rádio pequeno! Olha só quantas noções a gente esta trabalhando com a 
criança. Tá trabalhando cor, tá trabalhando nomeação né? O nome das coisas, se é grande, 
se é pequeno. Pra que que serve? Onde que a gente pode colocar na casa, a vamos fingir 
que a gente vai comprar algumas coisas aqui do mercado. Vamos brincar de mercadinho? A 
vamos lá! Vamos então! Vamos comprar melão? Cadê o melão? Vamos lá, vamos procurar 
o melão! A o melão é amarelo! Ele é todo do lado de fora. Vamos procurar o melão. A achou 
o melão! Então vamos marcar aqui o melão pra gente poder cortar, vamos fazer uma bolinha 
aqui encima pra gente poder cortar. A, então é...a gente vai fazer uma salada de frutas né? 
com melão, vamos procurar manga. Cadê a manga? A achou a manga! Vamos procurar 
laranja pra poder fazer o caldinho da salada de frutas. E ai vocês já vão montando as 
brincadeiras. Já vão até desenvolvendo a historia. Olha só! A gente esta conseguindo 
desenvolver uma história mesmo que não seja com brinquedo, só com os recortes, 
entendeu? Pra tornar mais interessante a brincadeira. E pode jogar tudo isso dentro da 
atividade de vocês. A precisa ir ao mercado vai fazer uma salada de fruta de sobremesa, i 
vamos separar aqui com a mamãe o que a gente vai precisar colocar. Tá? Então assim, é...a 
idéia é a gente estar sempre pensando em coisas do dia a dia que a gente possa usar, 
encarte de jornal, né? encarte de mercado essas coisas. A gente sempre tem né? Eles 
sempre colocam lá, 3,  4, 5 né? Na casa da gente, então...ou então esta passando em frente 
a algum mercado pega lá. Ta passando, tá precisando, tá passando em frente alguma 
farmácia pega! E ai com esse mesmo material. Que que a gente pode fazer? Então, por 
exemplo, pegou lá a figura do melão. A então agora vamos escrever melão com as 
moedinhas! Melão, olha pra mamãe olha como a mamãe tá mexendo a boca! Me-lãooooo a 
muito bem! A gente pegou o mamão também vamos escrever mamão. Isso com as moedas, 
lembra que eu falei? Você tava aqui quando eu falei das moedas?  
Sandra: Não, foi na semana passada. 
Daniela: A é...entoa tá. Então só pra eu poder voltar um pouquinho, é...voce tava 
comentando. Deixa eu desligar aqui um pouquinho porque minha bateria tá acabando, quer 
dizer, minha bateria tá acabando, minha bateria pifou ontem e eu ainda não sei o que fazer, 
mas a gente resolve problema 1 de cada vez né? É...eu tinha comentado na semana 
passada, como aproveitar alguns jogos, né? então, e como ajudar em algumas dificuldades 
da criança. Então, por exemplo, você contando o que o Ezequiel tinha falado de novidade, 
né? Você falou Carrefour e ele four....normalmente a criança tá com dificuldade pra falar, ela 
fala sempre a ultima parte da palavra, né? ela começa assim, até que vai aumentando o 
número de pedaços, de sílabas na palavra. Então, que que eu tinha sugerido pra fazer? Pra 
criança perceber quais são todos os pedaços da palavra, né? A então vamos escrever o 
nome do Carrefour, Ca...repete pra mamãe Car- re- fourrr....i olha que palavra grande, 
vamos contar quantos pedaços tem essa palavra. 1, 2, 3....3 pedaços! Isso aqui por mais 
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que a gente queira primeiro ajudar na fala, a gente também tá ajudando ele na leitura e 
escrita. Porque a criança não precisa perceber quantos pedaços tem a palavra, pra ler todos 
os pedaços tá? Então pode usar. Eu aqui tô usando 3. Eu tô usando essas fichas, mas na 
verdade a gente....a gente pode usar a moeda....moedas diferentes. Ou ainda pode cortar 
pedaços de papelão, pega a caixa, lacra, o que sobrou, corta e pinta. Pode até fazer junto 
com eles, vamos pintar de cores diferentes, vamos escolher, vamos pintar! Vamos pintar um 
de amarelo, um de azul e um de vermelho. Já tá trabalhando as cores, já tá trabalhando 
quantidade, né? e tá trabalhando também as partes da palavra. Isso ajuda a criança a 
perceber, quais são os sons da palavra que de repente ele não tá falando, entendeu? 
Porque por uma questão de memória a gente vai lembrar da ultima parte que a gente ouviu, 
o Carrefour que é uma palavra grande, vai falar só o ultimo pedaço. Normalmente, 
entendeu? então essa é uma forma de ajudar. E o que que eu estava falando antes disso? 
A, usar é...o encarte de jornal, da farmácia, que é super acessível. Se de repente não tá 
dando pra comprar o jogo, ou ainda, mesmo...que tenha lá o dinheiro separadinho, mas não 
teve tempo ainda de passar, gente, às vezes até no caminho até as pessoas te dão, né? 
esses encartes e tal. E ai é uma forma de sentar junto com eles pra poder fazer, montar o 
próprio brinquedo, vocês não precisam...a deixa  eu acordar mais cedo, ou deixa eu ficar até 
mais tarde pra recortar o papelão, pra picar o papelão. Chama ele pra fazer junto que é 
melhor ainda. Que ai dá a idéia pra criança de que ele tá construindo alguma coisa junto 
com você entendeu? Gostou da idéia né Deise? A Deise tá com uma cara de conteúdo, 
assim tá pensando... 
Sandra: É, vou fazer isso, isso, isso. Mas é...no amigão ela falou, semana passada eu xuuu, 
nunca tinha andado de trem, né? 
Daniela: I, que legal! Conta isso! Conta isso! 
Sandra: Ai eu passei lá no amigão, ai fui atrás de brinquedos educativos. AI é...esse que ela 
falou é parecido, né? Tem é...um folheto, é...de papelão, e tá escrito navio. Ai vem as 
pecinhas em madeira e vem uns adesivos. Ai você escreve navio, vai colando o N, A, V e 
depois incentiva a criança a falar. E é a mesma cor também, ai coloca o N aqui ai vai 
colando, a criança vai vendo e vai formando navio. Coloca encima da (10:55) que esta 
escrito navio. Acho que foi 2 e 49. 
Daniela: Mas tem a figura do navio também?  
Sandra: Tem, no...no...papelaozinho, tem o desenho do navio e tem escrito navio colorido e 
as cores correspondem a a mesma cor da letrinha e você...entendeu? É legal! 
Daniela: Tá! É legal! Eu só não pensaria é, por exemplo, não tem problema nenhum dar 
esse jogo, mas não me preocuparia de estar, por mais que  agente esteja aqui falando o 
tempo todo do que a gente pode fazer agora pra estar ajudando bastante leitura e escrita, 
mas a gente não vai estar se preocupando em mostrar assim, que a criança aprenda a ler 
agora....até porque nenhum tá na fase disso! Tá? Mesmo o Leandro que é um pouquinho 
mais velho, né? Já vai fazer 5 não é isso? Mas mesmo assim, ainda não seria uma 
preocupação pra gente agora. É interessante assim, a gente mostrar as letras, né? I, letra 
grande! Essa letra faz assim, faz assado, mas não vai ser o foco agora, porque tem algumas 
coisas que a criança precisa aprender antes, talvez vocês possam usar mais as figuras, os 
desenhos, entendeu?  
Sandra: É tem um outro assim que é assim, que tem assim um desenho do dado, é me 
madeira também, ai o desenho do dado ai vem do lado...da-do (12:15) no caso assim, 
fichinhas. Só que tem o desenho do dado, ai tem escrito do lado, um da e o outro do ai 
juntando dá da-do, é...a pecinha também, já vem com um desenhozinho e a letrinha 
embaixo. Mesmo que a criança não vá associar a letra, mas vai ver o desenho do dado ela 
vai saber que é um dado, né? Vai 2 vezes porque é 2 “dezeinhos” e eles são iguais. Mas só 
que, ele não conseguiu brincar com ele ainda, porque ele não deu atenção. Ele só quer um 
que é de encaixe, encaixa os carrinhos, o carrinho aqui ai vai e cai . Ai tira tudo ele encaixa 
rapidinho, sozinho....só quer esse agora. Ai eu falei, porque que eu comprei os outros... 
Daniela: Não, mas calma não que ele não vai usar. É porque, na verdade, assim...é....talvez 
o interesse dele vá pra um mesmo, mas depois vai ampliando. Agora, dentro desse de 
carrinho, de avião. Você tenta explorar de uma outra forma. A, o carro! Bi, bi, bi...vamos 
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andar de carro. Bi, bi, bi...o avião...vrummmm, vrummm... 
Sandra: Você falando ai agora, teve um momento que eu não aproveitei. Você falando ai 
olha o carro! Ele tirou o carro e começou a fazer o carro anda, eu poderia ter brincado com 
ele, mas eu deixei passar.  
Daniela: não tem problema, porque as vezes a gente fica assim tão... 
Sandra: Ele pegou o carro...ai 
Daniela: ...paralisado, né?  
Sandra: Ai eu fiquei olhando né? Ai eu falei poxa, não aproveitei o momento! 
Daniela: Não, mas sem problema. Mas olha só, é o que as vezes isso acontece. Da gente 
ver alguma coisa assim tão diferente acontecendo ai a gente quer ficar admirando, a gente 
não quer cortar o barato não é?  
Sandra: É, mas eu pensei depois. Poxa, eu perdi a oportunidade, podia ter brincado, 
conversado. Olha o carrinho é vermelho, né? Mas, passou, né?  
Daniela: Não tem problema. Mas ai você já sabe que ele tem essa possibilidade de brincar 
desse jeito. Então, da próxima vez você tenta, você pode até tentar começar desse jeito. Ih, 
vamos passear! Bi, bi, bi, bi....vamos passear. Eu vou lá pela floresta, vou na casa da vovó. 
E ai você pode desenvolver o que você quiser a partir daí. Entendeu? 
Sandra: Aham. 
Daniela: Que que eu ia falar mais? Então deixa eu voltar pra cá...mais alguma coisa? Vocês 
lembram de mais alguma coisa?  
Sandra: Não, depois eu só quero fazer uma pergunta pra você. 
Daniela: Então pode ir perguntando porque ainda esta abrindo aqui.  
Sandra: Tá então eu vou perguntando. Ontem, eu levei o Leandro na escola, né? Nesse 
1...nesse dia da semana que ele só foi 1 dia. Porque o outro ele não quis entrar é...ai 
chegou lá ele entrou chorando porque ele não queria ficar. Ai eu levei ele na porta. Ai a 
professora a Leandro, você esta chorando, você nunca entrou chorando. Sempre chega 
animado! Até falei com ele, com ela...nao é porque ele quer ir pra Caxias. Ele quer ir pra 
fono. Ela: a, ele quer ir pra fono! Ai eu falei assim: ele quer. Ai ela chegou e falou assim pra 
ajudante dela: A! Vai lá e pega o bob esponja dele e dá pra ele ficar quietinho. Ai eu....opa! 
Bob esponja, (15:11) a compra aqui um, uma...umas 10 esponjinhas dessa de tomar banho 
do bob esponja que o Leandro gostou! A, é 2 reais. A tá bom. Eu comprei. A professora: A 
deixa aqui na escola. Eu falei: tudo bem. Ai eu associei. Ele tá fazendo muita arte, eles 
pegam aquela esponja, o bob esponja e acho que deixa ele sentado brincando. E, eu não 
gostei muito disso.  
Daniela: É possível, Sandra 
Sandra: E eu não gostei muito disso, eu observei. Fiquei na minha. Fui lá porque tinha que 
comprar o uniforme pra ele, porque o dele ficou pequeno. Ai daqui a pouco apareceu ele. 
Como ele me viu, eu me abaixei. Ai a...ah, vai lá Leandro, vai lá...ai daqui a pouco apareceu 
a professora. A, não é porque ele estava brincando com o bob esponja, ai...mas ela não viu 
não...ele tava brincando com o bob esponja ai ele não quis, ai ele pegou esse colar, ai eu 
deixei ele brincar com o colar pra vê se ele ficava quietinho, mas ele pegou o colar e se 
mandou, já fugiu! Ai eu pensei, poxa, meu filho tá vindo pro colégio, pra poder ficar 
brincando quietinho. Acho que é por isso que ele não tá querendo ir mais pra escola. Porque 
a professora, ela era mais (16:21) 
Daniela: Mudou a professora?  
Sandra: Mudou. A outra professora saiu do colégio, ela era novinha, mas tava com um 
pouco mais de dedicação. Ai tipo, eu quero dar aula e não quer ficar quieto. Vou dar um 
brinquedo e ele vai ficar quietinho, ai eu já conversei com meu marido, se ele não tá 
querendo ir pra escola, se ele continuar assim, ano que vem eu vou pensar na possibilidade 
de mudar ele de escola.  
Daniela: I, esse colégio Cecilia Meireles? Que a Claudia Chaves geralmente encaminha. 
Sandra: Não, ela nunca me encaminhou nenhuma vez. 
Daniela: É? Procura saber com ela, porque ela costuma encaminhar as outras crianças 
daqui a Lorena, acho que estava lá. 
Sandra: Porque pra mim não é interessante, se for pra poder dar um brinquedo, pra ele ficar 
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quieto eu dou em casa e nem na minha casa ele fica quieto, ele brinca ele faz...o que ele 
quer, entre as possibilidades que a gente pode. Então, não dar um brinquedo pro menino 
ficar isolado.  
Daniela: Infelizmente isso é muito comum... 
Sandra: Não, mas eu tô esperando a reunião e de repente a Claudia fique até meio assim 
porque geralmente eu tenho sentido que eles não tão dando muita oportunidade da mãe 
levar as crianças ate a porta da sala de aula. E eu peguei, saí entrando e fui. Falei assim, 
ele tá chorando eu vou levar, também ninguém me impediu e ela...passei por ela e ela não 
viu. Ai foi o momento que eu associei, ele não quer vir porque ele fica sozinho brincando. 
Pelo menos na minha casa eu paro o meu serviço um pouco e brinco com ele e eu vou 
reclamar na reunião porque eles ainda não abriram, vou até perguntar quando vai ter 
reunião. Que que eles vão alegar. A, não porque...vamos dizer, ele tumultua a sala, né? 
Acho que eles podem me dizer isso, mas eu não quero saber eu tô pagando o colégio. 
Daniela: Com certeza! 
Sandra: Eu estou pagando! E mesmo se eu não pagasse é um direito agora por lei. Se 
quiser entrar na justiça, eu não vou perder meu tempo com isso, mas se eu quiser até entrar 
na justiça contra o colégio, pra eu começar a trabalhar direito eu sei que eu posso.  
Daniela: É o que que acontece. Como...é....comum as crianças serem agitadas e tal. 
Realmente, assim, é....dá um ritmo diferente pra turma. A professora ficou desesperada 
porque não sabe o que fazer, porque realmente ela sozinha não vai ter o que fazer. 
Sandra: Não, mas tem outra menina. Eu acho assim, que se ela não sabe o que fazer eu 
acho também que é um pouco de interesse, a internet ta lá. 
Daniela: A, sim concordo! 
Sandra: Eu fui ver um monte de coisa sobre autismo, se ela se interessasse o mínimo, ela ia 
mesmo que não tenha dinheiro. Ah... 
Daniela: Ou ainda, ela não sabe se ele tem fono. Nunca me procurou e eu sou aberta pra 
poder trocar e tal, talvez não tenha possibilidade de ir até o colégio por conta do horário 
também e até porque tenha outras crianças, ela trabalha em outro lugar, entendeu? Mas, eu 
estou aberta. Se você...faz o seguinte, você pode...no dia que você conversar, não sei se de 
repente espera até a reunião. 
Sandra: O ideal é conversar sozinha né? Porque como Lee é diferente das outras crianças... 
Daniela: Tenta conversar sozinha...nao, não por isso, eu acho que se você conversar 
sozinha, você esta dando a oportunidade dela de repente pensar em mudar de postura ou 
buscar ajuda. Porque se já jogar na reunião ai vai falar, poxa, mas você não me falou 
nada...por mais que ela não esteja certa e ai eu tô sendo antiética mesmo, porque não tá 
certo isso, sabe? É...eles tem que ter alguma estrutura. Agora também cabe do profissional, 
eu antes de trabalhar com autista eu tive alguma experiência, tive mediação na escola. 
Lembra que eu tinha conversado com você? Mas assim, trabalho mesmo.... 
 
 
Vídeo 22 
 
Daniela: Porque é diferente, mas aqui começou a chegar assim criança que com queixa de 
atraso de linguagem que ai quando eu fui ver eu falei assim, opa não é um atrasosinho, 
simpleszinho, clássico, tem mais do que isso e ai não ia dispensar a criança ainda mais que 
o serviço que de repente tá aberto a receber essas crianças talvez funcione de uma outra 
forma que eu não ache que seja exatamente feito nessa criança que precisa. Então eu 
comecei a atender e ai, né? Vi...vire e mexe....vire e meia...vire e mexe...eu tô fazendo curso 
e ai a gente vai descobrindo junto com a criança, junto com a família o que que dá certo e o 
que que não funciona tão bem, então...é... 
Sandra: É, assim, nesse tem até entendendo, esses cursos são muito caros. Porque as 
vezes eu futuco assim algumas coisas, tem cursos de 800 reais sendo por 2 dias. Eu falei 
gente é um absurdo, é aberta aos pais, po...mas quem não...vai ter 800 reais pra 
desembolsar assim, não é muito fácil. A fora o (01:03) a eu não ganho isso, porque naquela 
escola eu acho que uma professor a não chega a ganhar nem 800 reais. Eu acho que é no 
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máximo o piso ali é o mínimo, tudo bem, mas dá uma fucadinha lá na internet...vai lá se não 
vai descarregar ai a gente conversa mais.  
Daniela: Não tudo bem...é...só pra falar uma coisa...é...o que pode fazer. Você faz o 
seguinte, você conversa, você chega, você pergunta a ela como ele tem ficado na sala, você 
do jeito que você já esta analisando o perfil muito bem, você vai sacar qual é a dela, você já 
sacou só nessa a...  que ele fica quietinho 
Sandra: Pega o bob esponja e dá pra ele que ele vai ficar quietinho vai parar de chorar... 
Daniela: Com certeza...exatamente...com certeza, ela já achou que isso, é...meio de 
conseguir que ele fique sossegado e ela possa a continuar a dar a aula, mas ai não tá 
cumprindo o compromisso dela com ele. Não tá...a queria saber como é que o Leandro tá na 
sala e tal, se ele tem ficado agitado, se ele tem ficado quieto, começa só com pergunta, não 
chega atacando não. A, ele fica quietinho, ela vai falar que ele fica quietinho...a não, como 
que ele fica quietinho? Você dá alguma coisa pra ele? Ou ele fica quietinho por ele mesmo, 
a não quando ele tá...ai ela vai começar a contar. Tenta assim, fazer cara de paisagem sem, 
sem mostrar que você vai atacar em seguida... 
Sandra: Ai! 
Deise: Ou seja, na linguagem mais coisa, tenta jogar verde pra colher maduro. 
Daniela: Exatamente! Assim, com muita tranqüilidade...a queria saber como que (02:31) 
Deise: primeiro tem que jogar... 
Daniela: Que não sei que...a ele fica quietinho...a ele gosta muito do bob esponja, e se ela 
falar do bob esponja. A naquele dia você mencionou o negocio do bob esponja, né? e tal, na 
sala também tem funcionado? Assim, ela vai falar...a não tem...a e o que que ele tem feito 
na sala? Ele tem feito as mesmas atividades que os outros alunos?  
Sandra: Não, porque o livro...foi vendido na escola para os alunos da classe dele, não me 
chamaram pra comprar o livro e nem me falaram o porque, não comprei o livro, ele só tá no 
caderno e no dever pra casa que eu falo com ele, é difícil é...porque as vezes ele não quer 
nem segurar no lápis, pra falar a verdade, ele não tem nem muito jeito pra segurar no lápis, 
se pelo menos na sala ela tentasse ensinar ele a segurar, eu sei que não é função só dela, 
na minha casa também eu tento ensinar ele a segurar o lápis, mas se a criança desde os 2 
anos meio esta na escola e não sabe segurar um lápis. É só isso o meu questionamento e 
depois dessa do bob esponja... 
Daniela: Você já viu logo,  
Sandra: Eu já vi logo como é que tá 
Daniela: Então assim, se ela não souber te dizer muita coisa, você se importa de eu ficar 
uns diazinhos aqui com vocês só pra dar uma olhadinha pra ver como é que ele fica? Seria 
uma coisa, sorrindo... 
Sandra: ai não, mas ai que ela vai falar que ela não tem autonomia pra isso, é só com a 
Claudia, que ela é (03:57) coordenadora pedagógica e tudo.  
Daniela: A então você fala que ela não tem autonomia... 
Sandra: Ela, as professoras lá, eu não tô falando mal do colégio eu até gosto, mas as 
professoras  lá não tem autonomia  
Daniela: Entendi 
Sandra: Ela toma a frente de tudo, até pra conversar com os pais. É o que eu tô te 
falando...ela diz que primeiro tem que conversar com ela, pra depois chegar até os 
professores. 
Daniela: Então, você vê, mas chega assim, conversando... 
Sandra: Não, mas eu vou entrar e vou conversar com a professora. Eu não quero conversar 
com a Claudia, porque ela sempre tenta me ludibriar, não ele tá ótimo, ele anda, ele brinca, 
ele pinta...ela sempre tem com esses papos pra mim. 
Daniela: Eles fantasiam muito, mas... 
Sandra: Só que eu...estranho porque ele não consegue fazer isso em casa, ficar tipo 10 
minutos concentrado na atividade... 
Daniela: Melhor ainda, uma sacação, se ela fala que, se a Claudia fala que ele faz isso tudo. 
A, então sabe porque, ele não tem feito isso em casa, mas eu não tô conseguindo eu queria 
que vocês me amostrassem assim qual é pulo do gato pra eu conseguir também. Ai elas vão 
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mostrar que não estão conseguindo...claro que não é tudo que assim, que ele faz uma vez 
que ele faz de novo, mas pelo que você esta contando é difícil pensar que é diferente disso, 
pra falar a verdade, tá Sandra? Porque é comum, pra falar a verdade é comum. 
Sandra: Não eu já peguei, eu já peguei, mas não e isso que eles me passam, mas me 
passam que ele pinta, que ele brinca, que ele interage,  
Daniela: que brinca com outras crianças. 
Sandra: Agora se eles abrem o bob esponja, ele não vai interagir.  
Daniela: Com certeza, com certeza! É eu pensei da gente conversar hoje sobre brincar e ai 
eu podei essa pergunta assim, brinca é importante? 
Deise: É 
Sandra: A é! Com certeza 
Daniela: É porque? É porque?  
Sandra: A a criatividade da criança... 
Daniela: Estimula a criatividade da criança, que mais?  
Sandra: Raciocínio... 
Daniela: Raciocínio. Vou deixa pra vocês falaram... 
Marcia: Uma troca também 
Daniela: Você colou da amiga Márcia? 
Marcia: Não, não...mas é uma troca ué... 
Daniela: Uma troca de que com o que? De quem com quem?  
Marcia: Bom com a mãe com o filho, né?  
Daniela: Ótimo! Na verdade pode ser (05:59) 
Marcia: Pode ser com outras pessoas também, né?  
Daniela: Vamos botar os pais né? que a gente falou tanto dos pais na semana passada, dos 
avós, dos irmãos... 
Sandra: Nenhum pai veio, mas tudo bem...nem o meu veio... 
Daniela: Vocês deram os convites? 
Marcia: Eu dei, só que o meu trabalha durante a semana todinha....ele... 
Sandra: Não, o meu... 
Marcia: Ele é lanterneiro, não pode... 
Daniela: Ai sábado é pra descansar.... 
Márcia: Não, mas ele trabalha dia de sábado também 
Daniela: a também entendi...e o do seu Deise? 
Deise: O que? 
Daniela: O seu esposo... 
Márcia: Ela não veio. 
Sandra: A não, ela não veio... 
Márcia: Ela não veio na semana passada 
Daniela: A é...os convites... 
Deise: Poxa! 
Daniela: Pros pais virem...eu esqueci de falar com você por telefone... 
Sandra: Não, mas o importante era o pai receber o convite...você entrega o convite hoje 
Daniela: Pra ele vir semana que vem... 
Deise: eu levo... 
Daniela: Já vou até deixar... 
Deise: Ai se você não vir eu te dou um soco no olho...ai ele hã?  
Sandra: Olha ela falou que não é assim... 
Deise: eu brinco com ele assim, fico até rindo, mas eu sou doida mesmo.  
Sandra: RS 
Daniela: A tem que botar o nome dele 
Sandra: O meu falou que não viria hoje pro Leandro poder aproveitar bastante você. 
Daniela: hã? Oi? Não entendi  
Sandra: O meu alegou que não ia vir hoje pra não atrapalhar, pro Leandro aproveitar 
bastante com você, pra você poder brincar bastante por lá...eu olhei pra cara dele  
Daniela: A mas, você falou que ele não vinha, né? Que o Leandro não vinha... 
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Sandra: hã? Eu cheguei a falar, ele falou...se ele ver ela, vai ser só um pouquinho. Ainda 
falei assim, né? Ai ele pegou...a não, não vou não. Deixa ele ir...ai eu olhei pra cara dele, 
você acha que já não estava com muita vontade de ir mesmo, não queria nem 
levantar...mas tudo bem, fiquei na minha, mas sabe que eu tô achando já que eu cansei de 
falar que o filho, o Leandro né? fica com a minha mãe. Eu até comentei com a minha mãe, 
mãe, eu vou falar com ele...mas eu tô achando que ele vai começar a implicar de eu vir pras 
reuniões, quando ele descobrir que o Leandro não fica aqui. Porque eu já falei, eu não vim 
mentindo, só que ele não me ouviu. 
Daniela: Mas, então deixa quieto. Deixa quieto. 
Sandra: porque eu acho assim, ame porque eu acho assim, mãe eu não gosto de mentir, eu 
falei com ele, ele que não me escutou 
Daniela: Exatamente, você já falou uma vez se ele não escutou ai... 
Sandra: Não, não falei uma não,falei 3 
Daniela: Então não repete mais, porque...voce já falou 3 vezes, 3 vezes falando a mesma 
coisa, é o suficiente, mais do que o suficiente pra ele entender. Você não pescou a idéia ai... 
Sandra: Não eu falei claro, eu falei ó ele fica com a minha mãe e eu fico na reunião, porque 
ele tumultua muito e ele tava olhando pra mim, balançando a cabeça. Então eu pensei tá me 
entendendo, e quando foi ontem pra hoje, que eu descobri que ele não ouviu nada do que 
eu disse.... 
Daniela: Deixa 
Sandra: Ai eu falei mãe, se eu falar eu acho que ele vai implicar.. 
Daniela: Não fala de novo! Você já falou 
Sandra: Não, ai ele vai achar que eu não tô vindo pra reunião, tipo assim, que eu venho, 
mas que depois eu fico passeando em Caxias e deixo o Leandro com a minha mae. 
Daniela: Entendi 
Sandra: ele acha que eu tenho que ficar tipo o tempo todo. Hoje ele falou assim, ó filho 
quando você começar a falar, papai vai comprar um celular pra você. Ai tipo, tudo o que sua 
mãe fizer você me liga contando, eu olhei pra cara dele assim...é falei tô ferrado memso! RS 
Daniela: Ele falou isso?  
Sandra: Aham 
Daniela: Ele é muito ciumento nÉ? 
Sandra: Vai comprar um celular. Muito, muito! Vai compra um celular pro menino contar. 
Deise: A...(08:57) brincando com o Ezequiel....Ezequiel, ó papai vai sair agora, ó conta tudo 
o que sua mãe fizer, quem entrou se entrou alguém aqui ... 
Sandra: Não, mas ele falam rindo, mas é verdade 
Deise; Ai as vezes ele fica perguntando o Ezequiel, ai as vezes ele fica perguntando assim 
pro Ezequiel, Ezequiel entrou alguém aqui? Quem veio aqui? Ai o Ezequiel fala...o vovô, 
titio, não é pra falar nada não Ezequiel! Ai ele fica rindo... 
Daniela; Que maridos ciumentos 
Sandra: Não mas assim, isso é normal? Eu pensava que era só comigo,mas agora eu tô 
vendo também com ela  
Deise: Mas ele também fala, não vai levar o Ezequiel hoje não? Ai eu falo, hoje não!eu vou 
levar outro dia! Outro dia eu levo! 
Sandra: Você trabalha? Desculpa perguntar... 
Márcia: Eu trabalho 
Sandra: Não porque comigo passou isso depois que eu parei de trabalhar, antes ele não era 
assim. 
Deise: Meu marido sempre foi assim... 
Sandra: Mesmo quando você trabalhava. 
Deise: Até com meu cunhado, ele não suporta que o meu cunhado vá lá. Porque o meu 
cunhado antigamente brincava comigo, cortou a brincadeira, meu cunhado nem brinca, 
porque ele tem um ciúme danado. 
Sandra: O irmão dele?   
Deise: Não! O marido da minha Irmã, ele tem um ciúme danado do meu cunhado. 
Daniela: Que coisa! 
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Deise: As vezes meu cunhado ligava, o Deise meu amor que não sei que. Ai ele quem tá 
falando? Falei SIlmar, o que ele tá falando contigo? Ué ele tava me cumprimentando. 
Sandra: Tipo, igual a ontem, igual na quarta. A Dani não pode vir ai ele chegou e falou 
assim, você vai fazer o que em Caxias hoje? Eu falei olha, eu vou pra reunião não ela não 
foi na quarta ela não vai no sábado. Eu falei assim, ela vai sim, porque ela me mandou a 
mensagem que era as 10 horas. Ai eu descobri que ele mexeu no meu celular, ai ele falou 
assim, ué, mas no seu celular não tinha nenhuma mensagem, ai eu virei pra ele e falei, não 
porque não tá na mensagem eu arquivei, coloquei no arquivo de mensagem. Ainda bem que 
eu não apaguei, né? Eu fui lá e mostrei né, tá aqui ó. Ai ele olhou a 10 horas né? tá! Ficou 
todo sem graça, ai eu descobri que ele mexe no meu celular.... 
Deise: Quem mexe no celular...(10:54) 
Daniela: Ai é complicado  
Sandra: Ai ele falou, lá não tem mensagem no seu celular que ela mandou. Eu falei, tem 
sim, só que eu joguei pro arquivo  
Deise: O meu pode tocar a vontade, até se for homem meu marido pega lá, ó tão te ligando! 
Sandra: A então o meu é mais possessivo! 
Deise: Esse negócio de, essa questão de celular, o meu não investiga não. Ele não atende 
não. 
Márcia: O meu ele nunca atende O dele também eu não atendo não.  
Deise: ele fala assim, é o seu celular, é pra você, mesmo que seja homem.  
Sandra: Tá!  Já matei a minha curiosidade, o meu é o pior de todos. (11:23) 
Daniela: Que mais? Porque que brincar  é importante? Vocês falaram de criatividade.... 
Deise: A porque estimula também a coordenação motora da criança.  
Daniela: Olha mas vocês estão refinadas hein! Você falou de troca, porque troca, troca de 
que? 
Marcia: Assim, troca assim de brincadeira. Então você tá até interagindo com  criança, né? 
Daniela: Que lindo gente! Vocês estão muito bem! Que mais? Que mais? Quero ouvir mais! 
tô gostando! 
Deise: Tava pensando que a gente não tá estudando não? Eu vou lá futuco na internet! 
Daniela; É mesmo! 
Deise: Eu vou lá pego e vejo se tem um livro e vejo se tem alguma coisa falando sobre uma 
criança, eu vou lá vejo o que que tem se não tá falando nada, se tá falando de alguma coisa 
que tem a ver...  
Sandra: Não, mas esse negocio de internet no celular, é uma benção. A gente futuca tudo, 
tudo o que é acessível ao seu celular. 
Deise: Meu marido, o que que você tá futucando ai tanto na internet? A você quer ver? 
Sandra: No caso, eu só tô chateada que o meu não dá acesso, o meu não consegue assistir 
vídeo no youtube e tem vídeo no youtube que ensina brincadeira com a criança e tudo, mas 
o meu não tem isso... 
Daniela: Entendi. Não pega isso né? 
Sandra: É o da minha Irmã pega. Hoje eu pude pegar (12:32) o dela, e vou fuçar um pouco. 
Só que ela ainda não saiu ainda né? 
Deise: a vou procurar isso daí de como estimular a brincadeira. Ainda não vi.  
Daniela: Pois é...isso me deixa curiosa agora. Porque que você sentiu necessidade de fazer 
isso? 
Deise: O que? 
Daniela; De procurar na internet mais informação? 
Deise: A sei lá..eu achei que sei lá...a gente não pode ficar só aqui, fechada só aqui. A gente 
tem que, se a gente é mãe, se a gente quer passar o melhor pro nosso filho. A gente tem 
que ir lá e futucar as coisas.  
Daniela: gente que barato! 
Deise: A gente não pode ficar...a só o que a Daniela fala, não! 
Marcia: a gente tem que procurar saber mais coisa. 
Deise: gente, se a gente quer compreender a criança...a criança...então a gente levanta o 
rabo e vamos pesquisar.  
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Sandra: A eu não tenho rabo não! 
Deise: Levanta o rabinho ou então senta o rabo lá na cadeira e vamos lá procurar. 
Sandra: Eu não tenho rabo não! 
Deise: Tirar um tempinho pra pesquisar as coisas.  
Daniela: (13:24) 
Deise: eu espero assim, eu espero o Ezequiel dormir e vou lá e ligo o computador, porque 
senão ele não deixa, que ele quer ficar querendo ver desenho. Ai ele mesmo as vezes liga lá 
e bota no desenho dele, ele já fez isso muitas vezes. Eu falei, ó você para de mexer ai, se 
você estragar o meu computador, você vai ver. Ai tá, ai eu vou, espero ele dormir, já fiz tudo, 
já! Vou lá ligo o computador e fico pesquisando, (13:54) com as crianças, pesquisar sobre 
música, pesquiso sobre música, só não pesquisei sobre brincadeira, vou até ver isso. 
Sandra: E você também já viu o negócio de um aplicativo, não sei se é legal até te perguntar 
também que agora. Eu sei que é até em inglês, mas tem um que eu acho que é em 
português. Eu acho que é ler e aprender. Uma coisa assim. Que ajuda a criança a ler né? 
que é tipo umas fotinhos que coloca no tablet, acho que serve pro computador também, 
acho que tava assim. Eu acho que tava 2,99. Agora eu não sei se é RS 2,99 o aplicativo em 
reais ou se é em dólares tava no...porque não tinha a cifra na frente né?  
Deise:  A então não baixa né? Não baixa pro computador né? 
Sandra: Isso que eu queria perguntar porque eu sou analfabeta virtual eu só mexo assim, 
como que faz, como que faz pro aplicativo pra poder baixar pro computador?  
Daniela: I, isso ai eu não sei dizer não. 
Sandra: Você sabe também? 
Deise: A isso ai só vendo lá, porque as vezes tem um que é bem complicado.  
Daniela: É, tem que ver. Tudo o que tiver associado, mais assim a palavra. Eu ia de repente 
sugerir pra vocês deixarem um pouquinho mais pra frente assim, entendeu? Mas só...mas 
figuras e tal. No entanto, que quando eu sugeri o uso das fichas ou das moedas e tal, eu 
falei até assim e tal. A gente esta escrevendo sim, porque a gente esta usando símbolos pra 
representar partes da palavra só que a gente esta usando outro símbolo que é só parte da 
figura, entendeu? Porque se não a gente vai acabar ficando mais preocupada com letra, 
com leitura e tal do que exatamente com a fala na verdade, as...as atividades que eu estou 
sugerindo são de é...que vão ajudar na fala e na leitura escrita mais pra frente. Entendeu? É 
o que vai ajudar nas 2 coisas, mas ficar muito focada em leitura e escrita, agora, de repente 
não.  
Sandra: Não, porque eu pensei que de repente. Agora, eu não sei...ainda, 
poderia...melhor...quando ele começou a ficar quietinho eu peguei e parei, tipo assim, você 
vai prato! Você toca lá no...no...nao ele fala prato ai a criança vai e toca no prato.  
Daniela: A legal, isso é legal! 
Sandra: Ai se a criança acertar, tipo assim...toca uma musiquinha. 
Daniela: Ótimo! Esse é legal!  
Sandra: Só que esse eu não lembro se é ler e escrever, agora tem uns que são em inglês. 
Daniela: Isso é legal, porque ai a criança tem que saber, tem que entender o que tá sendo 
falado prato e saber qual é associar qual é a figura que associa ao prato, esse é legal. 
Sandra: mas eu acho que isso ai é (16:26) que eu não sei nem como é que esse troço se 
escreve, se é ipod, ipad...eu só conhece tablet, notebook, e aquele computador de mesa. 
Daniela: É eu também não sou muito informatizada quanto essas coisas não. Agora, só pra 
eu aprofundar mais isso que você disse, você falou que sentiu necessidade de saber mais, 
né? Pra poder ajudar seu filho. 
Deise: É, tipo assim, eu acho assim é tipo uma profissão. Você faz médica, você ai...ai te 
ensinam uma a...só uma parte da medicina, mas você quer se especializar em outras 
coisas, você vai buscar.  
Daniela: Entendi. 
Deise: Você não fica só no... 
Sandra: Ela esta citando os cursos que ela faz. 
Deise: naquilo que te passam ali na faculdade, você vai se especializar. É mesma coisa a 
mãe. A mãe tá tipo ela, ela tem um filho autista, po não vou só pelo que as médicas falam, 
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eu vou lá pesquisar pra ver o que tem hoje em dia, como a internet tá bem avançada a área 
da medicina também ai a gente vai lá na internet. Procura saber o que a medicina tá 
tentando passar agora, com as crianças que tem esse problema de autismo e outras que 
tem problema de fala e vamos lá pesquisando. Pra gente se interessar e pra gente correr 
atrás. 
Daniela: Então agora você quer ser...é...se especializar como mãe? 
Deise: A! Como mãe...não só como mãe , mas sei lá, como o que a... sei lá... 
Sandra; Quem sabe não esta despertando em você o interesse pela área de saúde e você 
não vá fazer uma faculdade. 
Daniela: É, vai fazer fono! Ó! 
Deise: Eu acho que eu vou fazer fono sim! 
Daniela: I, que legal! 
Deise: Apesar que a minha vontade era fazer fisioterapia. 
Daniela: E porque você não faz? Faça! 
Deise: Eu até cheguei a trabalhar com idosos e tudo, mas eu era uma pessoa...a fisioterapia 
pra trabalhar na área com pessoal idosos, trabalhar na...como é o nome? 
Sandra: Geriatria 
Deise: É, geriatria. 
Daniela: Aham, é legal também! Mas eu gosto de mais...de mais de fonoaudilogia, você 
também pode trabalhar com idoso. Com fonoaudilogia.  
Deise: É também tem.Tem muita coisa 
Daniela: Tem várias coisas, tem trabalho com voz, com dificuldade de falar... 
Deise: Tem paralisia facial, tem outros que tem derrame 
Sandra: Você sabia que esse negocio de, tipo paralisia é...uma fono especializada em 
paralisia facial, quando a minha teve, mas o dela foi  por causa da friagem que o 
neurologista falou foi difícil de encontrar, só achou ali no capcede, lá em cima porque na 
particular foi ali não tinha não. Lá, tem uma área que se você se especializar... 
Daniela: É dependendo do lugar, pode ter menos profissional sim. A própria (19:02) tinha até 
comentando que aqui em Caxias não tinha assim, é...nenhuma fono particular que 
atendesse autista.  
Sandra: E eu ainda acho que ainda não tem. 
Daniela: não tem. Mas parece que a fono tá lotada já!Tá difícil até de encaminhar. 
Sandra: Mas eu não preciso não, eu precisaria que a minha fono abrisse um consultório. 
Daniela: Olha só, gente! 
Sandra: Porque o médico de piabetá, o otorrino me deu um encaminhamento pra fono. Ai eu 
falei assim, tá bom. Obrigada! Ela é excelente, eu falei tá bom! Ele também já faz, mas 
obrigada! Eu fui lá? Você fazer o que na particular, se eu já tenho ela? Agora se ela abrir 
uma particular eu já vou atrás. 
Daniela: Muito boba, né? Olha só, deixa eu aprofundar mais um pouco, porque eu tô 
querendo tirar informações de vocês.  
Deise: Ai meu deus! 
Daniela: Porque olha só! Você já fazia isso antes? De pesquisar as coisas? De como 
estimular o Ezequiel? 
Deise: Não eu assim, como...ele não...eu assim.  
 
 
Vídeo 23 
 
Deise: Não sobre ele assim, que agora,sobre ele entrando quero pesquisar, mas assim 
outros sites. 
Daniela: Mas porque agora que você fez é...assim, eu quero tentar saber o que que agora 
você esta buscando fazer isso, buscar na internet sobre as brincadeiras, sobre é...criança, 
porque agora só, entendeu a minha pergunta? Que que houve de diferente com você que 
agora você quer pesquisar mais sobre esse assunto?  
Deise: A porque sei lá! Porque....a eu achei que é difícil encontrar a palavra. 
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Daniela: Você tem tempo pra poder explicar sem... 
Deise: É, porque...voce, alias, foi você que estimulou a gente a pesquisar, porque foi assim, 
eu vi...que como o tratamento tava dando certo essas coisas, o interesse eu falei assim, a 
Daniela tá botando tanto interesse na gente porque a gente não ir pesquisar também?  
Daniela: Entendi 
Deise: Porque a gente só ficar com as palavras dela, não se a gente tem interesse, se é o 
nosso filho, então a gente tem que ter interesse de buscar. É, só...a porque tem muitas 
mães que...a, o médico falou isso, a tá bom fica indo por ali, tá bom...eu até assim, em 
relação a levar em outros médicos. Eu vejo que os médicos estão com interesse eu vou e 
pesquiso sobre as coisas, eu vou lá e pergunto. Eu pergunto pros médicos, o médico 
(01:24)... 
Daniela: Entendi... 
Deise: porque disso, porque daquilo...quando ele ta com interesse de falar, porque quando é 
um médico que a gente pergunta alguma coisa ele dá um coice eu fico na minha. 
Daniela: Entendi...e as vezes isso acontece... 
Deise: Mas quando é um médico que tem disposição de falar, eu pergunto...quando ele tem 
interesse... 
Daniela: entendi, gostei de saber. Que bom! Porque na verdade eu não falei pra vocês que 
vocês deveriam pesquisar, né? A gente esta usando esse momento pra gente pensar junto e 
tal, mas eu não cheguei a falar assim, a...pesquisa em casa. Que não sei que. Não cheguei 
a falar nisso. Então você trouxe isso como uma, um surpresa. Eu achei muito legal, porque a 
idéia, assim, que que eu tinha imaginado pra, por mais que o momento da conversa seja 
aqui, mas que o que a gente tem de informação seja levado pra fora, né? Pra que vocês 
usem com os filhos o que a gente conversa, que vocês criem outras coisas além do que a 
gente conversa aqui. E até, por exemplo, como foi o caso da net, ela identificou que o 
Ezequiel poderia estar tendo a mesma dificuldade que o wendel teve. Então ela levou pra 
fora o que ela escutou aqui dentro e da mesma forma eu acredito que vocês também vão 
fazer isso, estão vendo um vizinho, um irmão, uma Irmã, um filho com alguma dificuldade. 
Olha, eu acho que vai precisar, de repente, fazer algum trabalho diferente com o seu filho...a 
como é? Ou até pra vocês perguntarem. A, você conversa com o seu filho, você mostra as 
coisas pra ele? Não sei que, na, na, na...faz todas essas perguntas. Ela fala assim, não, 
não, não, não...a faz isso, porque isso estimula a fala que não sei que, bem bacana Deise! 
Gostei de saber. Então olha só, então...a gente...a Márcia falou de troca, a Sandra falou, né? 
De criatividade e tal. Que a gente poderia pensar de imaginação, tá? Diversão, eu acho que 
vocês tem se divertido mais brincando com as crianças. Eu acho que isso é um dos retornos 
que tem feito vocês voltarem aqui. Né? que vocês tem é... brincado mais com as crianças, 
porque as crianças tem trazido mais retorno. 
Deise: Eu acredito assim, se você não tivesse passando essa informação pra gente você 
só...a..trazendo a criança aqui como eu vi...eu já fui em outras fonos. A, traz a criança...ai 
fica lá meia hora, a já deu o horário pronto. Ai,... 
Sandra: mas você tá reclamando porque você não participa. Fica do lado de fora. 
Deise: Não, é, tipo assim, que a gente participava é em termos, eu entrava até que eu 
entrava....mas assim, não é diretamente...(04:01) só com a criança e tal.  
Sandra: A, tá, no caso... 
Deise: Ela faz só aquilo ali dela com a criança, ai...ai a gente vai pra casa, ai a gente não 
tem como lidar direito com a criança. 
Sandra: porque não sabe 
Deise: Porque não sabe, ai gente volta no outro dia e quase que a gente não querendo ir. 
Porque é quase a mesma coisa. E aqui não, aqui já é mais interessante...a não e como isso, 
como isso, ai a Daniela...a Daniela não ligou  (04:33) 
Sandra: As vezes ela quer ficar quieta, vocês querem mandar mensagem no final de 
semana. 
Deise: Coitada da Daniela, Daniela e essas malas... 
Daniela: É sério, Não são malas... 
Sandra: Essa semana também, essa semana também eu tomei maior chamadão. 
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Daniela: De quem? Minha?  
Sandra: Não, do meu esposo. Na quarta-feira, porque que você não ligou pra ela, pra saber 
o que aconteceu. O Leandro ficou doente e ela ligou. Eu falei não, calma, de repente ela 
quer aquele momento dela ficar sozinha. Eu deixei ela respirar, sexta-feira eu vou ligar. 
Porque as vezes...a pessoa não...eu as vezes...tem vezes que eu não tô legal pra 
conversar, ai tem que dar aquele momento. A gente espera e depois assim, ela não me 
ligou. Se ela não me ligou a (05:16) me deu o recado, então ela não tava legal. Então deixa 
ela no momento dela, depois eu vou ligar. Ele queria que eu ligasse logo. Imagina, a gente 
não faz isso não. Não é assim, tem hora que  a gente precisa saber esperar e agir no 
momento certo.  
Daniela: Ó, as vezes acontece né de eu não poder atender. Quando eu tô de repente no 
outro trabalho ou as vezes em casa ta meio confuso. Lembra que semana passada minha 
casa, tava em casa tava assim 3 vezes (de cabeça pra baixo), né? 
Deise: Eu até liguei hoje, né? Porque liguei pra você pra ver se de repente ela mudou, pode 
ser que ela tenha ido levar a mãe dela ao medico, alguma coisa assim, aconteceu de... 
Daniela: Não, mas eu... 
Márcia: Porque semana passada ela não veio...voce não passou a coisa. 
Daniela: Não, quando você me falou, me ligou 
Deise: Ai você me falou, mas mesmo assim eu ainda fiquei na dúvida. Será que vai ter ou 
não vai ter? Porque pode ser que a mãe dela tenha precisado de ir ao médico e ela teve que 
levar a emergência e não deu pra avisar, porque acontece, isso acontece...  
Daniela: É, não, mas foi tranqüilo, foi tranqüilo. 
Deise: Ai eu sempre...procuro ligar, pode deixar que eu não vou esquecer de você... 
Daniela: Não, pode ligar, não tem problema nenhum. Na quarta-feira é que eu precisei 
acompanhar minha mãe, né? na...lá na consulta, mas ai ontem a gente foi de novo, ela já 
começou o tratamento ontem.  
Sandra; Ai que bom 
Daniela: Graças a Deus. É, e ai, eu ate vou me afastar do outro trabalho, mas não vou me 
afastar daqui não. Aqui eu continuo, lá como eu tenho que ficar lá mais dias. E ai é mais 
longe pra mim, porque é São Conrado, eu levo 2, 2horas e meia pra chegar em casa. Ai eu 
preciso me afastar de lá. A fui pra outra!  
Sandra: Não é o desenho do menininho ali, no bloguinho, é uma graça! 
Daniela: Eu vou mostrar, eu vou mostrar! Então olha só, eu pensei em algumas coisas que 
são importantes, né? Pra gente pensar em brincadeira. Então, tem que ser divertido, tem 
que ter troca, imitação. Porque lembra com imitação a gente mostra pra criança que tá 
dando atenção ao que ela tá falando, né? Ou o que ela tá fazendo e quando a gente imita, 
provoca na criança também o efeito dela querer fazer de novo, pra saber se ela vai, se a 
gente vai repetir de novo. Tá? É interação vocês tinham falado, você tinha falado, né? De 
que a brincadeira promove a interação. Estimulação porque é...a gente na brincadeira, quem 
já, por exemplo, a Sandra, eu tô estimulando o Leandro com a brincadeira. As vezes ele não 
ta acompanhando o atendimento acha que...a eu levo o meu filho lá, a fono tá brincando 
com o meu filho! Eu quero que atenda. Mas na verdade a brincadeira pode ser o...a forma 
do atendimento né? Assim, é o que a gente consegue trabalhar algumas coisas com a 
criança, pode ser uma forma de avaliação tá? Porque ai a gente vê a forma como a criança 
se comunica, como que ela manipula o brinquedo, se ela tá dando função pro brinquedo. 
Tá? É, imaginação entra na questão da criatividade e abstração, lembra quando eu 
comentei na semana passada. A Deise que talvez não saiba disso, né? Que não me ouviu 
falar na semana passada. É...lembra que eu falei assim, quando a gente brinca de telefone. 
A criança primeiro vai pegar um telefone né? Ou de verdade ou de brinquedo e vai botar na 
orelha e vai falar alô, alô, mas quando conforme  a criança vai se desenvolvendo ela não 
precisa mais ter um telefone de verdade pra fingir que esta brincando de telefone, ela pode 
pegar uma caneta. Alô! Ou vovó, tudo bem? Você vai fazer rosquinha pra mim? Entendeu? 
Ela pode usar a mão, alô? Que que isso? É, abstração. Assim, explicando melhor. É, 
separar o objeto, do significado que tem. Então a gente pode conforme a criança vai 
desenvolvendo a linguagem, a brincadeira, ela não precisa usar aquele elemento real, né? 
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Aquele objeto real pra representar aquilo que ela quer mostrar. Aquilo que ela quer fazer. 
Então, ela pode usar a mãe pra fingir que é telefone, entendeu? Ela pode fingir que é um 
bombeiro, colocando um penico na cabeça, entendeu? Então assim, quando a criança 
começa a fazer esse tipo de brincadeira, usar a imaginação pra criar coisas pra usar 
é...substituições pra aquilo que ela não tem naquele momento. Ela tá desenvolvendo a 
brincadeira, ela tá desenvolvendo a linguagem. Eu não lembro se eu comentei, mas o 
desenvolvimento de linguagem que só...todos esses conceitos, tudo o que a criança 
entende, que a criança fala. E a brincadeira caminham muito juntos. Por isso que eu tenho 
insistido...é assim, insistido é maneira de dizer, tenho falado bastante de brincadeira desde o 
inicio. No entanto, vocês podem lembrar que eu fiz a filmagem da brincadeira de vocês com 
as crianças. Porque que isso era importante pra fono? Porque a brincadeira, conforme a 
gente brinca mais com a criança, vai variando, a criança vai se desenvolvendo na 
brincadeira, a criança vai desenvolvendo ali a linguagem também, estão muito juntos, tá? 
Que nem quando eu falo, quando a criança é mais...quando a mãe é mais agitada, a criança 
é mais agitada. Quando a mãe é mais calma, a criança também é mais calma. Então são 
coisas que também andam muito coladas, então a gente estimulando a brincadeira. A gente 
esta estimulando a linguagem e a fala da criança. E o contrario também é verdade, quando 
a gente vai estimulando a linguagem e a fala, a gente também esta estimulando a 
brincadeira, porque são desenvolvimentos que andam juntos, tá? E ai com tudo isso, a 
gente acaba chegando a um desenvolvimento melhor da criança, porque na brincadeira, a 
gente falou de todas essas coisas, mas de....na brincadeira desenvolve o vinculo afetivo 
porque se esta brincando com o outro, ta se relacionando com o outro, ta interagindo com o 
outro, ta trocando com o outro, a gente desenvolve também o aspecto motor, porque é a 
coordenação motora de poder pegar o brinquedo, não é? Porque tem brinquedo grande, 
mas também tem brinquedo...pequeno. E pra pegar o brinquedo pequeno, é mais difícil, eu 
preciso de mais coordenação motora, de movimentos mais finos. Então, por exemplo, se o 
Leandro ainda não pega no lápis, vai experimentando ele brincar com o brinquedo 
pequenininho.  
Sandra: (11:53) carrinhos, hot wheels ,eu só tenho que ficar só vigiando porque ele ainda 
não saiu dessa fase de... 
Daniela: Colocar na boca... 
Sandra: às vezes ele coloca na boca 
Daniela: Entendi. 
Sandra: Isso é normal? 4 anos ainda continuar assim com essas manias, alguma, 
antigamente era demais, mas ele ainda tem isso de botar na boca. 
Daniela: Não seria esperado não, mais ele colocar coisa na boca não. Mas também essa 
coisa na boca é muito por estimulo, porque ele ainda busca muito por alguns estímulos, né? 
Então tá mais associado a isso, não exatamente porque...ele, é esperado no 
desenvolvimento não, entendeu? Então, é...que nem ele não gosta muito de movimento  
assim, né? Lembra da filmagem da... 
Sandra: Ele não gosta de pula-pula até hoje 
Daniela: Mas depende do movimento, entendeu? O movimento pra trás, lembra que eu 
miau...eu me joguei pra trás ele ficou me jogando pra trás, ele tava buscando um estimulo 
de ser jogado pra trás, né? Por conta da movimentação. É mais por uma questão de 
estimulo, né? De botar alguma coisa na boca. 
Sandra: O estimulo ele gosta de rodar.  
Daniela: Sim 
Sandra: Agora ele fez um balanço, lá em casa. Ai agora como ele é de corda, ele roda, sei 
lá, eu sei que dá 6, quando vai desenrolar é 6 voltinhas pra desenrolar que eu já contei. Vai 
certinho, sempre as 6 e ...ai vai , ai eu falo tá bom, agora você já rodou agora vamos 
balançar. Ai ele esquece um pouco o balanço. 
Daniela: Mas é mais por conta dessa questão de estimulo mesmo. Então na brincadeira a 
gente trabalha o aspecto motor, a coordenação motora. O emocional, o núcleo afetivo, 
porque tá na relação do outro, desenvolve a linguagem também né? Que a gente acabou de 
falar, que dizer, então desenvolve muita coisa. Então, brincadeira não é qualquer coisa, é 
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coisa séria. Sabe aquela coisa do molejo, brincadeira de criança, como é bom? É isso ai 
mesmo, como é bom! 
Sandra: Ai é serio isso que você falou? 
Daniela: Então, eu separei essas fotos aqui, não sei se vocês conseguem ver bem todas. 
São tipos diferentes de brincadeiras, então a gente falou é...quando a gente estava falando 
de brincadeira, eu não falei assim, quando a gente fala de desenvolvimento. A gente pensa 
de inicio, meio e fim, né? Então o inicio, eu falei também de leitura. Primeiro a gente começa 
lendo o que, mc donalds, Guanabara. Só assim o letreiro, né? Depois a gente vai 
desenvolvendo, percebendo quais são os sons das palavras e começando a ler os 
pedacinhos, por pedacinhos, depois ler a palavra inteira. Então sempre quando a gente fala 
de desenvolvimento a gente tem que lembrar dessa idéia de inicio, meio e fim. Brincadeira, 
linguagem, primeira criança não começa, lá pros 6 meses de idade...ba, BA, BA, da, da, da 
e ai perto de 1 ano de idade. Mama, papa e ai depois vai começando a falar palavras soltas. 
Depois fala é....frases de 2 palavras, depois de 3 palavras, não é assim? Vai 
é...aumentando, né? O desenvolvimento. Vai melhorando o desenvolvimento, vai adquirindo 
coisas novas, mais difíceis de fazer. Da mesma forma a brincadeira, 1º a brincadeira é bem 
básica. As vezes a criança ta brincando só de pegar 2 coisas e ficar batendo, pra saber o 
barulho, que barulho que tem, né? Ou então de ficar olhando o brinquedo pra saber como é 
que ele é...entao, aqui eu coloquei na...é...o desenho de um menino brincando com os 
blocos, né? De colocar um bloco em cima do outro, sendo uma brincadeira mais pra criança 
pequena, tá? Que é só de repente montar e derrubar, monta os bloquinhos e derruba, ou 
entoa de encaixar um no outro, né? Mas mesmo que essa seja uma brincadeira mais vista 
em crianças pequeninhas, isso não quer dizer que crianças maiores não possam brincar, 
isso não quer dizer, mas de que forma a gente pode aproveitar essa brincadeira pra uma 
criança mais velha? Então, a vamos fazer, vamos montar um prédio? A, vamos montar um 
prédio todo colorido, i, montou o prédio, quem vai morar dentro do prédio? A, mamãe pode 
morar nesse prédio, o Gabriel pode, vai morar dentro do prédio? Tá? É uma forma de 
conseguir trabalhar outras crianças, outras coisas que a criança precise, a criança mais 
velha e uma brincadeira que seria esperada até só pra uma criança mais nova. Que mais? 
Eu coloquei aqui brincadeira corporal. Aqui também tá o bebezinho, mas a gente também 
pode fazer com criança maior, desde que a gente não tenha problema na coluna.  
Sandra: se a gente agüenta o peso do nosso filho, porque eu não agüento mais. 
Daniela: É, então, por exemplo, é...essa brincadeira de jogar. Quem gosta muito de fazer 
isso, é  mais homem, né? Que tem mais força de jogar, joga a criança pro alto, pro alto, pra 
baixo, pro alto, pra baixo. Com criança maior e que a gente não vai levantar no colo, pode 
brincar de que? Vamos brincar de morto vivo? Vamos lá. Quando eu falar morto  tem que 
abaixar, quando que falar vivo tem que levantar. Fica bem atento, hein! Isso a gente tá 
trabalhando também atenção auditiva. Que isso? A criança tem que saber...é...o que 
significa morto e o que significa vivo, e tem que saber que quando a gente fala um, ela tem 
que fazer uma coisa e quando fala outro a gente faz outra coisa. Então vamos lá, ai junta de 
repente reunião de família, vamos brincar criançada. Tem mais criança, vamos brincar 
criançada! Vamos lá, vamos brincar de morto vivo, quando eu falar morto abaixa, quando eu 
falar vivo levanta. Vamos lá, atenção hein! Morto! Vivo! A criançada gosta! Morto! Vivo! Só 
que vocês não vão fazer com essa movimentação, vocês só vão mostrar como é da primeira 
vez! Vivo...ai vai tá todo mundo abaixado, i...não prestou atenção, ai surge a brincadeira. 
Olha só quanta coisa a gente pode fazer, tá? E é bom que entretêm a família toda. Se de 
repente tá a família toda a...fulano, fulano e fulano vão fazer o almoço, se vocês não querem 
ajudar no almoço. Eu brinco com as crianças pras crianças não atrapalharem! Então é, uma 
boa...claro e também pra poder se divertir com as crianças e tal. Pode brincar de pique 
esconde, a um vai se esconder e o resto vai te que achar! Pode brincar de queimado. Sabe 
aquelas brincadeiras todas antigas, deram lugar hoje pros tablets, computadores e etc. isso 
tudo pra voltar com isso é muito bom. É...voltando um pouquinho a essa brincadeira do 
morto vivo, é...só pra reforçar essa idéia de atenção, auditiva. A gente não precisa de 
atenção pra poder falar, pra poder conversar, pra poder ler, pra poder escrever. A gente pra 
saber exatamente o que o outro tá falando,a gente tem que ter atenção auditiva ao que o 
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outro ta falando e, isso tudo é importante, mais uma vez, pra leitura escrita, pra fala. Então, 
a gente pode com brincadeiras simples, estar estimulando essas coisas. Que mais? É, 
aqui...aqui mais brincadeira com o corpo, olha só que idéia boa.  
Sandra: Essa é legal! Porque dá pra brincar, né? 
Daniela: É, de repente, num parque, as vezes o quintal tem sei lá, tem uma pilastra, não sei 
aonde, ou de repente em casa se tem um pouquinho mais de espaço. Pega um elástico e 
vai colocando assim, vamos brincar de cama de gato, a gente tem que passar pelo elástico, 
mas não pode encostar no elástico. Coisas simples dentro de casa. Ou de repente num 
parque, ta? Pode até brincar com mais de uma criança, ai pode brincar assim, enrolar o 
elástico e tal. Linha eu acho que pode machucar, eu acho que elástico é melhor. Sabe 
aquele elástico branco, fininho...tá? pode ser. Pega com a net que ela deve ter em casa. 
Costureira, ela faz costura. Ela deve ter! Ou então um rolinho assim, um pouquinho deve ser 
barato. Então pode fazer isso, então pode brincar, vamos lá. Passa por... 
 
 
Vídeo 24 
 
Daniela: Olha só quantas noções a gente esta trabalhando! Porque essas noções a gente, 
criança precisa saber, porque se a gente não disser pra ela. Ela não vai saber não. Então 
olha só quantas coisas! Com brincadeira com o corpo, é aqui, é mais a situação de desenho, 
brincar que tá escrevendo. Ou então assim, a é...lembra aquela história, aquela idéia que eu 
tinha sugerido de montar a lista de compras. A, ó vou falar pra você, Ezequiel, e você vai 
anotar o que a gente vai comprar, tá? Mesmo que seja só rabisco, porque, vai ser só 
rabisco. 
Deise: É vai ser só rabisco mesmo! 
Daniela: Vamos comprar...açúcar! Anota ai. A muito bem! Já esta incentivando o hábito da 
escrita, tá? Escreve ai, café! 
Sandra: Quem sabe a criança se interessa em aprender. A como é que se escreve?  
Daniela: Sim, exatamente! 
Sandra: De repente pode chegar até a aprender, ele ta perguntando bastante, com certeza 
vai ter uma hora que ele vai aprender. 
Daniela: Então, tá vendo! E ai vocês estão colocando mais uma vez a criança junto de 
vocês, pra participar do dia a dia de vocês. E ai depois, vamos ver o que acontece mais pra 
frente, daqui a uns 20 anos se de repente quando vocês precisarem fazer a lista de 
compras, eles não se ofereçam. Porque vocês estão criando o hábito desde pequeno deles 
participarem. Acontece muito de a o filho já esta com 30 anos, 20 e poucos anos até menos, 
15 anos não quer ajudar nada dentro de casa! Mas ai, se for ver o filho lá trás, será que a 
criança participava desde pequeno do dia a dia da mãe? Porque a criança só vai perceber 
que isso é importante se ela participar disso, se a gente valorizar a participação dela no dia 
a dia. Então assim, lembra que eu falei, não só da fala, mas de comportamento também a 
gente consegue trabalhar muito com a criança desde pequenininho, entendeu? Ta? Outro 
tipo de brincadeira, o menino tá fazendo o que? Ta escutando o coração do ursinho. É o tipo 
de brincadeira que pode fazer. A, vamos brincar de médico. A, deixa eu ver, abre a boca! 
Vai estimulando. Abre a boca! I, tá vermelho lá dentro. Vou ter que passar remédio lá pra 
você. Ai já desenvolve a história. Entendeu? Claro, vocês não precisam ter esse negócio de 
brinquedo, nem de verdade não. Mas assim, situações que acontecem no dia a dia com a 
gente, né? porque a gente vai ao médico, né? Faz as coisas e ai a gente pode estar 
estimulando ou então, vocês estão lá batendo bolo, a mamãe tá batendo bolo. Bate você 
também, ó, bate aqui a massa, finge que tá na...batendo bolo. I, tá batendo bolo. O seu bolo 
vai ser de que? O meu vai ser de chocolate o seu vai ser de morango? I, bolo de morango 
deixa eu provar! Já ta trabalhando imaginação, faz de conta. Porque esta contando uma 
historia. Né? Então tá estimulando a brincadeira, e ta estimulando a fala. E fora que, é...você 
não deve ser difícil enquanto vocês estão fazendo as coisas, a criança querer atenção. 
Porque ele ta fazendo né? Ou tá fazendo alguma coisa que não pode! Vamos fazer, vamos 
brincar de fazer bolo junto com a mamãe! Mamãe tá fazendo aqui, agora coloca o açúcar. Ai 



216 
 

ele coloca de mentirinha. Lembra que eu falei? A, de no inicio a brincadeira a gente precisa 
do objeto real pra fazer aquilo que a gente quer. Depois é só de mentirinha, coloca o açúcar. 
Agora, coloca o leite. A, muito bem. Eu vou dar uma mexidinha...tchu, tchu, tchu...enquanto 
isso vocês estão fazendo e a criança tá lá brincando de faz de conta. 
Deise: (03:35) 
Daniela: Entendeu? Então assim,... 
Deise: Agora eu tô lembrando do ezequiel, Ezequiel pegou...com o pai dele ele faz tudinho, 
né? ele pega...(03:45) como é? Ai, pega. Ai agora ele pega tudo e finge que tá dando pra 
mãe. Hummm. Ai pega a água e pega um negócio, um copo, ai finge que é a água, ai fica 
mexendo. Com o pau fica mexendo...a jarra. Ai, mãe, ai ele bota assim...derrama, finge que 
tá derramando o copo. Mãe, toma! Rsrs...foi muito engraçado! 
Daniela: Ótimo! Isso é ótimo!  
Deise: Porque ele vê o pai dele fazendo as coisas, eu fazendo...mãe, papai! Fica, pega as 
coisas....papa mãe...hummm, tá “gotoso”....ai eu é toma! Pode, pode,...não mamãe não quer 
agora não. Mamãe vai primeiro...ai pega aquela maçã lá de brinquedo lá, que a mamãe vai 
pegar pra mim...ai pega lá maçã mame? Ai pega a maçã, toma mamãe! Ai finjo que tô 
comendo...hum tá gostoso...voce quer? Ele quer a maçã...não, não quero não.  
Daniela: Isso tá vendo! Como que a gente pode tá jogando no dia a dia pra poder estar 
ajudando.  
Deise: É muito engraçado 
Daniela: Isso aqui eu peguei num jogo de memória, só pra poder falar um pouquinho pra 
vocês. É....como que a gente pode brincar e como que isso pode ajudar no desenvolvimento 
da criança. Jogo da memória, a criança tem que juntar duas figuras iguais, só que talvez as 
pequenininhas elas não saibam exatamente a regra do jogo. Como que pode fazer? Pode 
pegar, escolher uma figura e colocar, por exemplo, 3 é...uma figura que é igual lá, que a 
gente pegou e outras duas diferentes. Cadê o igual a esse? Cadê? Por exemplo, a figura do 
Mickey, vamos lá. Cadê o Mickey bebendo água? A...tá aqui ó! Esse é igual a esse. Olha só 
muito bem! Achou igual! I, esse aqui...é diferente porque aqui é o Mickey e aqui é o pato 
Donald. Então já tá dando pra criança a noção de igual e diferente, entendeu? Ou (05:44) na 
rua, como é que pode ser? E, esse carro é igual a esse. I, esse carro é diferente! Porque 
esse é maior. E esse é vermelho, esse tem não sei o que em cima, esse tem um cachorro 
fora babando. Tá? Então assim, formas que a gente pode usar. Então esse aqui, o que que 
mais a gente consegue desenvolver nessa brincadeira de memória? Todo jogo com regras a 
gente ta trabalhando limite da criança, porque? Lembra que algumas vezes a gente falou, a 
vez de um a vez de outro. No jogo, com regras tem isso, principalmente, só que assim, 
é...enquanto na brincadeira que a gente tá lá fazendo comidinha...a, você quer? Você quer 
maçã? Come a maçã! A vou comer também! A eu vou comer também, mas agora eu vou 
fazer outra coisa. Então na brincadeira, assim, mais livre, não tem uma coisa muito rígida, 
sua vez, minha vez, sua vez, minha vez, não é tão rígido. Eu posso ocupar minha vez, 2 
vezes, ai dou uma pra você pra você ficar mais 2 ou 3vezes, entendeu? Não é nada muito 
rígido, mas na brincadeira com regras, num jogo com regras. O negocio é mais, é...mais 
certinho. Então assim, eu jogo...depois você joga, depois você joga, depois você joga. Isso 
trabalha também com criança, ela tem que saber esperar. Porque as vezes as nossas 
crianças não sabem esperar. Querem tudo a toda hora. Então, isso é uma forma de 
trabalhar também, comportamento. Porque a criança pra poder participar do jogo, ela tem 
que entender a regra, tem que saber a vez dela, entendeu? que mais?: É...e ai, só pra gente 
poder conseguir amarrar. Que que ajuda na brincadeira? Eu pensei aqui em mais algumas 
coisas que vão acabar repetindo um pouco do que a gente falou do porque que a 
brincadeira é importante, entendeu? então porque que é...porque que brincar é importante. 
E o que que ajuda na brincadeira? Então, a repetição, dar a vez da criança, porque se não 
ela não tem como participar da brincadeira, né? ser divertido, interesse comum, lembra que 
a gente falou em cima da filmagem. Do que que tem que ser? Assim, quem que deve 
escolher a brincadeira, alias, quem que deve escolher a brincadeira Deise?  
Sandra: Não vou falar.  
Deise: A criança. 
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Daniela: A criança. Pra gente ter mais sucesso, a criança!  
Sandra: Ela falou semana passada.  
Daniela: Tá? 
Sandra: Lembrei que ela não estava aqui.  
Deise: Mas eu lembrava, ela falou também na outra semana que eu tava. Eu gravei! 
Daniela: Ó gravou! Gravou! 
Deise: Tenho cérebro! 
Sandra: A olha! 
Daniela: Mas ela tem uma cola aqui embaixo, né?  
Deise: (08:29) para, para... 
Daniela: Para um pouquinho? 
Deise: para... 
Daniela: Agora uma das coisas mais importantes, é ser espontânea a brincadeira. Né? 
Deise: A é. 
Daniela: Se de repente a gente fica mais preocupada, que cor é essa? Que que isso? Que 
que é aquilo? A brincadeira acaba quebrando, porque ai não consegue ter aquele ritmo de 
inicio, meio e fim. Porque a gente esta interrompendo, fazendo essas perguntas. Não que 
sejam ruins, não é isso, mas ai a gente tem que ver qual é o objetivo daquele momento, é a 
gente desenvolver a brincadeira, ou é a gente ficar perguntando, entendeu? vai, depender 
sempre do objetivo que a gente tiver. Então, dar o nome das coisas, eu posso estar 
estimulando o meu filho quantas cores, em vez de eu falar assim, que cor é essa? Ai a 
criança vai falar, laranja! Melhor ela falar assim, ih, aqui a ficha laranja! Ih, deixa eu ver tem 
outra aqui, uma verde! Entendeu? Eu tô estimulando mais ate desse jeito, de uma forma 
espontânea, tá? Que mais? Dar nomes, interpretar. Então se criança de repente pegou o 
copinho lá e foi beber um suco, hummmm tá gostoso esse suco, é? A dá um pouquinho pra 
mamãe? Ai a criança vai e te dá. Ai que delicia esse suco! A gente ta interpretando ou se 
ainda, a criança é...vai e te da a maçã. A você esta me dando a maçã? Oba! Vou comer 
essa maçã então! Hummm que gostosa essa maçã! Olha só quantas vezes eu falei maçã! 
Eu falei pra criança associar o que que é. É, planos de ação, do que a gente conversou hoje. 
Vocês já sairiam daqui com alguma idéia de brincadeira pra poder fazer em casa. Ou na rua, 
onde fosse? 
Sandra: Na rua, tem os carros, tem as motos, tem caminhão! Principalmente moto, ele não 
agüenta ver passar uma, ai pode falar das cores, da moto e tal.  
Daniela: Isso! Que mais Márcia? 
Marcia: ... 
Daniela: Brincadeira que você de repente assim, no que a gente conversou, pode pensar em 
fazer em casa, que dá pra fazer... 
Márcia: O das figuras mesmo... 
Daniela: É?  
Márcia: Mostrar as figuras pra ele, e falar isso aqui é o que? Maçã, a maçã! Tá aqui! 
Daniela: Que mais Deise? 
Deise: A... 
Sandra: Ela sabe, ela vai fazer... 
Deise; ... 
Sandra: Ela sabe, você falou que ia fazer...como é que você não sabe?  
Deise: É eu não lembro... 
Sandra: Ai! Esqueceu... 
Deise: Já esqueci, eu não falei que a minha memória tá falhando... 
Sandra: A do papelão! 
Deise: A É, do papelão...isso! De cortar o coelho e figurinhas e colar e pintar, né?  
Daniela: ótimo!  
Deise: De esticar as carinhas, pegar os coelhos e fazer as...como é? As fichinhas que meio 
que da moeda que as vezes a moeda ele bota na boca, fazer as fichinhas como você falou 
de isopor, de papelão,.... 
Sandra: deu uma nova idéia tá vendo? De isopor.... 



218 
 

Márcia: Você que falou agora! 
Deise: Eu falei isopor? (11:41) 
Sandra: A, fala, já deu uma idéia de isopor! 
Daniela: É verdade! Muito bom! É uma idéia sim. 
Deise: E falando nisso, eu hoje vou comprar um isopor pra ele, comprar umas tintas pra 
gente pintar.  
Daniela: Isso! 
Deise: Fazer, montar uma...fazer uma casinha, eu gosto muito de inventar de isopor. Vamos 
fazer uma casinha? Vamos lá filho, vamos lá, mamãe vai recortar, vamos colar aqui.... 
Daniela: Ótimo! 
Deise: Pintar, né? pra sei lá, pra desenvolver lá ele. Pra criatividade.  
Daniela: ótimo! Eu tive pensando aqui em uma outra coisa, as vezes a gente fica assim, por 
exemplo, não dá pra sair com a criança porque ele, não dá pra sair, tem que fazer uma 
brincadeira em casa. A criança assim, de repente já ta cansada de brincar com o que tem 
em casa ou assim, pra dar uma inovada, pra dar uma mudada. Vamos brincar de 
cabaninha? Eu vou, pega um lençol velho, uma coberta velha, uma coisa assim ou que não 
esteja com muito uso. A, vamos montar assim, amarra a...toalha, a coberta, qualquer coisa 
assim, faz tipo uma tendinha e vamos ficar aqui! Vamos dormir aqui hoje! Nessa tendinha. 
Ou então, a vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fingir. Ai já entra em imaginação, 
vamos fingir que a gente esta em outro lugar, que a gente foi passear, que a gente foi viajar, 
que não sei que na, na,na... e pode desenvolver essas coisas. Eu acho que dá pra fazer 
muita coisa, sem precisar exatamente do brinquedo, das coisas e a criança até curte muito 
mais isso, vocês vão ver!  
Deise: É, porque criança adora! 
Daniela: Criança adora!  
Deise: Começa a brincadeira, não querem nem mais parar.  
Daniela: Isso é verdade. 
Deise: Eles acham tão interessante, eles acham mais interessante do que brincar com 
brinquedo.  
Daniela: uhum.. 
Deise: O mais interessante é isso, eles não querem parar não! Só querem parar 
quando...(13:39) 
Sandra: É que já tá cansada né?  
Deise: As vezes que a gente tá cansada, né? Ai já... 
Daniela: Porque se a gente mostrar pra criança que é interessante brincar com a gente, a 
gente consegue mostrar que a gente é mais interessante que o brinquedo. Não que o 
brinquedo não tenha a sua importância, mas assim, eu acho que a interação com a criança 
tem muito mais peso do que o próprio brinquedo, entendeu? Deixa eu só, no caso do 
Gabriel eu tô pensando aqui, conseguiu fazer com as fichas? 
Márcia: Consegui 
Daniela: E ai que que você achou? 
Márcia: O negócio dele é mais assim, ele não consegue falar água. Ele fala mais...a-ga...a-
ga...eu falei, não é água, a-ga. 
Daniela: tenta com ele assim, bem separadinho...a...gu...a...a...gu...a....como ele já faz esse 
som, ainda é menos preocupante, tá? É, das outras palavras, você falou que da ultima vez 
que você teve aqui, você falou que ele tava fazendo frases maiores, não é? Você acha que 
ta dando pra ele entender melhor o que ele ta falando?  
Marcia: Ta. Tô achando 
Daniela: Ta, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, pras palavras que ele ta falando. 
Assim, de ter melhorado a maneira dele falar, você daria de quanto? Quanto...alias melhor, 
antes você dava que nota assim, de quanto você entendia o que ele falava? Antes da gente 
começar. 
Marcia: Assim, acho que uns 5 
Daniela: Uns 5. Ta. E agora você da quanto? 
Marcia: 7... 
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Daniela: Uns 7. Tá. Ainda tá, ainda tem mais alguma coisa ainda que ele fala que você não 
entende... 
Márcia: Não entende...e a gente ainda a gente fala assim, ai eu tenho que parar muito tempo 
as vezes eu falo assim, filho, fala de novo, fala de novo e fala devagar. Ai tem umas vezes 
assim que umas 3 ou 4 vezes  que eu vou entender aquilo que ele ta falando. 
Daniela: Entendi. E você chegou a usar essas fichas também por palavra? 
Márcia: Como assim? 
Daniela: porque você...assim, por exemplo, tá mostrando lá ele. A, é o jacaré...ja-ca-
ré...voce chegou a fazer esse tipo de atividade com ele?  
Márcia: Fiz. E fiz...e falei com ele, ó jacaré tem 3 sílabas e contei, 1, 2, 3.... 
Sandra: É 3 partes...que ele é criança 
Márcia: É 3 partes, é... 
Daniela: 3 pedacinhos alguma coisa assim, que fica mais fácil pra ele.  
Sandra: Sílaba é muito grande. 
Márcia: É. 
Sandra: Sí-la-ba 
Daniela: Mas você fez isso com freqüência ou só chegou a fazer uma vez? 
Márcia: Não eu fiz 3 dias. 3 dias eu fiz. 
Daniela: E você viu diferença? Quando você mostrou pra ele? 
Marcia: vi, vi.  
Daniela: Você. O que que aconteceu? Ele chegou..a....por exemplo, se ele só falava 2 
partes da palavra...da palavra que tinha 3 pedaços 1, com a ajuda da figura, ele conseguiu 
falar as 3 partes?  
Márcia: Conseguiu, mas ai praticamente assim, a ultima, ele não fala as palavras certas, 
entendeu? Falta, assim, letra, falta letra. 
Daniela: Sim, mas, por exemplo, ele tem 3 anos não é isso? 
Marcia: É 3 anos. 
Daniela: Vai ter som que ele ainda não vai conseguir fazer porque não ta na idade dele 
aprender ainda. Tá? Mas, por exemplo,  a palavra assim, já me deixa satisfeita se é...por 
exemplo, se Carrefour, ele falava só o four...e ai se você mostra, a vamos lá...car-re-four...ó 
tem 3 pedações que palavra grande! De novo! Car-re-four...e ai ele falar assim, caefour...já 
tá bom pra mim. Que ele percebeu que a palavra tem mais sons do que ele tava falando 
antes. É aconteceu isso, por exemplo? 
Marcia: Aconteceu... 
Daniela: E porque você só fez 3 dias se funcionou?  
Marcia: Falta de tempo.  
Daniela: Porque eu acho que isso vai ajudar muito. Insiste nessa atividade que vai ajudar 
muito 
Marcia: Pode deixar, que essa semana eu faço essa semana todinha. 
Daniela: Pro Ezequiel também vai ajudar muito  
Deise: Vai ajudar mesmo, sabe porque? Que eu observo assim, palavras em pedaços ele 
consegue falar, mas quando vai repetir a palavra toda ele só quer falar o final.  
Daniela: Entendi. É, isso aqui é um apoio visual, porque só eles...claro, repetir a palavra pra 
criança ajuda, mas aqui é mais um apoio pra eles. Entendeu? então assim,a vamos lá, 
vamos ver como é que escreve ó...é...car-re-four...a muito bem! Olha que (18:14) grande! 
Vamos ver outra coisa que pode brincar, pode até usar com as mesmas figuras, vamos ver 
as palavras pequeninhas e as grandes pra mostrar a eles que as palavras tem tamanhos 
diferentes, então, a...entao agora vamos pegar só as palavras pequenininhas. Ai vocês 
separam assim, por exemplo, mão! Cão! A vamos ver ó? Mão...isso aqui só tem 1 pedaço! 
Cão...ih, só tem 1 pedacinho, olha só...olha como é que elas são parecidas ó...mão, cão, ih, 
olha só, ão, cão, mão...já tá chamando atenção da criança pros sons das palavras. Que o 
que que a gente quer mais faz que a criança perceba que algumas palavras podem começar 
com o mesmo som. Podem terminar com o mesmo som, o que vai fazer a diferença é 
quando esses sons estão combinados com outros que ai vai mudar as palvras, tá? A vamos 
ver se as outras palavras aqui, i, essas agora tem 2 pedaços! Vamos ver? Lo-bo, i, 2 
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pedaços! Agora vamos ver ó...repete com a mamãe, bo-ca....vamos ver a outra de 2 
pedaços! Agora vamos ver as palavras um pouco maior, vamos ver? Ca...ai a criança 
normalmente ate repete...ca-be...sempre olhando pra frente pra boca de vocês pra eles 
verem a movimentação da boca...lo..,.a muito bem! A, Ca-be-lo...ai já repete mais uma vez 
pra criança. Agora repete junto com a mamãe! Ca-be-lo! Agora você! Cadê o cabelo?  
 
 
Vídeo 25 
 
Daniela: Você é...como que vocês vão perceber que essa atividade é a que esta 
funcionando? Quando a criança...é...fala o nome daquilo e com as fichas ela fala uma parte 
da palavra né? E com as fichas elas falam mais sons que a palavra tem, que antes ela não 
tinha dito. Entendeu? isso vai ajudar demais o Gabriel. Se...porque assim, aqui, hoje, as 
queixas são um pouco diferentes. O Ezequiel chegou aqui falando muito pouquinho, não foi? 
Então, o Gabriel chegou aqui já falando, mas tinha coisa que a gente não entendia. Então 
assim, pra Deise, claro, algumas é...muitas orientações vão ser comuns a todo mundo, mas 
eu vou tentar pegar de forma especifica também. Da Márcia eu sabia que era, que algumas 
coisas não dava pra entender. Isso aqui vai ajudar demais. E, a, pra ele aumentar o numero 
de frases, o numero de palavras na frase também. Então, a vamos escrever? Vamos! 
Vamos escrever então, pera ai deixa eu pegar uma cor diferente. É...deixa eu ver, vou lavar 
meu cabelo. I, olha só que frase grande! Tá? Mas eu acho que ainda é melhor insistir 
primeiro em palavras. A gente melhorar a qualidade da fala dele com a produção de 
palavras do que pensar já em frases, entendeu? porque a questão dele aumentar o numero 
de palavras na frase você já vai conseguir em outras situações, quando você tenta 
desenvolver a brincadeira toda com ele. Na palavra, claro, você também repetindo a palavra 
certa, também ajuda, mas essa coisa do visual também ajuda demais! Demais! Tenta fazer 
isso?  
Márcia: ta bom. O nome da madrinha dele eu acho difícil pra caramba e ele consegue falar. 
Daniela: Qual que é? 
Márcia: ri ele fala, ri-so-mar 
Sandra: Risomar! 
Márcia: É. 
Sandra: Nossa! 
Márcia: não é difícil? 
Sandra: E diferente também. 
Márcia: e diferente. 
Daniela: Mas ele fala assim separadinho? 
Márcia: fala. As vezes....gabriel qual é o nome da tua madrinha? Ai ele fala ri-so-mar. 
Daniela: Ele fala assim parecendo que ta cantando? 
Márcia: ele fala assim, como eu tô falando. 
Daniela; então que que você percebeu com isso? Como que ele falou primeiro? Ele falou 
direto risomar ou...ri-so-mar 
Márcia: não falou em....falou em pedaços. 
Daniela: alguém falou pra ele em pedaços? 
Márcia; não 
Daniela: será que não? Ou então ele pode estar imitando....voce costuma estar...tem falado 
com ele assim as palavras divididas?  
Márcia: não não. 
Daniela: Ou pra chamar alguma palavra ou pra chamar atenção de alguma palavra? Não? 
Márcia: não. Foi assim, um dia a gente estava perguntando a ele, como é que é o nome da 
tua madrinha? Ai ele, ficou assim pensando...ai ele...ri-so-mar foi assim, a gente falou..é...foi 
assim, sabe? ai ele só fala assim o nome dela, só fala assim. Ele não fala risomar, ele só 
fala assim. 
Daniela: pergunta a madrinha dele se ele não tentou ensinar ele desse jeito. É possível. E ai 
você ver que como separando pedaço, por pedaço ficou mais fácil pra ele, ele conseguiu 
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decorar um nome difícil.  
Márcia: É difícil né?  
Daniela; então, mas um motivo pra você fazer atividades que a dona fona esta sugerindo. 
Márcia; com certeza 
Daniela: vai funcionar muito bem. Se você fizer assim, essa semana inteira, sábado você vai 
chegar aqui chegando. Nossa, Daniela deu uma diferença muito grande, mas isso se você 
fizer a semana inteira. 
Márcia; não, pode deixar, eu vou fazer. Essa semana vai ser(03:49) essa semana... 
Sandra: Marca o compromisso? 
Daniela: pra gente aumentar essa nota 
Márcia: pode deixar. 
Daniela: eu acho que pra sair de 5 pra 7, já foi muito bom. Mas eu quero aumentar a nota 
dele. 
Márcia: com certeza, eu também.  
Sandra: A é? 
Deise: (04:02) 
Márcia: não, mas ainda não tá bom entendeu? até minha mãe mesmo fala, ai ele nega, 
algumas palavras ele não consegue falar que a gente não entende. Tem que perguntar 
assim umas 2 ou 3 vezes pra poder entender o que que ele esta falando... 
Sandra: mas melhorou? 
Márcia: bastante 
Sandra: RS 
Daniela: bom, muito bom. E desde quando que ele melhorou? Quando que você começou a 
perceber essa diferença nele?  
Márcia: depois que eu vim aqui né? com certeza. 
Daniela; ai que lindo! Você não se sentiu pressionada a falar isso não né?  
Márcia: não, não, com certeza não.  
Daniela; até porque a nota dela não foi. Assim, é...de 5 pra 7, a nota foi uma mudança 
grande, mas 7, não é....7 já passou, tô na média. 
Sandra: 7mas 7, 7 não é nota vermelha. 5 ta no vermelho 
Daniela; É, isso é verdade. 
Sandra: é regular. 
Márcia: não isso é verdade, ele estava no vermelho, foi quando eu cheguei aqui. 
Sandra: 7 já dá pra poder passar. 
Márcia: entendeu? 
Sandra: Mas ainda tem que melhorar 
Márcia: com certeza 
Sandra: no colégio era assim.poxa tinha um colégio que eu estudava que só passava com 7, 
e eu só tirava 5 em matemática. E olha que eu conseguia tirar 5, porque eu sou muito ruim 
em matemática.  
Daniela; é mesmo? 
Sandra: não entra na minha cabeça até hoje. 
(meninas conversam enquanto Daniela mexe no computador) 
Daniela: ó, como que é o nome do seu esposo?  
Deise: José. 
Daniela: José....nao fala o nome todo pra eu botar aqui... 
Deise: a não, não quero não 
Daniela: você não quer que ele venha?  
Deise: Não. Quero....José Alves Orleans Santos Silva 
Sandra: Ela falou embolado, espero que ela tenha entendido. Porque eu não entendi... 
Daniela: Santos Silva não...entendi... 
Deise: Entendeu, se ela não entendeu o Orleans pelo menos o santos silva ela entendeu. 
Daniela: não o Orleans porque eu lembrei que o nome do Ezequiel é Orleans. É tô 
colocando aqui ó, José Orleans Santos Silva reunião de orientação aos familiares, a deixa 
eu botar aqui convite. É que que eu ia falar com vocês, não sei se eu cheguei a comentar, 
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mas até de uma forma natural algumas já tem trazido né? assim, Algumas duvidas bastante. 
Vocês podem assim, trazer e devem trazer, por exemplo, Daniela tentei fazer assim, como a 
gente conversou aqui não funcionou, né? e eu vou pedir mostra como é que você fez pra 
gente poder entender como que pode ter saído diferente. Ou então assim, a Daniela eu tava 
pensando em fazer isso e isso e isso. Ou então, não perguntar só pra mim, mas pras outras 
mães também, tá? Eu quero que vocês falem também,...né  
Márcia: tá bom 
Daniela: Qualquer coisa  
Sandra: Mas eu acho que elas não tão, mas com duvida tanta...assim, não . eu que tenho 
mais duvidas do que todo mundo. 
Daniela: A não sei...depende do dia. Vocês não acham não? Que depende do dia. 
Sandra: A sei lá. Eu acho que sempre eu que mais, eu pergunto muito... 
Daniela: A...não sei...vocês acham?  
Márcia: eu acho que não 
Sandra: ela acha 
Deise: a...ela nem pergunta...(07:10) eu tenho que concordar com ela também  
Daniela: Não, ela tá...que ela fala bastante, que ela fala mais... 
Márcia: ela tem mais duvida do que a gente, isso que ela ta falando. 
Deise: É, eu concordo que ela tem dúvida, devido ao caso do filho dela também seja mais 
complicado do que o nosso. O nosso não é tanto, é um atraso na fala, mas também não é 
tanto, igual ao filho dela que precisa de mais...é... 
Sandra: Mais coisas.... 
Deise: Mais coisas assim, pra poder desenvolver melhor. 
Daniela: É verdade. Mas você acha assim...fala, desculpa de cortar 
Deise: não pode falar 
Daniela: não, pode falar Deise... 
Deise: não pode falar, eu só a terminar. Mas pode falar 
Daniela: não pode terminar 
Sandra: vai! Termina! 
Deise: Não só isso mesmo, que ela...pra ela poder entender ele melhor. Só isso só né? 
Sandra: eu e os outros também né? 
Deise: e os outros também,  
Daniela: com certeza 
Sandra: Porque eu acho que eu tô até começando a entender ele, mas as outras pessoas. 
Eu tô sentindo que não tão entendendo não.  
Deise: pra ela que é mãe é até mais fácil, mas pra outros ai ela tem que até passar 
informação pra outras. Explicar as outras como lidar com ele. 
Daniela; com certeza 
Sandra: mas eu tô achando assim, eu vou chegar e vou conversar. Igual que você falou, vou 
perguntando, mas sei lá eu acho que as outras não tão com muito interesse não.  
Daniela: as vezes sabe o que que é? É medo! 
Deise: medo, também 
Daniela: medo. Porque lidar com aquilo que a gente não conhece dá medo. Eu tô falando 
isso, tô apostando muito que seja isso, sabe? Sandra. Porque lá no meu trabalho, lá em...lá 
no outro, em são Conrado. É....lembra que eu comentei que do grupo, eu sou uma das que 
tem né? alguma experiência que não é de muito tempo, que é de 2 ou 3 anos pra cá.  
Sandra: Não, mas é...não, pelo...deixa eu te cortar rapidinho...do jeito que você trabalha, eu 
pensei que você já trabalhava com isso, ó? (sinal de muito tempo) 
Deise: É...parece que é experiência de muitooo....tempo 
Sandra: então no caso...É, além de gostar... 
Deise: de uns 10 anos assim... 
Sandra: É a dedicação e o interesse. 
Daniela: o gente! 10 anos! 
Sandra: Mas ela não é velha não.  
Deise: Não...nao...assim...eu não tô dizendo que ela seja velha, ela parece que tem uma 
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experiência assim, de...10 anos, de pessoas que já trabalhavam com isso a 10 anos. Porque 
tem pessoas, outras pessoas também que trabalham nessa profissão que não tem a 
experiência que ela tem. E já trabalham anos e anos... 
Daniela: ui! 
Deise: e ela já trabalha a menos tempo e já tem uma experiência de (09:30) 
Sandra: Não, mas foi isso que eu pensei. Então logo quando eu entrei assim, aqui na 1ª 
consulta e depois foi indo, eu pensei que você já lidava com autismo ó...(muito tempo)....a 
muito tempo 
Daniela: É não...com autismo...com atendimento com autista especificamente eu comecei 
aqui com o Leandro.  
Sandra: Nossa, e eu pensei que você já...ó... 
Daniela: não 
Sandra: Porque você tem uma desenvoltura pra brincar... 
Daniela: com o Leandro e com o miguel, na verdade, eu acho que o primeiro foi o Miguel. 
Foi Miguel 
Sandra: falando nisso eu o vi.. 
Daniela: É...ele ta voltando. Ta viando mais com a (09:59) e eu de repente comece a colocar 
ele de 15 em 15 até pra ver se ela vai ficar mesmo, mas então, na verdade foi quando eu 
entrei aqui. Foi...eu entrei em 2010, então já tem 3 anos. 
Sandra: A você também entrou em 2010? 
Daniela: É, 3 anos. Com o...assim, eu sou formada eu me formei em 2004...final de 2004, 
então eu já tenho uns...9 anos de formada. Mas assim, que eu me formei eu não atendia 
assim, exatamente esses casos não. Na verdade, os 3 anos também, é...mais ou menos, 
é...sabe porque? Porque eu lá no rio, que eu tô lá a mais tempo, lá eu tô a 6 anos. Lá eu 
atendo criança com deficiência.  
Sandra: qualquer tipo de deficiência ou são vários tipos? 
Daniela: É 
Sandra: Auditiva, visual... 
Daniela: lá na verdade, não só auditiva ou só visual, quando, por exemplo, tem paralisia 
cerebral, tem alguma síndrome entendeu?  
Sandra: então tudo. 
Daniela: tem retardo, mas... 
Sandra: Atende down também? Down? 
Daniela: down? Eu tenho um bebezinho com down... 
Sandra: eu vi 2 meninas com down lá na sala de recursos que elas são adolescentes, mas 
elas são inteligentes e elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Tinha, uma hora 
que ficava dispersa né? ai a professora chegou...voce não vai fazer...a mas eu não sei fazer, 
ai a professora falou, sabe fazer sim.  
Daniela: são gêmeas? 
Sandra: não. Não..rapidinho elas fizeram, porque elas não tavam com vontade, ai de uma 
certa forma, tipo assim, a eu vou me aproveitar do meu problema e vou ficar com peninha. 
Depois, que eu vi essas meninas eu mudei totalmente meu pensamento sobre down. As 
vezes eles se fingem de coitadinho, porque eles entendem muito...claro, desde que seja 
trabalho desde pequenininho, são muito inteligentes. 
Daniela: mas é...é coisa de criança gente. Porque quando a criança tem alguma dificuldade, 
mais importante e tal, a gente não sei se por costume começa a associar tudo o que a 
criança faz. A criança quando tem alguma deficiência, alguma dificuldade maior. A gente 
começa a acreditar, tudo o que a criança faz, é porque, é por causa da deficiência. Não é, 
gente primeiro a criança é....antes da criança ser deficiente ela é criança. Então, por 
exemplo, ela vai jogar emocionalmente entendeu? É uma questão de comunicação, se de 
repente em casa os pais tratam as crianças como coitadinhas é esse o papel que elas vão 
assumir em qualquer lugar. Então assim, a não, não sei, não sei, não sei.  
Sandra: É bem assim...não sei...a professora...ai eu fiquei ate com pena, fiquei pensando, 
tadinha não sabe a professora olhou bem séria pra ela. Até esqueci o nome, é fulana, faz 
tudo, porque você sabe sim. Ai ela....começou a fazer, ai eu olhei pra professora, ela olhou 
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pra mim, eu fiz assim, ai depois eu sai eu comentei eu falei assim, nossa, eles são bem 
inteligentes, se não tivesse aquela característica mesmo, a fisionomia eu não ia saber. Só 
que a fisionomia que você logo vê, mas é bem inteligente, tá? Eu falei...a, eles são muito 
inteligentes. 
Daniela: Se o nível de retardo mental não for muito grande, eles desenvolvem muito bem.  
Sandra: Só que ela tinha preguiça de fazer, ela fingia que não sabia fazer as coisas.  
Daniela: Saiu ate uma reportagem de uma, ano sei se era professora ou professor...com 
síndrome de down. 
Sandra: É...eu vi agora o (13:36) tinha falado do filme, né? que são até casados. Eu esqueci 
ate o nome do filme 
Deise: É. 
Sandra: É bem (13:43) aquele casal 
Deise: É eu também não sei o nome do filme não... 
Daniela: Ainda não vi não. 
Deise: tem, tem artista de televisão, tem filme...tem artista de cinema 
Sandra: Isso e eles falam inglês. 
Deise: Eu já vi até o cara que conseguiu fazer uma faculdade, ele passou. 
Daniela: legal, né? 
Deise: com síndrome de down. Pessoal não dava nada por ele, por a faculdade...quer dizer, 
não dava nada por ele quando criança e ele chegou a faculdade. Melhor do que os irmãos 
dele que tem... 
Márcia: que são normais 
Deise: que são normal...o irmão dele não teve a capacidade que ele teve de chegar a uma 
faculdade 
Sandra: faculdade 
Deise: Ai a família tem até orgulho  
Sandra: A com certeza quem não vai ter orgulho? 
Daniela: bacana né? 
Deise: Eu acho interessante, né? porque as pessoas assim, pensam a...essa criança ai não 
vai dar pra nada... 
Daniela; é pior que é...as pessoas falam 
Deise: Ai quando vai ver, quando vê a criança se desenvolvendo. Nossa!  
Sandra: A falar em criança, aprendeu a tirar a camisa. Tô perdida! 
Daniela: Ai que bom! 
Sandra: ele não sabia, só, ele só tirava o short, ai aprendeu o casaco. Agora quando eu olho 
já Leandro todo despido, já tirou short, tirou camisa, tirou casaco, tirou sapato. Ai agora ele 
já conseguiu com uma ajudinha colocar o short. Agora eu tô trabalhando, já que ele 
consegue tirar ele colocar.  
Daniela: ótimo! 
Sandra: Porque tá tirando tem que colocar. Ele vai tirar e eu vou colocar? Não ele vai ter que 
aprender né?  
Daniela: exatamente 
Sandra: pra ficar independente já nesse negócio de ficar colocando e tirando a roupa dele, 
tirar ele já sabe. agora vamos colocar a roupa 
Daniela: e a sua mãe já sabe disso? 
Sandra: sabe. eu contei pra ela do short. Ela ta toda animada. E ela ficou mais animada 
ainda em ver que ele já chegou, já tirou o sapato sozinho, já puxou ai o negócio pra poder 
colocar 
Daniela: já entendeu como é que é o esquema...como é que é a rotina... 
Sandra: aham 
Daniela: com certeza 
Sandra: Ó eu tô catando aqui. É que eu tô procurando o vídeo.  
Daniela: a então coloca ai. 
Sandra: Não é que eu não tava dando atenção não. Eu olho aqui pra carregar...quero 
mostrar ele, vai demorar um pouquinho. Porque ele espera a parte certinha pra 
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poder...(15?54) 
Daniela: tem que fazer um seguro pra esse celular hein Sandra. 
Deise: esses vídeos ai é tudo dele né? 
Sandra: nem todos...mas não esses aqui de numero assim, é ele...é ele 
Deise: Aham 
Sandra: que eu fico balanço, na motinha... 
Deise; vai ter que passar pra um cd né? pra não perder esses vídeos importantes... 
Sandra: não ai eu passo, mas ai ficou sem som. Ficou sem som.  
Deise: ai ela vai poder acompanhar...ele...o tempo que ele era assim, e vai poder comparar 
um tempo com o outro. Esse aqui é um ano esse aqui é o outro 
Daniela; vamos lá.... 
Sandra: Ai isso aqui é no balanço que eu falei.. ele cansou de ficar rodando, ai ele levanta, 
ai olha...esse é o balanço que o pai dele fez lá lá no terraço.  
Daniela; que legal! 
Sandra: e ele vai rodando, aqui ele passava na praça e ele queria ficar só na praça...vou 
botar assim pra todo mundo ver. Ó lá que eu falei que...(16:44) ai ele não balançou direito 
ó...tinha que voltar pra trás um pouquinho, ele tá cantando...ai nisso ele balançou, ai vai, ai 
depois ele gira...esse aqui é rapidinho, é só 1 minuto. Agora tem um vídeo aqui, que eu acho 
que foi até da outra sala, que a Daniela que fez, eu acho que foi uns 12 minutos. A Daniele e 
a Simone 
Daniela: ali...da...bolinha de sabão? 
Sandra; não bolinha de sabão é menos, foi uma da...pode passar aqui. Ai quero mostrar 
aquela, a isso daqui foi da (17:34) quarta feira. Na primeira vez ele olhou bem no olhou dela. 
Ai depois ele parou...ele deu atenção ao (17:44) cantando, o cachorrinho...ele ficou todo 
assanhado...ele acordou...tá dando a bola...olha lá, olha lá ó....ó o que ele fez....ta vendo? 
Ele tomou a bola dela... 
Daniela: ele tá muito safado! 
Sandra: ai eu parei de gravar porque ele foi mexer ali, fui mexer naquele espelho ali...ai eu 
parei ó...porque ele subiu ó...ai a gente foi tirar ele. 
Daniela; e o outro já ta carregando?  
Sandra: não...to procurando...é esse aqui...esse aqui é o grilo feliz e a sua turma. Ai tem que 
esperar um pouquinho, quando fica muito no (19:25) é que ele dança.  
Daniela: A é? Deixa eu só pedir pra elas só preencherem aqui então. Quando tiver pronto, 
você me avisa....(meninas assinando papeis) 
Sandra: Anda logo! 
 
 
Vídeo 26 
 
Daniela: (00:03) nome, data de nascimento, a idade que ele tem hoje  
Márcia: Do Gabriel¿ 
Daniela: Isso 
Marcia: Eu já fiz... 
Daniela; Hoje¿ 
Márcia: Quando eu cheguei  
Daniela: I, eu tô é maluca... 
Márcia: É  o dela... 
Daniela: Deixa eu ver...(assiste vídeo da Sandra e do seu filho) 
Deise: Que dia é hoje¿ 
Márcia: Dia 27... 
Deise: A é...i, hoje é aniversário do meu marido.. 
Márcia:  tava esquendo é... 
Deise: É...é hoje... 
(assistem o vídeo Daniela, Sandra e Márcia) 
Daniela: Olha... 
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Sandra: Ele tá repetindo, tá até ficando mais nítido, põe mais o ouvido... 
(Assistem o vídeo) 
Sandra: Assim, é bem melhor...o melhor....quanto mais ele vai repetindo, vai saindo mais 
nítido  
(Assistem o vídeo) 
Daniela: Gente....Sandra! 
Sandra: E ele só fala quando aparece escrito aqui. Aqui tem mais uma coisinha falando... 
Daniela: Perfeito! Gente... 
Sandra: Bem que eu achei que ainda não né...da o melhor, mas sai de um jeitinho que dá 
pra você entender, se você parar.  
Daniela: Gente! 
Sandra: Ai eu falei...eu vou filmar! 
Daniela: Eu sei...Sandra, você faz o seguro desse celular pelo amor de deus... 
Sandra: Não, eu tenho que tirar esses... 
Deise: Tem que passar pro cd 
Sandra: cartão de memória aqui que eu não tô conseguindo, porque tem muita coisa dele...e 
como esse com a (01:57), com a Daniela, em casa, brincando...tem muita coisa... 
Deise: Então...sabe o que você faz¿ 
Sandra: hã¿ 
Deise: É...tentar pedir pra alguém passar tudo pro...computador e do computador você puxar 
pro pen drive, eu tô gravando muito vídeo do Ezequiel no pen drive 
Sandra: Mas você acha que se passar pro computador com o pen drive, que que 
aconteceu...passou pro dvd e ficou sem som, ficou com a imagem, falou um pouquinho e 
corta 1 segundo, eu não sei o que aconteceu...assim eu fiz na lan house, eu pedi ate pra 
minha irma fazer e ficou legal. Eu pedi pra fazer outro, veio sem imagem...nao apareceu 
nada, não sei o que aconteceu... 
Daniela: Essas coisas eu não sei. Vamos, me lembra de botar o vídeo na semana que vem¿ 
Do...do Leandro¿  
Sandra: A ta 
Daniela: Pra gente poder ver  
Sandra: Não, nem falei hoje,porque estava sem bateria... 
Daniela: É, hoje não ia dar mesmo não... 
Sandra: Aham 
Daniela: Não sei como é que eu vou resolver isso não...sabe... 
Sandra: Mas porque¿ 
Daniela: porque pifou a bateria do meu computador... 
Deise: (02:50) eu esqueci onde que (02:56) 
Sandra: A bateria, que você fala é o que¿ É uma bateria...ou é o carregador¿  
Daniela: É o carregador...i, eu não parei...nao gente! 
Sandra: Mas ai você.... 
 
 
Vídeo 27 
 
Daniela: O Leandro faz¿ 
Sandra: Ele já tem o vídeo em casa, ele já vê a brincadeira dos 2, ele beija, ai ri...as 
vezes...tem um vídeo que ela faz assim, io,io,io,io,io,io...ai tem vez que ele nem esta vendo 
o vídeo, mas esta lá em casa cantando...io,io,io,io,io,io....ai eu já sei que ele esta lembrando 
desse vídeo ai da....teve um dia que eu estava lavando louça, tô escutando felipe lá no 
quarto, oi,oi,oi,oi,oi,oi ai eu botei a mão, celular ta no meu bolso...ai eu falei, a....ele ta 
lembrando da brincadeira sem precisar do vídeo.. 
Deise: Que legal, né¿ 
Daniela: Que legal! E o engraçado é que ele realmente lembra das coisas, porque...teve um 
dia que eu fiz uma brincadeira que foi assim, a, a, a,....e ele sem eu ter feito no dia, assim, 
passou um tempo depois ele, né¿ Fazia assim, como se quisesse que eu repetisse isso, 
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legal né¿ 
Sandra: É verdade... 
Daniela: Deixa eu te falar, perguntar um coisa pra vocês...esses nossos encontros toda 
semana que que eu tinha pensado antes da gente montar esse grupo...eu tinha pensado 
assim, é...no inicio marcar toda semana, e depois de 15 em 15, mas por outro lado eu acho 
que quando é toda semana. A gente mantem o ritmo, eu acho que é bom. Por mais assim, 
que nem sempre, uma ou outra possa vir e tal, mas a gente tenta recuperar alguma coisa da 
informação e tal não sei que....eu gostaria de manter toda semana. O que que vocês 
acham¿ 
Sandra: Eu gosto... 
Deise: Eu gosto também... 
Daniela: É....pra você não é ruim não Márcia¿ 
Márcia: É, só que semana que vem eu tenho (01:33) fica difícil... 
Daniela: Então eu vou marcar aqui já naquele cartão já pra você saber. Que vai ter dia 4, se 
o seu compromisso desmarcar.. 
Márcia: Ta, ta bom. Pode deixar... 
Daniela: Ai se não desmarcar é no dia 11...certo¿ É....coloco o 4....eu vou ver se de repente, 
pera ai, semana que vem...como é que faria se o Leandro viesse sábado que vem¿ Mas pra 
eu atender antes da reunião... 
Sandra: Ta bom, então.  
Daniela: Mas ai quem é que vai poder ficar com ele¿ 
Sandra: Não, ai no caso, eu teria que sair daqui...ir, deixar lá na minha mãe....igual eu faço. 
Daniela: Então, pera ai que eu já dou um jeito nisso...pera ai, você vai levar tudo que você 
precisa... 
Sandra: não,mas eu to, assim, eu fiquei porque que...o que que me passaram que o autista 
não tem muita essa coisa de afinidade, de carinho, de gostar das pessoas e ele tem. Ele 
quando gosta, ele gosta mesmo. 
Deise: É porque ta estimulando, entendeu¿ Quando estimula ai...passa...eu pelo menos 
acho, se estimular a criança a ter a criança vai ter. agora, se a criança, a, tem um problema, 
é autista a e a pessoa não fica próximo, não leva as crianças pra se aproximar dele, ele vai 
ficar lá isolado.  
Daniela: Eu vou marcar pra 9 então. 
Sandra: Ta 
Daniela: Que ai vai até 09:30 e ai...você vai em casa deixa ele e depois volta. 
Sandra: Aham... 
Daniela: Pode ser¿ 
Sandra: Aham. Eu acho que eu já vou dormir na minha mae, pra chegar aqui no horário.  
Daniela: A, vou botar aqui... 
Sandra: A, entendeu¿  
Daniela: EU fiz a maior bagunça. 
Sandra: A não faz mal não...(03:20) 09:30 eu vou chegar primeiro que você...a não, você 
não (marcia), que ela (Deise) 
Daniela: Certo nos vemos então semana que vem¿ 
Sandra: As 09 horas. 
Daniela: Ai você já chega em casa e já comenta com ele...i, olha só que a gente vai  ver a tia 
daniela. 
Sandra: Ele vai ficar super feliz...eu até pensei. Eu ia fazer uma coisa, mas depois pensei 
que eu não ia. Eu pensei, não vou fazer....eu passei por aqui, ai eu falei assim, eu podia 
passar lá e dava um beijo na dani e levava. Mas depois eu pensei, não ele vai...quando ele 
entrar ele vai associar que ele vai brincar, não vai querer ir embora e vai atrapalhar. Por isso 
que eu não trouxe. 
Daniela: Agora, a minha preocupação será que, assim, quero muito ver o Leandro, mas será 
que isso não vai ser, vai virar problema com o pai.  
Sandra: Como assim¿ 
Daniela: Dele achar que o Leandro tem que vir aqui e você só pode vir com o Leandro  
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Sandra: Mas eu não vou comentar nada.  
Daniela: Então tá, então fechou 
Sandra: Vou comentar que a reunião vai começar só 
Deise: (04:11) ela vem com o Leandro. 
Daniela: É verdade.  
Deise: É com o Leandro que ela vem. Ela só  deixa com a mãe dele. 
Daniela: verdade, verdade. 
Sandra: Eu vou, eu vou...só vai começar mais cedo, vai começar as 9 em vez de começar 
as 10.  
Daniela; Ótimo 
Sandra: E acabou o assunto  
Deise: Não dá assunto pra marido não, marido quer muito assunto.  
Sandra: Não, por isso que agora eu não tô fazendo nem muita questão que ele venha por 
enquanto. Deixa, mais pro final, porque se não ele vai acabar com a minha terapia.  
Deise: Vai mesmo. Vai acabar com o barato. 
Daniela: Por falar, na...nisso, eu tô imaginando. Talvez eu já tenha comentado isso com a 
Sandra, que em 2011 eu não tirei férias. O hospital ele esqueceu de mim, graças a deus 
eles não sabem que eu ainda não tirei férias. Eu tinha que ter tirado ano passado, de 2011 e 
eu não tirei. É, referente ao ano de 2011.  
Sandra: Você quer desligar ou continua¿ É que você também. 
Daniela: A, tanto faz....vai que rola alguma coisa interessante né¿ Pra... 
Sandra: A ta 
Daniela: Ai eu fui e falei, ai eu não tirei férias. Até por conta desse grupo que eu queria 
montar, já queria estar recebendo as crianças. No entanto, que a gente ate começou, né¿ 
Eu comecei a ver as crianças em janeiro lembra¿ a, no caso da deise não que ela entrou 
depois, mas eu acho que no caso da Márcia foi nesses (05:32) também...então, eu falei 
assim, bom, não vou tirar férias agora porque se não vai quebrar o grupo e eu não quero 
que quebre o grupo, eu vou tentar tirar depois. Eu tô imaginando pra gente tentar fechar no 
final de maio. De repente...pelo menos, eu não sei se de repente a gente vai continuar o 
grupo de uma outra forma ou se a gente fecha o grupo e ai vê assim, uma outra proposta 
pras crianças, entendeu¿ Ainda estou pensando, mas ele de repente pra pesquisa feche em 
maio. E ai tire férias em junho porque minhas férias do ano passado não podem bater com 
as do ano anterior. Eu vou tirar férias em outubro, esse ano eu vou tirar férias nos dois 
porque ano passado eu não tirei, entendeu¿ Então assim, eu tô imaginando da gente fechar 
em maio. Tô pensando nessa noticia...como é essa noticia pra vocês¿ 
Sandra: Meu presente de aniversário, vai cair em maio.  
Deise: Ai meu deus do céu 
Daniela: Que que você achou dessa noticia deise¿ 
Deise: A...eu vou fazer o que¿ 
Márcia: tem que tirar férias, né¿... 
Deise: Tem que tirar férias ué...é o seu direito eu hein! 
Sandra: Deixa ela tirar as férias dela! 
Marcia: Descansar um pouco tambem 
Daniela: Mas você vai ficar triste da gente interromper¿  
Deise: Não, não... 
Daniela: E você Márcia¿ 
Márcia: Também não.  
Daniela: E você¿ 
Sandra: Não.  
Daniela: Sandra não¿ 
Sandra: Não. 
Deise: A gente fica triste, mas entende...fazer o que... 
Sandra: É tem que descansar né. Ela não mora no infantil...como a gente diria. 
Deise: A gente compreende...Eu...pelo menos sou uma mãe compreensiva. Ela também 
acredito que é a gente reconhece que você também tem que descansar.  
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Sandra; Com certeza 
Deise: E a gente não pode só querer você pra gente, e você, pra você não...assim, não 
existe 
Sandra: É concordo. 
Deise: Você tem que viver sua vida. Independente da gente, fazer o que, você tem que curtir 
as férias, dar atenção pra sua família, pro namorado, noivo, sei lá quem é... 
Sandra: Ela tem...(07:26)  
Deise: Mas tem que ter né¿  
Daniela: Mas assim 
Deise: A gente não tá criticando não.  
Daniela: Na verdade, uma coisa é a gente ter um período que eu vou entrar de férias. Outra 
coisa e se de repente assim, se a gente finalizar o grupo em maio. Que que vocês acham¿  
Sandra: A finalizar o grupo, entendeu¿ Que vai acabar.. 
Deise: A ta 
Sandra: É zéfini... 
Deise: Aiiii...vou falar igual o Ezequiel 
Sandra: Agora eu entendi também 
Daniela: Não, mas é porque tem essas 2 possibilidades, entendeu¿ Que que vocês acham¿ 
Ou vocês acham que de repente é importante ficar mais um tempinho... 
Deise: a podia assim, você fi..como é que é¿ Dar um tempo 
Sandra: Finalizar...finalizar. pra acabar totalmente que ela ta falando  
Deise: A acabar totalmente, a ta... 
Daniela: Que que vocês acham disso¿ Ou vocês acham que de repente teria ainda... 
Marcia: É eu acho que poderia esse mês assim, no caso, terminar depois você voltar assim, 
mais pra frente.  
Deise: É mais pra frente... 
Daniela: Entao, de repente a ideia. 
Deise: Só pra...até pra você ter um...uma, assim... 
Sandra: Não vai precisar mais voltar 1 vez por mês, não tava bom não¿ 1 vez por mês¿ 
Deise: A pode ser também...1 vez por mês... 
Marcia: Mas ai tem que ver ela também  
Sandra: Não, ela ta perguntando eu tô falando...toda semana também, ela mora longe...fica 
cansada... 
Daniela: Não 
Deise: É nem que seja toda semana ou de 15 em 15 dias ou 1 vez por mês. So pra saber 
até o ponto se as crianças assim, ta se desenvolvendo melhor, um pouco sem, sem assim, 
você estar toda semana com a gente. Se a gente esta aplicando as orientações anteriores 
que você passou pra gente entendeu¿  
Daniela: Entendi 
Deise: Então tem que ter esse tempo também pra mãe e filho, fazer igual supernanny dar as 
orientações e sumir 1 semana e depois voltar pra saber se deu tudo certo. 
Daniela: Não tá. Eu gostei de ouvir isso assim, porque... 
Deise: Se precisa mais orientações ou se aquela criança já tá liberada ou... 
Sandra: Não, liberada também já é demais!  
Deise: Não, pra algumas mães, não tô dizendo pra todas como no seu caso não tá assim... 
Sandra: você já foi liberada já¿ 
Deise: Não, eu tô falando assim, não que eu queira ser liberada, mas também eu não vou, 
se meu filho já tiver numa posição melhor...eu não vou ocupar espaço não porque deve ter 
outras crianças que ta com necessidade. 
Sandra: Gente que bonitinho...é tão boazinha  
Deise: Tem que ser coerente também né... 
Márcia: É porque eu também esperei pra caramba!   
Deise: Mas eu vou vir visitar...vou vim visitar 
Marcia: Esperei acho que uns 8 meses, quando a Daniele ligou, ela ligou pra minha mãe, ai, 
a minha mãe falou assim, Márcia a doutora daniele ligou e falou assim, a hora do Gabriel 
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chegou, isso quando me falou. Nossa, eu até chorei! De muita emoção 
Daniela: AI que lindo! 
Marcia: Eu fico até emocionada... 
Sandra: Ai meu deus! 
Daniela: Vamos dar um abraço coletivo na Márcia! ÊEEEEEEEE 
Marcia: Eu esperei 8 meses... 
Sandra: 3 mães chorona aqui!  
Marcia: Quando ela me falou isso, eu falei, nossa, que bom! 
Deise: Mas é... 
Daniela; Entao, deixa eu aproveitar isso e falar uma coisa...na verdade, quando eu falei 
assim da possibilidade, pra gente finalizar o grupo nesse momento. Lembra dos primeiros 
encontros que a gente teve que eu falei assim, olha....a gente vai fazer o grupo que vai durar 
mais ou menos de 2 a 3 meses, mas que na verdade é...a gente vai fazer o grupo pra gente 
discutir algumas coisas do que pode ser ajudado em casa e tal, porque realmente de 
repente só no espaço de atendimento com a criança foi o que você falou, né¿ De repente a 
fono ficava ali com a criança, fazia o trabalho que precisava ser feito, mas talvez nesse 
momento...voce não como, não tivesse exatamente as informações que você precisava pra 
poder fazer o mesmo em casa ou fazer outras coisas que pudessem ajudar também né¿  
Deise: É, meia hora é muito pouco  com a criança 
Daniela: Exatamente 
Deise: Que a criança precisa estar se desenvolvendo...quer dizer, e o restante da semana, 1 
dia ou 2 dias, meia hora, e o restante da semana.  A criança ia ficar sem fazer¿ Quer dizer, 
então tinha que fazer como você ta fazendo dar orientações pra ela ta lidando ali também no 
dia a dia. Ensinando algumas coisas pra criança também, né¿  
Daniela: Não com certeza. 
Deise: Não chegar aqui e só você realçar 
Daniela: Não com certeza, mas só pra poder te tranquilizar, mesmo que em algum momento 
a gente assim, conclua esse grupo. Isso não quer dizer, que assim, os filhos de vocês 
precisando ainda de algum atendimento meu, porque aqui é um atendimento também só 
não é direto com a criança, é indireto com a criança porque eu tô usando vocês pra poder, 
fazer, pra vocês fazerem o trabalho que eu faria aqui também em casa. Mas assim, 
eu...a...mesmo que a ideia do grupo de orientação, se conflua, né¿ A gente consiga fechar 
eu vou continuar... 
 
 
Vídeo 28 
 
Daniela: A....ai eu tava explicando o seguinte, que...é, né¿ O trabalho do grupo acontecendo 
e tal, eu tinha imaginado, não, não pelo menos inicialmente, né¿ Não ficar por tanto tempo 
com o grupo, porque vou até confessar meu medo de manter por muito tempo era 
exatamente de eu não conseguir manter as mães no grupo. Apesar do que vocês tem me 
mostrado outra coisa, que na verdade, o grupo faria falta caso não houvesse, né¿ Então de 
repente, por isso, eu até mude de ideia, né¿ Da gente continuar mantendo, porque assim, 
eu vou tentar trazer, eu vou tentar, né¿ Tá trazendo sempre coisas diferentes, coisas que 
ainda não foram tentadas  que a gente ainda não pensou junto. Então, por exemplo, antes a 
gente queria que o Ezequiel falasse as primeiras palavras, né¿ Assim, falasse uma maior 
quantidade de palavras, isso já tá acontecendo...né¿ Ai você trouxe, a mas ele só tá falando 
o final da palavra. Faz essa atividade, então, de repente, a gente já muda de estratégia pra 
que vá melhorando ainda mais, entendeu¿ Então eu vou tentar fazer isso assim, com cada 
uma, né¿  A gente tá pensando junto em estratégias que vão funcionar pra todo mundo, mas 
que pra cada caso de repente precise de uma atividade diferente, entendeu¿ E ai...claro, em 
algum momento eu vou precisar ver as crianças de novo pra poder reavaliar pra saber...a, 
elas já estão bem o suficiente elas podem caminhar sozinhas com as mães super sabidas e 
com a escola também que esta ajudando ou se a gente precisa ainda manter algum tipo de 
acompanhamento ou é...que vai continuar sendo em grupo ou que de repente vai precisar 
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ser no atendimento pontual. Porque depois, quando a Net participou daquele primeiro grupo, 
como é que a gente fez¿ Ela participou do grupo e ai ok, eu passei a ver o Ezequiel, o 
Ezequiel..já tô misturando tudo dentro da mesma família. O Wendel e a Net, aqui no 
atendimento. Então, nós 3 participávamos da brincadeira, entendeu¿ Então, eu ia mediando. 
Facilitando a brincadeira do Wendel com a Net, mostrando assim, atividades que poderiam 
ser feitas em casa. Então, depois eu não atendi mais o Wendel, só eu e Ele, foi só...assim, 
é....facilitando é, a brincadeira da Net com o Wendel e ai eu tava vendo sempre assim, 
pegava o retorno com a Net. Ele já ta  fazendo isso, já tá fazendo aquilo¿ Ou eu 
mesma observava, a não...então, estimula mais isso, estimula mais aquilo...eu tava sempre 
reavaliando o Wendel, não tava mais vendo ele toda semana, já tava vendo de 15 em 15 e 
já tava orientando em cima do que ela me trazia. Ai depois de um tempo, quando ele já tava 
falando bem mais, eu tava percebendo que algumas palavras ele tava falando, por exemplo, 
em vez de bo...falava pola. I, ele tá trocando b por p, então net...vou passar aqui algumas 
palavrinhas pra você treinar com ele. Palavras pequenininhas que ai fica mais fácil pra ele 
poder aprender o som. Eu não treinei sozinha com ele, vou só o fato da Net treinar com ele 
e deu ter observado qual era a dificuldade específica que ai ela passou a treinar com ele e ai 
eu não precisei trabalhar com ele especificamente, entendeu¿ Talvez eu tinha imaginado 
mais ou menos a mesma coisa, mas talvez a gente consiga fazer isso e grupo. Voces 
acham que esse espaço do grupo é importante pra vocês¿ 
Márcia: É 
Sandra: Com certeza 
Daniela: De repente...olha a cara da Deise...não então, a gente pode pensar nisso, 
entendeu¿ Eu só...claro, pra questão da minha pesquisa eu preciso ter um corte, né¿  
Deise: Tem que ter um corte pra poder avaliar as... 
Daniela: Isso, o que que a gente teve de resultado...e tal, mas nada impede que a gente 

possa continuar, se...voce...claro, a gente...eu preciso perceber que é algo assim, 

importante pra vocês que vai fazer diferença. 
Sandra: EU só fico preocupada que você nunca conseguiu é...assim, todas as mães juntas 
no mesmo dia, não é¿  
Daniela: É, isso também me preocupa 
Sandra: Nunca conseguiu sempre falta uma ou duas, né¿ 
Daniela: Claro que eu entendo que é...assim, é sempre...ainda mais do que eu observo, as 
que não vieram ou que vieram muito pouco, acho que só vieram 1 vez, assim, por exemplo, 
a Milena tá super preocupada a por favor, não me tira do grupo que não sei que. Eu sei que 
ela quer vir até porque na primeira vez que ela veio, depois ela contou que já viu bastante 
diferença no Daniel, entendeu¿ Então eu vejo nela, que ela tem motivo pra poder voltar. A 
Vera Lúcia eu já tenho dúvida se ela vai voltar, eu acho que ela não vai voltar, né¿ Veio uma 
vez e assim, tô achando que ela não vai voltar. Sabe aquelas leituras que a gente faz¿ Acho 
que ela não vai voltar. A Elisangela, eu também tô achando que a frequência dela tá muito 
inconsistente, também não sei se ela vai ficar muito não. Apesar, dela ter falado aqui no 
grupo coisas muito interessantes que ela percebeu eu não sei se nessa história do convite, 
né¿ Do pai ela achou que se o pai não viesse ela não deveria vir...bla, bla, bla...nao sei 
exatamente, mas é...eu preciso sentir que vai ser importante manter o grupo de alguma 
forma. Por isso, que eu sempre peço retorno, e ai, o que você esta achando, o que você 
acha que teve de novo. 
Sandra: Mas a Elisangela é engraçada na quarta-feira eu tenho certeza que ela me viu e ele 
fingiu que não me viu. E por minha vez também, fingi que não a reconheci porque ela 
passou várias vezes por mim, ela pegava e virava o rostinho. Eu não sei se ela tava com 
vergonha de falar comigo, porque eu era mãe ou porque ela não queria que soubessem que 
ela era do grupo. Não gostei muito da atitude dela não. Porque é impossível, a gente ficar 
conversando, ficar olhando uma pro rosto da outra e eu passar na rua ou em algum lugar 
perto dela e ela não reconhecer e não falar.  
Daniela: É não sei... 
Sandra: falar tipo assim, a não pera ai. Vamos manter uma distancia porque eu trabalho no 
hospital infantil e sou mae...a não sei, sei lá...eu senti um negocinho diferente.  
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Daniela: É, eu não sei. Eu senti essa, uma mesma coisa diferente que eu não sei o que é, 
mas talvez eu.. 
Sandra: Eu fiquei chateada  
Daniela: É...mas eu vou te falar  
Sandra: Eu fiquei...mas também... 
Daniela: Mas eu vou te falar...sabe o que pode ser Sandra¿ É, por exemplo, lembra que na 
semana passada eu perguntei quem disponibiliza o vídeo. Lembra Marcia que você falou. A, 
pode usar o meu...da outra vez foi a Milena que disponibilizou ninguém é obrigado a mostrar 
o vídeo aqui. Eu pergunto, ei alguém disponibiliza, né¿ E ai eu vou sentindo se a pessoa tá 
a vontade, não tá. A gente até brincou, né¿ Do seu barriga e nho e tal. E assim, por mais 
que a gente tenha brincado você não ficou ofendida não ficou chateada porque assim como 
tinha coisas que de repente a gente poderia fazer diferente, tinham coisas muito bacanas. E 
a gente precisa perceber as duas coisas porque no dia a dia vao acontecer as duas coisas a 
gente precisa lidar com as duas coisas, né¿ E talvez essa mesma reação que você 
percebeu da Elisangela. Eu percebi comigo é eu acho que ela pode ter ficado sem graça, 
tudo bem que ninguém...vocês não viram o vídeo, mas assim, eu sei o que tem o vídeo. E 
talvez a...é...até o comportamento do filho, assim, seja, um pouco difícil dela saber lidar e tal, 
então, isso mostra muito bem no vídeo. Talvez ela tenha ficado sem graça de vir hoje e de 
repente, o vídeo dela aparecer ou ainda dela pensar que as vezes ainda a gente se 
equivoca muito só de pensar coisas, coisa que a gente cria na cabeça da gente de achar 
que vocês sabendo e ai poderiam achar que ela não sabia lidar como mãe não sei que, nã, 
nã, nã...é uma situação complicada que eu até entendo, entendeu¿ É uma situação 
diferente da de vocês é...né¿ De repente o que a gente poderia estar avaliando no vídeo de 
vocês porque assim, a brincadeira esta funcionando legal ¿ Ele ta se divertindo que não sei 
que, na na, no vídeo dela isso não apareceu tanto ficou mais evidente o comportamento do 
menino irritadiço. 
Sandra: É, mas se ela não quisesse disponibiliza o vídeo, a gente não ia ver. Ela não é 
obrigada. Só quem deixa. Pra mim não tem problema algum eu tenho orgulho do meu filho, 
eu gosto do jeito dele tanto que as vezes eu brinco, ele tá fazendo arte, levado...para, é 
muito lindo, mamãe não queria outra criança! É você é perfeito, eu gosto do jeito que ele...é 
claro que eu quero que ele fale. Eu me divirto com ele. Antigamente já ficava meio assim, 
meio receosa a o que as pessoas vão falar. Hoje em dia eu nem esquento mais, é meu filho, 
eu vou brincar, vou me divertir, acabou! tô nem ai, né¿ Mas a gente fica meio... 
Daniela: Eu até tinha perguntado, né¿ Na quarta-feira pra Sandra e outra quarta-feira se ela 
se sentia incomodada de diferente...porque os casos são diferentes, né¿ Se ela se sentia 
incomodada por conta dessa diferença, ela falou que não. Então eu falei assim bom, se você 
esta a vontade eu também vou ficar a vontade e vou tentar dar um clima de, todo mundo a 
vontade.  
Sandra: Mais a vontade, é verdade 
Daniela: Entendeu¿ Porque eu queria assim sentir exatamente vendo o que ela fala, né¿ 
Porque eu sei que ela fala o que ela realmente sente, como ela ta falando agora que ela se 
sentiu desconfortável, mas talvez por isso dela estar envergonhada porque ela, vou te falar 
ela sempre me tratou muito bem aqui, ela trata bem as pessoas, mas eu acho que ela deve 
tá envergonhada com isso.  
Sandra: É, assim, é...porque não, realmente sabe quando você vê que a pessoa passou 
várias vezes por você, te viu e fingiu que não te viu¿ Foi isso que aconteceu. 
Daniela: É, eu achei até que ela não viesse a nossa segunda reunião. Porque depois da 
primeira, quando ela passava por mim, aqui no corredor, aqui...ela abaixava a cabeça, fingia 
que não via, ai eu até pensei assim. AI ela tá fugindo de mim porque ela tá com vergonha, 
entendeu¿ Porque é diferente. Vocês como entram aqui como mães, é uma coisa, né¿ 
Agora, ela além de mãe, ela é funcionária daqui e lida comigo direto, mas ela assim, ela uma 
pessoa muito boa. É, tem um carinho muito grande comigo que eu não sabia assim, nem 
como é que tinha surgido. Teve uma...pra vocês terem uma ideia teve uma...um vídeo que 
quiseram gravar pra uma médica ai, que eu  não nem lembro, acho que foi aniversario da 
médica. Que eu nem conhecia a médica ela falou não doutora vem aqui, participa do vídeo 
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que a gente só botou gente bacana que não sei que, na, na, na. Ai eu tá, tá bom...não sei 
nem quem é, mas eu vou...vou dar os parabéns...então assim, ela que escolheu a dedo 
quem ela gostava e achava que era importante aparecer lá no vídeo, entendeu¿ Doutora 
mala não apareceu lá não. Então assim, provavelmente ela tá envergonhada com isso. E 
como eu tinha comentado apesar de eu ao mesmo tempo ter colocado todo mundo a 
vontade, pra cada uma oferecer o vídeo, né¿ E eu ter deixado claro que não é assim, até 
porque eu não vejo ninguém com esse objetivo aqui. Eu acho..né¿ Que até vocês se deram 
bem né¿ Saíram juntas pra comprar as coisas, tao pensando, uma dando ideia pra outra ou 
comentando assim, po que legal! Ou então assim, é brincando...a você ta fazendo isso, por 
causa disso. 
Sandra: Não, mas eu acho que de repente eu fiquei até pensando. Será que foi por causa 
da brincadeira que eu fiz com ela¿ 
Daniela: Qual¿ 
Sandra: Foi uma brincadeira, mas foi uma verdade. Ela, ela, começou a falar, mas ela tava 
muito agitada e é mesmo, é coisa minha, eu falo. Eu brinco com elas direto. Ai eu falei, 
po,de repente a brincadeira que eu fiz não agradou ai no caso, se da próxima vez ela vier na 
reunião eu já não vou brincar mais eu vou me conter. Porque eu já vi que ela é um pouco 
diferente. É, aquela brincadeira que eu falei até pra você. Ela ficou falando, falando do filho 
dela...ai eu falei poxa, você também é muito agitada. Você é assim, ela até brincou a...as 
mães tão analisando bastante. Mas ela é agitada o jeito que ela fala, a...a...ela gesticulava 
com a mão. De repente possa ter sido isso, da minha parte que ela também não tenha 
gostado. Mas é meu jeito. 
Daniela: Não sei. 
Sandra: Ai já vou, mas depois também neguinho não pode reclamar da mais atenção pra 
fulano, sicrano do que pra mim, mas é uma questão de afinidade. Eu brinco com elas e elas 
aceitam e elas brincam comigo e eu aceito. Com essa daqui tadinha, eu brinco com ela 
direto. Ela nem esquenta.  
Deise: é ela até fala..(12:48) fica com raiva de mim...que nada! Eu hein!  
Sandra: Ela nem esquenta... 
Deise: Deixa eu levantar um pouco (12:56) 
Daniela: É vai se esticando, vai alongando...vai fazendo a ginástica  
(risadas) 
Sandra: pra você ve como que é tão espontânea que as vezes a gente esquece que esta 
gravando. Porque eu não gosto que me gravem.  
Marcia: (13:11) corta essa parte. 
Daniela: Eu vou editar.  
Sandra: Que eu até esqueço que tá gravando.  
Deise: Mae, brincando como faz gingado. 
Daniela: Isso ai, com certeza. Mas tem que ser assim mesmo, animadona. 
Deise: É eu faço assim mesmo com o Ezequiel. Vamos embora Ezequiel...vamos esticar os 
ossinhos. 
Sandra: Mas depois eu fiquei pensando que poderia ser por causa disso. Então da próxima 
vez, com ela, eu já não brinco mais. 
Daniela: Não eu acho que fosse uma coisa só com você ela não deixaria de vir a reunião por 
causa disso. Eu acho, mas acho que não. A gente esta falando disso, mas talvez possa até 
ter acontecido alguma coisa em casa, alguma coisa assim.  
Sandra: Não, eu tô falando do fato dela ter é fingido.. 
Daniela: A não ter te cumprimentado.  
Marcia: passado perto de você  
Sandra: E virado o rosto, tipo assim, eu não tô te vendo...eu tô te vendo...mas eu não tô te 
vendo. Você não fala comigo. Tudo bem. Tanto que eu parei de olhar pra ela. E se outras 
quartas eu vê eu também vou fingir que não vi. Agora se ela tomar a iniciativa e falar comigo 
eu falo, agora se não eu também nem tchun...porque ai eu sou assim.  
Daniela: creu! (risadas)  
Sandra: É meu jeito. 
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Daniela: Não, mas eu acho que assim, vamos ver, vamos ver...da segunda vez que eu tive 
que avisar a ela do grupo, depois que ela faltou eu também senti assim, que ela tava 
fugindo. Ai eu falei assim, a tem o grupo que não sei que, na, na....voce quer que eu anote 
pra você¿ Não não precisa não, eu vou. Ela veio, chegou atrasada, mas veio. Entendeu¿ 
Vamos sentido como é que vai ser. Eu de repente assim, eu tento perguntar a como é que 
você esta se sentindo a vontade e tal¿  
Sandra: Ela vai falar bem assim, eu não tô me sentindo a vontade com aquela baixinha que 
tem lá. Ela fala pra caramba! Me deixa desconfortável, não gosto. 
Daniela: Não, acho que não. Mas assim eu vou tentar sondar assim, pra ver se alguma coisa 
ou se o horário alguma coisa assim, entendeu¿  
Sandra: tanto que ela falou que não dava pro esposo dela vir, viu¿ No caso seria ele, e ela 
com a criança não é isso¿ 
Daniela: Isso.  
Sandra: Sei lá. Mas o que ela fez comigo eu não gostei, fiquei magoada.  
Daniela: A tadinha dela. 
Sandra: fiquei magoada, agora também, também nem tchun. Agora também vou fingir eu 
não vi.  Agora se ela falar comigo é evidente que eu vou ser educada e vou falar, mas não 
tenho afinidade também.  
Daniela: Mas sabe qual é uma coisa que a gente pode fazer pra tirar a duvida. Que as vezes 
até aquele dia que a gente esta meio azeda pode ser também. 
Sandra: Hum é. 
Daniela: Então assim, é bom, a gente ter sempre uma segunda e até uma terceira 
oportunidade pra tirar a duvida, por exemplo, lá no meu trabalho tem uma secretaria assim, 
que eu cheguei. Porque eu fui transferida de outra unidade, né¿ Ai eu cheguei, ai ela falou 
assim...a você lembra muito a minha cunhada ai eu falei, a é¿ Mas você gosta da sua 
cunhada. Ai ela foi e falou assim, mais ou menos. Ai eu falei...i, então tá ruim pra mim. Ok. 
Guardei a informação, mas de repente ela poderia separar né¿ A lembrança que ela tem da 
cunhada de mim, porque eu podia ser só uma lembrança pelo aspecto físico ou pelo jeito. 
Só que...ela até quando tem que me dar alguma informação, ela vai e fala ...me chama até 
de Dani. Que é quer dizer assim, que de repente pode ter alguma afinidade não sei que, na, 
na,...me passa o recado direitinho, mas as vezes parece assim que ela me parece eu não 
tenho certeza como se estivesse boicotando um pouquinho. Tem vezes que ela passa, né 
comum¿ A gente tem que passar várias vezes pela mesma pessoa. Ai a gente vai, faz 
alguma expressão facial e tal, não sei que na, na, na...claro, que não vai ficar lá o dia inteiro 
tudo bom, ô tudo bem! Né¿ Voltando, mas assim, fazer contato visual. Alguma coisa e ela 
não faz. E ai eu opa, será que ela não vai muito com a minha cara¿ Não sei, ainda não 
tenho certeza, mas que de vez em quando ela tem umas esquisitices, ela tem. Agora, se de 
repente ela não se sente a vontade ou se ela acha que eu reforço muito a lembrança que ela 
tem da cunhada lá ruim...é uma pena, mas... 
Sandra: É isso que eu ia falar, tem pessoa que implica até pelo fato de uma pessoa ter o 
nome igual a uma pessoa que ela não gosta.  
Daniela: É 
Sandra: Até o nome. 
Daniela: Mas eu acho que ela talvez tenha ficado incomodada que uma vez eu falei com ela, 
que teve uma, teve uma criança lá que apareceu lá...e ai ela achou que eu que tinha 
marcado e ai deu os meus horários que eu tava lá pra me procurar que não sei que e ai eu 
fui saber, mas só que eu tava chegando que que ela imaginou¿ Que eu que tivesse 
marcado a criança nova lá, mas eu não tinha marcado ninguém. E ai a pessoa, e ai eu achei 
que a pessoa se antecipou muito dando já os meus dias pra pessoa me procurar sem ela ter 
certeza que a pessoa tava marcada pra mim. E isso é meio desconfortável que mostra uma 
certa desorganização do lugar. E ai quando isso aconteceu e eu fui entender, ai eu fui falar 
com ela...a, mas porque que você pediu pra essa pessoa me procurar. Não entendi. A não, 
porque era uma pessoa nova, não, mas eu também não entendi porque que vocês não me 
ligaram ou não me perguntaram no outro dia se eu tinha marcado. Que era mais fácil, 
porque nessa de dizer que é pra procurar a fulana de tal no dia tal, já cria expectativa na 
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família e que é pra falar com aquela pessoa, ai chega aqui e eu digo que não é. Isso é 
horrível! Entendeu¿ E ai eu não sei, assim eu acho que eu fiquei já meio irritada por conta 
do negócio, mas eu falei direitinho, mas talvez eu tenha falado mais firme, né¿ E ai eu acho 
que ela não gostou muito não. Entao de repente ela tenha falado ta vendo, igualzinho a 
minha cunhada, né¿ 
Sandra: É, possivelmente. 
Deise: Não foi com a cara dela. 
Daniela: Pois é, pode ter acontecido, mas assim, eu falei o que eu precisava dizer. 
Paciência. Não fui grosseira. Mas firme com certeza eu fui.  
Sandra: Mas foi uma falha dela né¿ Ela devia estar agradecida dessa falha não se repetir. Ai 
que ela ia fazer isso com outros, com outros e outros. 
Daniela: É, agradecida já não digo não, mas pelo menos que ela não tivesse ficado assim, 
tomasse isso pra não falar também e tal, pra de repente passar e não olhar. As vezes eu 
sinto que quando eu tô perto pra poder falar com ela que ela finge que eu também não tô ali. 
Entendeu¿ Entao a gente vai percebendo essas coisas assim, e vai, mas eu acho que é 
uma amostra pequena dá uma oportunidade de você ver e tal. Se ela aparecer né¿ Não sei 
se ela vem mais.  
Sandra: Aham 
Daniela: Vou ver se eu ligo pra ela de novo. Pra...ó vai ter grupo, porque na na na... 
Sandra: É vai dar uma sondada.  
Daniela: Vou dar uma boa sondada  
Sandra (19:42) interesse 
Daniela: A Sandra tá ótima  
Sandra: Apesar que um dia ela ligou pra mim, eu estava interessada de vir só que eu não 
tava muito. Eu odeio um desenrolo, eu já falei isso deus que me perdoe...o eu arrumei uma 
psicóloga se eu for me desculpe, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não sou ... 
 
 
Vídeo 29 
 
Daniela: É, pois é...você esta fazendo guerra. 
Deise: É tá se tornando sem perceber 
Daniela: Cara de pau ne gente?  
Sandra: A, sei lá, mas eu não tenho vontade de ser psicóloga, porque eu (00:12) 
Deise: Não, ela já chora  
Daniela: Mas engraçado que quando você vem pra cá, você já fala assim....a é uma terapia, 
é uma terapia  
Sandra: Mas terapia quem faz é um psicólogo né? 
Daniela: Esse tipo de terapia que você sugere, que acontece aqui é. Assim, como você se 
sente melhor e tal, que é um espaço pra você também não sei que, na, na, na... 
Sandra: A, então eu gosto da terapia, como eu vou dizer...pro lado familiar...pro lado 
profissional eu não suporto. Eles ficam mandando a gente fazer psicotécnico, aqueles troços 
doido. 
Daniela: A ta, mas você já tinha falado isso. Mas olha só, a psicologia ligada ao teste 
psicotécnico é outra coisa completamente diferente de terapia psicológica. 
Sandra: Não, mas sabe porque eu peguei raiva da psicóloga. Porque eu fiz uma prova pro 
hospital santa cecilia. A minha nota foi a melhor, eu tirei 10, sabe o que é 10 na prova 
escrita?  Até que a menina da secretaria ligou, me elogiou e falou que tinha o psicotécnico ai 
fui, ai chegou lá também não sei também se era pela minha carteira que não tinha 
experiência. A psicóloga a desenha isso, desenha aquilo, faz isso...ai ela me reprovou. Ai eu 
falei será que eu tenho cara de maluca? Pra essa mulher ter me reprovado. Ai eu peguei 
raiva, tinha passado em tudo. Só a bendita que me reprovou. Desde esse dia eu não suporto 
psicóloga. Poxa recém formada, doidinha pra trabalhar a mulher foi...ai...se ela não tivesse 
dado o negativo dela. Eu tava trabalhando hoje eu seria uma profissional. 
Deise: Ia trabalhar com o que? 
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Sandra: Ela me atrapalhou...oi? Eu ia ser técnica em enfermagem, mas agora nem me 
pergunte nada, que eu não sei mais nada. Agora eu sou mae, me esqueci de tudo, tem que 
fazer uma reciclagem.  
Daniela: Mas será que ainda precisa desse teste psicotécnico? Não deve precisar mais não. 
Sandra: Eu acho que é mais pra particular. A eu fiquei tão chateada, eu falei a....mas não de 
uma certa forma até o...esse quinta dor. Quinta dor não, caxias dor que vai abrir. Eles fazem 
psicotécnico. Só que eles fazem como se fosse, sério, uma conversa da vida da gente. 
Daniela: É, dinâmica. 
Sandra: E naquilo, nessa dinâmica eles vão te analisando e vai eliminando, e vai eliminando. 
Deise: Eu passei também num psicotécnico, eu passei lá no hospital lá de baixo, lá de 
Copacabana, aqueles hospital acho que é são (02:28) 
Sandra: Aham. Ai (02:30) 
Deise: Só que a mulher depois queria me botar numa profissão que não tem nada a ver. Eu 
falei a, pela amor de deus, se tá vendo que o meu currículo é todo voltado pra uma profissão 
e quer me enfiar em outra profissão não.  
Sandra: É. 
Daniela: É, falta de (02:43) 
Sandra: Ai você não quis né? 
Deise: hã? 
Sandra: Ai você não quis né? Com certeza...voce queria trabalhar com o que você gosta  
Deise: É, é a mesma coisa você. Você fez pra técnica de enfermagem, também fiz pra 
técnica de enfermagem, mas ele queria me botar lá num serviço lá de auxiliar de cozinha se 
o meu currículo tava todo voltado pra enfermagem. Depois ela olhou, a própria moça falou 
ué, mas não entendi porque que botaram o seu currículo aqui se era todo voltado pra 
enfermagem e botaram você como isso, auxiliar de cozinha. 
Sandra: Não, mas as vezes eles tem uma didática assim, não sei se foi o seu caso aqui no 
caxias dor eles fazem muito... 
Deise: Aguardando a vaga pra técnica de enfermagem 
Sandra: Se não tiver a vaga pra sua profissão, pra sua profissão, pra profissão que você 
quer...voce quer aceitar outra? Ai perguntaram pra menina, mas ela aceitou. Ai é com ela, 
né?  
Deise: Mas ai eu vou fazer uma função que eu não... 
Sandra: Eu não aceitaria pra cozinha porque eu não sou muito boa em cozinha. 
Deise: Eu também não sou boa em cozinha. Ai quer dizer, você vai ficar  
Sandra: Acho que tudo que você for fazer tem que ser (03:36) 
Deise: ...numa profissão sem sua vontade, sem você ter interesse naquilo. Você não 
vai...nao vai adiantar nada.  
Marcia: Não vai fazer a coisa bem... 
Deise: É a mesma coisa que nada, você esta gastando o seu tempo.  
Sandra: Se coloca pra trabalhar assim, agora não que eu tenho filho pra tomar conta, mas 
eu amo trabalhar com idoso. 
Deise: EU também. 
Sandra: O meu esposo fica...voce é muito...como é que você aguenta trabalhar com....ele só 
fala velho né?  Trabalhar com velho, escutar os velhos falando o dia todo? Tem que ficar 
lendo. A, eu gosto muito e vocês vao ficar velho também  
Deise: Tipo que nem criança gente. Eu acho lindo, eu trabalhei por um tempo. Olha eu me 
divertia com esses idosos. (04:14) acho que essa menina não bate muito bem não. Mas 
a...eu falava assim...mas gostavam do meu trabalho entendeu? Falou assim, poxa você 
brinca tal tem pessoas que chegavam aqui eram tudo sério e o meu pai não se sentia bem. 
Já com você. 
Sandra: Medicação, agua  
Márcia: Banho, comida 
Deise: Tem uma que se você falta um dia (04:35) 
Márcia: Ela vai dormir 
Sandra: 09horas hora do banho, 11:30 hora do almoço, 15 hr vamos lanchar, 17hr tomar 
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banho que as 19 hr eu vou embora. 
Márcia: É.  
Deise: (04:47) conta, ele até falou assim poxa você é tao boazinha a se eu não tivesse essa 
idade que eu tenho já de 90 anos e fosse solteiro eu casava contigo. 
Daniela: Que isso gente! 
Deise: Que isso seu Henrique! O senhor tá levado hein! 
Daniela: Rolava até contive assim é?  
Sandra: Tá vendo os velhinhos... 
Deise: É menina, é porque ele sentia falta que a gente estava mais tempo com ele do que 
com a própria família.  
Sandra: Mas geralmente a família. 
Deise: Eu dava mais atenção 
Sandra: ....que tem idoso e tem dinheiro pra bancar, joga mais pra enfermagem. Só quer 
saber de pagar, não quer ter o...conversar... 
Daniela: Com certeza  
Sandra: Mesmo tendo o dinheiro pra poder pagar 
Deise: o trabalho (05:24) ligar pra fulano, nao quer nem saber. Ai eu falava assim seu 
(05:30) 
Daniela: É mas isso acontece com criança também os pais colocarem a criança com a babá.  
Deise: E as pessoas sentem falta  
Daniela: E depois quando a criança não chama mais a mae de mae, ai acha ruim.  
Sandra: A, aonde eu trabalhei que eu era babá eu ia embora todo dia e tinha a minha irma 
que era cozinheira. O garotinho que ele começou a falar, ele começou a chamar a marina de 
mãe. Ai a minha patroa começou, não vou falar o nome dela não, começou a se incomodar. 
Ai um dia eu peguei ela falando, sua mae sou eu. Não é a Mariana não. Ai eu sei lá, ela me 
viu...é mole ele ta chamando assim! Não sabe o que acontece, é que ele convive muito 
tempo com ela. Ai ela olhou pra mim. Ai ela passou a ficar um pouquinho mais em casa, 
mas quando dava a hora da academia dela ela não resistia. Metia o pé. Mas é a criança 
chama de mãe quem convive.  
Daniela: Claro 
Sandra: E dava banho, dava comida. E ela não era só dar banho e dar comida as vezes 
também. Ela brincava, a meu amor. Beijava. Ué? A criança gosta é bom, meu amor, meu 
amor...ama quem quer. Ela brinca, beija, abraça... 
Daniela: Só não pode me chamar de mãe, né?  
Sandra: hã? 
Daniela: Só não pode me chamar de mãe. 
Sandra: Não porque você tá novinha ainda pra isso, se ele chamar... 
Daniela: Que novinha gente! Eu acho que eu sou mais velha que você  
Sandra: Né nada 
Daniela: Eu tenho 31 
Sandra: Eu também 
Daniela: É? Entao, tem a mesma idade.  
Sandra: Já acabou a gravação já? Tem que ir embora agora? Temos. Vamos embora, 
vamos embora... 
Daniela: Nossa! Hoje o grupo rendeu hein! 
Sandra: gente vai dar 1 hora. Nem percebi 
Deise: Gente tenho que ir embora! 
Sandra:  A gente fica aqui brincando, se divertindo. Eu tô aqui conversando, mas eu 
confesso eu nem vi a hora passar  
Daniela: Não, eu também. Agora que eu me assustei  
Sandra: Por isso é que ela fez isso na barriga  
Daniela: Tava com  fome né? 
Sandra: gente, da licença!  
Daniela: Sandra é engraçada toda vida! 
Sandra: Eu vou te ajudar a arrumar que você tem que ir embora, é muita coisa.  
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Daniela: Ainda vou almoçar aqui.  
Deise: Ainda? 
Daniela: Vou, vou. 
 
 
Vídeo 30 
 
Daniela: Prontinho, muito bem. A gente tinha falado um pouquinho de brincadeira na 
semana passada e ai... 
Sandra: Ela cortou mais o cabelo... 
Daniela: Cortei mais.  
Sandra: Não sei pra que. 
Daniela: Esse negócio de tesoura me agradou viu? 
Deise: Ta revoltada 
Sandra: Não tô gostando não... 
Milena: Ta só de... 
Daniela: Não e eu falei ainda com a cabelereira o seguinte ó vai se preparando ai que da 
próxima vez eu quero cortar que nem da Aisha. A...voce não vai fazer isso não!  
Milena: A mas é bonito o cabelo da Aisha. (00;37) cheio de garota nova no lugar que eu 
estava, ontem... 
Sandra: Sabe que eu nunca vi o cabelo dela  
Milena: É bonito o cabelo dela, o jeito pelo menos que ela.. 
Daniela: É quando a gente vai cortar nem sempre fica igual não é? 
Milena: É, pois é. Delas que estão na televisão. 
Daniela: Nem sempre fica igual...mas sabe quando você não esta nem ligando..se vai ficar 
ruim, se não vai...até a Deise falou assim, tá revoltada? Não sei, de repente to... 
Deise: As vezes ta revoltada porque não ta podendo ir no salão direto e ai...e os cabelos 
estão ficando grandes, a vou cortar!  
Milena: É ai corta logo né? pequeno da menos trabalho 
Deise: (01:13) trabalho de (01:14)no dia ta muito complicado pra pintar... 
Daniela: Engraçado que um amigo meu falou isso, dani você esta se revoltando com alguma 
coisa?  
Net: E tá descontando no teu próprio cabelo... 
Daniela: É, deve ser né?  
Sandra: Pode ser.  
Daniela: Deve ser... 
Sandra: Isso deve ser (01:32) 
Daniela: deixa eu só abrir aqui a planilha pra vocês  
Sandra: A, (01:35) 
Daniela: Conseguiu comprar na ponte  
Sandra: Comprou lá? 
Daniela: Não, não foi lá não que eu comprei, comprei em niteroi mesmo. Alias, foi no rio. 
Procurei em niteroi, mas acabei comprando no rio. É...eu tinha falado na semana passada, 
né?  A gente tinha conversado sobre tipos de brincadeira, coisas que a gente poderia fazer 
no dia a dia, mas antes disso a milena falou que tinha algumas novidades pra contar...e tal e 
eu sempre gosto de saber de novidades. 
Milena: Entao, mamãe, papai...até então era só mãe, pai...mamãe, papai...eu pergunto pra 
ele o que é isso aqui (aponta pro olho) e ele já fala olho, entendeu? Boca, orelha, tanto que 
eu tava ali sentada com ele e tava perguntando tudo de novo. Ai ele falou tudo direitinho, 
dente...só que assim, ainda não sai...dente...den...den...entendeu? I, a professora falou que 
ele já tá...ela pergunta...da galinha pintadinha pra eles ai ele já fala. Ela ajudando, ele já 
fala...é tia...ai acho que ele chamava ela de tia di, ai já chama ela de tia didi, entendeu? 
Então assim, já tá saindo do...eu acho que agora assim, algumas coisas ele ainda prende a 
língua até ele começar a falar, mas, assim, a gente tá ajudando, meu marido também, 
entendeu? Deixa ele falar, quando ele quer conversar com alguma coisa, mas ai ele pede 
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pra explicar ai ele fica...pra explicar da forma dele, né? Ai a gente entende as vezes, as 
vezes a gente não entende. Mas assim, ele ta bem saído bastante, já ta vendo, entendeu? 
Pra conversar...já senta pra conversar.  
Daniela: E ai você falou, você falou que tava...perguntando a ele hoje e tal, mas pra você 
conseguir perguntar a ele e ele responder que que você precisou fazer?  
Milena: Não, eu pergunto direto nele. Não pergunto em mim. Eu fazia muito isso aqui, eu 
falava que é o olho. Agora eu já pergunto nele, ai eu falo. Cadê sua orelha? Ai ele já fala. Tá 
aqui. Cadê sua boca? Tá aqui...entendeu? Até então...só eu mesma mostrava pra ele, pra 
ele saber. Agora não. Ele mesmo já pergunta. Cadê seu olho? Ai ele fala tá aqui. Só 
prestando atenção.   
Daniela: Então, você precisou primeiro mostrar pra ele, pra ele depois (03:47) 
Milena: Isso pra ele (03:49) 
Daniela: Então já houve bastante mudança né? 
Milena: muito, muito...ele mudou bastante. 
Daniela: E a brincadeira como é que tá?  
Milena:Brincadeira...foi o que eu tava até conversando com ela (Sandra). Ele ta, ele tava 
ficando muito nervoso, 
Daniela: É? 
Milena: Ta muito nervosos...ele agora tá até mais assim diariamente dele tá assim...senta 
pra brincar, eu pego os brinquedos. Às vezes ate que eu sento pra brincar com ele que a 
gente comprou um jogo, uns joguinhos pra ele, pra ele e pro irmão também, né? Pra eles 
brincarem juntos, pra ele saber os bichinhos, pra juntar o bichinho parecido, né? que você 
falou pra gente começar, então ele, assim, ele pega, ele tá jogando tudo, tudo dele...os 
carrinhos, ele quer bater na parede pula encima dos carro, tá assim, bem agressivo, 
entendeu? Ai na escola, até tive conhecendo a professora, que a Claudia Chaves pediu um 
relato da escola, da professora. Como é que tá o comportamento dele, né? Então ela...ai ela 
falou que vai voltar a observar agora pra depois ela me dar. Mas ela disse que as vezes 
sente ele mais afastado. Tem dia que ele chega bem, brinca, mas só que ele 
chora...entendeu? ela tá ainda naquele...ai quer o brinquedo da criança, ai pega os 
brinquedos ai, ai o garoto quer brincar não quer deixar ele brincar. Ai ela não sabe se isso 
pode ser um comportamento dele agora porque ele tá crescendo, alguma coisa que ele quer 
chamar atenção porque em casa ele tá assim. Não quer. Ai a gente senta, eu sento com os 
3. Com os 2, as vezes tem um primo que vem, ai eu sento com eles assim, na partezinha da 
tarde quando chega da escola, depois pra brincar. Ai até ai ele começa, mas daqui a pouco 
ele começa sabe Dani, ele pega ai daqui a pouco ele some, ai daqui a pouco, ai quando eu 
vejo ele...o brinquedo já tá ali no chão, ele joga pra cima... 
Daniela: Ai quando ele joga pra cima, você faz o que?  
Milena: Não a gente briga. Geralmente eu pego ele e falo, você não vai brincar! Eu falo pra 
ele, então você não vai brincar comigo. Ai ele começa a chorar, ai pega, ai ele já sente, ai 
ele vai e pega e bota direitinho, entendeu? 
Sandra: (ela aponta pra reação do filho da Milena, ao ouvir a mãe falar) 
Daniela: Mas você já experimentou assim, com o que ele joga. Olha, você não joga se não 
você vai ter que pegar. 
Milena: Isso... 
Daniela: Colocar ele lá, pra ele trazer 
Milena: Isso, mas isso ainda esta difícil. Ta. Tipo, brinca...ai eu deixo ele brincando, ai 
vamos embora juntar as coisas que esta na hora de ir pra escola. Eu costumo (06:02) 
quando dá 11 horas assim, vamos embora juntar agora que é pra ir pra escola. Ai ele não 
quer juntar, não quer. Ai o irmão junta...nao mãe pode deixar que eu cato. Não, não 
deixa...ele vai ter que catar. Você guarda a sua parte e deixa a parte dele, ai ele fica, fica, 
chora, chora, ele não quer juntar. As vezes atrasa até pra ele ir pra escola, mas eu não 
deixo, não deixo, eu falo assim, você vai juntar. Ai depois de tanto tempo que ele chorou. Ai 
ele vai lá aos poucos. Ele vai lá e guarda, mas é uma luta, uma luta. 
Daniela: Entendi. O que você pode fazer é combinar com ele, antes de pegar o brinquedo, 
olha você vai brincar um pouquinho porque daqui a pouco a gente tem que se arrumar pra ir 
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pra escola. 
Milena: Isso...(06:38) 
Daniela: Você vai brincar só um pouquinho, tá? E ai quando acabar a brincadeira, você vai 
guardar o que precisa guardar pra gente saber onde que esta o brinquedo, pra quando você 
quiser brincar de novo e tal. Ai...a...agora tá na hora da gente guardar. E ai não deixa assim, 
pra pedir pra guardar no horário limite que já tem que correr pra ir pra escola, sempre um 
pouquinho antes. Agora vamos começar a guardar. Ai se começar a fazer birra. Olha, 
lembra do que a gente combinou? Pra poder brincar, precisa guardar. Então vamos lá, 
mamãe vai te ajudar, ó mamãe vai botar 1 se você perceber que ele não esta colocando, 
então mamãe vai te ajudar. Vou pegar, vamos lá...a muito bem! E ai tenta colocar assim 
num tom de que não esta brigando, muito bem, guardou o carro, guardou o boneco, ai pega 
isso aqui. Ai que bacana! Vamos guardar então rapidinho pra gente se arrumar logo e ir pra 
escola, pra ver a professora, pra ver os amiguinhos e na na na. Talvez você ainda precise 
fazer algumas vezes desse jeito. 
Milena: Eu sei, eu sei...entendi 
Daniela: Entendeu? Pelo menos aqui no atendimento eu não, não demoro a ter essa 
resposta com a criança. Porque eu combino de uma vez, a não ser que...eu acho até que 
ele não faz isso não. Mas é...tem que criança que se joga, que bate, que chuta, eu já levei 
uns chutes e uns socos ai que a criança não queria guardar de jeito nenhum. Ai que que eu 
fazia? Quando tava uma situação de muito estresse, que eu acho que ele não vai chegar a 
tanto, é...eu pelo menos faço com que a criança guarde um. Entendeu? porque se não ela 
me desautoriza completamente, ai não pode. Ela percebe que me dominou ai não é 
exatamente isso, né? então assim, é...eu combino. Olha então vamos guardar esse aqui. 
A...muito bem obrigada. O resto eu vou guardar, porque você já precisa ir embora que não 
sei que na na na na...é assim que eu faço. Pelo menos pra criança perceber que guardou 
um. Porque se não ela vai entender o que? A é só eu fazer escândalo que eu consigo o que 
eu quiser. 
Milena: Que ela vai guardar. É isso ai. É isso mesmo. 
Daniela: Entendeu? Então tenta assim desse jeito, tenta assim até um pouquinho antes, é? 
Ta começando a guardar. E ai, dona Sandra tem alguma novidade? 
Sandra: Tenho novidade sim. Ele queria brincar ai depois ele colocou a sandália sozinho. 
Mas o que ele fez? Ele colocou errado. Ai eu falei não, tá errado. Ai eu tirei e coloquei do 
jeito certo. Agora você calça. Ai ele calcou, então assim, o short ainda as vezes ele tenta, só 
que ai ele coloca tudo de perna ao contrario. Ai eu tiro uma, ai eu fico...ai você coloca a sua 
perninha, coloca. Ai eu não falei pra você que ele tava chorando muito pra ir pra escola?  
Daniela: hã? 
Sandra: Ai sexta-feira, caramba, ele vai chorar...ai eu lembrei de uma foto que tinha dele na 
escola. Assim, ai eu mostrei pra ele, olha só, você vai pra escola, brincar com os seus 
amigos e tal. Você não vai chorar hoje, tá? Foi tranqüilo. Não chorou. Tipo assim, será que 
eu acho assim, a ele tava chorando porque ele ia pra escola e ele não tava entendendo. Ai 
eu peguei assim ...vou mostrar aqui pra ver o que que dá. Ai eu mostrei assim, ó você agora 
vai pra escola. Depois eu vou lá te buscar. Entrou que foi uma maravilha. Eu sai até rindo, 
eu falei, o que maravilha!  
Daniela: ótimo 
Sandra: Eu não agüentava mais todo dia tinha que levar ele na porta da sala. Ele chorando, 
ai deixava ele chorando lá, mas meu coração partia. Outro dia o pai foi levar, ai a (10:06) se 
intrometeu, pegou o menino e levou pra casa. Ai eu falei, é...agora toda vez que a gente for 
levar pro colégio ele vai achar que é só chorar que vai levar pra casa. Ai hoje você não vai 
não. Você vai ficar em casa que eu vou levar. Ai foi mostrei a foto, ai foi tranqüilo, entrou que 
foi uma maravilha, as o pai dele não foi, porque ele estava atrapalhando.  
Daniela: Logo...nao com certeza, nessas situações que você puder usar fotografia do que 
vai acontecer, pra onde você vai levar é a melhor coisa. Porque eles entendem melhor pelo 
visual, e ai vou até aproveitar pra usar uma...um outro exemplo que você falou dele 
entender, né? A idéia de botar o short, é...se você tiver algum boneco em casa que você 
tenha, que tenha um shortinho, alguma coisa pra poder explicar pra ele...ó primeiro coloca 
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uma perna, depois coloca outra. A! muito bem, colocou o short no boneco! Então pra você 
mostrar através de bonecos ou fotografias, tudo que você tiver de visual pra mostrar a ele, é 
melhor pra ele poder entender.  
Sandra: Não, sabe qual foi o interessante? Que eu falei assim, se eu pegar uma fotografia e 
mostrar pra ele. A você vai pro colégio! Ele nem tchun. Agora se eu mostrar no celular, ele 
olha...ele gosta de celular. 
Daniela: É. Então você vai usar o que esta funcionando, se é com o celular que funciona, é 
com o celular que você vai usar.  
Sandra: Ele dá mais atenção, quando é fotografia ele olha assim,... 
Daniela: Não liga muito 
Sandra: Não quero ver. Eu vi mas não entendi...ele com celular é ótimo! A então é com a 
tecnologia, então vamos lá!Vai ser aqui mesmo. 
Daniela: Ele tá mostrando o que quer, exatamente.  
Sandra: Então vamos ser aqui mesmo. Aqui que é legal. 
Daniela: Sempre que precisar usar esses recursos é melhor. Até se você tiver que explicar 
assim, algum comportamento pra ele entender o que pode e o que não pode fazer com 
boneco, com desenho, com fotografia, você pode usar. 
Milena: É bom, saber é...porque ele também tem dificuldade de botar o short também, as 
vezes ele quer, mas não pra ele colocar, eu deixo ele tentar lá...ai ele vai e coloca, as duas 
perninhas entendeu? ai eu explico, mas ele continua, mas ele tem...assim, bonecos grandes 
eu vou usar isso com ele. 
Daniela: De repente é uma boa. 
Milena: É, ajuda é. 
Daniela: Dona Deise, alguma novidade dona Deise. 
Deise: (Balança a cabeça negativamente) 
Daniela: Ai ela fala que não tem novidade nenhuma. Ai depois ela vai soltando... 
Milena: Ai depois ela vai soltando...é... 
Deise: (continua balançando a cabeça negativamente) 
Daniela: Não?  
Deise: Não 
Daniela: Chegou a fazer o que a gente tinha falado? Do....pra ir trabalhando já a leitura de... 
Deise:A cheguei fazer uma vez...ai ele se interessou, ai nas outras vezes já não quis. Ai eu 
falei, então já que você não quer (12:48) ai eu falei a...a ai quando você...ai ontem fiz, ai ele 
tentou destruir o brinquedo...ai eu a você vai destruir? Então mamãe vai guardar. Quando 
você se interessar ai você vem. 
Daniela: Mas conta...que brinquedo é esse? 
Deise: É tipo assim, um brinquedo de...é igual o que ela comprou assim, tem dado, né?  
Sandra: A, sim...os de madeira?  
Deise: Ai ele viu eu colando os adesivos, ai ele quis arrancar os adesivos. Ai eu falei a...voce 
esta destruindo o brinquedo. O brinquedo não é pra destruir, é pra gente aprender os 
desenhos, aprender as letras, você esta destruindo, você esta arrancando? Mamãe não é 
pra arrancar. Falei a primeira, falei a segunda. Ai eu fiz igual você falou. Combinar, ó se 
você arrancar de novo, mamãe vai pegar e guardar. Ai eu acho que ele não acreditou muito, 
ai eu peguei...a você arrancou? Agora mamãe vai guardar. Não mãe, por favor mãe, por 
favor. Eu, por favor não...mamae falou a primeira, mamãe falou a segunda e você não 
obedeceu. 
Daniela: Uma salva de palmas para a Deise. Ótimo Deise! E engraçado, olha só o que você 
falou. Ele achou que eu não fosse fazer, então de repente de outras vezes ele entendeu que 
você até avisava que ia fazer, mas no final não fazia. Ai olha só como que ele mudou de 
recurso, né? Na primeira ele foi te testando, ai você falou...mostrou, né? Não comigo não vai 
rolar Ezequiel, ai você foi e apelou pra outro recurso, foi por favor, foi pro emocional.  
Deise: Ai ele mãe por favor mãe, por favor. Eu falei não.  
Sandra: Mas esse por favor é tão bonitinho que eu sou uma manteiga derretida eu ia ceder. 
Mas você já ta acostumada... 
Deise: não porque ele agora quer tudo por favor...mae por favor! Mãe por favor. 
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Deise: Eu falei não. Não senhor. 
Daniela: Legal né net?  
Net: É... 
Deise: É o complexo do por favor..chegou até a ajoelhar e tudo. Mãe por favor, mãe por 
favor. Ai as vezes até solta lágrima. Essa lágrima é de crocodilo hein! Ai daqui a pouco ele tá 
rindo, ele tá rindo. Ai eu não dou idéia, ai daqui a pouco ele esquece, ai ele a...nao sei 
que...ai vamos...não mãe vovô mãe, vovô. Ai eu vai...agora vai no vovô. Mas depois se você 
quiser brincar ai a gente vai e pega um brinquedo, mas só se você for pra brincar. Se for pra 
destruir não. 
Daniela: Mas você acha que ele estava fazendo assim com o brinquedo porque ele não 
sabia o que fazer com o brinquedo ou era pra chamar atenção?  
Deise: Acho que era pra chamar atenção.  
Daniela: Porque as vezes isso acontece. As vezes a gente acha assim... 
Deise: Porque das outras vezes ele fez diretinho, como é que da outra vez ele foi querendo 
arrancar?  
Daniela: A é...ótimo, ótimo, ótima observação! Essas coisas a gente também precisa ficar 
ligado.  
Deise: Porque é assim, quando a criança não entende a primeira vez, a ta, ai vai fazer a 
segunda. A, ta bom, a primeira ele não entendeu, então a criança não ta entendendo, mas a 
criança entendeu a primeira, tá eu expliquei pra ele da...do...ai ele da-do...ai eu que palavra 
é essa? Olha aqui, olha o desenho. Ezequiel, que desenho é esse? Da-do....ai ensinei 
também da bola. Olha aqui a bola, Ezequiel...ai ele...junta quiel...bo-la...ai ele bo-la. Ai agora 
da outra vez ele não entende. 
Sandra: Só da face que eu achei que não tem nada a ver né?  
Deise: É. 
Sandra: Pra que colocar um troço tampando um rosto face 
Deise: E a luva, né? que é difícil pra criança compreender um pouco.  
Sandra: Pra criança...podia colocar um brinquedo, mais brinquedo, né? 
Deise: Mais brinquedo. 
Daniela: Mas só pra lembrar uma coisa, na verdade....é...eu não tô com o objetivo de que 
ele já leiam lu-...vejam lá o pedaço lu e o pedaço va. Pra saber que aquilo é luva, a questão 
da leitura que eu tava falando, era só assim, é...de...nome de marca, pra chamar atenção da 
criança pras cores, pro formato da letra, pro tamanho da letra, esses ai tenta até não usar 
com as letras é...o adesivo fica por cima, usa de cabeça pra baixo, só pra ver assim, os 
pedaços diferentes. A, luva...bo-la...porque se não vai querer fazer muita associação e não é 
hora de fazer. Chamar atenção da criança, pra letras com esse tipo de leitura. Até porque as 
crianças ainda não aprenderam a ler. A leitura que ela estava falando era só aquela leitura 
é...como que eu posso te explicar...é como se fosse uma criar uma memória dessas 
palavras né? Carrefour, Guanabara, Caixa Econômica, Nescau...Toddy, só pra chamar 
atenção é...das crianças pra isso. Porque em algum momento elas vão precisar se 
preocupar mais com as letras, qual é a letra, qual é o formato, entendeu? só pra retomar 
isso um pouquinho. E você...a, só mais uma coisa Deise que eu fiquei pensando. Você tinha 
comentado aqui e me deixou muito surpresa e feliz que conforme a gente vinha 
conversando aqui sobre algumas coisas que poderiam ajudar a desenvolver a criança, você 
falou que ficou interessada e foi ate buscar na internet. Que que você achou na internet?  
Deise: I, eu achei...engraçado, eu achei isso de...eles ensinam a fazer brinquedos 
educativos em casa.  
Daniela: Ótimo! 
Deise: Eu tava vendo...ai eu disse qualquer dia eu vou parar pra aprender direitinho, porque 
mostra passo a passo pra poder fazer em casa. Porque as vezes você não tem, assim, o 
dinheiro pra comprar na loja, mas um material que...esses materiais assim, garrafa pet.  
Milena: Que as vezes vai interessar mais a criança do que você comprar... 
Deise: É... 
Milena: Né? eu vejo lá em casa. Eu vejo, a você ganhou um presente de aniversario, a 
ganhou um presente, um presente caro, mas as vezes um negocinho de nada você vê...ele 
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fez aniversario em janeiro ai o irmão do meu marido, ele gosta muito de caminhão né? Ai 
deu um caminhãozao, dois carros pra ele...ele gostou. Ai o avô veio com caminhãozinho 
pequenininho, a...(18:48) o vovô não pode comprar uma coisa mais cara pra você e tal. Ai 
olha, ele até hoje dorme com o caminhão. Dorme abraçado com o caminhão. Com o 
caminhãozinho, é um negocinho que , entendeu? Que algumas coisas assim a gente acha 
que, né? 
Deise:  Porque a gente vê que criança se interessa muito por chapinha, garrafa. Criança 
gosta muito de brincar com garrafa.  
Milena: Isso, é. 
Deise: Então você vai lá corta a garrafa, faz alguma coisa  
Milena: faz um negócio que chama atenção 
Deise: Chama atenção e ele já fica 
Daniela: Porque se puder fazer o brinquedo junto com a criança, melhor ainda. Ai que ele vai 
ficar mais interessado  
Milena: É vai interagir, né?  
Deise: Ai tava lá na internet, brinquedos educativos que você possa fazer em casa com 
materiais recicláveis.  
Daniela: ótimo! Nossa, que legal! Que beleza hein net! 
Net: Aprende lá e traz pra gente aprender também. 
Sandra: Ai você traz o brinquedo pronto e aqui você ensina passo a passo 
Daniela: Ai essa foi uma idéia minha de repente, é porque eu acabo tendo muitas idéias, 
mas nem sempre consigo executar todas. 
Deise: A gente tem garrafa pet, tem chapinha, tem a linha. A gente pode inventar um 
brinquedo ali 
Daniela: Claro! 
Net: Você pode aprender lá e passar pra gente aqui 
Milena: É isso ai. 
Deise: Isso é muito interessante né? eu pensava que era só um comprar pra... 
Daniela: Pera ai que chegou mais gente. 
 
 
Vídeo 31 
 
Daniela: Nossa, Gustavo! Vamos ver como é que a gente vai arrumar ai, pera ai.  
Vera: Bom dia! 
Daniela: vamos ver como é que a gente vai encaixar todo mundo ai. Pera ai. Vamos fazer o 
seguinte, vamos tentar fechar mais assim ó...é pra todo mundo aparecer na filmagem. Isso, 
quer colocar o Gustavo ali pra ele poder brincar um pouquinho? ...ó, tem casinha...só vai 
precisar tirar o sapatinho...gustavo. Vamos tirar? Tira aqui com a mamãe.  
Deise: Vai ser interessante. 
Daniela: Isso, é...voce falou dessa questão da brincadeira, do brinquedo, de fazer em casa e 
tal. A gente vai ter que dar mais uma apertadinha, deixa eu ver...net...só não tô vendo a vera 
aqui na filmagem. Como é que a gente pode fazer? Ou então, ela quer que eu sente do lado 
da Deise. 
Milena: No chão? Não? 
Daniela: Não, não, não, não....eu tô vendo se...de repente, tenta lá então, vera, pra 
ver....nao eu acho que eu vou pedir...é pra...nao vai dar, só pega 4. Vou pedir pra você filmar 
então dona Sandra. 
Sandra: Eu? E se sair errado?  
Daniela: Não, não sai errado não. Vem cá. É pra esse cantinho aqui, traz seu...aperta todo 
mundo ai, aperta todo mundo que eu quero ver todo mundo. A você que vai focar né?  
Sandra: eu?  
Daniela: Fica alguém aqui pra você... 
Sandra: Ai meu deus do céu. 
Daniela: Coloca a mãozinha aqui ó...aqui... 
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Milena: (01:41) nela... 
Daniela: É, o foco são as mães....nao sou eu não. 
Sandra: pera ai, tá faltando alguém ai... 
Daniela: Senta ai no banco pra você não ficar... 
Sandra: Ta faltando ela...pera ai deixa eu ajeitar aqui... 
Daniela: Vê se você consegue pegar todo mundo? Ou não? 
Sandra: E no dia que vier as 7? Há há há  
Daniela: Ai eu fico doida! 
Sandra: Nossa, fica sempre faltando alguém...a lá...fica só um pedacinho dela, um 
pedacinho dela.... 
Daniela: Então, quando uma falar você vira 
Milena: Muda o foco 
Sandra: A tá bom então... 
Daniela: É, que que a gente estava falando, só pra retomar? A...a idéia de repente 
é...montar brinquedos, eu já tinha pensado nisso. Na verdade quem normalmente trabalha 
com essa questão de brincadeira, brinquedo é terapeuta ocupacional, mas como eu quero 
entrar nisso também porque tem como favorecer muito o trabalho da fono. Eu tô pensando 
na gente montar um grupo sim. E ai não sei se de repente vocês tem interesse da gente ver 
como que a gente pode montar alguns brinquedos pra poder usar em casa, e o que que a 
gente consegue favorecer a criança em relação ao desenvolvimento com esses brinquedos, 
entendeu? então vocês tem interesse? 
Milena: Eu tenho 
Daniela: Porque de repente a gente pensa assim...a gente pode pensar como uma extensão 
desse grupo a essa proposta, eu acho que vai ser bem legal, né? da gente montar os 
próprios brinquedos.. 
Deise: É... 
Daniela: aqui, né? Acho que... 
Milena: Não sei...acho que até filmar, né? ele brincando... 
Daniela: Sim...Acho que vai ser bem legal...então já fica ai a idéia...Net falou é...net que 
ainda não falou, tem alguma mudança a mais net? 
Net: Não. 
Daniela: Você tinha falado das frases que tinha melhorado 
Net: Isso 
Daniela: Conseguiu fazer esse negócio da leitura? Assim, de marca, assim essas coisas?  
Net: Assim, Guanabara, essas coisas assim? Ele já fala já.. 
Daniela: Já conhece né?  
Net: Já conhece...Carrefour, essas coisas assim ele já reconhece já...ele também já tinha 
(03:36) assim, já esta falando bastante, a gente já entende quase tudo. Tem vezes que ele 
embola assim, (03:44) hoje ele foi falar uma cobrinha...quase que não saiu a cobrinha... 
Daniela: Saiu como o som?  
Net: Saiu assim meio enrolado...uma cobrinha assim meio enrolada...mas ai ele...mas ai eu 
entendi o que que era... 
Daniela: Entendi... 
Net: Mas ele já tá bem adiantado já...agora (04:03) agora tá com preguiça porque esses dias 
ele tá sem aula, essas duas semanas, ai quando foi na terça-feira ele foi pra escola, chegou 
lá ele ficou chorando que queria voltar. Ai eu falei, não você fica ai que eu estou te 
esperando aqui...vou te esperar sentada no banco. Ai ele falou...vai esperar mãe? Vou...vou 
te esperar sentada, pode ir que eu tô te esperando...ai ele foi embora, eu fui pra casa. 
Daniela: O problema seria se ele quisesse voltar pra ver se você tava lá 
Milena: É... 
Deise: Pois é... 
Net: É, porque quando ele fica até mais tarde tem é...porque quando ele fica até mais tarde, 
ele fica até umas 14:30, ai podia enrolar ele com o irmão, né? O irmão tava lá, ai ele fica 
melhor, né? E onde o William tá, ele acha que onde o William ta ele tem que ta também. O 
William agora se vê, foge dele, meu deus do céu...ai o William da escola, ai ele chega...ai o 
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William senta querendo descansar porque ele chega 16:30 né? ai ele quando ele chega, tô 
te esperando pra gente brincar de carrinho. Ele já ta esperando mesmo, com os carrinhos 
com tudo lá preparado. Ó William, já arrumei, já arrumei a garagem, já arrumei tudo. Tô te 
esperando. 
Daniela: Eu tô pensando aqui numa situação de poder...nao precisa me filmar não...filma só 
elas, elas é que são a parte mais importante... 
Sandra: Mas você tá falando... 
Daniela: Não, mas ai aparece a minha voz ai....é...que que pode fazer assim na atividade 
diária? Assim, no mercado, se de repente levar a criança pra junto do mercado. A, vamos 
pegar, por exemplo, vamos pegar o Nescau e aqui o Nescau. Da próxima vez quando for no 
mercado...cadê o Nescau? Pega Nescau pra mamãe. Isso já ta trabalhando essa mesma 
coisa assim, da criança assim, por sua talvez com os menorzinhos, talvez com o Gustavo 
ainda seja assim muito cedo pra isso, entendeu? 
Vera: É, mas ele falou...(05:49) certinho. 
Daniela: É? Que legal! 
Vera: E a professora dele falou que quando ele apronta e coloca ele de castigo...sua boba! 
Daniela: Olha! E ele não falava isso. 
Vera: (sinal negativo com a cabeça) Não, ele também só fala quando quer...carrinho ai...ele 
tá soltando algumas coisas 
Daniela: Mas você acha que ele esta soltando porque? 
Vera: A eu tô brincando com ele...como você falou que ele.... 
Daniela: Que coisa boa! 
Vera: Ai ele ta soltando! Também só fala quando quer... 
Daniela: Entendi. Mas pelo menos assim, por mais que não seja na maioria das vezes que 
ele esteja falando ou tá assim, é...você acha que de 0 a 10, qual a nota que você daria pra 
ele hoje já falando?  
Vera: 7,5 
Daniela: 7,5 é uma boa nota. 
Vera: A água dele é...aba, aba... 
Daniela: Mas antes nem isso ele falava? 
Vera: Não 
Daniela: Ele era mais (06:43) 
Milena: É o meu também fala... 
Vera: E ele também fica naquela preguiçinha, em vez dele falar não...ele fica apontando. Ai 
eu falo pra ele, água? Ai ele...aba....ai... 
Daniela: É, eles ainda vão tentar usar o apontar, se eles conseguirem resultado que é ter o 
que eles querem com o apontar ai eles vão insistir no apontar. Agora se vocês quiserem 
mudar exatamente de comportamento com eles, eles também vão mostrar essa mudança. 
Muito legal! Muito legal! 
Milena:Ele agora também, deixa eu falar....com a musica né? Que meu filho adora assim, 
esse negócio de Naldo,... 
Vera: É o meu também 
Milena: Ele agora no final...cima, ai ele faz, cima, ai eu vejo, ai ele finge que eu não tô 
vendo, porque ele fica com vergonha, ai tudo no finalzinho da música toda. Eu tô sentindo 
que ele tá puxando, ai as vezes eu até canto com ele, mas não ele fica só no finalzinho, 
entendeu?  Ele não fazia, entendeu? 
Daniela: Pode brincar, usar música. Porque a gente vai ter um encontro pra falar 
especificamente de como estimular com música... 
Milena: É, música, ele gosta. 
Daniela: Mas pode aproveitar pra fazer coreografia, de vocês, não precisa ser igual do 
naldo... 
Milena: Eu sei é.. 
Daniela: Das naldetes, sei lá... 
Milena: Eu sei...tem a galinha pintadinha que ele adora! No estante que eu boto pra ele, 
porque aquilo ensina bastante, né? A galinha pintadinha então, aquelas musiquinhas. Ele já 
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sabe, tudo o finalzinho já...eu acho que ainda falta um pouco pra ele começar a puxar toda 
ela né? 
Daniela: Eu tinha sugerido na semana passada, é...assim, as crianças que estão falando 
assim, parte da palavra, assim, só o finalzinho... 
Milena: Isso 
Daniela: Que é como acontece mesmo de usar, eu tenho aqui as fichas, mas vocês podem 
usar moedas. Eu acho que isso é mais novidade pra Milena e pra vera, então assim, por 
exemplo, ta mostrando a figura do....cachorro, ai a criança faz normalmente orro, o orro...ai 
então...a vamos escrever cachorro? E ai pode ser com moeda. Ou então de repente com 
chapinha e ai pode brincar com ele de pintar a chapinha, a vamos pintar essa de amarelo. A 
muito bem pintou essa de amarelo. Vamos pintar essa agora de azul. Sempre colocar 
as...qualquer brinquedo que vocês pensem em fazer, qualquer material que vocês pensem 
em preparar, já chama eles, porque já é mais uma situação que vocês podem estar 
estimulando. Então, por exemplo, a vamos escrever cachorro? Ca-chor-ro...a muito bem! 
Vamos repetir cada pedaço...ca-chor-ro! E olha só que palavra grande, tem 3 pedaços, 
vamos contar. 1, 2, 3....olha só quantas coisas que a gente esta vendo. Ta vendo as cores 
porque ele pintou as chapinhas de cores diferentes, é...ta trabalhando contagem, 1, 2, 3...já 
ta dando pra criança a noção de palavras, de palavra grande, de criança... de criança 
pequena não...de palavra grande e de palavra pequena. Porque que a criança vai precisar 
mais tarde disso? Isso eu não cheguei a comentar na semana passada, mas eu vou 
aproveito pra falar agora. É...já perceberam que no inicio da criança começar a escrever ela 
acaba escrevendo assim junta palavras que são separadas, separa a palavra que é junta. 
Milena: Isso, isso 
Daniela: Então a gente já pode dar a criança a noção de palavra. Que que isso? É saber 
onde começa e onde termina cada palavra. Exatamente fazendo isso. A palavra grande! 
Palavra pequena! E tem 3 pedaços, tem 1 pedaço, tem 2 pedaços...porque isso aqui? 
Porque a gente acaba dando um apoio visual pra criança perceber que o número de sons 
que ela falou na palavra é diferente de como que a palavra deve ser falada. Claro que a 
gente não pode esperar que a criança fale exatamente todos os sons, porque dependendo 
da idade dela ela não vai ter condições de fazer isso, mas muito provavelmente ela vai 
passar a falar mais sons do que ela falou pela primeira vez quando tentou dizer aquela 
palavra. Não é verdade net? Você chegou a ver essa diferença não foi? Deise chegou a 
fazer essa atividade pra ver? Se tem diferença ou não?  
Deise: Não, não cheguei a fazer essa não.  
Daniela: Mas ajuda demais! Porque ajuda a criança a perceber que tem outros sons na 
palavra que ela não tá falando.  
Milena: Ele agora começou com esse negocio de cor, né? Então assim... 
Daniela: A legal! 
Milena: Então assim, mamãe, mamãe! Rosa! Ele cismou com rosa...porque ele aprendeu a 
falar, rosa! Rosa...nao isso é vermelho...rosa! Tudo dele é rosa, mas pra você ver que ele tá 
começando a se interessar, ai eu sento com ele, pego...isso aqui é o que? Ai pego um 
boneco colorido...ó vermelho...mas ai depois ele volta com o rosa...mas ele tá começando, 
entendeu?  
Daniela: Ótimo! Você pode até colocar o rosa do lado do vermelho pra mostrar a diferença... 
Milena: A, é isso... 
Daniela: Olha esse daqui é mais claro! Esse é mais escuro. É parecido, mas ainda é 
diferente! É vermelho é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui...rosa...ó...até pra ele perceber 
que não existe só um tom de rosa, existem vários tons de rosa 
Milena: vários... 
Daniela: assim como o vermelho, preto.. 
Milena: É,  
Daniela: Por mais que seja estranho, tem tons diferentes de branco, de preto, né? Então já 
pra mostrar essas diferenças. Vera você acabou contando um pouquinho das novidades que 
você viu. Tem mais alguma novidade?  
Vera: Só... 
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Daniela: Mas assim, eu acho que já é uma nota muito boa, 7,5 ele já tá substituindo e isso é 
muito bom. É eu tinha falado sobre alguns tipos de brincadeira na outra semana, e ai....que 
que eu tava imaginando pra hoje. A gente tinha combinado de ver o vídeo né da Sandra com 
o Felipe. O Leandro Felipe. A gente pode ver uma parte que ai a gente já entra nos tipos de 
brincadeira que a gente pode fazer. Então eu imaginei 3 momentos. 1 pra gente imaginar 
brincadeiras com arte e ai a gente de repente pode, por mais que a gente não vá se 
estender muito, mas a gente pode pensar num momento pra poder criar os brinquedos aqui. 
Por exemplo, entendeu? É, vamos lá, vamos imaginar...é...que mais? Eu tinha pensado na 
brincadeira com o livro de como pode usar o livro pra estimular. E como usar música pra 
poder estimular. Entendeu? então vamos só ver o vídeo da Sandra... 
Milena: Eu tô escutando um chorinho 
Daniela: É... 
Deise: Um chorinho não...gravei (13:06) dele e botei como toque... 
Daniela: Deixa eu ver... 
Deise: Deixa eu desligar aqui, se não vão ficar me ligando aqui... 
Daniela: Deixa eu parar aqui, porque ela vai querer ver.. 
Sandra: É, eu tô tentando ver daqui que eu não lembro. 
Daniela: Então deixa eu fazer o seguinte então...é...vou botar o vídeo aqui, ai eu filmo 
enquanto isso. 
Sandra: Esse é o primeiro? 
Daniela: É o primeiro. 
Sandra: Nossa! Não me lembro! Realmente faz muito tempo! 
Daniela: Vê se assim da pra todo mundo ver...dá? 
Deise: Dá! 
Daniela: Senta lá Sandra! Deixa eu apertar pra você... 
Sandra: Nossa, era muito feio esse cabelo! 
Daniela: A gente! Para né Dona Sandra! Deixa eu só ver aqui se tá no áudio máximo.  
Sandra: E não me lembro dessa avaliação não.  
Daniela: Foi a primeira de todas. 
Sandra: Essa blusa ainda era nova, agora tá quase virando meu pano de chão... 
Daniela: Vou botar...acho que vai ser melhor se eu botar aqui encima né? Pra ninguém ficar 
com dor na coluna, né?  
Sandra: Não dá pra ver, eu abaixei aqui que eu tô vendo o que ele tá fazendo, é um (14:17) 
Daniela: É um telefone...assim ficou melhor? Ta bom pra todo mundo? Vamos lá... 
(assistindo o vídeo da Sandra) 
Daniela: Tenta avaliar assim o nível de resposta que ele dá pra cada tipo de....tentativa 
dela... 
(assistindo o vídeo da Sandra) 
Sandra: (15:46) é mole? (15:47) pra ver se ele vinha... 
(assistindo o vídeo da Sandra) 
Sandra: ele se joga.  
Daniela: Já deu pra ter uma idéia? Deu Sandra?   
Sandra: É realmente ele era bem pequenininho até que ele ta fazendo umas gracinhas em 
frente ao espelho, né? 
Milena: É, até que ele assim, eu senti que ele se interessou um pouco.. 
Sandra: É...até porque ele tava de frente pro espelho 
Milena: Algumas coisas que você brincava parece que ele não fingia assim, fingia não...nao 
estava prestando atenção. 
Sandra: Ele não...ele tava aéreo... tipo assim, ai não.  
Milena: ele queria fazer o que ele quer... 
Sandra: Ele cismou com aquele chocalho 
Milena: É...isso, é... 
Sandra: Ele queria fazer com o microfone... 
Milena: O (16:37) foi com o microfone... 
Daniela: Mas você aproveitou? O chocalho? 
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Sandra: Não. Não aproveitei o chocalho... 
Milena: Não.  
Sandra: deixei passar.tinha que ter aproveitado. Eu cismei com o telefone, fiquei alô, alô é a 
vovó... 
Milena: E ele respondeu o alô com o chocalho! 
Sandra: É fazendo de microfone, né? E eu tentando montar ele continua com o chocalho, 
que é onde que eu tinha que ter ido, no chocalho. 
Milena: Você que não estava gostando... 
Daniela: A... 
Deise: Quando você pegava o chocalho... 
Milena: Ele balança o chocalho, mas ela não vê. 
Sandra: Eu tô querendo que ele brinque do que eu quero brincar. Não do que ele quer 
brincar que é com o outro chocalho. E eu não percebi. 
Daniela: A....isso acontece com todo mundo? Ou já aconteceu com todo mundo?  
(todas afirmam que sim com a cabeça) 
Daniela: Todo mundo balançando a cabeça junto. 
Deise: Quer que ele brinque com aquilo e ele não quer...entendeu? 
Sandra: Olha lá ele com o chocalho na mão e eu oferecendo outro... 
Deise: Acho que ele queria tipo assim cantar....e você não aproveitou pegar um outro 
negócio pra cantar talvez ele é... 
Sandra: É o negócio dele é música mesmo, tem razão... 
Deise: talvez ele se distraia mais, né? 
Milena: Olha lá, ele não esta brincando com o seu carrinho.  
Deise: Acho que ele queria era cantar...ele tá segurando como um microfone 
Sandra: Ele não tá nem ai pra mim... 
Daniela: Então, ele mostrou o que ele queria brincar. 
Sandra: Mas eu não enxerguei porque eu queria fazer... 
Daniela: Não e de repente... 
Milena: Não você já mudou, olha lá...voce já mudou e ele continuou com o chocalho.  
Daniela: E de repente porque foi, era mais fácil você usar o telefone... 
Milena: É isso ai 
Daniela: Entendeu? De repente foi difícil pra acompanhar qual era a brincadeira dele... 
Sandra: Agora ele pegou um carrinho, olha lá...mas o chocalho 
Milena: O chocalho continua na mão dele... 
Sandra: É realmente eu acho que com 2 anos e pouco dava pra ele brincar... 
Deise: Ó, ó...ele sempre leva a boca 
Sandra: E falou alô, né?  
Deise: É...alô! 
Sandra: e eu lá, montando...  
Daniela: Mas você acha que já teve diferença do seu comportamento com ele? 
Sandra: Já, agora eu brinco mais do que ele quer...eu pego um brinquedo, ai quando eu vejo 
que ele esta com outro, ai eu vou atrás dele brincar com o que ele tá na mão... 
Daniela: Então faz toda a diferença a gente perceber qual é o interesse da criança pra partir 
do interesse da criança, porque não é raro a criança mostrar o que quer brincar ai a gente 
quer brincar de outra coisa... 
Milena: É, É.... 
Daniela: E ai a criança não entra na brincadeira... 
Net: Eu também achei que o jeito dela brincar com ele tá errado, né? Porque ele ficou de 
costas pra ela...ele ta sentadinho no colo, mas ele tá de costas pra ela, então não ficou de 
frente com ele. 
Daniela: Não favoreceu a interação... 
Net: É... 
Daniela E se ele já tem.... 
Milena: É se ela tivesse de frente ela teria observado mais ele falar, olha lá (19:08) mais 
Sandra: Gente o meu filho era tão novinho! Olha o rostinho dele de bebê...mudou pra 
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caramba... 
Daniela: Mudou pra caramba! De comportamento, os 2 né? 
Sandra: Muda o comportamento, a fisionomia...as coisas, tudo! Ele tá diferente!  
Milena: Olha lá ele pegou o brinquedo da tua mão e jogou no chão... 
Sandra: Ele pegou...olha lá, olha lá, olha lá... 
Milena: Ta vendo?  
Sandra: Ele tirou o brinquedo da minha mão, não quero! 
Milena: Ele não gostou, ele não queria, ele não queria... 
Sandra: Esse brinquedo...eu quero o chocalho e você não esta entendendo... 
Daniela: Terminou? Então volta aqui pro seu posto, mas teve, mas teve bastante diferença... 
Sandra: A mais com certeza, ele mudou bastante. Só que eu não lembrava realmente, eu 
não lembrava mesmo.  
Daniela: Acontece que a gente não tem uma...a...posso usar aquela sua outra filmagem? 
Daquela que você mostrou as torres? 
Sandra: A pode ficar a vontade....a ta aquela ali é o fiasco do fiasco... 
Daniela: deixa de ser boba! Deixa eu só ver onde é que tá aqui 
Sandra: Não... 
 
 
Vídeo 32 
 
Sandra: E ele olha nem tchun, não vou fazer...fiquei tentando, fiquei forçando só 
naquilo...nas cores, é mole? Ele sabia mostrar, não sabia falar, mas ele sabe mostrar que é 
azul, amarelo e vermelho, mas ele não quis, nem tchun pra mim.  
Daniela: Isso que a Sandra tá falando é importante, é porque a gente já comentou aqui que 
as vezes a gente fica mais preocupada assim, de mostrar o que a criança sabe fazer ou não 
só mostrar pra alguém, né? No caso, quando eu tô filmando, mas a gente quer perceber 
também que a criança consegue responder aquilo que a gente esta perguntando. 
Milena: isso 
Daniela: É que eu não sei o que vocês observam disso, mas é...qual é a impressão que 
vocês tem de que a criança gosta de ficar sendo testada...que que isso? Que que é aquilo? 
Vocês acham que elas gostam 
Milena: Não, não gostam não. Eu acho que não... 
Daniela: não, não gostam...elas gostam mais quando é de uma forma espontânea.  I, olha 
só o cabelo da moça é vermelho...i, o cabelo da vovó tá azul...né?  
Milena: É 
Daniela: Então assim, a gente estimula mais de uma forma espontânea e é como a criança 
normalmente gosta. Deixa eu ver aqui, não é esse, não é esse. Alguém bateu na porta? 
Sandra: Acho que sim... 
Daniela: Será? 
Sandra: Senti um...alguma coisa tremendo...voce quer que eu abra? 
Milena: Acho que não, acho que foi ele que bateu aqui... 
Sandra: mas eu senti alguma coisa nas minhas costas mesmo... 
Daniela: Não, não é não. 
Sandra: Eu senti um balancinho... 
Daniela: Eu tô descabelada e ninguém me avisa não né? 
Milena: aaa... 
Sandra: Não tô vendo ninguém descabelada ai...nao apareceu na filmagem 
Daniela: ninguém tem pena da fono não. 
Sandra: não tá descabelada não. 
Daniela: É, tô de fora né? 
Sandra: A gente que tem que ficar linda, maravilhosa... 
Daniela: Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que esse seu vídeo...eu não sei onde é que 
tá...eu achei que tivesse aqui numa pasta, mas não tá.  
Sandra: Ta na sua câmera então. 
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Daniela: Deixa eu ver se é esse aqui...nao só tem meu com ele. O seu aquele das cores, 
acho que não tá aqui Sandra. 
Sandra: A ta então, tá bom. Mas aquele foi muito engraçado. Queria que o garoto mostrasse 
as cores e ele nem tchun. Me deixava como mentirosa. 
Daniela: Não, mas ele chegou a mostrar em algum momento  
Sandra: a mas não como ele faz em casa, ele agora ele parou, né? bonitinho, mostrando... 
Daniela: Deixa então eu mostrar o atual? Vem pra cá... 
Sandra: Qual o atual? É tantos que eu nem sei... 
Daniela: Vem pra cá de novo...não era aqui né?  
Sandra: Qual era aquele da... 
Daniela; O ultimo que eu fiz...mas é o meu com ele...né?  
Deise: Olha que legal! 
Sandra: A mas se é você com ele, ai é outra historia, né? Ai flui tudo né? 
Daniela: É pode ser... 
Sandra: Comigo não flui nada... 
Daniela: É pode ser..pode ser um pouco diferente só... 
Sandra: Não pode deixar ai...deixa aqui... 
Daniela; Vai ser rapidinho, só pra gente entrar na...proposta 
Sandra: A ele ta tão carequinha! 
(assistindo o vídeo!) 
Deise: (03:11) 
Milena: Ele tá de olho (03:12) 
Deise: Olha ele para... 
(assistindo o vídeo!) 
Sandra: Daqui a pouco ele vai querer toda hora! 
Sandra: Saiu de fininho.. 
Vera: ta de olho no que esta em cima da mesa... 
Deise: Ele tá animado... 
Milena: Ele começa mas... 
Sandra: Ele começa mas ele se distrai com as coisas mesmas, ele vai e para, ele é meio 
distraído daqui a pouco ele volta de novo...ele falou miau ali... 
Daniela: Falou! 
Sandra: Ele falou miauuu! Baixinho, mas falou 
Deise: Falou! 
Sandra: Ai ela a! E eu também falava...pode ver que ela passa (04:31)..ele se joga muito em 
cima dela... 
Deise: Só porque é a Daniela  
Sandra: A ele não esquece mesmo não. É o amor... 
Deise: É ele lembra que é especial... 
Sandra: há há há muito engraçado, né? Eu só olho pra ela...e viu? Olhou e deu um 
sorriso..ele viu no olho dela... 
Milena: Agora ele já procurou dar a mão pra ela, viu?  
Sandra: Aham 
Milena: Ele que puxou ela... 
Sandra: Abraçou! 
Milena:É...ele veio pra cima dela...pra onde ele tava olhando assim? 
Sandra: Acho que era um brinquedo 
Milena: Tem alguma coisa chamando a atenção dele... 
Sandra: Acho que era um brinquedo 
Milena: Agora ele não quis...olha lá 
Sandra: Tanto que ele se distraiu...ele se distrai as vezes... 
Milena: Mas ele ta escutando ela...ele ri...olha lá... 
Sandra: É ele ta fazendo as duas coisas ele tá olhando alguma coisa de diferente e ta 
escutando...agora olhou, se jogou...pra poder... 
Milena: O negocio dele era a brincadeira de se jogar...de se jogar em cima dela. 
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Sandra: Acabou 
Daniela: Lindo né? super fofo. Mas na verdade assim é porque eu não tô aqui com o vídeo, 
mais recente que nem esse com...dele com a Sandra. Mas não é muito diferente não, assim, 
eu consegui bastante resposta dele desse atendimento. Mas né...a gente sempre consegue 
resposta com ele, mas com a Sandra não é diferente não. É porque não tem esse vídeo 
aqui. Então eu acho que esses dois se modificaram muito, né? a Sandra....a Sandra aqui tá 
“tranquilassa”, mas ela chegou mais agitada. Ele chegou mais agitado também. Lembra que 
eu comentei que quando a criança é muito agitada a criança...a mãe também é muito 
agitada e quando a criança é mais calma, a criança também é mais calma, né? E ai eu acho 
que a Sandra, né? Foi....foi desacelerando...o Leandro também, o que fez até ele conseguir 
dar atenção pra gente, poder interagir com a gente, entendeu? E ai foi bacana que a gente 
conseguiu...vocês estão ótimas de analisar perfil de criança, de crianças...as mães estão 
ótimas. Porque vocês viram todas as respostas dele. Eu conheço esse vídeo assim, de cor e 
salteado, eu sei em cada momento o que que eu tô fazendo. O que ele ta fazendo... 
Sandra: gravou assim? 
Daniela: Já...o som...já vi várias vezes já... 
Milena: Até o som, é... 
Daniela: Eu já sabia a parte que eu ia abrir o olho, porque ele falou miau, entendeu? Na hora 
que eu tava assim com ele. Então, vocês descreveram exatamente o que ia 
acontecer...então, né? Você falando a....ai ó ele nem te deu confiança...a não sei que na na 
na ... 
Milena: Não deu, é... 
Daniela: Agora não...ele olhou pra ela...né? A net quando falou. A mas eles também estão 
numa posição nesse vídeo que não favoreceu muito né? não ta um de frente pro outro pra 
ele poder observar o que ela tinha pra mostrar etc e tal...vocês estão excelentes, excelentes. 
É...nao sei se de repente a gente vê algum outro vídeo. A gente chegou a ver, o vídeo da 
net não foi? 
Sandra: Foi 
Daniela: Chegou da ver da Deise? 
Sandra: Não  
Daniela: Não? 
Sandra: Não! Vimos nenhum vídeo da Deise 
Daniela: Vocês querem ver o da Deise? 
Sandra: Queremos... 
Daniela: Você disponibiliza seu vídeo Deise?  
Deise: Só hoje, pode botar... 
(todas: heeeeee!!!) 
Deise: Pode mostrar. Deise X Ezequiel  
Sandra: É vou conhecê-lo agora, tenho curiosidade de ver como ele é.  
Daniela: eu vou filmar e a gente troca. Deixa eu só, que eu tô um pouco mais lenta no 
raciocínio, deixa eu só lembrar onde que ele esta.  É.... 
(Daniela procurando vídeo no computador) 
Daniela: Achei...Ezequiel 
 Deise: A vem Sandra. 
Sandra: A...olha lá a emoção...olha lá a emoção da mãe quando vê o filho... 
Daniela: você quer ver também Sandra? 
Sandra: Com certeza, eu quero ver também essa criança... 
Daniela: Então vai lá também Sandra! Então eu nem vou ver o vídeo... vocês que vão... 
Sandra: pode ficar...(10:46) eu sento aqui.. 
Deise: Que ela quer analisar... 
Daniela: Vocês que vão ver o que que vocês observam da interação dos dois, ta bom pra 
todo mundo? Vocês me dizendo... eu nem vou ver.. porque vocês estão ótimas pra poder 
avaliar, não vou nem ver... 
Sandra: Ai esta numa posição favorável 
Daniela: Eu já conheço esse video... 
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Sandra: (11:04) 
Daniela: Isso... 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Aperta mais um pouquinho ai Sandra, que ai eu consigo pegar todo mundo, aperta 
todo mundo ai...isso perfeito! 
(assistindo o vídeo) 
Vera: (chama atenção do filho pra ele não riscar algo) 
Milena: Pode comer biscoito Dani? 
Daniela: Pode não tem problema não. 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: O legal é que ela ta dividindo. Traduz o que você estava falando, que eu não tô 
escutando...eu não tô escutando o que você estava brincando. Você lembra? 
Deise: Eu falei, escreve mamãe, papai... 
Sandra: A ta... 
Deise: A escrevi, ai daqui a pouquinho a gente tira (12:44) 
Milena: Ia trocar (12:46) 
Sandra: Olha, ele tá rindo... 
Deise: Pegar no tatu, é... 
(assistindo o vídeo) 
Deise: Ai pegou o carrinho...ele vai, ai eu falei vamos botar o carrinho aqui... 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: há há há... ele quase caiu com o bonequinho... 
Milena e Deise: (13:20) 
Sandra: Quase dizendo, eu não quero esse...eu não quero usar esse boneco 
Milena: E ela querendo que ele brincasse com os carros... 
Sandra: A é os carros 
Milena: E ele não queria... 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: A de novo né? seu madruga, seu barriga, Cháves....acho que dessa vez ela não 
confundiu não. Teve uma mãe ai que confundiu...né? 
Daniela: Foi, é...foi outra mãe...que confundiu o nhonho com o seu barriga... 
(assistindo o vídeo) 
Deise: Ele tava dando o brinquedo porque ele tava indeciso qual que ele ia escolher... 
Net: Você não conseguiu brincar com ele não...você não entrou na brincadeira dele. Que na 
brincadeira dele ele queria escrever... 
Deise: Não eu falei pra ele escrever (14:09) mamãe, papai... 
Milena: Olha lá. Você guardou.... 
Deise: Agora eu guardei 
Milena: Agora 
 Net: Você tinha que ter passado as coisas mais pro seu lado ali e com ele ali você ia 
escrever alguma coisa... 
Milena: É você estava ali mal posicionado ta... 
Net: É... 
Milena: Não tava querendo ali com ele... 
Net: É. É. 
(assistindo o vídeo) 
Net: Ai coitado do garoto 
Daniela: O que?  
Deise: essa mãe é terrível, essa mãe! 
Sandra: O Que que ela quer?  
Deise: Essa mãe é terrível! 
Milena: Tira o brinquedo da mão do garoto! 
Deise: Olha lá! 
Sandra: É normal que a gente quer que ele brinque de uma coisa....mas eles estão 
querendo outra e a gente tá querendo interagir... 
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Milena: Olha lá ela pegou os lápis 
Sandra: Vou defender a Deise... 
Deise: É, é verdade.... 
Sandra: ó ele foi desenhar de novo...ele puxou o lápis.... 
Milena: Ele não quer.... 
Deise: Ele quer, ele guardar sozinho 
Milena: Ele guardar sozinho...ele quer ele pegar e guardar...ele não quer nem que você de 
na mao dele... 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: Você imaginava que estava fazendo essas coisas Deise? Ou não? 
Deise: Assim, imaginava o que? 
Daniela: Por exemplo, você com o vídeo ta conseguindo perceber algumas coisas que 
aconteciam e que algumas facilitavam e outras não facilitavam a brincadeira? 
Deise: É... 
Daniela: Todo mundo percebe isso nos vídeos? 
Milena: Com certeza 
Sandra: Olha lá deu o nho nho.... 
(assistindo o vídeo) 
Sandra: Lindo (15:58)...ele gostou... 
Milena: ele parou e brincou....viu... 
Sandra: Ai o nho nho caiu e ela não pegou não...ela pegou outro brinquedo e o nho nho 
continua no chão, dessa vez ela esqueceu de levar pro hospital.... 
Deise: É dessa vez é...aquela vez, é a vez antes...né? eu não sabia 
Daniela: deu PT no nho nho, perda total ai nem levou pro hospital... 
Deise: Antes ela nem tinha noção.... 
Sandra: Não, mas é a gente no inicio...o antes e depois 
Milena: Olha só o menino pegou tirou o negocio da mão do menino, é mole? 
Deise: É...vamos montar.... 
(assistindo o vídeo) 
Daniela: A Deise ficou pulando muito de brincadeira pra brincadeira?  Ou ela conseguiu se 
manter numa mesma brincadeira? 
Deise: Consegui não 
Milena: Conseguiu não... 
Deise: Fiquei mais perdida do que cego no tiroteio... 
Daniela: Mas você achou que ficou perdida por causa de que? 
Deise: Assim, porque eu não estava compreendendo o que ele queria... 
Milena: É....voce não estava também se sentindo assim, bem...pra brincar ali com ele não? 
Deise: Não, bem eu tava, eu tava assim, só que eu não sabia como é... 
Milena: Como brincar... 
Deise: É... 
Daniela: É porque você não tinha é...essa pratica, né? 
Deise: É eu não tinha noção  
Daniela: É você não costumava brincar antes com ele né? Deise? Você brincava antes com 
ele?  
Deise: É...brincava que nem eu brincava ali....igual eu brincava ali... 
Daniela: Você brincava como brincava nesse video... 
Deise: É sem noção de como ele queria... 
Daniela: Entendi... 
Net: Sem noção da brincadeira... 
Deise: brincava pulando, sempre a mesma brincadeira... 
Daniela: entendi...e hoje em dia você acha que a sua brincadeira ta igual ainda nesse vídeo 
ou ta diferente? 
Deise: Não...tá diferente...agora eu já sei o que que ele quer brincar...eu já começo 
brincando a partir daquele ali... 
Daniela: Ótimo! 
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Milena: Você deixa ele começar pra você começar...pra você brincar com ele... 
Deise: É....deixo ele passar pra mim, o que que ele quer brincar.ai...eu começo a brincar a 
partir daquele brinquedo... 
Daniela: Posso mudar? 
Sandra: Pode 
Daniela: Deu pra ter uma noção não deu? 
Milena: Deu 
Daniela: Vocês acham que esses vídeos facilitam vocês a perceberem algumas coisas que 
de repente a gente não se dá conta no dia a dia...é esse que eu quero, esse é que é o meu 
objetivo, porque eu acho que facilita muito. Facilita até a gente perceber quais são as 
respostas que a criança dá normalmente, o que que a gente tá fazendo pra ajudar pra 
aparecer essas respostas da criança tá? É....de repente de uma próxima vez. Que que a 
gente...de repente, Milena. Que que a gente já viu? Deise, net, Sandra...é...de repente num 
próximo encontro não sei se vocês querem ver hoje pra gente poder é...partir pra pro que eu 
tinha pretendido. 
Sandra: eu quero o livro 
Daniela: A ta...ta ansiosa com o livro, né? é....não sei, vocês que sabem se acham melhor, 
de repente mais o vídeo...ai não sei se você disponibiliza o seu...vera...ou de repente já 
parte pro...pro...trabalho de brincadeira com arte e ai a gente vê é o vídeo de uma outra vez. 
Que que vocês acham? Vocês que sabem... 
Net: Pode ser o vídeo né? 
Milena: (19:27) 
Daniela: É? O que você acha vera?  
Vera: (sorri) 
Daniela: E você Sandra?  
Sandra: Você vai liberar esse vídeo pra gente ver?  Vai ela é legal! 
Daniela: Você quer ver o vídeo né? 
Deise: A Sandra é muito engraçada.    
Daniela: Deixa eu ver aqui onde que tá 
Sandra: Apesar que ele eu já conheço né Igor? Bonitinho aqui ó... 
Deise: É 
Sandra: Eu fico vendo as crianças... 
Daniela: Deixa eu ver de novo onde é que tá que eu já me perdi... 
Sandra: Até que eles são comportadinhos... 
 
 
Vídeo 33 
 
Daniela: pra caramba né? porque você viu a filmagem do pai com o filho, né? e ele não viu a 
sua né?  
Sandra: A legal, tem do pai é? 
Daniela: É, porque ele...(00:10) participaria quando ela não pudesse vir. 
Sandra: A tá. 
Daniela: Vamos lá. Você quer ver Sandra? 
Sandra: Quero...ela fica perguntando se macaco quer banana... 
Daniela: pois é. 
Sandra:Ela pergunta se macaco quer banana. 
Daniela: Vamos ver, aperta de novo todo mundo ai...os vídeos eu já conheço.... 
Milena: ele não quer nada, ele quer é encher o saco... 
Sandra: Vai chorar...i ó lá que legal ó! 
Milena: Vem cá filho, vem cá.... 
Daniela: I, o Gustavo...ó...o Gustavo... 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: olha lá ele querendo a mãe  
Milena: É... 
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(assistindo o vídeo)  
Vera: Só conseguir entender um pouquinho... 
Deise: É... 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: Ele tá dando o que pro nho nho? É uma mamadeira?  
Milena: É... 
Sandra: A legal, ele sabe dar o mama.  
(assistindo o vídeo)  
Milena: Ele tá querendo ver tudo né? Ele quer ver todos os brinquedos. 
Sandra: Mas ele agora deu mama pro quico... 
(assistindo o vídeo)  
Milena: Olha ele dando mama pro (03:00)... 
Sandra: A é...ta dando o mama na boquinha 
Milena: Dando pro cachorrinho... 
Sandra: A o cachorrinho também ganhou... 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: Olha lá bebeu também 
Milena: Bebeu também...é... 
Sandra: (03:29) 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: A legal! 
Milena: é... 
Sandra: Carrinho, né?Com os dois logo... 
Milena: com os dois...é.... 
Sandra: Ele não gostou desse...pegou outro... 
Milena: Ó pra já tirar...ele já mudou... 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: Olha lá pegou o outro  
Milena: é que ele gostou dos carrinhos 
Sandra: É...pegou o maior.... 
(assistindo o vídeo)  
Daniela: Que mais que tem nesse vídeo ai? Diz se eles se mantiveram na brincadeira ou 
ficaram pulando? Conseguiram criar uma história... 
Milena: Acho que criar uma historia talvez não porque ele mudou, ele mudava. Ele brincou 
depois ele pegava uma outra coisa,....ai já ta vendo, ele trocou... 
Sandra: ele trocou agora tá vendo? Ele pegou o celular dela... 
Milena: Ele pegou o celular... 
Sandra: Ele pegou o celular dela e deu o telefone... 
Milena: falou com o carrinho, isso 
Sandra: E deu o telefone pra ela...falando de fazer uma troca de brinquedo... 
Daniela: e tinha como juntar na mesma brincadeira brincar com brinquedos diferentes...o 
telefone e uma outra coisa que ele tinha escolhido?  
Milena: Tinha, né? 
Daniela: O carrinho poderia...i, olha só o papai ligou pra gente poder passar de carro lá no 
mercado! A gente sempre pode combinar, assim, com brinquedos diferentes!  
Milena: Ele gostou, tá vendo! Olha lá! 
Sandra: tem até o olhinho.... 
(assistindo o vídeo)  
Daniela: Deu pra observar mais ou menos como é que foi a brincadeira como cada um 
participou da brincadeira? 
Milena: Deu...olha lá ele (05:57) ai ele fecha na... 
Daniela: Poderia ter interpretado as coisas que ele falou? Que ele fez? A fechou o telefone? 
Porque? Desligou o telefone? Caiu a ligação?  
Milena: Olha lá ele voltou... 
Daniela: Porque a criança... 
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Milena: Ele quer brincar com os cachorros...olha lá... 
Sandra: A o chá...ele gostou 
Milena: É ele não bebe 
Sandra: Ele gostou da brincadeira do chá... 
Milena: Agora ele deu pra mim... 
Sandra: Agora ele deu pra ela. 
Daniela: A você esta me dando chá pra eu tomar também...i ta quente, ta gostoso esse chá! 
A eu vou faze rum biscoitinho pra gente comer junto com o chá! 
Sandra: Agora é tipo um copinho que ele tá na mão... 
Milena: Olha lá ele ta sempre (06:49) de novo 
Sandra: É...ele gostou da brincadeira do chá 
Milena: Do café né? 
Daniela: Era uma brincadeira que dava pra ficar mais tempo? 
Milena: Dava...dava 
Daniela: Poderia? 
Sandra: Poderia, porque ele tava gostando..olha lá, ela bebendo e ele (07:01), e ele ta 
botando mais... 
Daniela: Então tudo isso que ele ta falando, fazendo ta colocando mais...i, ta colocando 
mais! Mas a mamãe já ta com a barriga cheia, vamos tomar outra coisa? Ou então vamos 
esperar um pouquinho? Vamos dar um passeio pra tirar esse chá da barriga? E vai 
inventando... 
Milena: Isso e vai brincando com as comidas 
Sandra: É agora ele ta botando é... 
Milena: botando mais coisa....é...banana... 
(assistindo o vídeo)  
Sandra: Usando o garfinho, olha ali o garfinho...e ele tentou pegar a fruta com o garfo... 
Milena: É vai comer...é... 
Sandra: Olha lá que bonitinho! Ele já sabe que o garfo é pra comer! 
Milena: É isso ai. Olha lá ele servindo... 
(assistindo o vídeo)  
Daniela: Mas por outro lado eu não achei a vera tão inibida pra brincar...por mais que de 
repente ela possa ter ficado pulando de brincadeira, mas não te achei inibida. Eu te achei 
até você com atitude pra poder brincar.... 
Milena: Isso, é... 
Daniela: Não te vi assim, meio é...ai e agora? Que que eu vou fazer? Não sei o que vou 
fazer! As coisas iam aparecendo na sua cabeça pra você, talvez, é...talvez você não tenha 
conseguido se manter por muito tempo na mesma brincadeira. Talvez porque ele não 
mostrou muito interesse pra se manter. Ou até como desenvolver como é...articular 
brinquedos diferentes numa mesma idéia...entendeu? Mas isso ai vai da gente, entendeu? o 
que vier na nossa cabeça a gente vai inventando e criança adora coisas assim, que a 
principio não tem muita lógica, sabe? se tem uma girafa, um brinquedo de uma girafa e um 
telefone. E a girafa quer falar com o seu elefante. Oi, seu elefante, como é que tá ai? Ta 
comendo muito amendoim? Inventa. As crianças adoram essas coisas que não fazem o 
menor sentido, adoram! Alias é onde eu consigo mais atenção das crianças, na prática. Joia! 
Sandra Venha para o seu posto... 
Sandra: Estou indo... 
Daniela: Mas eu achei muito boa! Todas as filmagens eu vi assim, aspectos muito 
positivos...mas claro, eu também vi assim, coisas que a gente pode de repente...pra ter uma 
resposta diferente fazer de uma outra maneira, entendeu? ter mais respostas até...é...será 
que a gente, deixa eu ver...o que que você quer fuxicar ai rapaz? Que que se quer fuxicar 
ai? Ó você já não pegou as fichas? Aqui só tem papel, deixa eu fechar aqui ó...pra na 
machucar seu dedo. A então olha só o que que eu trouxe. Ai esse aqui vocês tinham que 
ver! (10:00) e agora? 
Sandra: O que eu tenho que ver?  
Milena: Não tem como você colocar ali no... 
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Daniela: Não ta pegando todo mundo 
Milena: Não tá pegando... 
Daniela: Só se de repente fizer, tipo um U com todo mundo. Ai eu acho que pega.  
Sandra; Eu vou sentar no chão...pra assistir e acabou e pronto, eu quero ver... 
Daniela: você quer ver né? 
Sandra: Não dá...pera ai...deixa eu ver se é macio... 
Daniela: Vamos fazer um U 
Sandra: Eu não sei (10:29) 
Daniela: Ou então, pega um banquinho mais baixo... 
Sandra: Ai eu sento aqui... 
Daniela: É...quer ver...ui perdoa Deise... 
Sandra: deisinha...(10:37) nos seus pezinhos... 
Deise: A não é pra botar aqui não? 
Sandra: Não... 
Deise: A pensei que era pra descansar meu pé... 
Sandra: Ai que linda! 
Daniela; Olha só! 
Sandra: Pera ai 
Daniela: Deixa eu ver.... 
Sandra: (10:51) de poltrona, como é que você (10:52) 
Deise: Minha filha essa (10:54) vai ficar bonita! 
Daniela: A perfeito! Pegou todo mundo! 
Milena: Tá ótimo! 
Daniela: Joia! Então vamos lá! 
Deise: Eu me perdi, eu me Perdi aqui...eu me achei aqui...quem quiser...(11:06) que que vai 
acontecer?  
Sandra: Por isso que eu tô te chamando atenção... 
Milena: Vai mostrar ali o... 
Daniela: Vou mostrar aqui... 
Sandra: Brincadeira com arte... 
Daniela: Isso...então assim. Que que a gente pode fazer no dia a dia, né? A gente tava 
falando um pouquinho de como a gente pode fazer alguns brinquedos em casa e tal. Eu 
trouxe aqui assim, idéias com giz de cera...pra fazer desenho, já pode usar pra estimular as 
cores. Entendeu? É...pode usar alem do lápis de cera, giz de cera...né? tinta...e ai não 
precisa ser com pincel não. Com o dedo...mesmo porque já trabalha até esse estimulo do 
tato, da criança pegar, fazer assim, as vezes faz lambança? As vezes faz lambança!  
Milena: Aham 
Sandra: Poe na cabeça! 
Daniela: Poe na cabeça... 
Sandra; no rosto... 
Daniela: Passa na mãe...entendeu? hã? 
Vera; Ele pinta a parede... 
Daniela: Ai que lindo, então.  
Vera: A tinta guache, ai dei pra ele brincar com a Irmã dele...em vez dele passar no papel, 
ele faz assim...(na parede) 
Sandra: Mas a supernanny fez isso 
Daniela: Ai você ficou bem feliz... 
Vera: eu tive que lavar, né? a parede com veja.... 
Daniela: Ai saiu? 
Vera: Saiu. Ficou meio manchado... 
Daniela: A mas é bom que guarda de lembrança que ele teve assim, uma experiência com 
arte ali naquela parede, ne? 
Vera: É...ele pinta os desenhos na creche. Ai ele pinta no...de qualquer jeito, mas pinta... 
Daniela: Ótimo legal! Ótimo! Lembra que eu te falei assim, que criança que ainda não tá 
pegando no lápis direitinho. Só o fato dela poder assim, pegar alguns os brinquedos...de ta 
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pegando brinquedo pequeno. A gente já ta trabalhando também esse refinamento do 
movimento de da criança pequena de pegar o lápis.  
Sandra: Sabado eu comprei um carrinho pequeno da hot wheils, pequenininho. Ta até ali na 
bolsa. Ai ele brincou um pouco, ai depois não quis. Ele não gosta muito, acho que ele de 
tudo grande, carro grande....a mas ele brincou um pouquinho, hoje eu vou dar mais um 
pouquinho pra ele. 
Daniela: Isso, já vai oferecendo mais que ai já vai trabalhando mais esse movimento 
pequeninho que vai chegar até o...é...voce esta com horário Deise?  
Deise: não, que tá (13:15) 
Daniela: A ta... 
Deise: não perdi a noção do horário que apagou! 
Daniela: Entendi... 
Deise: Apagou aqui (13:22) quando eu sair eu vou ligar (13:24) do Ezequiel... 
Daniela: Entendi...outra possibilidade. Mesmo os meninos que nesse grupo só tem mãe de 
menino. É...brincar de fazer cordão. Ta trabalhando contagem. Porque a vamos ver quantas 
pecinhas a gente vai colocar no cordão. Pode estar ajudando pra fazer um cordão pra 
mamãe. E eles vão adorar ver...que, quer dizer, tem que ficar de olho porque principalmente 
o Gustavo que esta menorzinho pra não botar na boca... 
Sandra: A o próprio Leandro.. 
Daniela:  É o leandro de repente... 
Sandra: Tudo ele bota na boca... 
Daniela: então de repente tem essa, de um cordão grande, tá pra vocês verem pra não botar 
na boca, nem no ouvido porque as vezes vai no ouvido também. A vamos botar colorido? 
Vamos botar um branco...um amarelo, um azul...já esta estimulando as cores. Ta 
estimulando também a contagem. A vamos colocar 5 pecinhas? Vamos botar 3 pecinhas. I, 
também o movimento fino que vai precisar pra poder escrever, tá? Pode usar 
fantoche...fantoche é muito legal pra brincar com criança, pra inventar historia...fantoche a 
gente pode fazer? Pode fazer! Pode fazer ó...eu até peguei esse exemplo aqui, ó...é um 
palito de picolé...tomou o picolé...guarda o palito do picolé. Não precisa comprar aquele 
pacote não. Guarda os palitos de picolé. Senta com acriança, a vamos pintar, vamos fazer 
de repente. É...um macaco, vamos pintar de marrom. E ai aqui pode fazer de tecido os 
braços, pode fazer de papel e ai constrói o brinquedo junto com ele, entendeu? e ai faz... 
Sandra Esse ai é de EVA né?  
Daniela: Esse aqui é EVA..mas pode fazer de tecido, pode fazer de papel e pintar... cortar e 
colar 
Sandra: (15:10) esta fazendo, coordenação esta ensinando. Eu não sei não, realmente eu 
não sei...posso até tentar o palitinho, mas...o bichinho não... 
Daniela: Ou de repente o que for mais fácil pra vocês pegar na internet a figura do leão,né? 
a cara do leão e colar ali...e coloca ali... 
Sandra: Pinta...o EVA né? 
Daniela: Não, não faz no EVA...mas no papel, faz no papel mesmo... 
Sandra: É bom não deixar ele pegar, porque ai ele rasga... 
Daniela: Ou então pode fazer de tecido, de repente pra net é mais fácil fazer de tecido... 
Vera: mas em casa de festa já vende o rostinho assim,  
Daniela: É...é...realmente, em EVA...é verdade é... 
Milena: É... 
Daniela: Assim, eu tentei trazer uma possibilidade que eu achei assim, mas acessível assim, 
de barato e tal. Mas é uma possibilidade...a aqui os animais que eu trouxe. De repente 
mostra 2 a cada vez, a ta aqui o elefante! E o patinho! Qual que você vai querer brincar? O 
patinho ou o elefante? Ai mais uma vez repete o nome dos bichos. A o elefante...a eu sou o 
patinho...o nome do meu patinho é quan quan...e o nome do seu elefante? Qual vai ser? E 
deixa eu ver...i o aviao! Ta e ai você conta a história! Oi seu elefante! Que que você esta 
fazendo? Ta brincando? Ta brincando de que? Ta! Aqui uma outra possibilidade de artes 
também...i, deixa eu ver essa outra fita. I, currículo...porque que que o...ó vamos ver o que 
que ele vai fazer agora....deixa eu ver outra. I, deixa eu ver...o que que ela ta fazendo. I, ela 
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ta perto do relógio! Quantas vezes que ele já veio me mostrar?  
Sandra: porque você ta dando atenção. Ele veio me mostrar algumas vezes eu tô 
quietinha...ai ele nem tchun pra mim... 
Vera: Uma terceira vez... 
Daniela: ele tentou a primeira, ai ele veio a segunda eu dei atenção se não tivesse dado 
atenção ele não viria não...i, olha só quanto bichinho! Esse aqui eu nem sei que que ele tá 
fazendo. I, essa aqui ta envergonhada. I, ai vai na seqüência...ele tá querendo me mostrar 
tudo! Aqui uma outra possibilidade também que eu pensei....i, ta comendo! Esse aqui tá 
comendo...esse aqui ó, eu peguei, é...é um cartão de feliz aniversario. A gente...nem parece, 
né? a gente pode de repente montar em casa, a é aniversario de alguém em casa...é 
aniversario do papai vamos fazer um cartão pra ele? Vamos fazer um desenho...a vou 
guardar esse, vamos fazer um desenho! Vamos de repente, fazer um boneco...ai pode 
cortar o retalho...a vamos fazer a roupa do boneco! I! vamos colocar uma calça colorida! 
Vamos fazer qual? Essa que tem verde ou essa que tem azul? A, então vamos colocar aqui. 
Ai de repente aquelas tesouras arredondadas pra criança poder cortar também e não se 
machucar. Pra ele participar disso também. Nessa hora o que é importante não é ficar 
certinha, não é ficar mais bonitinha, é a criança perceber que ela pode participar daquilo né? 
e que aquilo vai pra alguém e que alguém vai ficar feliz por receber aquilo que ele fez, tá? 
É...que que a gente pode fazer mais? O Gustavo só não me espalha não, ta? Vamos 
guardar? Vamos guardar na caixinha. Porque se não as figurinhas vão...a agora você quer ir 
embora, né? vamos lá guardar? 1, 2, 3 i....vamos sentar pra guardar! Isso! Ta tudo aqui na 
caixinha! Muito bem! Você vai guardando? Isso, muito bem!viu ele mostrou primeiro que não 
tava muito afim não...ele já correu pra porta...isso muito bem Gustavo! Vai guardando na 
caixinha...tá? muito bem!... 
Sandra: Vai guardar! 
Daniela: isso...nao foi tão difícil né? ai de repente em casa já é mais difícil né? porque ai em 
casa já faz mais corpo mole...i a pecinha amarela...i, amarela da cor do carro...outra coisa 
que vocês podem fazer. Tentar comparar as cores i, amarelo que nem não sei que...i, 
amarelo que nem não sei que lá...i, laranja! Vamos guardar aqui? Você guarda o resto pra 
mim, por favor? A, obrigada! É, outra coisa...que eu também pensei...caderno de 
experiências com a criança. De repente tem um caderno pra vocês fazerem tudo naquele 
caderno. I, o lilás...o roxinho...i, olhando assim, você não vai (19:58) não... 
Sandra: Não é que você (19:59) e ele também... 
 
 
Vídeo 34 
 
Daniela: A opção do caderno de experiências...o caderno a criança de repente, pode 
é...pode desenhar, o caderno que de repente vocês foram no aniversario do primo e ai deu 
alguma lembrancinha. Ai vamos colar no nosso caderno pra gente lembrar que a gente foi 
no aniversário do fulaninho. Porque ai de repente a criança vai pegar aquele caderno e vai 
apontar pra você, e a...voce esta lembrando do dia do aniversario do seu primo e foi tão 
legal né? Teve bolo...e ai é uma possibilidade de vocês lembrarem de algum momento que a 
criança participou junto com vocês e de repente ela não saiba contar de outro jeito. A não, 
então ela vai apontando ali pra lembrancinha do aniversário do fulaninho. A...você esta 
lembrando do aniversário? Você esta lembrando que você brincou bastante, né? E é um 
ponto em comum que vocês podem conversar sobre o assunto,entendeu? Ou mesmo pra 
crianças que estejam falando mais, isso não é problema porque vocês podem estar usando 
o mesmo material pra poder falar mais sobre o assunto ou pra depois a criança só colou a 
lembrancinha que teve ali, mas ai ela pode desenhar de como foi a festa, entendeu? de 
como ela gostou de fazer...e...mas vai guardar, a gente não vai tirar não...vamos botar tudo 
aqui dentro...coloca aqui...isso. então essa é uma outra possibilidade que pode usar assim, 
a brincadeira com arte. Ai não tem exatamente brinquedo, mas tem brincadeira. Sem 
jogar...a gente vai colocar tudo aqui dentro. Tá? Dentro da caixinha agora tá bom? É...isso 
aqui eu tava pensando assim, planos de ação. O que que a gente pode fazer em casa? De 
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repente pra semana que vem a gente pode pensar, alias, semana que vem pra todo mundo 
é o dia das mães, né? Não sei se de repente vai ficar mais confuso pra vocês virem no 
sábado. Ou não, não tem problema...o que que vocês acham? 
Vera: Bem, se eu não trabalhar eu venho...porque a outra aquele dia foi me buscar em casa. 
Daniela: É o que? Não entendi... 
Vera: No dia que você ligou que eu falei que ia vim. Ai a menina faltou ela foi me buscar em 
casa... 
Daniela: A entendi... 
Vera: Ai não deu pra eu estar aqui....  
Daniela: eu botei no chão ó...eu vou te mostrar que eu botei no chão ó...agora ta aqui 
pertinho de você...é ta não tudo bem... e pra vocês? Tem algum problema no sábado que 
vem?  
Milena: pra mim não... 
Net: pra mim não vai dar pra vir... 
Daniela: E você Deise? 
Milena: É dia das mães... 
Net: É dia das mães...talvez eu vá lá pra casa da mãe dele..ai no sábado... 
Deise: (02:43) eu tenho um aniversario... 
Sandra: Decide logo, que eu não quero ficar aqui sábado sozinha não!  
Deise: Claro que eu vou tá aqui... 
Sandra: De frente pra câmera  
Deise: Claro que eu não vou te deixar sozinha... 
Sandra: A sim 
Net: pode deixar pro outro sábado! 
Milena: (03:01) 
Net: É porque é o dia das maes, ele quer ir pra casa da mãe, né? antes de fazer alguma 
coisa... 
Deise: eu não vou fazer nada... 
Net: (03:09) na casa dos outros... 
Daniela: Ai você não quer que tenha reunião pra você perder né? É isso né? 
Net: É... 
Sandra: A e você também, não tem nada que você queira fazer? 
Daniela: Não, não no sábado por mim eu posso vir. Até porque eu tinha comentado na 
semana passada que eu tô pensando em interromper o grupo durante 1 mês é...porque eu 
preciso tirar férias de 2011 que eu ainda não tirei... 
Milena: Nossa! 
Daniela: Ela esqueceu de mim graças a deus! Porque se não ela tinha mandado eu tirar 
logo! Eu vou ter que tirar as do ano passado e a desse ano também. Só que eu vou tirar em 
outubro. Então eles não vão querer deixar as 2 mais pra frente, nossa, eu vou levar um 
esporro federal! Quando eles souberem disso, entendeu? federal! 
Vera: Aqui junta tudo! 
Daniela: Então, hã? 
Sandra: Quem tem que ver isso é eles, não é a gente não... 
Daniela: É... 
Sandra: O funcionário faz isso... 
Daniela: É verdade...i, a ficha aqui! Coloca aqui Gustavo pra gente poder guardar. Tá! Então 
a principio...é...eu sei que você vai ficar triste net. Mas como eu preciso ainda concluir esse 
mês, talvez a gente ainda precise vir na semana que vem, tá? Assim! I, ta faltando ainda, 
tem o resto pra guardar...coloca o resto aqui...não sem derrubar....você vai guardar aqui na 
caixinha...é...a gente pode até, na semana passada algumas mães falaram...a, poxa  eu 
queria continuar o grupo que não sei que na na na na...e eu tô pensando em continuar 
mesmo talvez com outras propostas, talvez é...pensando da gente é...montar brinquedo, 
alguma coisa assim entendeu? porque as informações mais básicas. Eu acho que a gente tá 
tendo aqui. Eu acho que ta surgindo até muita coisa diferente. Ai a gente vai guardar 
Gustavo, vamos lá...pegar tudo aqui...coloca aqui...muito bem! Coloca essas ai também, 
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isso e ai a gente vai concluir em maio mesmo, mas de repente. De repente, não, depois a 
gente vai voltar. Até pra gente filmar a brincadeira de novo, entendeu? Pra ver como...né? 
É....como que a brincadeira tá acontecendo...agora, gustavo... a gente ainda não acabou de 
guardar não, vamos lá guardar? Eu vou te ajudar...isso, agora abaixa aqui e coloca tudo 
aqui dentro...isso! 
Sandra: tem mais duas... 
Daniela: Coloca tudo aqui dentro, isso, muito bem! Eu vou pegar as que caíram....eu vou 
pegar a roxinha...a você vai me ajudar? Então pega aqui pra mim...ui batemos de cabeça. 
Que que eu acho que fez a maior diferença? Claro, que a primeira coisa que ele fez foi 
correr pra porta, ne? Querendo não juntar. 
Vera: Ele não junta... 
Daniela: Em casa ele junta o brinquedo? 
Vera: Não tem que ir lá trás dele, ai ele senta e fica emburrado  
Daniela: Aham 
Deise: Tem uma azulzinha ali...la naquele banco lá... 
Daniela: Isso, mas ai você pode fazer assim, claro, é...ele juntou a maior parte. Ai ele foi pra 
lá, mas ele não acabou de juntar. 
Vera: É, ai ele faz isso comigo... 
Daniela: Ai eu fui chamei ele de novo. O que que é importante? Não mostrar pra eles que ta 
brigando por causa disso, se não ele não vai.  
Milena: É não vai, piora a situação 
Daniela: É pior. Então, a vamos lá, mas ta muito bem, tá guardando que bonito. E ó, já 
aconteceu daqui eu precisar assim ser mais firme da criança se jogar e chutar etc e tal. 
E...mesmo no stress que aconteceu a criança esqueceu logo depois. A então tchau! Deixa 
eu dar um beijo...e ai....a mãe até achou que a criança não fosse querer voltar mais. Pelo 
contrario quis brincar, porque a criança gosta quando alguém impõe limite, entendeu? É... 
Sandra: Mas o que que fez pra ele não querer voltar? 
Daniela: Mas porque ele ficou irritado, foi stress danado. Olha eu acho que eu nunca tinha 
passado por aquilo não, da criança me chutar, ai eu fui ainda consegui que ele guardasse 1 
brinquedo pra mostrar assim, que né? assim, aqui tem leis e aqui vão ser respeitadas. Daqui 
pra fora eu não posso garantir, mas aqui dentro vão ser respeitadas. Achei que ele não 
fosse querer voltar, mas ele voltou tranqüilo. Tranqüilo. 
Sandra: legal! 
Daniela: Aqui tem uma energia aqui nessa sala que as coisas se modificam, né?  
Sandra: É essa energia dessa sala, foi, é...misteriosa, acho que é uma fisioterapeuta, uma 
branquinha de cabelo comprido. 
Daniela: Loirinha? 
Sandra: Não ela é morena, de cabelo preto 
Daniela: É que tem 2 assim. 
Sandra: Nossa, a primeira ela ficou bem assim. Ela tomou um susto que eu trouxe o 
Leandro pra consulta, ai ele veio pra essa porta. Ai eu disse não hoje não... a Daniela não ta 
ai, hoje não tem. Ai tudo bem, ele virou pegou e foi pra lá. Daqui a pouco quando cheguei na 
minha Irma, ai a menina veio abrir pra atender um paciente. Ele veio correndo ela tomou 
aquele susto, acho que primeiramente ela pensou, ah, não foi só susto, tipo assim, nossa, 
que criança mal educada! Ela ficou meio assim, meio assim, ai ele foi lá e (08:37) eu falei 
assim, não esquenta não. Só não deixa ele bater na porta pra não fazer barulho pra não 
atrapalhar. Ai ela saiu, ai depois ela voltou. Ai ela...peguei vim ela (08:48) ficou... tá 
aprontando. Ai eu falei assim, é porque ele gosta muito da fono, a Daniela, ai pensou que 
ela tava ai hoje. Ai ela não esta ai hoje! Nossa, mas ela depois ficou sorridente mesmo...ai 
eu falei é mesmo (09:00) a.... 
Daniela: Sandra não é mole não mesmo... 
Sandra: Eu falei ela é ótima! Ele gosta muito dela! Nossa, a menina ficou tão legalzinha...até 
sorriu, quando a gente tava indo embora até olhou pro Leandro sorrindo...eu falei a (09:15) 
Ta certo que não...ele não pode ser mal educado, mas é preciso saber chegar não é 
fechando a cara, tipo assim, nossa, que criança mais mal educada!  
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Daniela: É mas olha só é porque... 
Sandra: A não! Mas é porque as pessoas se assustam realmente com o comportamento 
dele as vezes, porque ele foi querendo entrar...queria entrar...eu sabia que ele queria ficar 
aqui dentro! 
Daniela: Mas sabe o que acontece é porque as vezes as pessoas não tem essas 
informações, é...os casos de autismo não chegam muito pra fisioterapia. É muito difícil! 
Agora existe até um trabalho mais diferenciado, pra esquema corporal e tal na na na....mas 
não é o grosso da demanda. O grosso da demanda é fono,  e Téo. E tem gente que até não 
sabe que de repente o Téo pode ajudar, então é mais fono que faz mais o trabalho de fala. 
Sandra: Não, os casos de autismo, algumas crianças por falta de orientação. Ficam 
mandando pra fisioterapia não é o caso do Leandro. O Leandro as vezes não consegue 
andar, as vezes fica caindo a toa...ai eu olhei assim, ai eu senti que ela não sentiu o caso. 
Ela passou primeiramente pra uma aprovação...mas eu também 
Milena: O autismo também tem problema pras crianças não andarem? É isso?= 
Sandra: É coordenação...algumas 
Daniela: É algumas, não é a maioria não. Não é a maioria não, porque alguns são 
mais...tem a musculatura mais flácida e ai as vezes tem essa dificuldade de coordenação e 
tal. Entendeu? e dependendo de como foram essas etapas de sentar, de rolar, de 
engatinhar, ai pode ter dificuldade mais tarde.  
Sandra: eu vou deixar ela pegar umas duas crianças pra depois ela poder pegar o (10:47)... 
Daniela: É.. 
Sandra: A... 
Daniela: É muito difícil...a fisioterapeuta conhecer sobre autismo 
Sandra: A não mas seria assim sempre tem , não sei se a doutora rosa soubesse poderia 
estar encaminhando pra elas também se ligarem, porque vai ter uma hora que vai pegar 
alguém. Vai ter uma criança que vai precisar e ai pelo jeito ela vai ficar perdida. Ai vai ter 
que falar com ela, vai lá pedir pra Daniela uma ajuda...pra ensinar a ela como lidar. Não, tô 
falando sério. Sabe quem queria vir assistir uma palestra de (11:19) a Elaine. Ela tinha 
falado que queria muito vir aqui, ela queria ver como é que é... 
Daniela: De sábado? 
Sandra: É só que ela foi fazer um passeio (11:27) ela tava doidinha 
Daniela; A não sabia 
Sandra; Ela comentou comigo. Poxa eu queria tanto...ai eu falei, porque você não vai? 
Daniela: Eu tô doida pra que ela troque o dia dela de segunda pra sábado. Ainda vou 
conseguir. 
Sandra: Não, mas ela falou que vai fazer um passeio particular no sábado.  
Daniela: Gustavo, vamos guardar a casinha que tá na hora? 
Sandra: I, parabéns pro Gustavo! 
Milena: Vai lá filho 
filho: (balança a cabeça negativamente) 
Daniela: Vamos guardar aqui as pecinhas?  Vamos? Isso muito bem! Muito bem! Ta 
guardando tudo! Êeee...a questão do elogio, do reforço...tá? ta Milena?  
Milena: Ta não. Com certeza 
Daniela: Muito bem...criança não gosta de saber que esta fazendo a coisa certa? Muito bem! 
tô elogiando é...e ó ele ta guardando! Muito bem! Deixa eu fechar a porta que esta 
escapando pela porta. Ele também guardou o Daniel, aqui ó... 
Milena: Ele também guardou, é... 
Sandra: e direitinho... 
Daniela: Joia! I, (12:27) obrigada Dani! Viu? Muito bem! Você faz isso (12:35)? Hoje não vai 
dar tempo de desenhar...vamos deixar pra outro dia ta? Vamos fechar aqui pra guardar.  
Vera: você deve ser (12:43) 
Daniela: vamos botar esse pra cá...tá bom? Combinado? Vamos colocar perto da mamãe?  
(guardando os brinquedos e mulheres com conversando) 
Daniela: Vou botar a casinha aqui dentro. Então a principio vamos fazer na semana que 
vem? 
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Sandra: Os brinquedos? 
Daniela: hã? 
Sandra: Os brinquedos? 
Daniela: Deixa eu ver...eu acho que a gente tem. Deixa eu só confirmar se vai ter um 
sábado que talvez eu não esteja aqui. Ai se...deixa eu pensar direitinho como é que a gente 
vai fazer é...ai eu a principio semana que vem 10 horas. Ta? Mas ai se eu pensar da gente 
fazer essa proposta do brinquedo junto. Ai eu ligo, a vê se de repente tem como você trazer 
sei lá, uma lata de Nescau, de leite alguma coisa...uma lata vazia, né? pra gente poder fazer 
algum material. A você traz garrafa pet. Ou a gente tenta assim, todo mundo traz uma 
garrafa pet e a gente vê o que que a gente faz com aquilo? Entendeu? eu vou tentar então 
organizar, mas ai qualquer coisa eu ligo pra vocês. Mas a principio, semana que vem 10 
horas, tá? Ta bom? Combinado?  
Sandra: Então, vamos levantar. Colocar meu banquinho ali... 
Daniela: pegue o seu banquinho e saia de mansinho... 
Net: Fica ai quietinha que ela ainda não desligou a câmera tá?  
Daniela: Você também! 
Sandra: Olha! Olha! Olha o corpo dela falando, gente acabou! Já acabou, vocês que (14:28), 
ela já pegou o filho dela... 
Daniela: Já passou mão na bolsa... 
Net: A gente fica desalinhada e tá gravando ali ó... 
Sandra: A você fica preocupada que você esta desalinhada, né?  
Daniela: Vocês são muito bobas gente! Não isso ai pode deixar ai que eu vou colocar pra 
lá... 
Vera; Gustavo! 
Daniela: Só coloquei pra cá pra organizar... isso...meninas a cada dia eu gosto mais desse 
grupo, viu?  
Sandra: É mas você tem que acabar!  
Net: Que pena! 
Daniela: Não mas a gente tenta dar outro formato pro grupo, eu acho que vai ser bom.  
Sandra: É eu quero ter aquele formato que você falou... 
Daniela: De qual? 
Sandra: (15:06) de fazer só (15:07) 
Daniela: A não...sim! eu não vou cancelar essa idéia não. Eu só preciso, como é...assim, 
tem outros profissionais que tem muito a contribuir nesse sentido também. Eu preciso me 
organizar, pode ser ana com a doutora Claudia. De repente fisioterapeuta também já pra se 
entender nesse grupo.  
Sandra: Seria ótimo essa! Pena que eu não sei o nome dela. Ela é bem novinha, uma 
branquinha de cabelo assim... 
Daniela: de terça? Gordinha? 
Sandra: Nem apareceu que (15:35) cabelo pretinho, branquinho... 
Daniela: Porque as duas tem.  
Sandra: A que pena que eu não sei o quem é...é uma de terça-feira.  
Daniela: mas de terça-feira... 
Sandra: (15:42) 
Daniela: mexeu com o ego, né? Mexeu com ego ai lascou! 
Sandra: É... 
Daniela: Mas eu vou ver sim...vou ver sim...que que eu ia falar? Esqueci...é...não é me 
esqueci mesmo.  
Sandra: Quem é que vai vir semana que vem?  Quem que vai vir semana que vem? 
Deise: eu vou vir. 
Vera: eu vou ver por causa do trabalho... 
Net: Não sei porque (16:11) entendeu? 
Sandra: Ai que chique! Que chique! 
Daniela: É...é algo mais combinado né?  
Net: Ai eu não sei...ai eu não vou te dar certeza...nesse caso se der pra eu vir, eu venho... 
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Daniela: Mas que horas que é o almoço lá? Que ai você sai daqui e vai direto pra lá...a 
gente vai junto net! 
Net: O almoço é no domingo que é dia das mães, mas ai no caso eu vou no sábado de 
manha. É porque ai tem que ajudar a nora. 
Sandra: (16:38) 
Deise: E também é longe né? 
Net: É longe é... 
Daniela: Ai gente também não é um dia de viagem né? eu moro em Niterói... 
Net: A mas ai a gente demora de ir né? Quando vai... 
Deise: Você vai sozinha... 
Sandra: Não, vamos chegar cedo... 
Daniela: nesse caso você pode preparar alguma coisa em casa e levar pra preparar.... 
Net: não sei... 
Daniela: (17:01) 
Net: É...é mole? Eu quero deixar pra fazer lá, ela quer que eu faça em casa pra levar... 
Sandra: ela gosta de fazer em casa, porque ela gosta de tudo fresquinho, gosta de tudo 
fresquinho na hora né? 
Net: A não...eu não me incomodo disso não...eu esquento aquilo que sobrou da janta. Eu 
esquento pro almoço. Eu não ligo pra essas coisas não.  
Daniela: Não, é...esquenta não... 
Sandra: Então tá. Então vamos 
Daniela: então semana que vem 10 horas. 
Sandra: Ok, você vai almoçar? 
Daniela: Vou... vou almoçar, ó agora são meio dia...pode voltar com ele meio-dia e meia 
Sandra: ta 
Daniela: da tempo de você comer? Se você quiser mais tempo não tem problema...eu 
espero... 
Sandra: não não dá sim... 
Vera: dá um beijo nela... 
(todos se despedem) 
Daniela: Ô gustavo! Tchau vera...que bom que você veio! Pode deixar que eu não esqueci 
não...mas ele tá muito bem, você hoje falou que ele ta muito bem! Ele falou? 
(todos se despedem) 
Daniela: tem que dar (18:46) pra ele net...assim, claro, as vezes a gente separa as que são 
(18:52) pra sair e tal, mas assim de repente (18:58), sabe? ele só não pode dominar o 
negócio, tem que tentar...(19:04) e tal, vai lá escolhe. Ai que legal! (19:09), né? 
assim...(19:16) de vez em quando...(as falas ficam muito distante impossibilitando de ouvir a 
conversa) 
 
 
Vídeo 35 
 
Daniela: Hoje a mamãe pode deixar então, tá bom? Mas da outra vez a gente escolhe uma 
roupa bem bonita...certo? um,a vez ou outra, net!...I,...relaxa...relaxa...net...i, eu nem 
desliguei, pera ai... 
Net: É eu tava falando que você não tinha desligado! 
 
 
Vídeo 36 
 
Deise: Só de noite! 
Net: E ontem. A gente foi no dentista ai chegou lá ele se enturmou com algumas 
crianças....tinha umas meninas brincando, primeiro ele se enturmou com o menininho, né? 
Ai ele ficou brincando ali tinha um cubinho jogado no chão, ele começou a chutar, né? Mas o 
menino não queria nada com ele não, mas ele ficou, insistiu até que o menino se interessou. 
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Ai eu fiquei sentada assim longe né? Ai ele ficou assim prestando atenção, ai ele viu eu 
conversando com outro garoto, ele não deu nem confiança. Mas de tanto insistir o garoto, o 
menino cedeu, eles começaram a brincar, começaram a jogar o gol. Ai apareceu umas 3 
meninas. Ai as menininhas foram correndo pra lá e pra cá, ai ele começou a correr, ele 
correu no meio. Ai ele, como é...começou a ver que as meninas tavam correndo no meio 
começou, chamou ele pra brincar. Começou a perguntar os nomes né? Ai se 
apresentando... 
Daniela: Olha, que legal! 
Net: Ai as meninas foi e falou assim, é eu sou fulana, eu sou sicrana, eu sou o wendel., tá? 
Olha eu sou o wendel, hein! Ai começaram a brincar. Ai elas fizeram uma roda assim pra 
brincar de uma brincadeira lá que pula assim, né? E outro pula pra traz, ai elas 
cantavam...agora é a minha vez hein. Ai ele falava o nome da garota, eu esqueci o nome da 
garota. Agora é minha vez, tá fulana? Agora é a minha vez. Ai a menina começava a 
inventar a brincadeira como é que era né? ai ele pulava assim de uma pra outra. Eu esqueci 
o nome da brincadeira. E eu de longe só prestando atenção. Eu falei (01:22) no começo ele 
era quietinho , ele não se enturmava assim muito não. Ele não era muito de... 
Daniela: É ele nem procurava outras crianças 
Net: É, não...agora nossa! E foi depois que ele entrou pra escola; ele ficou mais assim 
espontâneo....eu sei que ele ficou com o menino, ele até que o menino cedeu e foi brincar 
com aquelas meninas ali né? fizeram aquela roda...pra brincar...eu falei nossa! Era tão 
diferente! Ate esse dia que ele saiu da dentista ele falou...mamae eu não vou entrar não tá? 
Eu vou te esperar sentadinho aqui. Eu falei nada disso, você vai entrar junto comigo. Vou 
deixar você brincando ai sozinho, ai ele entrou...ai chegou lá ele olhou pra mim, olhou pro 
dentista ai falei primeiro é a minha vez tá? Ai eu vou sentei na cadeira da dentista, fiz o que 
tinha que fazer, ai depois a dentista veio conversando com ele. E vem cá você sabia que eu 
sou amigo do dentinho? Olha aqui....deixa eu ver quantos dentinhos você tem! Ai ele deitou 
na cadeira tranqüilo! AI abriu a boca, ele mostrou os dentinhos, limpou, né? o flúor...eu falei 
nossa! Porque da outra vez que a gente foi, ele ficou chorando...ele não gostou muito não 
do amigo do dentinho... 
Daniela: Foi o mesmo dentista da outra vez? 
Net: Foi..nao, porque de 6 em 6 meses a gente vem aqui no doutor Marcos. Mas tem um 
outro lá que faz limpeza. O doutor marcos só mais olha né? ai esse outro bota flúor, 
limpa...ai nesse, na primeira vez que ele foi ele não gostou muito não. Ficou reclamando, 
chorando, disse eu não ia deixar não. Mas ontem, a gente foi, ele já sentou diretinho na 
cadeira...abriu a boca...ai ele deu um paninho pra ele limpar a boca. Ai ele limpou a boca e o 
dentista conversando com ele, e ele respondia assim (positivamente com a cabeça). Porque 
ele não tava podendo falar, né? Ele ficava assim, ai ele a eu sou amigo do dentinho, tá? OI 
dentinho tudo bem? Tudo...ai ele deixou direitinho..e as meninas a gente foi embora, quando 
a gente saiu, ele falou pras meninas. tchau tá? Eu já tô indo, eu sou o wendel, hein! Uma 
coisa assim, se as meninas vissem ele por ali ... 
Deise: Nunca mais...(03:21) pra não esquecer que ele é o wendel.. 
Net: Ai eu fiquei pensando obrigado Jesus! Porque ele era uma criança, enquanto ele não 
falava mesmo né? não conversava com ninguém, não se enturmava....hoej, eu vi ele se 
enturmando ali com as meninas. eu fiquei feliz! 
Daniela: Não! E ele assim, foi...totalmente despachado sabe?  
Net: É 
Daniela: Um menino, é assim, ele com certeza percebeu que o garoto não tava dando 
confiança, mas ele foi... 
Net: Insistiu 
Daniela: Insistiu, foi perseverante menina! 
Net: eu sei que ele ficou assim, brincando com o menino...o menino não deu confiança 
mesmo a ele, ai ele jogou um pouquinho. O menino não coisou...ai o menino pegou a 
pedrinha começou a jogar assim, ai ele foi lá pegou a pedrinha, começou a jogar. Mas o 
menino nem ligava pra ele. 
Daniela: E olha só que bacana é....como é importante a gente no inicio fazer imitação pra 
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criança. Porque ele imitou o menino pra exatamente conseguir a atenção dele e é 
exatamente o que vocês fazem, né? ou já fizeram mais pra conseguir a atenção da criança, 
pra conseguir participar da mesma brincadeira... 
Net: É tipo assim! 
Daniela: Olha que legal! 
Net: Ele aprendeu, uma coisa que a gente ensinou 
Daniela: Isso, exatamente...mesmo que você não tenha dito pra ele. Olha, eu vou jogar...eu 
vou fazer isso...to te imitando...pra você saber que eu quer brincar com você. Não, ele 
entendeu pelas atitudes. Olha só que legal, gente! Que bacana net! 
Net: Tinha que ter falado pras meninas, né? 
Daniela: Mas ai a gente repete isso na outra semana. Não tem problema não. 
Net: Ta bom 
Daniela: Né? Muito legal! E o que que você tava contando? Só pra você repetir pra mim...pra 
eu poder gravar... 
Deise: Que que eu tava falando? 
Daniela: Do aniversario... 
Deise: A do aniversario! Que eu lembrei que hoje era o aniversario do filho da minha colega. 
O coleguinha dele. Ai eu falei quiel, hoje é aniversario do Enzo...do adriel. Ai ele falou assim, 
i, mãe, festa? Aniversario? Eu é...aniversario...eu é...ai ele falou...mae se arrumar mãe, pega 
ai puxou minha mão...mãe pega, pega pegar o que Ezequiel? Roupa mãe. Roupa. Vamos 
mãe, sair, sair pra ir pra festa. Não, não é hoje não.  É amanha, mamãe ainda vai comprar 
um presente pra você levar pro seu coleguinha. Ai ele não mãe, vamos embora mãe...se 
arrumar, festa. Ai pai, festa pai, festa pai....vamos pai. Se arruma, se arruma. Ai eu falei, que 
se arrumar o que? Vamos pra onde? Não meu filho, é amanha. Amanha? Mãe, é amanha? 
Amanha mãe? Ai eu é, é amanha filho. Mãe se arruma...meu filho  é amanha meu filho, não 
é hoje, é amanha.  Hoje a gente vai dormir, amanha a gente acorda, você toma seu café e ai 
depois mais tarde de noite quando o dia escurecer. Ai eu tenho que ficar, quando o dia 
escurecer, a gente se arruma e vai pra festa. Ai ele festa mãe? Festa mãe, festa... 
Daniela: É porque eles é...criança pequena não entende isso, hoje, amanha, ontem.... 
Deise: É como se tivesse brincando com ele 
Daniela; Mas você, você usou uma ótima explicação. Olha, hoje a gente ainda vai dormir. 
Vai acordar, vai tomar café, que não sei que. Ai quando ficar escuro. Quando ficar de noite. 
A gente vai a festa. A ai a gente vai se arrumar, que não sei que. Foi ótima a sua explicação. 
É assim mesmo que a gente explica. 
Deise: Porque ele não esquece não. A gente pensa que ele esquece, dá um tempinho e 
ele...festa mãe, bolo...festa, bolo. Já sabe que o bolo é festa, tem festa. É, ai ele festa mãe? 
Ai quando ele chegar lá em casa, que ele vai ver o presente...mae presente mãe? É eu vou 
falar, é festa...a gente vai sair daqui a pouco. Ai ele vai falar. A....aniversario? vamos se 
arrumar mãe! Ele já vai falar, vamos se arrumar! E ele vai lá direitinho, pega a...engraçado 
que ele pega a roupa de sair certinho. Que ele vai, que tem a gaveta de roupa de sair...e 
tem a gaveta de roupa comum. Ai ele vai lá e pega a gaveta de roupa de sair certinho...e a 
roupa de....eu boto a roupa de comum em cima e a roupa de sair embaixo...ele vai lá e abre 
a gaveta de baixo.  
Daniela: A ta vendo. 
Deise: Ele sabe, ele parece que ele grava. Ai quando é de roupa...eu falo Ezequiel vamos 
botar um short pra gente ir ali no seu avô. Ai ele vai e bota a cadeira e sobe a roupa de 
cima. Ai eu falo, como é que ele sabe qual que é a roupa de cima, qual que é a roupa de 
baixo? Ele não sabe ler o que eu escrevi. Que eu botei uma fita assim, roupa de sair, roupa 
de ficar em casa. 
Daniela: A mas é...ele deve ver você guardando a roupa ali. Ou então, pega a mamãe vai 
pegar a roupa pra você ir no vovô. A hoje é roupa de sair, vamos pra festa. Que não sei que. 
Ai pega outra roupa. Ele sabe, se você, se você ta tendo o hábito de falar isso pra ele. I, 
vamos botar a roupa de sair, vamos botar uma roupinha pra ir pra casa do vovô.  
Deise: Ele é tão enxerido que ele já vai lá, já vai pega o ferro. Ai eu não. Larga esse ferro, 
mãe, passar a roupa...mae, passar a roupa. Ai ele fica assim com o ferro pra eu poder 
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passar roupa dele. Ai eu deixa essa roupa ai. Se não vai mexer em tomada. 
Daniela: É toma cuidado assim, de só não deixar o ferro assim, a mão...porque ele pode ver 
você botando na tomada e ele pode querer fazer a mesma coisa e ele se queimar... 
Deise: Não, mas ele enfia...teve um dia que ele fez. Ai eu falei...nao..nao pode ligar...eu tirei 
até o ferro do lugar pra ele...falou em sair minha filha ele já vai lá na gaveta, pega a roupa. 
Mãe passar a roupa... tomar banho...ele já sabe. mas ele vai tomar banho, ai ele, mãe...ele 
já tira a roupa, ele já tira a roupa. Mãe banho mãe, banho mãe, papai...ai eu a José ele quer 
tomar banho contigo. Ai eu vou lá pego a roupa dele e ele vai e entra no banheiro pra tomar 
banho com o pai dele. Ele já sabe,se sente. Quando ele sai na rua então, se sente. Não 
mãe. Eu quero dar a mão a ele, não mãe sozinho mãe, sozinho...que sozinho o que? Tu não 
é gente que anda sozinho ainda não. Ele solta mãe, solta mãe, eu pego na mão dele, ele 
solta mãe, solta mãe, solta...que soltar o que menino, hã! Se deixar... 
Daniela: É isso ai...muitas mudanças né? que bacana! Fico feliz! Muito bom! Muito bom! 
Agora a novidade só... 
 
 
Vídeo 37 
 
Elisângela: Vai lá pegar o bonequinho, pra mamãezinha... 
Daniela: Conta pra mim, o que que teve ai de novidade, elisangela? 
Elisângela: A mesma coisa doutora... 
Daniela: E o que que é a mesma coisa? 
Elisângela: A ele....as palavras soltas ele ta falando...melhor, mas as frasezinhas...ainda 
não, mas palavras soltas ele ta falando bem...bem mesmo, que dá pra entender mais.  
Daniela: Entendi. A gente chegou a fazer um...uma das reuniões falando...de como poderia 
estimular assim, a formação de frases da criança e tal. Então eu tinha falado que, por 
exemplo, é...quando você mostrar alguma coisa....a, o leão..e ai, né? ai, por exemplo, i, o 
leão que vai no circo! O leão do zoológico. É...que mais? Até durante a contacao de historia, 
entendeu? Então, a o leão que passeou na rua, e foi caçar uma comida. Então contando a 
historia pra criança você também pode estar estimulando o aparecimento de frase. É...de 
outra forma, como que poderia ser? Na própria brincadeira... 
Elisângela: Não pode! Não pode! Psiu! 
Daniela: Deixa...você quer brincar de massinha? Quer? 
Elisângela: Tem que pedir...como é que fala?  
Jorginho: Quer massinha... 
Daniela: Então eu vou te dar massinha... 
Elisângela: Qual o nome dela? 
Daniela: Eu vou botar aqui esse colchonetezinho pra você sentar. Deixa eu ver como que 
(01:46) por causa da massinha...acho que na mesinha vai ser melhor. Vou botar a mesinha 
pra você brincar com a massinha, tá bom? Combinado? 
Jorginho: Combinado. 
Daniela: É pra brincar com a massinha bem aqui ó... 
Elisângela: Senta lá, senta lá no chão pra brincar com a massinha, senta lá... 
Daniela: A!!! Deixa eu te mostrar aqui a massinha que a gente tem. Tem essa rosa, tem a 
massinha laranja, i, tem outra rosinha aqui. Vamos escolher duas cores pra brincar? Só não 
pode misturar, precisa brincar com uma separada da outra. Eu vou até te emprestar a verde,  
que é diferente. Pra ficar com 2 cores bem diferentes, ta bom? Ó sem misturar! Então vamos 
fazer o seguinte? Qual que você quer? Essa laranja pra brincar? Quer a laranja? Então eu 
vou guardar a verde. Pra não misturar, que ai não fica cor separada se misturar, ta bom? 
Combinado? É...ate na própria brincadeira também, como é que pode estar estimulando 
é...o aparecimento de frases né? quando você vai brincar...a...o cachorrinho, vai passear na 
rua e vai...i, vai latir pro dono. I, você quando monta uma historia com a criança você 
também esta estimulando o aparecimento de frases. Agora eu tinha dado também outra 
dica, deixa eu só pegar aqui no armário uma coisa aqui...deixa eu só pegar aqui pra ver... 
Elisângela: Pega a massinha  direitinho ai ó...ta caindo no chão as massinhas... 
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Jorginho: (03:26) 
Elisângela: Não. Aqui não pode pegar nada...ai ó, as massinhas tão caindo, ai pega as 
massinhas ai da doutora Daniela.  
Daniela: De qualquer forma o número de palavras aumentou né?  
Elisângela: É 
Daniela: Você achou... 
Elisângela: Aqui as massinhas... 
Jorginho: As massinhas... 
Elisângela: Não, aqui, ela emprestou essa, tá? Girafa? Girafa quer a massinha girafa? O 
Jorginho vai fazer uma minhoquinha girafa pra você.... 
Daniela: Joia! É....entao como é que pode fazer? A, então vamos escrever o que ele esta 
falando? A, então vamos lá...é...deixa eu ver...mamae foi passear....jorginho, deixa eu pegar 
mais uma....jorginho foi brincar...é....sozinho...entendeu? É uma forma de estar estimulando 
as frases também pra criança perceber, assim quantas palavras deve ter na frase, que a 
gente não fala com uma palavra só... 
Elisângela: Pega a massinha... 
Jorginho: Não! 
Elisângela: Olha lá, pega a massinha! Pega lá pra... 
Daniela: Jorginho, você não quer brincar mais de massinha não? 
Elisângela: Olha aqui ó, pega aqui... 
Daniela: Não quer brincar mais de massinha não?  
Elisângela: Pega lá a massinha pra gente brincar... 
Daniela: quer brincar com a girafa? Mas então vamos guardar a massinha, tá? Pega pra 
mim, por favor! Isso! Vai voltar a brincar com a massinha? 
Elisângela: Faz a minhoquinha pra...pra girafinha... 
Daniela: Ai! Deixa eu ver a minhoca? I, a minhoca me mordeu! I, a minhoca te mordeu? Te 
mordeu? 
Elisângela: pega lá o outro pedacinho... 
Daniela: Ó, vou fazer uma minhoquinha também, ó...mas eu acho que a minha vai ficar mais 
fininha que a sua....i, a minhoca! Deixa eu ver se essa minhoca abriu a boca. Deixa eu ver 
sua boca sua minhoca! Oi minhoca! Tudo bem? 
Jorginho: Tudo 
Daniela: Tudo bem? Tudo bem?Agora mostra a sua minhoca pra mamãe? Cadê? I, vai 
deixar a minhoca bem fininha! Agora que é claro que as coisas vem bem assim 
como....numa, numa progressão, né? Primeiro as palavras isoladas, depois vem as frases. 
Cade? Deixa eu ver? A minhoca! Aqui toma outra minhoca pra você... 
Jorginho: bla, bla bla bla bla bla bla 
Daniela: Voce quer trocar de cor de massinha? E de comportamento como é que ele tá? 
Elisângela: Ta melhor. 
Daniela: Ta melhor? Que bom! I, deixa eu ver? A minhoca ficou toda misturada! I, agarrou 
massinha no sapato! Deixa eu tirar aqui a massinha do sapato. 
Elisângela: Duas minhocas! 
Daniela: Muito bem! Isso! Deixa eu jogar essa aqui fora! 
Jorginho: Minha massinha 
Daniela: você quer trocar de massinha? 
Jorginho: Quer massinha 
Daniela: Quer trocar de cor de massinha? Então, vamos guardar essa... 
Jorginho: (06:55)  
Daniela: Vamos pegar 1 só. Vamos escolher? Pera ai...qual que você quer? Escolhe uma...a 
rosinha? Vamos brincar com uma de cada vez, ta bom?  
Jorginho: Não essa 
Daniela: depois a gente troca de novo a cor, tá? Pra brincar com uma de cada vez se não 
mistura as cores e ai fica com pouca massinha.  
Elisângela: Agora faz a bolinha, a bolinha....faz a bolinha assim, ó...(faz o movimento)...olha 
a bolinha 
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Daniela: Mistura, mistura....outra coisa boa também pra estimular frase que é até o que eu 
tinha pensado pra usar hoje é musica. 
Jorginho: hã/ Olha a cobra... 
Daniela: I, deixa eu ver...outra cobra? Ziiiiii....deixa eu ver a cobrinha pegando o 
Jorginho...ziiiiii.... 
Elisângela: Vai cobrinha! 
Daniela: A cobrinha vai pegar o braço do Jorginho!  
Elisângela: Não pega não cobrinha! 
Daniela: A cobrinha vai pegar o nariz do Jorginho! A cobrinha vai pegar o pé do Jorginho! 
Jorginho: (08:07) 
Daniela: A cobrinha vai pegar a orelha do Jorginho! A cobrinha vai pegar o cabelo do 
Jorginho! 
Jorginho: Massinha, massinha! 
Elisângela: Não! Vem cá! Mais massinha não! Faz a bolinha, bolinha, bolinha! 
Daniela: I, ainda tem massinha laranja ai!  
Elisângela: Faz bolinha, bolinha, bolinha! 
Daniela: Vamos fazer bolinha então! Sua mãe ta falando pra gente fazer bolinha, vamos 
fazer bolinha? 
Jorginho: Mamãe!  
Elisângela: Não é um! Depois daquelas lá... 
Daniela: Você quer trocar de massinha?  
Jorginho: Quer massinha... 
Daniela: Quer trocar? 
Jorginho: quer trocar... 
Daniela: A ele quer trocar de massinha... 
Elisângela: Essa semana eu perguntei quais são as suas amiguinhas da escola? Ai ele falou 
Duda, Julie, vitoria e aila. Ai o (08:59) assim...a deve ser alguma garotinha da rua , não deve 
ser da escola não. Ai eu perguntei a professora...ai ela não, as 4 são da escola.  
Daniela: Olha! 
Elisângela: Quer dizer que as 4... 
Daniela: Olha! Que bacana! Que coisa boa, né? Jorginho? Ta contando bastante coisa em 
casa né? não é?  
Elisângela: Canta ai a musica a escola pra doutora Daniela...como é que é a musiquinha da 
escola? 
Daniela: Ai deixa eu ver como é que é a musiquinha da escola? Só levanta do colchaozinho 
pra ele não sujar ta bom? 
Elisângela: Canta ai a musiquinha da escola.. 
Jorginho: (09:29) 
Elisângela: Não, vem cá, da merenda....canta ai....nao sai daí! 
Daniela: ó sem pisar nela...ou então tira o teniszinho...ta bom? Porque esse aqui é pra uma 
criança bem pequenininha. Ai ele tem que ficar limpinho... 
Elisângela: Vem cá, pra tirar o tênis! Vem tirar o tênis... 
Jorginho: Nãoooo! 
Elisângela: vem tirar o sapato! Não tirar o sapato! Senta aqui pra tirar o sapato! 
Jorginho: Não!  
Elisângela: Depois a gente volta! Sapato primeiro! 
Jorginho: (10:01) 
Elisângela: Como que é a musica da escola? Ta na hora da merenda! 
Jorginho: Da! 
Elisângela: Canta! Vamos todos merendar! A tia Daniela não sabe não! A merenda da 
da...canta! ele não sabe não? Qual é o nome da professora da escola? 
Jorginho: Papila 
Elisângela: Papila! Fala pra ela...fala pra tia Daniela. Qual é o nome da professora? Qual o 
nome da tia da escola? Da tia... 
Jorginho: (aponta pra algo) 
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Elisângela: Não agora não pode! Senta lá pra brincar! 
Jorginho: Massinha, massinha! 
Daniela: Quer outra massinha?  Então vamos trocar....então vamos guardar essa... vamos 
guardar essa que é a laranja! 
Jorginho: Laranja 
Daniela: Você vai guardar aqui pra mim?  
Jorginho: Guardar 
Daniela: Coloca aqui pra mim então! Pega lá a massinha! Isso! Agora coloca aqui 
dentro...coloca aqui dentro. Pega a massinha! Pega a massinha primeiro! Eu vou te dar, mas 
pega essa aqui ó...coloca aqui dentro...coloca aqui! Isso agora qual a cor que você quer? 
Deixa eu ver...voce quer a verde? 
Jorginho: Verde 
Daniela: Então toma a verde...pronto! essas daqui a gente pode trocar depois. Então eu vou 
guardar a verde e a rosa. Ai essas trocar assim, ele tem aceitado melhor? Ou não? 
Elisângela: (Faz sinal positivo com a cabeça) 
Daniela: te aceitado melhor? 
Elisângela: (Faz sinal positivo com a cabeça) 
Daniela: Que coisa boa hein! É...to pensando aqui no seguinte elisangela! É...a questão da 
musica como eu cheguei a te ver aqui no grupo acho que umas 2 vezes não foi? Hoje eu já 
acho que é a terceira, não é isso? 
Elisângela: Não eu acho que hoje é que é a quarta... 
Daniela: É? Mas no grupo mesmo é por ai... 
Elisângela: Umas 3... 
Daniela: É...que que eu tava imaginando? Tem 2 opções. Ou a gente pode fazer o trabalho 
com a musica que eu tava imaginando. Mas eu acho interessante assim, fazer no grupo. E a 
gente pode ver de repente, a gente pode fazer...é... 
Elisângela: Ai ó...pega lá a massinha 
Daniela: Assim, eu posso de repente tentar mediar sua brincadeira com ele...e assim, a 
gente vê se de repente  acontece dele estar desenvolvendo frases ou alguma coisa nesse 
sentido. O que que você acha? Ou...deixa eu ver... 
Jorginho: Não mamãe, meu! 
Daniela: É...voce que sabe..assim, eu, vou te mostrar aqui que que trouxe sobre musica. E 
como eu vou estimular...que que você quer com essa cadeira ai? 
Elisângela: Jorginho, vai se machucar!  
Daniela: Que que você ta aprontando ai com essa cadeira? 
Elisângela: Vai machucar a tia Daniela! Não pode! Vai machucar ela, ela vai chorar... 
Jorginho: Não... 
Elisângela: Não pode! Vai machucar ela! Ela vai chorar! 
Daniela: Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar ela guardada ali no cantinho só pra não 
atrapalhar a gente aqui tá bom? 
Elisângela: Vai lá botar no lugar. 
Daniela: Você me ajuda a levar? Vamos levar....1, 2, 3 e empurra...ôooooo 
Jorginho: Opa! 
Daniela: Já! Muito bem! 
Jorginho: Quer massinha! 
Daniela: Quer outra massinha? 
Elisângela: Jorge! Acabei de falar! Não pode!  
Daniela: Lembra que a gente combinou de deixar essa cadeirinha aqui? Esse banquinho! 
Vamos deixar esse banquinho pra cá! Cuidado com o pé! Cuidado com o pé ai! Deixa eu 
botar...vamos botar pra lá! Bem no cantinho! Isso, muito bem! 
Elisângela: Agora vem! Não! 
Daniela: Muito bem! 
Jorginho: (faz manha) 
Elisângela: Não pode Jorginho! Jorginho, olha pra mim! Vai fazer machucadinho no neném e 
na tia! Não pode! 
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Jorginho: Não! Não! (chora) 
Elisângela: Olha vou ficar de mal com você hein! Não pode! 
Jorginho: Não! Não! (chora) 
Elisângela: Fica aqui de castigo! 
Jorginho: Não! Não! (chora) 
Elisângela: Fica aqui de castigo ó! É....até pra eu falar pra você sair! De castigo que a 
mamãe falou! Não quero conversa! Depois a gente conversa! Fica de castigo! 
Daniela: Mas assim...voce falou que melhorou, mas ainda de vez em quando aparece esse 
comportamento né?  
Jorginho: (chora e tenta convencer a mãe de olhar pra ele e dar atenção a ele) 
Daniela: Que que você acha de repente a gente então deixar esse tema da música pra outra 
seção?  Ai (14:51) 
Elisângela: Você acha melhor?  
Daniela: Que ai ia facilitar a brincadeira de vocês e tal, a gente tenta brincar junto nós 3. 
Elisângela: (conversa com Jorginho) eu já falei que não pode, que vai machucar tá? 
Daniela: Eu acho que vai ser melhor... 
Elisângela: Pede desculpa 
Jorginho: Ta desculpa 
Elisângela: Ta desculpado! Agora fica quietinho, não faz mais! 
Jorginho: Quer massinha! Quer! Massinha! 
Daniela: Quer outra massinha? Você só quer massinha cara! Ó vou botar o colchonete ai 
pra eu, sua mãe e você ficarmos bem aqui. Que que você acha? É uma boa! Opa! Deitou no 
colchonete! Deixa eu ver aqui se tá pegando todo mundo, pra ficar todo mundo bonito 
aqui...será que vai ficar todo mundo, aparecendo aqui na telinha. Deixa eu ver....não... 
Elisângela: Não pode 
Jorginho: Naoooo! Naooooo!! 
Daniela: A gente chegou a ver o video, o seu vídeo com ele não né? você quer ver hoje? 
Acho que vai ser uma boa! 
Jorginho: (faz pirraça e chora) 
Elisângela: Senta aqui! Vamos sentar pra gente brincar com a tia. 
Jorginho: (chorando) massinha! 
Daniela: Eu vou te dar massinha....já vou te dar ta bom?  
Jorginho: Massinha! (chorando) 
Daniela: Deixa eu só arrumar aqui...e vou te dar massinha 
Elisângela: A titia já não falou que vai dar? Senta ai pra ela pegar, senta que ela pega. 
Daniela: Eu vou pegar pra você Jorginho... 
Jorginho: Peguei! 
Daniela: Eu vou pegar! Você já me contou que quer a massinha né? 
Jorginho: A massinha! 
Daniela: Eu vou te dar... 
Jorginho: Massinha 
Daniela: Eu vou te dar a massinha! Fala a cor que você vai querer agora! 
Jorginho: Massinha! 
Daniela: Qual a cor? 
Jorginho: Amarela 
Daniela: Amarela? I, a amarela não tem aqui ó...vou te mostrar tem a verde, tem roxa, tem 
rosa, e tem a laranja que você já brincou. Quer a verde agora? Então tá!  
Elisângela: Não, não vai botar a massinha aqui não! Suja, das criancinhas brincar... 
Daniela: Prontinho! Ganhou uma massinha verde! Acho que vai ser interessante ver o vídeo! 
Jorginho: Massinha! 
Elisângela: Assim não pode! 
Jorginho: Massinha! 
Elisângela: Ó, eu tomo hein! Mas não pode botar na boca! Olha, não pode bater na sua 
mamãe! Vai ficar de castigo! Vai ficar de castigo! Jorginho, não pode!  
Jorginho: (17:48) 
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Daniela: Porque você ta chorando Jorginho? Você já não esta com a massinha?  
Jorginho: A massinha! A massinha! 
Daniela: Eu já te dei a verde! Brinca um pouquinho com a verde! Depois a gente troca de 
novo! 
Jorginho: Ê massinha, ê massinha!  
Daniela: Eu vou te dar outra, mas brinca um pouquinho com a verde. Eu vou mostrar aqui no 
dia que você tava brincando com a mamãe! Lembra? Quando você tava brincando com a 
mamãe? A, vamos ver a brincadeira dos 2? Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver, 
deixa eu ver... 
Jorginho: (senta no colo da mãe e fica quietinho pra assistir o vídeo) 
Daniela: Jorginho! É o filme do Jorginho com a mamãe! Vamos ver?  
Elisângela: Ai que bocão! 
Daniela: Vou desligar um pouquinho por causa do barulho... 
Jorginho: (Ao começar o vídeo Jorginho para na frente do computador, depois senta no colo 
da mãe surpreso ao ver a sua imagem no vídeo) 
Daniela: É você! 
Elisângela: Quem é?  
(assistem ao vídeo) 
Jorginho: (tenta brincar com outras coisas, mas toda vez que se depara com o vídeo se 
concentra pra assistir) Minha mãe. Mamãe! Eu e mamãe!  
Elisângela: Vem cá! Senta aqui pra ouvir! Vamos sentar pra ouvir...  
 
 
Vídeo 38 
 
Elisângela: Não isso ai você dá pra tia Daniela. 
Jorginho: hum...hum....massinha! Massinha 
Daniela: Você quer outra massinha? 
Jorginho: Outro massinha! Massinha 
Daniela: Eu vou trocar então, eu vou guardar a verde. Essa aqui e vou te dar a outra. 
Jorginho: Massinha...a massinha, mãe.... a massinha 
Daniela: É...quanto a que você falou de....agora eu vou te dar outra....vou te dar a roxa! Que 
essa você ainda não brincou...né? 
Jorginho: É...massinha... 
Daniela: Depois a gente troca por outra, tá bom?  
Jorginho: verde! 
Daniela: Verde? Depois a gente pega a verde de novo... 
Jorginho: Não, não...(00:40) 
Daniela: Vê se de repente você conseguir construir uma história na brincadeira junto com 
ele... 
Jorginho: Ei, ei, mamanhê! 
Daniela: Depois a gente troca, tá bom? 
Jorginho: me, me...verde! 
Daniela: A verde eu te dou de novo, depois... 
Jorginho: êe! Verde! 
Daniela: Depois eu troco! Espera um pouquinho... 
Elisângela: Você viu que o choro dele, é porque ele queria que eu brincasse com ele, que 
nem ele queria continuar com o telefone... 
Daniela: uhum... 
(assistem o vídeo) 
Daniela: Tenta ver também quantas vezes você fala não pode pra ele... 
(assistem o vídeo) 
Daniela: Ai que que acontece em seguida? São reações dele... 
(assistem vídeo) 
Jorginho: Mamãe! (chora) 
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Elisângela: Olha a mamãezinha... 
(assistem o vídeo - o Jorginho esta no colo da mãe)  
Daniela: Quem é que esta dirigindo a brincadeira? 
Elisângela: Eu 
(assistem o video) 
Jorginho: O bateu....(Jorginho se reconhece no video) 
Elisângela: Bateu! Você bateu na mamãe...nao pode bater na mamãe que machuca né? 
Não pode botar na boca! Faz dodói na barriga! 
Jorginho: Massinha! Ham! Não mamãe! A....(chora) 
Elisângela: Vem cá, você vai cair...vem cá 
Daniela: Ó...você vai fazer o seguinte Jorginho. Você vai pegar a massinha, pra mim....pega 
a massinha roxinha pega! Isso! Muito bem! Deixa eu pegar...agora eu vou guardar sabe 
porque? 
Jorginho: Massinha! 
Daniela: Eu vou te dar outro brinquedo que você tá botando na boca e vai fazer dodói na 
barriga! Tá bom? 
Jorginho: Massinha...é massinha 
Daniela: Vamos trocar o brinquedo... 
Jorginho: Massinha! Massinha! 
Daniela: Outro dia a gente brinca mais com a massinha, tá bom? Combinado? Porque você 
tá botando na boca e não pode. Que faz dodói na barriga! 
Jorginho: Massinha! 
Daniela: Outro dia eu pego de novo, tá? 
Jorginho: Massinha! (chora) 
Elisângela: Olha! Vai fazer dodói na barriga do Jorginho. Vai dar (03:23) 
Daniela: Vamos escolher outro brinquedo, sabe porque? 
(Jorginho chora) 
Elisângela: Jorginho 
Daniela: Vamos escolher outro brinquedo?  
Jorginho: Outro brinquedo? Quer massinha amarelo! 
Daniela: A massinha amarela não tem! Só tem de outras cores, mas ó a gente pode fazer o 
seguinte...a gente pode escolher outro brinquedo tá bom? Combinado? 
Jorginho: (aponta para ele mesmo no video) 
Daniela: É você esta ali brincando com a mamãe! 
(Jorginho chora pela massinha) 
Daniela: Outro dia a gente pega a massinha de novo... 
Jorginho: (fica curioso e vai olhar o que tem no armário da Daniela) 
Daniela: Vamos escolher outro brinquedo? Vamos? 
Jorginho: Vamos 
Daniela: Oba! Então vamos escolher outro brinquedo! A...aqui tem uma casinha legal pra 
você brincar! Olha só que casa colorida! Tá muito longe pra você? Quer que eu coloque de 
perto? 
Elisângela: Não, não tá bom! 
Jorginho (brinca com a casinha) 
Daniela: Não sei se você tava aqui na reunião que a gente conversou, mas assim. Como 
que a brincadeira pode ser mais aproveitada. Quando é...quando a criança escolhe o 
brinquedo ou quando você escolhe. Você esta aqui? 
(assistem o vídeo) 
Daniela: Você acha que algumas vezes você também tirou brinquedo da mão dele? Assim, 
pra ver que é...comandar a brincadeira? 
Elisângela: (Afirma sim com a cabeça) 
Daniela: E ele ficou feliz quando isso acontece? 
Elisângela: (balança a cabeça negativamente) 
(assistem o vídeo) 
Daniela: Pra guardar o brinquedo ele esta fazendo isso? 
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Elisângela: ta. Ta melhor do que a bagunça que era. 
Daniela: entendi. Mas tá guardando com você também? Ou só com a sua mãe? 
Elisângela: Quando eu chego a tarde, ele quase não brinca com os brinquedos. Por causa 
que já vem da escola cansado, ai... 
Daniela: Deixa eu aproveitar pra perguntar outra coisa...percebeu alguma diferença assim 
do tom que você usou e no tom que eu usei pra fazer ele guardar? Que que você percebeu 
de diferente? 
Elisângela: A forma né? do tom... 
Jorginho: I! (fica surpreso ao se ver chorar no vídeo) 
Daniela: I, o jorginho chorou ali no filme. Que ele estava triste...porque assim, viu que eu 
consegui mantê-lo até o final da massinha? Mas eu expliquei pra ele. Não eu tô guardando 
porque agora você esta colocando na boca e não pode botar na boca. Até o usei o seu, o 
seu motivo, porque faz dodói na barriga e tal. Outro dia a gente pode brincar...mas a gente 
pode escolher outro brinquedo agora. Vamos escolher junto? E o tom também faz 
diferença...se a criança percebe que o tom tá de mandar, assim ele não faz. Mas se você 
for...a me ajuda? A muito bem! Que nem na hora do banco, ai me ajuda a empurrar, vamos 
juntos? Oiiiii...e ai leva na brincadeira o que era pra ele fazer como é...o que seria uma 
obrigação porque já que ele pegou ele precisa guardar... 
Jorginho: Bateu na mamãe... 
Daniela: Foi aconteceu...mas não pode acontecer né? Se não machuca a mamãe...pra 
mamãe é pra brincar, pra dar beijinho, pra dar abraço...voce acha que deu pra desenvolver a 
brincadeira com ele? Porque que a gente esta falando isso assim? É...é importante a gente 
ver algumas coisas. Até pra fazer assim, em como...se tem como fazer diferente! Qual é o 
resultado que eu tenho que fazer pra ser diferente? Entendeu? que eu acho que tem como 
ser mais produtivo do que de repente aparecer na filmagem, entendeu? percebeu quantas 
vezes falou, não pode, não pode, não pode?  
Jorginho: A mamãe! 
Daniela: Mas ele tá fazendo frases de 2 palavras...ele já fez algumas aqui.  
Elisângela: Que eu digo é...eu quero... 
Daniela: Assim, frase maior? 
Elisângela: É. 
Daniela: Assim eu quero água, eu quero... 
Elisângela: Fala pra mãe, que que você quer? 
Jorginho: Casa azulzinha....  
Daniela: Que que você achou do vídeo?  
Elisângela: Achei que eu só falei...não pode, não pode, não pode! 
Daniela: Foi constante né? É....assim, as vezes te dá a sensação de que precisa chamar a 
atenção dele o tempo todo? 
Elisângela: As vezes sim! Porque ele quer fazer algumas coisas que é perigoso e ai quer 
insistir.  
Daniela: Entendi. Mas por exemplo, aquela situação do banco...você achou que fosse muito 
perigoso? Do jeito que ele estava com o banco. Não sei se ele tivesse trepado no banco... 
Elisângela: Não... 
Daniela: Não...de repente podia ter deixado um pouco de lado? 
Jorginho: Pouquinho 
Elisângela: (afirma sim com cabeça) 
Daniela: E a hora ali do banco preto? Poderia assim ter deixado um pouquinho de lado? 
Elisângela: Mas eu vi ali que ele ia subir. 
Daniela: Não assim...é...claro que a gente tem que ficar de olho pra que algumas coisas, 
porque tudo com criança é muito rápido, mas de repente aquilo assim. A gente esta muito 
perto, ta vendo...qualquer coisa pode socorrer. De repente pode deixar de lado. Porque 
talvez a gente tenha motivo pra chamar atenção da criança o dia inteiro. Só que se a gente 
chamar atenção o dia inteiro ai acaba gerando uma situação de stress. Como eu acho que 
apareceu no vídeo. Acho que já estava uma relação de stress ali. Você não conseguia o que 
você queria né? de repente seguir com a brincadeira ele também não conseguiu o que ele 
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queria porque é...o brinquedo que ele escolheu não era exatamente aquele que você queria 
pra desenvolver a brincadeira. Então, não estava casando muito o interesse de um com o 
outro assim, pelo menos foi o que me pareceu não sei se pra você fez diferença, de repente 
você viu alguma outra coisa. E eu acho que é isso que vai fazer muita diferença. Então, 
é...que nem eu falo assim já , que eu já falei pra outras mães. É que nem marido, não dá pra 
falar tudo que a gente quer no ouvido do homem, porque vai ter uma parte que eles não vão 
escutar, né? então assim, dentro de tudo que a gente tem pra falar. Ou o que gostaria de 
falar, quais são as partes mais importantes? Que a gente não pode deixar de lado de jeito 
nenhum! Então, se ele já tivesse subindo, né? ali, ele só tava com a barriguinha ali andando 
pra lá e pra cá. Eu pelo menos não consegui ver assim, muito risco pra ele, né? se ele 
tivesse longe, se ele já tivesse assim, meio que é...parecendo subir no banco de rodinha. Ai 
era estrago na certa, né? Agora ali. O banco estava encostado na parede...pelo fato de fazer 
bagunça, por exemplo, tem lugares que realmente ele não vai poder fazer bagunça. De 
repente num consultório né? de médico que tem um monte de coisa vidro que não sei que 
na, na, na...mesa. ai de repente não dá pra deixar a criança tão solta. Mas tem alguns 
ambientes assim, que dá...pelo menos aqui não teria tanto problema. A não ser que tivesse 
outro atendimento, né? nesse outro espaço , tivesse alguma outra complicação, mas a 
principio não teria. Eu não..porque assim, é...criar uma situação de stress. A gente tem 
muito pouco pra conseguir com a criança. Até quando eu sinalizo com a criança que não 
pode fazer alguma coisa e a criança as vezes vai perder. Ele aceitou bem. (12:10), mas tem 
criança que não aceita. Eu já, eu já levei chute, já levei soco. E entendeu? e ai...e caiu tudo 
da casinha! Vamos ver como é que monta? Vamos ver como é que monta? I, tem um monte 
de pecinha pra encaixar! A árvore do papai Noel! Vamos colocar a árvore aqui! Vou encaixar 
bem aqui em cima, ó. 1, 2, 3 e ooooooooo! I, encaixou a árvore do papai Noel! Viu que ele 
repetiu papai Noel? Agora vamos colocar o solzinho...vamos? 
Jorginho: vamos... 
Daniela: Hoje tá sol lá fora? Não tá sol, tá cheio de nuvem! Vãos botar o solzinho aqui? 
Jorginho: papai Noel 
Daniela: É...o solzinho perto da árvore do papai Noel. Coloca a árvore junto com o solzinho. 
Empurra...ooooooooooooo. Oba! Muito bem! Empurrou o solzinho! Vamos ver outra coisa 
que tem pra colocar? O ursinho! Será que cabe ai? Vamos mudar de lado? E vamos virar 
pra ver se cabe desse lado? I, ó...esse é bem assim, ó...tem 3 lados, ó. Vamos tentar 
encaixar esse aqui?  
Jorginho: Ooooooo.  
Daniela: oooooo. Viu fez o que eu tava fazendo. (13:41) você esta imitando...êeee bate aqui 
Jorginho! Bate aqui! A, então eu faço cosquinha! Vamos encaixar agora. Deixa eu ver quem 
é?  
Jorginho: Ooooooooo 
Daniela: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem é. I, o porquinho! 
Elisângela: I, Jorginho é a pepa 
Jorginho: Pe! 
Elisângela: É Pepa! Igual a pepa! 
Daniela: quem é a pepa? 
Elisângela: Fala é a porquinha do desenho.  
Daniela: A a porquinha do desenho! Ó, até essa noção de espaço ó...ta vendo que ele tá 
tentando encaixar redondo no triângulo? I, olha só esse aqui ó...faz assim... 
Jorginho: Ó, verde! 
Daniela: O verde! Muito bem. O verde! E esse aqui é redondinho que nem uma bola, vamos 
ver se encaixa aqui também nessa bolinha, do porquinho, eee...muito bem (Daniela bate 
palmas) 
Jorginho: (sorri e bate palmas, porque acertou) 
Daniela: E esse ai? I, eu acho que esse não é nem desse jogo!  
Jorginho: (sorri e bate palmas, porque acertou) 
Daniela: Muito bem! Você quer montar de novo?  
Jorginho: De novo, massinha! 
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Daniela: Quer de novo a massinha? Mas a massinha a gente só vai brincar outro dia, 
lembra? Que foi que a gente combinou? 
Jorginho: Ooooooooo  
Daniela: Vai montar tudo de novo da casinha? 
Jorginho: (14;55) a porta! 
Daniela: abre a casinha! Vamos bater na porta! Toc, toc, toc, toc...quem tá ai? É o jorginho? 
É? E tirou tudo! I, ainda tem um aqui atrás ó...a florzinha que a gente não encaixou. Isso! Foi 
só mostrar uma vez! Encaixou o porquinho, ronc, ronc, ronc, ronc....a! esse a florzinha, é 
desse lado ó....i, vai encaixar o solzinho! Muito bemmm! E o ursinho? Onde que a gente vai 
colocar o ursinho? O ursinho é desse lado ó...será que é ai? I, olha só ó...aqui é bem 
redondinho, esse aqui não é redondo ó...olha só como é que é esse aqui. Ainda tem que 
encaixar em outro lugar. Esse aqui ó...a gente sabe que não é. Tenta encaixar aqui agora, 
ó...aqui no meio...tenta de novo. 1, 2 3 i...acho que encaixou i. De novo! Deixa eu dar uma 
ajeitadinha aqui pra você. 1, 2, 3 e êee! Muito bem! Encaixou o ursinho! I, a árvore do papai 
Noel. Será que é desse lado ai? Ou é desse lado aqui? Vamos ver o desenho da árvore? 
Olha só o desenho da árvore ó...parece com qual? Com esse?  
Jorginho: Esse 
Daniela: Com esse? Com esse? Ou com esse? Será que é ai no lugar da florzinha? Eu acho 
que não é!  
Jorginho: (Tenta encaixar sem sucesso) 
Daniela: Ai que força! Ai que força! Vamos tentar encaixar nesse aqui ó...vamos virar a 
árvore? Assim, ó...deixa eu te mostrar...bem assim. Tá vendo que eu não tô fazendo por 
ele? Eu tô dando um ajudinha pra ele conseguir fazer. Agora empurra! Muito bem! Empurrou 
a árvore do papai Noel! E a florzinha azul? 
Jorginho: (mostra a florzinha para Daniela) 
Daniela: Achou a florzinha azul! Será que ela é daqui? Vamos tentar desse lado a florzinha 
azul? 
Jorginho: vamos 
Daniela: Tá vendo. Eu tô estimulando cor, sem perguntar pra ele...que cor é essa? Que cor 
é aquela...eu já tô falando. A, florzinha azul!. Né? a árvore verde. O solzinho amarelo.  
Jorginho: (Mostra a flor azul novamente) 
Daniela: I, a for azul! 
Jorginho: azul! 
Daniela: Mostra pra mamãe a flor azul! Olha aqui mamãe a flor azul! A, outra coisa também 
que ajuda a formar frases. Por exemplo, se você, se você quer que ele conte alguma coisa 
pro papai. Ai você fala assim, fala pro papai assim...que nem eu fiz agora. A, fala pra mamãe 
aqui a florzinha azul! Muito bem!!! Fala pra mamãe assim, consegui! 
Jorginho: Papai Noel! 
Daniela: Papai Noel. Cadê a árvore do papai Noel? Cadê? Procura ai! 
Jorginho: Oooooooo! 
Daniela: Bate na porta! Toc, toc, toc, toc! 
Jorginho: (ele bate na porta) 
Daniela: toc, toc, toc, toc...quem tá ai? 
Jorginho: (18:41) 
Daniela: Quem tá ai? É o jorginho?  
Jorginho: (18:47) 
Daniela: Abriu a porta! Vai pegar ai tudo de novo? Pegou a verde do papai Noel, a florzinha 
azul, o ursinho azul, o sol amarelo e o porquinho! Deixa eu ver se esse é o porquinho? Esse 
é o porquinho! 
Jorginho: porquinho!!! 
Daniela: É, esse é o porquinho verde! A...encaixou o porquinho! Ó, cada um vai  ter um lugar 
pra poder encaixar. Essa árvore é em outro lugar! Vamos ver aonde que pode ser...será que 
é ai? Deixa eu te mostrar o desenho? Deixa eu te mostrar o desenho. Qual que parece? 
Com esse, com esse com esse ou com esse? Pra encaixar ó...vamos tentar nesse? Desse 
jeitinho assim, em pé. Tá vendo que eu não tô fazendo força com ele pra puxar? Muito bem! 
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E a florzinha azul! Onde que a gente vai colocar? Muito bem! Agora... 
 
 
Vídeo 39 
 
Daniela: Prontinho! Muito bem! Viu que com a repetição da atividade já fica mais fácil pra ele 
fazer? E o ursinho azul! Cadê o ursinho azul? Será que é do outro lado da casinha? Vamos 
ver? Do outro lado da casinha? Ooooooooooooooo. Opa! E é importante também a criança 
entrar nesse ensaio e erro. Porque se a gente der todas as repostas pra criança, assim, 
facilitar muito pra criança. A criança não vai fazer tentativa. E não vai ser sempre que a 
gente vai estar junto da criança pra dar essa forçinha. Então assim, sabe aquela história no 
da o peixe e ensinar a pescar?  
Elisângela: Não, não é ai não jorginho.  
Daniela: I, a mamãe vai mostrar onde é que é! 
Elisângela: Onde que é? Aqui ó...olha, Jorge! Ó. Aqui ó... 
Daniela: êeeeeee 
Elisângela: êeeeeee 
Jorginho (sorri para as duas em meio as palmas) 
Daniela: A mamãe ajudou o jorginho! Que bacana!  
Jorginho: Papai Noel! 
Daniela: Cadê? O papai Noel! A árvore do papai Noel! 
Jorginho: Na porta 
Daniela; Ta ai dentro?  
Elisângela: bate na portinha! Toca a campainha! Pennnnnnn...quem é? 
Daniela: Pega tudo ai dentro! Isso! Muito bem! A árvore do papail Noel! Ó, vê o desenho 
ó....aqui como é que é o desenho, ó? A arvorezinha. Vê se é dese lado. Vê quem é desse 
lado assim, ó...aqui é desse jeito ó... 
Jorginho: Vazio! 
Daniela: Ta vazia a casinha?  
Jorginho: Aqui ó... 
Daniela: Deixa eu ver aqui tem o porquinho? A, essa é a vaca! Como é que a vaca faz? 
Muuuuuuuuu.... 
Jorginho: Vaca 
Daniela: A vaca! Móooooooo 
Jorginho: O boi 
Daniela: A vaca é a mulher do boi... 
Jorginho: moooooooo 
Daniela: moooooooo...onde mais tem?  
Jorginho: papai el! 
Daniela: I, é o vovô! E o que que o vovô tá segurando aqui? 
Jorginho: o ovo! 
Daniela: O ovo! Olha quanto ovo tem...vamos contar? 
Jorginho: vovô! 
Daniela: 1,2, 3, 4, 5, 6 ovos! 
Jorginho: o vovô! 
Daniela: O vovô tá segurando 6 ovos! 
Jorginho: A porta! 
Daniela: abriu a porta? Viu que eu tô dando significado o tempo todo pro que ele tá falando e 
ele tá repetindo bastante, né? onde que vai ficar essa da florzinha azul? É...e o que que é, 
porque que é importante assim, deixar a criança mesmo que ela não acerte de primeira... 
Jorginho: O vovô! 
Daniela: O vovô!!! O vovô!!! I, o vovô tá de bigode! 
Jorginho: o ovo! 
Daniela: O ovo! Quanto ovo tem aqui, né? tem muito ovo. Vamos comer um ovinho. Vou 
pegar um ovinho pra eu comer ó! Nham, nham, nham... 
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Jorginho: É papa 
Daniela: Você quer um ovo pra papar? Pra comer? 
Jorginho: pra comer...pra papar ovo... 
Daniela: Quer papar ovo? Então toma um ovinho....nham, nham, nham, nham... 
(Jorginho abre a boquinha fingindo que esta comendo) 
Jorginho: (03:49) 
Daniela: Eu vou comer mais um ovinho! Nham, nham, nham...dá um ovinho pra mamãe! 
Cadê o ovinho? Dá pra ela , ó...dá pra mamãe! 
Jorginho: (finge que esta comendo ovo) 
Daniela: Você comeu o ovinho da mamãe?  
Jorginho: O vovô! 
Daniela: O vovô vai comer o ovinho também? Vamos dar pra ele! Nham, nham, nham... 
Jorginho: chapéu  
Daniela: I, é...ele tá de chapéu amarelo! 
Jorginho: A blusa! 
Daniela: Ih, a blusa! A blusa branca! Igual a do jorginho! A blusa branca!  
Jorginho: (04:25) 
Daniela: Viu como eu tô dizendo tudo que ele tá mostrando? I, abriu o telhado da casa! 
Jorginho: O vovô! 
Daniela: O vovô...e aqui? 
Jorginho: a vaquinha 
Daniela: A vaquinha? A vaquinha tá desse lado ó... A vaquinha é desse! 
Jorginho: o vovô, o vovô...móoooo 
Daniela: móooooooo aqui é a ovelha... 
Jorginho: Ovelha 
Daniela: ou carneirinho sei lá.  
Jorginho: O vovô! 
Daniela: O vovô! O vovô comendo ovo...sabe que a 
Jorginho: o ovo 
Daniela: o ovo. Sabe que a mamãe não comeu o ovo ainda... 
Jorginho: Vovô chapéu 
Daniela: O vovô de chapéu! O vovô de chapéu amarelo... 
Jorginho: (05:10) 
Daniela: I, a casinha tá vazia! Fechou o telhado! Agora vamos encaixar a árvore do papai 
Noel! 
Jorginho: Azul! 
Daniela: Azul! Muito bem! I, a portinha! Também é azul! 
Jorginho: Vovô, vovô... 
Daniela: O vovô tá atrás da casa... 
Jorge: O ovo 
Daniela: O ovo! Vamos comer ovo! Nham, nham, nham....vamos dar ovo pra vaquinha? 
Nham, nham, nham... 
Jorge: O vovô 
Daniela: O ovo, o vovô vai comer o ovo....nham, nham, nham...pega um ovinho pra mim 
jorginho? Pega pra mim ovo?  
Jorginho: nham, nham, nham... 
Daniela: Da pra mim. Coloca aqui na minha boca ó... 
Jorginho: (ele coloca uma peça fingindo que é um ovo) 
Daniela: Nham, nham, nham...dá pra mamãe também o ovinho 
Jorginho: (ele coloca uma peça fingindo que é um ovo) 
Elisângela: Nham, nham, nham, nham... 
Daniela: Ai que gostoso! 
Jorginho: O vovô, o vovô! 
Elisângela: O vovô 
Daniela: O vovô tá levando os ovos pra casa.  
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Jorginho: O vovô (pra elisangela) 
Elisângela: O vovozinho! Tudo bom vovozinho? 
Jorginho: verde! 
Elisangela: Que? 
Jorginho: verde. Azul 
Elisângela: Onde que bota a florzinha? Azul? Onde que bota a florzinha azul? 
(jorginho faz força no lugar errado) 
Daniela: a o que eu tava falando do... 
Elisângela: A florzinha da pra mamãe...ê que?  
(ele pede a mão dela. Ela dá, ele bate na mão dela) 
Daniela: Você quer que a mamãe te ajude? 
Elisângela: Aqui ó! ÊEEE!!! Parabéns amor! 
Daniela: I, aonde fica florzinha! 
Elisângela: Ó, a arvorezinha. A arvore, ó...árvore verdinha. É aqui? Não! É desse?  
Jorginho: vovô! 
Elisângela: Onde que é? Aqui amor! Ó, ó, jorginho...assim, ó...êeee, parabéns! Cadê a 
outra? Cadê a outra pecinha? A outra pecinha? É o ursinho do Jorginho! Aqui é igual o a da 
abelhinha! redondinho...vamos virar...i, aonde que é? É o a da abelhinha! Como que você 
faz o a da abelhinha? Não é ai ó. O a da abelhinha não é ai, ó...aqui ó... 
Jorginho> ursinho 
Elisângela: Aqui o ursinho, ó! 1, 2... êeee você é muito esperto! Vamos virar? Não, não não 
não não...desse lado. Não é aqui...vamos virar? O solzinho? O sol fica aonde? No céu! I, 
você é muito espertinho! Quem é esse aqui? o porquinho? É a pepa...é a pepa...aonde que 
é o...a...a da abelhinha...i, parabéns!!! 
Jorginho: (bate palma e sorri pra mãe) 
Elisângela: você tá ficando muito inteligente! 
Daniela: Muito bem! Não foi mais fácil? Foi mais fácil pra você assim? Viu? Apesar de você 
ter dado uma seguradinha no braço dele, mas ele não chegou a se irritar. Mas eu achei que 
foi mais fácil. 
Elisângela: Ó, o a da abelhinha! Cadê o a da abelhinha? Quem é o a da abelhinha? 
Daniela: A, vamos ver aqui quais as figuras que a gente tem? Pra ver qual que vai encaixar 
aqui? 
Elisângela: 1, 2, 3 e já!! 
Daniela: 1, 2, 3 e já!!  
Elisângela: Cade o a da abelhinha? Como que é o a da abelhinha? Redondo! Redondo! 
Quem é o redondo? I? é esse? Parabéns Jorginho! Esse é o solzinho...fica lá no..? céu!!! 
Vamos ver! A florzinha...ai é o solzinho... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Elisângela: Não ó, ó, ó...1, 2, 3, 4....ó...1, 
Jorginho: 1, 2, 3, 4... 
Elisângela: 2, 3, 4 (10:08). Ó mamãe vai...botar! como que é? 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Elisangela: I, parabéns! E o solzinho? O solzinho fica aonde? No céu!aqui no céu o solzinho 
ó... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Elisangela: A arvorezinha como que é ó? 
Jorginho: 1,  
Elisângela: Aqui põe embaixo e o outro é em cima...mamãe ajuda ó...mamãe ajuda. I, não 
deixa nem já! Vamos virar...1, 2, 3 e... 
Jorginho: já! 
Elisângela: É, desse lado! É desse? Não é! É desse ó...1 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Elisângela: Mais fez muita força! É aqui ó....1 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Elisângela: Já! I, esse ursinho ta muito levadinho. Ele não quer entrar na casinha...tira o 
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ursinho primeiro...tira o ursinho 
Jorginho: 1, 2, 3 e já!!! 
Elisângela: Eita! Vamos tirar o ursinho. Vamos tirar o ursinho pra encaixar o ursinho 
direitinho. Opa, opa, mas ele não quer sair não. Ursinho sai daí ursinho! I, saiu o ursinho. 
Agora bota o ursinho de novo na casinha. Entrou!!! Parabéns!  
Daniela: Muito bom! É, que que eu ia falar, essa até esse ensaio e erro de tentar encaixar 
várias vezes. Porque que é importante? Porque se a gente resolver logo o problema da 
criança ir lá e encaixar. A criança com o tempo passa a entender que sempre que ela tiver 
alguma dificuldade seja ela qual for, vai ter alguém ali pra fazer por ela. E ai sabe aquela, 
aqueles adultos mais tarde? E assim, a qualquer dificuldade no trabalho abandonam o 
trabalho. Que recebem o não de alguém, ai já ficam chateado, ai já briga e já perdeu a 
amizade. Entendeu? então o tempo que  agente pode mostrar pra criança desde 
pequenininha. Ela leva pra vida inteira. Então as vezes, por isso que é assim. É interessante 
deixar a criança tentar encaixar no lugar errado mesmo, pra ela ver que ali não tá certo. Pra 
ela poder ver que no espaço certo, vai encaixar direitinho. 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Daniela: I, já! I, deixa eu ver esse. O ursinho! I vamos botar aqui ó, porque esse é difícil 
mesmo... 
Jorginho: 1, 2 
Daniela: E o porquinho? Onde que ele vai ficar? Muito bem!  
Jorginho: Papai el.. 
Daniela: E a árvore do papai Noel? Viu como a criança faz associação de idéia? Eu falei a 
árvore do papai Noel pra ele...eu acho que esse é desse lado. Vamos virar a casinha pra 
poder ver? 1, 2, 3 e oiiii...tenta achar a árvore do papai Noel ai! Ó...deixa eu te mostrar...isso 
aqui vai ficar bem em pezinho assim...pra poder encaixar direito. Tenta encaixar agora... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já!  
Daniela: Muito bem! E a florzinha que você deu pra mamãe...a florzinha azul? Vai encaixar 
aonde? O interessante também é assim, sempre tá mudando a voz....as vezes baixinho, as 
vezes  um pouquinho mais forte, fazer a voz um pouquinho aguda, a voz um pouquinho mais 
grossa, né? Grave... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Daniela: I, a florzinha! 
Jorginho: essa parte 
Daniela: Você tem que encaixar de novo a florzinha! 
Jorginho: 1, 2, 3...iii 
Daniela: Muito bem! I, faltou o solzinho amarelo! Faltou o solzinho amarelo 
Jorginho: (entrega o solzinho amarelo a Daniela) 
Daniela: Onde será que encaixa? E ai quando a gente de repente não faz pela criança...ó, 
ele quer que alguém faça por ele... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já 
Daniela: i, foi pelo desenho.. 
Jorginho: (ele bate palma esperando que elas batam) 
Daniela: Isso muito bem!O Jorginho encaixou tudo! Tá bonito! 
Jorginho: a porta 
Daniela: Abriu a porta! E ai assim, as vezes a gente fica preocupada, pensando a eu tenho 
que ficar mudando de brincadeira toda hora. De repente não é o mais importante. As vezes 
você se manter na mesma brincadeira. Claro, você pode adicionar outros brinquedos e tal. 
Mudar um pouco a brincadeira com as mesmas coisas...ou manter o mesmo tipo de 
brincadeira colocando brinquedos novos...é...mais por exemplo, aqui... 
Elisângela: É esse? 
Daniela: A gente consegue manter a atenção dele por mais tempo. Olha quanto tempo que 
ele já esta na mesma brincadeira.  
Elisangela: Ó aqui ó...vamos girar? O vamos girar, girando, girando, girando! Aqui ó...ai meu 
dedinho...êeeeeee!!! 
Daniela: Agora ficou mais fácil né Jorginho? 
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Elisângela: Ó faz assim com o dedinho. É esse? Não não não não...e vamos virar... 
Jorginho: não! 
Elisângela:  a é nesse! Olha o dedinho...tem 1, 2, 3, 4 
Daniela: Muito bom 
Jorginho: O amarelo (mostra o solzinho amarelo pra Daniela) 
Daniela: O amarelo. O sol amarelo! Onde que encaixa? E o que que é importante perceber 
também, assim? É o sinais de stress dele. Então, por exemplo, é interessante.....o sol 
amarelo! Coloca ele aqui...ele ficou bem estressado assim, ligeiramente estressado, ai você 
foi e recuou um pouquinho. As vezes é importante recuar um pouquinho pra você conseguir 
entrar na brincadeira de novo. 
Elisângela: O a da abelhinha...faz a bolinha da escolinha...da paulinha, assim, o A.  
Daniela: Tá encaixando tudo tão bonito! E ai assim e o tempo que a gente consegue manter 
a criança na mesma brincadeira. A gente trabalha a atenção. A criança não precisa de 
atenção pra aprender as coisas? Agora o que que você acha que fez ele se manter por tanto 
tempo na brincadeira?  
Elisângela: A gente tá fazendo o que ele quer, que é a brincadeira...que ele quer...e ai a 
gente também tá ajudando ele de várias formas... 
Jorginho (bate palma e comemora que encaixou o brinquedo) 
Daniela: êeee 
Elisângela: Explicando com muita calma né? Paciência!  
Daniela: A gente esta interagindo com ele...porque as vezes a criança fica com um monte de 
brinquedo e ai pega 1, pega outro, pega um, pega outro e não se mantem por muito tempo 
naquela brincadeira. Então quando a brincadeira esta divertida pra criança ela fica 
ó...tempos e tempos e tempos e tempos... 
Jorginho: O vô! 
Daniela: O vovô com a cesta de ovos! I, o chão da casa... 
Jorginho: O meu vovô 
Daniela: Parece com o seu vovô? 
Jorginho: É....vovô 
Daniela: É. Qual o nome do seu vovô? 
Jorginho: vovô Gil 
Daniela: Vovô? 
Jorginho: Gil 
Elisângela: vovô genilson ...fala Genilson 
Daniela: Genilson! É vovo Genilson... 
Jorginho: É o vovô 
Daniela: O vovô genilson tem cabelo branco? Que nem esse vovô... 
Jorginho: É o vovô Gil 
Elisangela: qual o nome do outro vovô? Vovô genilson e vovô... 
Jorginho: bala, a bala 
Elisângela: Papai foi trabalhar? 
Daniela: Papai foi trabalhar hoje foi?  
Jorginho: Não, vovó...trabalhar... 
Daniela: Trabalhar... 
Jorginho: Porquinho! 
Daniela: I, o porquinho! Olha o porquinho ai! Mas será que é ai? E esse ó é todo redondinho. 
Parece uma bolinha ó...vamos tentar desse outro lado aqui ó...vamos virar? 
Ôooooooooooo...tenta aqui desse lado ó. E ai quando você se mantem na mesma 
brincadeira também você consegue pela repetição das palavras, porque ele tá repetindo pra 
você! 
Jorginho: êeeeeeee 
Daniela: Você consegue fazer com que a criança memorize essas palavras diferentes. Então 
tudo bem que ele já tinha ouvido papai Noel, mas aqui toda vez...ele tá associando toda vez 
que ele vê a árvore ele fala papai Noel.  
Jorginho: O vovô, o vovô! 
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Daniela: O vovô!! Que tá atrás da casa... 
Jorginho: (19:24) 
Daniela: Que mais que eu ia falar? 
Jorginho: tchau papai el... 
Daniela: Tchau papai Noel!! Papai Noel agora só vai aparecer no final do ano...cansou da 
casinha? Vai encaixar de novo a árvore do papai Noel... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Daniela: 1, 2, 3 e já! I, esse é um cachorro! 
 
 
Vídeo 40 
 
Daniela: ...é desse lado ai... 
Elisângela: Passa o dedinho pra ver...passa o dedinho pra ver... 
Jorginho: Opa!!!  
Elisângela: Passa o dedinho pra ver...onde que é... 
Jorginho: 1, 2, 3 ...(ficou triste pois não encaixou) 
Daniela: I, não encaixou! É porque a árvore tem que estar em pézinha ó...essa parte de 
baixo da árvore tem que ficar pra baixo também igual essa aqui... 
Jorginho: 1, 2 
Daniela: I, caiu antes do já... 
Jorginho: ó 
Elisângela: I, é o urso.... 
Jorginho: urso 
Daniela: Quando ele sente dificuldade de alguma coisa, você normalmente vai rápido e 
resolve? 
Elisângela: às vezes sim 
Daniela: às vezes sim? Porque...eu tive a impressão de que quando a maioria das vezes 
que ele não tava conseguindo encaixar ele te dava. Pra você resolver o problema pra ele... 
Elisângela: i, a arvorezinha do papai Noel. Aqui é o ursinho! O ursinho não entra ai...a! 
Jorginho: 1, 2.... 
Daniela: Esse ai não encaixa...o ursinho é desse lado aqui. Vira a casinha...ôoooooooo... 
Elisângela: Girando, girando, girando! 
Jorginho: Jáaaa...ooo...caiu 
Daniela: Quem caiu? O ursinho? Tenta nesse aqui ó...a muito bem! 
Jorginho: (comemora) 
Daniela: Muito bem! Muito bem! Nossa, ele tá muito tempo na mesma brincadeira...muito 
tempo e olha só como é que são as coisas. É...de repente assim,...assim que ele entrou na 
sala ele ficou perto do banco, nesse banco...e ai que ele ia né? Olhar...e a massinha, e a 
massinha e a massinha... 
Jorginho: aqui ó... 
Daniela: ...é massinha, é massinha o tempo todo como faz diferença, a gente o adulto estar 
facilitando a brincadeira da criança. A criança fica mais tempo, tem capacidade.... 
Jorginho: 1, 2...ei, ei... 
Daniela: Deixa eu ver qual é que é esse? O ursinho!!! Aquele? É a árvore ó?  A ponta é 
dessa parte debaixo...o ursinho eu acho que é desse lado aqui ó. Vamos ver se é? I!! ai é o 
porquinho!  
Jorginho: Porquinho!                 
Daniela: Esse é o ursinho! 
Jorginho: 1, 2, 3 E JÁ! 
Daniela: 1, 2, 3 e já!! Tenta desse lado. Outra coisa que eu queria te mostrar também você 
tinha me perguntado sobre as frases ai eu falei que você poderia usar as fichas né? Mas eu 
não sei se você tava no momento que eu falei que poderia usar isso com palavras também.  
Jorginho: 1, 2, 3 e já!!! 
Daniela: Olha tá vendo...você chegou a fazer essa atividade? 
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Elisângela: (Acena com a cabeça negativamente) 
Daniela: Vai ajudar muito, porque ele vai perceber assim, os sons que tem nas palavras. 
Jorginho: 1, 2... 
Elisângela: i, é o sol...o sol com um corpão ó... onde que entra o sol?  
Daniela: Hã! Muito bem! A vamos escrever o nome do vovô? Qual que é...Demilson?  
Elisângela: Edmilson 
Daniela: Edmilson...é maior ainda, pera ai...vamos escrever o nome do vovô? Vou te mostrar 
ó...vamos escrever aqui ó...já te dou as fichinhas. Ó Jorginho, vamos escrever ó? Olha pra 
cá...daqui a pouquinho eu te mostro essas fichas, tá? 
Jorginho: Olha aqui o lápis...o lápis 
Daniela: Eu vou te mostrar...eu vou escrever o nome do vovô junto com você, tá bom ó?  
Jorginho: O lápis... 
Daniela: Vamos escrever? ...fala junto comigo...E – DI – MIL – SON ..., não sei se eu vou 
conseguir não. Por conta das fichinhas...E...depois a gente vê as fichinhas junto, tá? Daqui a 
pouquinho eu já vou te mostrar.  
Jorginho: Vovô... 
Daniela: Vamos escrever o nome do vovô? Ó...êee 
Jorginho: A... 
Daniela: di...mil...son...vamos escrever juntos? I, colocou a ficha lá dentro. Deixa eu pegar a 
ficha. E – DI – MIL – SON!!! Que nome grande do vovô! Que nome grande! E ai que que eu 
fiz? No lugar de eu dizer pra ele, não pode colocar a ficha lá dentro, que não sei que! Na, na, 
na...eu preferi fazer.... 
Jorginho: 1, 2, 3 e já! 
Daniela: i, colocou a ficha lá dentro (04:58). Eu não desconsiderei o que ele fez, né? Eu 
ainda, né? Eu valorizei a colocou lá dentro, mas agora vamos escrever o nome do vovô? Eu 
meio que substitui... 
Jorginho: vovô, vovô... 
Daniela: não vai ser sempre que vai conseguir fazer assim. As vezes vai precisar (05:14) 
mesmo, mas como não foi nada demais. Ele só colocou a ficha lá dentro, então não teria 
problema fazer desse jeito, mas, por exemplo, a vamos escrever o nome dos bichinhos? 
esta sei lá, tem um brinquedo que tenha a cara os bichinhos, vamos lá escrever, ma-ca-
co...i, tô escrevendo o nome dos bichinhos. Você quer botar o nome as fichinhas ai dentro? 
coloca a azul...e essa aqui? 
Jorginho: Verde 
Daniela: Verde! E a?  
Jorginho: bege 
Daniela: rosa! I, guardou tudo! Muito bem! Guardou tudo! 
Jorginho: ursinho... 
Daniela: Ursinho ó...cade o ursinho?  
Jorginho: ó 
Daniela: Cade o ursinho?  
Jorginho: olha...1 ,2, 3... e já!             
Daniela: 1, 2, 3 e já 
Jorginho: Acabei! 
Daniela: acabou? deixa eu pegar só as fichas lá dentro...da casinha. Deixa eu bater na porta 
antes de entrar né? toc toc toc toc! Posso entrar? vou entrar hein! Pra pegar as fichinhas 
hein! Deixa eu pegar as fichinhas. E só o fato da gente antecipar pra criança o que vai 
acontecer também já faz ela entender e não ter algumas reações é...inadequadas. como, 
por exemplo, algumas vezes que de repente...é você tentou mexer na casinha ele se irritou. 
Que que eu prefiro fazer? É pra evitar essas reações que a criança tem. Eu vou dizendo o 
que eu vou fazer. A então agora eu vou virar a casinha, que ai você prevê pra criança...pode 
até ser que se você é...como você virou a casinha pra poder ajuda-lo ele fosse gostar, mas 
como foi alguma coisa assim, dentro do...da surpresa coisa que ele não tava vendo 
assim...(07:13) e ai você vira. Ele não tava gostando muito, mas...opa i, mexeu aqui na 
filmadora. Deixa eu tirar aqui Jorginho. Pera ai...essa aqui é pra eu poder ver você depois. 
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Isso ai por isso que eu deixei ela aqui...aqui no baixinho, tá? Que que você quer brincar 
agora? só não pode pegar tá bom? combinado? A casinha você não quer brincar mais?  
Jorginho: vovô, tápeu (chapéu), vovô  
Daniela: O vovô de chapéu amarelo... 
Jorginho: o vovô... 
Daniela: O vovô comeu ovo! Quer guardar a casinha? Quer guardar a casinha?  
Jorginho: É ati... 
Daniela: Eu acho que...o uso de livro pra contar... 
Jorginho: Verde! 
Daniela: O verde! O porquinho verde!!! O uso de vídeo pra contar história pra ele...que você 
vai ter que formar frases. Na brincadeira quando você inventa...entendeu? Eu acho que isso 
tudo vai melhorar o..número de frases dele. Mas ele de qualquer forma já esta fazendo de 
duas palavras...agora pra aumentar o número de palavras também. O que que..voce quer 
ver ai? Você quer ver os números? vamos fazer o seguinte? Vamos descer do 
banquinho...Tá? Deixa eu te ajudar...isso...ai eu pego esse aqui pra você. Sabe o que? sabe 
o que que me veio a cabeça agora? sabe aquela situação assim a criança esta fazendo 
alguma coisa de errado. Quando ele ta começando a fazer ele olha pra mãe. Ele tá testando 
a mãe pra ver o que que minha mãe, o que que a mãe vai fazer e que horas que vai fazer. 
Pra criança não...e ai quando a gente ameaça correr e a criança corre. Ai a criança faz 
alguma coisa de errado. Então o ideal é assim a gente não mostrar que tá aflita com aquela 
situação. É difícil, né? Manter esse controle, mas, por exemplo, ele subiu...eu vi que você 
deu uma segurada! Ai eu fui que que você quer? você quer ali em cima...se eu tivesse 
falando não pode que não sei que..na, na, na...ai ia criar stress...mas claro que eu vi que 
assim, é...não tava tão perigoso assim. Ó tá pegando esses, mas depois a gente vai 
guardar, tá bom? Combinado? Ai você coloca tudo bem bonitinho aqui pra mim, tá bom? 
Certo e assim...sempre combinar com ele as coisas que vao acontecer, então, por exemplo, 
ele tá pegando e ameaçou fazer uma zoninha, ó...depois a gente vai guardar, você tá 
pegando agora, mas depois a gente vai guardar...mas eu já fico feliz de ter uma mudança de 
comportamento Elisangela...porque isso vai facilitar a relação de vocês e como a criança 
aprende a falar é...numa relação com um adulto. E pra essa... 
Jorginho: Amarelo 
Daniela: Cadê o amarelo? Esse é o rosa.  Os números que tem ai...a casinha já que você 
terminou de brincar eu vou guardar.. 
Jorginho: É o vovô   
Daniela: É o vovô, eu vou botar o vovô pra dormir...ele ficou cansado de tanta 
brincadeira....vou guardar aqui no armário, ai...quando você quiser brincar de novo. Ai a 
gente pega pra poder brincar... 
Jorginho: A 
Elisângela: A 
Daniela: Isso... 
Jorginho: E, verde 
Daniela: Isso é o rosa...ou vermelho...acho que esse tá mais pra vermelho...né? Vamos 
botar eles aqui? Vamos? eu vou botar o barquinho...vamos chamar a mamãe pra guardar 
junto com a gente? Fala assim pra mamãe. Mamae ajuda! Fala pra ela..fala, mamãe ajuda!  
Jorginho: peixe 
Daniela: O peixe...deixa eu ver seu peixe...ai é parecido é o número 9. É que lembrou um 
peixinho...vamos chamar a mamãe pra ajudar a gente?  
Jorginho: A 
Daniela: O 3, o número 3... 
Jorginho: O... 
Daniela: A borboleta...eu vou botar a borboleta bem aqui. Eu achei o peixe! Achei o peixe!  
Jorginho: carro... 
Daniela: O carro! Bip, bip...bip, bip...bip..bip.. 
Jorginho: o papai… 
Daniela: o papai tem carro? tem? I, não caiu...nao caiu porque tá coladinho aqui...vamos 
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terminar de guardar? vamos? 
Jorginho: Massinha... 
Daniela: A massinha a gente vai deixar pra outro dia... 
Jorginho: A massinha! 
Daniela: Agora a gente vai guardar esse aqui que a gente pegou, tá bom? vamos lá 
Jorginho. Vamos guardar essa casinha...outro dia a gente pode brincar com esse também... 
Jorginho: me dá massinha,  
Daniela: Vamos terminar aquele ali e vamos guardar? Opa! Cuidado! Vamos botar tudo bem 
aqui ó...isso! muito bem! Tava com esse problema de sentar né? Vamos botar bem aqui, eu 
vou segurar pra você...esse ai não pode mexer, lembra? vamos sentar aqui? Ó esse aqui 
tem que ficar paradinho pra poder ver a gente...ui! se sair do lugar ai não ve a gente!  
Jorginho: 3!  
Daniela: O 3!! Vamos botar aqui eu vou te ajudar...o verde, o peixe,  
Jorginho: eta 
Daniela: A borboleta. I, vamos escrever borboleta? cadê (13:10) deixa eu escrever aqui 
borboleta junto com você. Pra mostrar pra mamãe? vamos escrever borboleta? ó deixa eu te 
mostrar....bor...aqui Jorginho...vamos escrever borboleta?  
Jorginho: essa 
Daniela:  o 7 
Jorginho: 7 
Daniela: 7, já perdi até a noção Vamos escrever borboleta?  
Jorginho: O 
Daniela: Deixa eu ver esse ai....esse ai é o 8! Eu perdi a atenção...eu já não vou conseguir 
(13:47) o X, verde  
Jorginho: Amarelo... 
Daniela: Esse é o amarelo...esse é o rosa, o vermelho.. 
Jorginho: vermelho 
Daniela: vermelho... 
Jorginho: amarelo 
Daniela: vermelho..olha, ver-me-lho  
Jorginho: ti, ati...ti... 
Daniela: Esse é o roxo... 
Jorginho: Verde 
Daniela: talvez ele esteja muito novinho pra fazer essa ainda...a moeda! Deixa eu guardar 
então, coloca aqui pra mim! Esse aqui eu vou guardar...isso, eu vou juntar essas 3 e a 
roxinha...muito bem! Vamos guardar o resto aqui? muito bem! Vamos guardar tudo aqui bem 
rapidinho...o elefante, o peixinho, vamos colocar aqui ó... 
Jorginho: O 
Daniela: coloca aqui agora...aqui o quadrinho, ó, coloca aqui...isso, sinal de mais, o8, coloca 
o outro 8 aqui, isso...o golfinho! Até na própria 
Jorginho: golfinho!  
Daniela: O golfinho!! 
Jorginho: O 
Daniela: O...o até na própria atividade de guardar você pode estar estimulando, porque você 
esta falando o nome das coisas, pode brincar...a, o golfinho vai dar um beijinho no 
Jorginho...o 7, coloca esse aqui o 1 
Elisangela: Ele gosta de fazer aquela brincadeirinha da revistinha do extra... 
Daniela: Aham 
Jorginho: xuxa 
Daniela: Ai você gosta da xuxa? 
Elisangela: ai ele pega a revistinha e já vem, mãe, é a xuxinha... 
Jorginho: os esquilos 
Elisangela: esquilo, fala esquilo! 
Daniela: É, você gosta dos esquilos? 
Jorginho: É..da xuxa....da esquilos  
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Daniela: Ele fala frase maior sim, mas a gente não entende 
Elisangela: Como que é a musica do esquilo?  
Jorginho: não, não da xuxa! 
Elisangela: E a xuxa, como é a musica...como que a xuxa fala? 
Jorginho: (16:10) 
Elisangela: Esse é o X da xuxa... 
Jorginho: É o esquilo... 
Daniela: Coloca aqui agora pra mim ó... 
Jorginho: esquilo... 
Daniela: De repente, tô pensando aqui... 
Jorginho: esquilos, esquilos... 
Daniela: É....talvez aquela ficha seja muito pequenininha...uma coisa maior, entendeu? Tem 
até uma brincadeira sabe tipo...é...amarelinha, de pular amarelinha....voce pode pegar um 
giz assim, se você de repente tem o play. Não agora a gente vai guardar esse aqui ó... 
Jorginho: peixinho.. 
Daniela: vamos colocar tudo aqui? Coloca aqui pra mim o peixinho... 
Jorginho: não não não 
Daniela: Vai ver o peixinho? I, deu um beijinho no peixinho. Vamos guardar esse aqui, ó 
Jorginho. Você pode aqui, esse assim...ó vem cá bonitão. Vamos lá terminar de guardar tá 
bom? 1, 2, 3 desce, desce, desce, desce....ooopaa! Isso! Vamos terminar de guardar... 
Jorginho: Massinha! 
Daniela: A massinha é outro dia. Agora a gente vai sentar aqui...vem cá Jorginho...pra gente 
poder guardar. Vem cá...senta aqui...1, 2, 3 e! Vai sentar no meu colo? Oba! I, fez de arco 
Jorginho: mamãe, mamãe, mamãe  
Daniela: Vai mostrar a mamãe o arco? 
Daniela: I, i, caiu da cabeça! Vamos guardar agora esse aqui? Ta na hora de guardar! Pra 
gente ir...vamos abaixar! 1, 2, 3 isso!...Esse aqui a gente vê pra outro dia! Eu vou guardar lá 
na (17:52), vamos guardar aqui ó... 
Jorginho: o pei, pei, pei 
Daniela: A gente vai guardar, a gente não vai pegar mais não. A gente agora vai botar tudo 
aqui ó...coloca o peixinho aqui! Coloca pra mim ali...isso! vou botar nesse aqui 
Jorginho: azul 
Daniela: Isso! Azul! Coloca outro azul! Coloca outro azul! Vou colocar o amarelo....coloca o 
verde! As vezes a criança não vai guardar tudo de uma vez, ai você guarda...o verde coloca 
ai! Isso! Até porque eu acho que a gente extrapolou o tempo de atenção dele. Isso muito 
bem! Então assim, o que é importante é ele guardar alguma parte... 
Jorginho: Aêeeeeeee 
Daniela: Muito bem! Guardou tudo! 
Jorginho: (18:36) 
Elisângela: Senta aqui pra gente colocar o têniszinho! 
Daniela: Muito bem! 
Elisângela: No colinho da mamãe! 
Daniela: O importante é ele entender que ele precisa guardar, entendeu? então as vezes, i, 
fiquei tonta! Então algumas vezes a gente vai conseguir que ele guarde tudo. E as vezes 
não. Mas o importante é ele entender que ele precisa guardar sempre... 
Jorginho: massinha...mente 
Daniela: Outro dia a gente pega a massinha, tá bom? 
Jorginho: mente 
Daniela: Fala verde 
Jorginho: é... 
Daniela: Fala verde 
Jorginho: hã? Amarelo... 
Daniela: O amarelo...o amarelo não tem ali né? eu vou ver se eu acho uma amarela pra 
você... 
Jorginho: amarelo 
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Daniela: Combinado? 
Jorginho: É...ai que que eu falei da amarelinha? Pode tentar brincar assim, a vamos 
pular...é...vamos pular junto com a mamãe? Então vamos lá...vamos falar macaco pulando 
cada pedaço...ó, ma-ca-co...i, olha só quanto que a gente andou. Andou um monte hein! Ma-
ca-co... 
Jorginho: ma-co-co...maco... 
Daniela: MA-CA-CO!! Agora vamos pular a vaquinha? VA- 
 
 
Vídeo 41 
 
Daniela: Vamos pular a galinha? GA-LI-NHA!! I, olha só quanto que a gente pulou... a gente 
pulou 3 pedaços! Ó, ga-li-nha!!! 3 pedaços!  
Jorginho: SA! SA! 
Daniela: Vamos pular o sapo? SA-PO! 
Jorginho: SA-PO!! 
Daniela: Viu que ele faz isso em qualquer atividade! Muito bem! Você pulou o sapo! Vamos 
pular outro bicho? Deixa eu ver....vamos pular cachorro? Vamos pular cachorro! CA-CHOR-
RO!!!I, a gente pulou pra caramba...vamos pular junto? CA-CHOR-RO!!! (JORGINHO FAZ A 
BRINCADEIRA JUNTO COM A DANIELA) Muito bem! Pode até ser que ele não repita 
direitinho cada pedaço da palavra, mas ele já vai entendendo que a palavra tem sons do que 
ele fala. Vamos pular a girafa também? Vem pular a girafa comigo vem? Traz a girafa! 
Vamos pular a girafa! Vamos pular  junto girafa! Gi-ra-fa! Viu que ele ainda tenta repetir 
assim uma parte da palavra. Viu a gente pulou bastante....a gente pulou 3 pedaços da 
girafa. I, pegou a bola? Pega lá a bola pra gente poder guardar! Isso vamos guardar bem ali. 
I, fez cesta! Pega ali a bola pra gente guardar onde tava...abaixou...agora vamos guardar 
bem aqui ó...botar aqui no cantinho. Muito bem! 
Jorginho: muito bem! 
Daniela: Muito bem! Eu vou guardar o colchaozinho... 
Elisângela: Pega a girafinha pra mamãe... 
Jorginho: João... 
Elisângela: Quem? 
Jorginho: João 
Elisângela: É o João? I, que...parece com o circo do João!  
Daniela: É, eu vou ver com as mães se a gente marca pra semana que vem, mas 
provavelmente vai ser na semana que vem 10 horas também.  
Elisângela: Bota a roupa do João...ele tá pelado filho! O João! 
Jorginho: papato 
Daniela: ficou sem roupa. Ficou sem sapato, ficou sem roupa, o João!  
Elisângela: i, vamos botar a roupa do João? 1, 2, 3...oi João! Vamos? Ainda tenho que levar 
ele na alergista, ainda hoje. 13 hr. 
Daniela: É? Eita! 
Jorginho: 1, 2 
Elisângela: vamos pra gente papar?  
Daniela: Mas ó, eu achei que ele...o comportamento dele hoje, ficou outro né?  
Jorginho: João 
Elisângela: Ele tá melhorando... 
Jorginho: João! 
Daniela: I, assim, por mais que o comportamento em si, é....nao seja exatamente o meu 
foco. Mas eu preciso que ele tenha uma boa relação com você pra que você consiga 
estimular a fala dele, entendeu?  
Elisângela: como que o leão faz? Como que o leão faz? Au, au, au...joao...vamos botar no 
lugar o João? A roupinha do João...a roupinha do João! Vamos botar no lugar! Opa! Bota o 
João primeiro! Hum...agora a roupa do joao1 i, João tá com frio João. João tá com frio! Ai 
que frio! Ai que frio! Ai que frio! Olha o João. Pergunta pro João se ele esta com frio? 
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Jorginho: João! 
Elisângela: segura pra gente ir embora ver o papai. Dá tchau pra doutora Daniela. 
Daniela: Ai quero um beijo gostoso 
Jorginho: tchau doutora Daniela... 
Daniela: tá vendo? Um beijo gostoso! Deixa eu te dar um abraço e te dar um beijo... 
Elisângela: dá um upa na tia Daniela!  
Daniela: Abelha...zuuuuuuu te dei o abraço de abelha...deixa eu dar um beijo 
Elisângela: dá um beijo na tia Daniela.  
Daniela: ai que beijo gostoso! 
Jorginho: João...joão... 
Elisângela: Não, agora tem que deixar o João ai...o João é aqui com a Daniela tá?  
Daniela: Outro dia você volta pra ver o joao! Isso!  
Elisângela: 1, 2, 3, 4, tchau Daniela  
Daniela: E a coluna se acaba né? 
Elisângela: pega a girafa! Pega a girafa! 
Daniela: Elisângela....vai lá...tchau...vai com deus.... 
 
 
Vídeo 42 
 
Daniela: Não é porque você sabe que eu sempre escrevo a evolução, né? Tudo o que ele 
faz. Você me conta o que ele faz, o que La, La, La...e ai eu tava. Eu cheguei a ver um vídeo 
dele, mas eu não anotei, não me vi anotando, né? As coisas... 
Sandra: A, o vídeo que ele tava assistindo, né? 
Daniela: Não o vídeo que eu fiz do...dessa quarta-feira. Que ele fez um monte de coisa.  
Sandra: uummm 
Daniela: Ai eu vou ler aqui o que eu escrevi ai você me diz se você lembra de mais alguma 
coisa... 
Sandra: Uhum... 
Daniela: Ó eu botei aqui, contato visual mantido. Muitas vocalizações, né? Que ele ficou 
falando um monte de coisa... 
Sandra: Ficou mesmo 
Daniela: É botei aqui que ele vocaliza e terapeuta imitando assim, ele fazia alguns sons ai 
eu ia e imitava. Ai ele fazia outro som, ai eu ia e imitava. A gente ficou nisso né? La, 
La,..nossa senhora gente! Uau! Uau! Olá temos visita! 
Márcia: Ué você não quer ficar no meio? 
Sandra: Não hoje eu vou ser do contra, vou ficar aqui porque todo mundo me abandonou. 
Na semana passada eu não tava ai. 
Márcia: E ai o Leandro tá melhor?  (01:24) 
Daniela: (01:24) não ia trabalhar? Ficou brabo?  
Net:Não ele foi lá no pai dele, na casa da tia dele fazer serviço ai ele se empolgou lá... 
Daniela: A, legal!  
Net: Bom dia! 
Daniela: Esse é o filho da Net. Se apresenta William. Fala pra todo mundo olá! 
William: Bom dia! 
Sandra e Márcia: Bom dia!  
Sandra: há! Há! Há! Bonito! 
Daniela: É....eu tava antes de vocês chegarem, eu tava falando com a Sandra. Que na 
quarta-feira eu atendi o Leandro né? o filho dela, ai tava vendo com ela algumas coisas que 
ele tinha feito que eu gosto de anotar né? o que ele faz, que nem quando vocês chegam e 
vão contando. A já fez isso, já fez aquilo. Agora eu anoto tudo. É....e ai eu botei que a gente 
ficou repetindo essa sequência, né? De que ele fazia o som e ai eu imitava, ele fazia outro 
som. É...quando ele repetia o que eu dizia, assim, é...imitando o mesmo tom da minha voz, 
né? I, agora eu lembrei que quando ele falou assim, ele chegou a falar não pode e fez com o 
dedo, né? 
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Sandra: É no pode (faz o gesto do filho com o dedo), só que foi em inglês no pode! Ai 
a...voce ficou, ele fala em inglês!  
Daniela: e ele ainda fez com o dedinho, né?  
Sandra: Não pode, né? Se despir...ha!ha!ha! 
Daniela: Ai ai…ele tá uma figura, né? Mais alguma coisa você lembra? 
Sandra: A com certeza o tempo todo, só abraço! Só abraço! Muito carinhoso, ele tá. 
Daniela: Muito sorridente também, né? 
Sandra: É, muito sapeca! 
Daniela: Graças a deus! Meninas, então tava contando também pra Sandra, daquela 
filmagem de vocês duas que eu perdi. Perdi como? Não consegui, quer dizer, eu tive a 
impressão de que eu passei pro computador, né? na maquina e ai deletei, não confirmei e ai 
deletei, perdi. E ai eu tô com vontade de fazer de novo, tá?  
Márcia e Sandra: (risada) 
Daniela: tá? E assim, tô perguntando não, eu tô dizendo, vou fazer de novo, tá? 
Sandra: Não, ai eu falei assim, não desculpa. Ainda bem que você perdeu porque eu tava 
rindo muito. Ai ela foi e teve a idéia de fazer de novo.  
Daniela: É eu tinha pensando, mas agora eu tive. Gente mas foi ótimo, porque foi um barato! 
Foi um barato! 
Sandra: Não, a dela ficou bem legal! Agora, eu, eu dei uma crise de riso porque ela imitou o 
Leandro. Então, tudo o que ele faz ela fez e parecia ele mesmo. Então me deu o maior 
trabalhão, então não consegui fazer. Ai quando eu vi que eu não tava conseguindo contar a 
história comecei a rir. Eu passei a filmagem toda rindo, porque eu fiquei com vergonha. 
Daniela: Mas sabe a idéia não era essa de que vocês soubessem, assim, que a gente 
tentasse simular é...de forma bem semelhante ao que como ela vivia, né? 
Sandra: não eu sabia que eu era ruim de contar história, mas nem tanto.  
(risadas) 
Daniela: Mas eu não disse isso. Isso ai você que achou 
Sandra: Não, mas eu que achei 
Daniela: mas eu não acho que tenha sido não. 
Sandra: Ai foi péssimo! Para! Você quer ser boazinha comigo! Foi horrível! 
Daniela: Não sou boazinha não. Sou boazinha não. 
Sandra: Foi horrível! 
Daniela: Vocês acham que eu sou boazinha? Eu não sou boazinha não. 
Sandra: É sim 
Daniela: Eu falo as coisas 
Sandra: A eu sei que você fala, mas dessa você há de convir que foi péssimo! 
Daniela: eu acho que a Márcia é que ainda não teve oportunidade, assim, de me pegar 
falando ou pra você mesmo ou para outras pessoas. A Sandra já me pegou, também não 
falando pra você, falando pra outras mães, assim, dando uma sacudida. Net já me pegou 
dando sacudida e outras mães tantas já me viram ou já passaram pela sacudidas. Mas 
vocês são tranquilassas não tem problemas com vocês. Deixa eu ver aqui acho que eu tô na 
frente... 
Sandra: A gente é tranquilassa? 
Daniela: Que que é? 
Márcia: Ela que falou obrigada... 
(risadas) 
Daniela: Não, mas eu sou tranqüila. Eu só, eu só cobro aquilo que eu posso 
cobrar...entendeu? 
Sandra: Ta muito na ponta (computador)  
Daniela: Ta muito na ponta é... tá muito embaixo também? Não tá muito ergonômico 
também não! Que que isso? Não tá favorecendo muito a postura de vocês não...mas eu tô 
com medo de botar aqui em cima, deixa eu ver aqui outro jeitinho... 
Sandra e Net: Não pode deixar ai.. 
Net: Se quiser pode deixar ai... 
Daniela: Vou até pegar o William na filmagem... 
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Sandra: É que eu fico com medo de cair... 
Daniela: É porque se cair...babou né? 
Sandra: É, ninguém merece... 
Daniela: Se cair babou...aqui fica bom pra todo mundo? Dá pra todo mundo ver? Isso...joia! 
Vamos passar um pouquinho pelas novidades? Alguém tem alguma novidade pra me 
contar? Em net? 
Net: (balança a cabeça negativamente) 
Sandra: A eu já contei a novidade na semana passada... 
Daniela: Do? Me lembra? 
Sandra: Dele bater na sala de recursos... 
Daniela: A tá! 
Sandra: Ai ele chegou bateu na porta! Tia! Tia! 
Daniela; ótimo! Ótimo! 
Sandra: Foi muito legal! Ai depois ele parou, ai ele leu as vogais...a, e, i, o, u....(06:57) 
Daniela: Ai que bonito! 
Sandra: ele tá muito chique, meu filho, agora! Ele acorda cantando na linguagem dele, mas 
cantando...hoje mesmo ele acordou....bla, bla, bla....né? Ai canta um pedacinho que dá pra 
entender, que é os vídeos que ele vê.  
Daniela: ÓTIMO! 
Sandra: Ele tá imitando bastante... 
Daniela: Ótimo! Maravilha! Muito bom! 
Sandra: Mas as...a tá! Essa eu não poderia esquecer, de manha cedinho como sempre ele 
assistiu um vídeo, ai na música falava uma parte porque....ai ele porque...ai o pai dele veio 
correndo, quem falou? Porque? Ai eu ta ai, Leandro, ai o pai dele ficou todo contente! 
Daniela: Olha! Que legal! 
Sandra: falou porque...tá bem divertido 
Daniela: eu tô assim...to sentindo...que assim, durante um tempo...é...a gente teve uma 
melhora muito grande da interação dele né? assim, desse prazer de estar com o outro, né? 
de comunicar...ola!  
Milena: Bom dia! Desculpa pela demora! Pelo atraso! 
Daniela: Que isso! O importante é ta todo mundo aqui, vamos dar um apertamento ai...pra 
eu pegar todas as gatinhas e o gatinho. 
Sandra: É pra cá assim, ai pode ser pra cá assim?  
Daniela: Pode...tanto faz, deixa eu ver não sei se ai eu consigo pegar todo mundo...deixa eu 
ver aqui... 
Milena; ela foi pra lá, ai ele ficou sentado do lado dela.. 
Daniela: tá. Então deixa eu focalizar de novo 
Sandra: Quero ver quando tiver todo mundo junto, como é que vai fazer... 
Daniela: Imagina! 
Sandra: Ai eu vou sentar no banquinho, aqui embaixo ... 
Daniela: É teve um dia que a gente precisou botar embaixo, né? é....então tem bastante 
novidade ai pra Sandra. E dona Márcia tem alguma novidade? 
Marcia: ele tá assim, tá muito...ta falando muito, ne? Ta perguntando muito as coisas assim, 
ai né? porque agora eu voltei a trabalhar né? já tem algumas semana já que eu comecei a 
trabalhar...ai todo dia na hora do meu almoço eu ligo, eu ligo...o negocio é que as vezes eu 
não tenho tempo, porque as vezes ele fica com a minha mãe...ai ele já vai correndo e fala 
assim, sem saber...é minha mãe! É minha mãe! Parece que ele já sabe aquele horário 
certinho, né? Aquele horário certinho. Ai vai, conversa. Ai oi mãe! Tudo bem com você? Ai 
eu pergunto , e ai ta tudo bem? Ta tudo bem...quando...ai ele, eu já papei! Ai eu falei....a que 
legal!  
Daniela: Olha que legal! Espontaneamente, né? 
Márcia; Espontaneamente! Entendeu? 
Daniela: Ele fazia isso antes? 
Márcia: Não, não, não...agora ele tá falando bastante! Ai o irmão dele fala assim, i, mãe o 
Gabriel ta falando até demais porque tem hora que não dá...tem hora que a gente tem que 
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mandar até ele calar a boca! 
Daniela: Ai tadinho! Você passou isso em casa também né? 
Net: (afirma positivamente com a cabeça) 
Daniela: Ai você...deixa ele falar! Deixa ele falar! 
Márcia: Isso é! Mas ele ta falando bastante! Agora mesmo... Falando assim as coisas  
espontaneamente, assim, entendeu? ele fala...o irmão dele também tá, eles jogam futebol 
né? ai quinta-feira... 
Daniela: Pode ir falando 
Márcia: Quinta-feira teve o torneio... 
Daniela: Olá! Ta muito chique! Meu deus que beleza! 
Deise: Que chique menina! hoje tá lotado! Oi menino! 
Daniela: Ta bombando! Deixa eu ver aqui, acho que alguém vai precisar ir pro meio. Deixa 
eu ver... 
Sandra: Vou chegar não, vou deixar a Deise lá do lado de fora... 
Daniela: Não eu acho que dá...dá um aperto...deise,  
Márcia: Ela falou com você, você que não falou com ela direito 
Deise: A é...Bom dia! 
Todas: Aêeee! 
Daniela: Sua face não tá aparecendo não, ô Deise... 
Net: Aqui Deise... 
Daniela: Você ainda tá mais longe criatura, senta lá... 
Márcia: Senta lá! Pega um banquinho aqui!  
Deise: Viu eu cheguei atrasada, ainda fico tumultuando a aula... 
Daniela: Deixa eu ver. Acho que não vai precisar não Sandra. Senta ali pra eu ver... 
Sandra: (10:39) baixinha, a Márcia (10:41) 
Daniela: Tao todas as gatinhas...ve se você, faz só assim...vamos tentar fazer só um 
U...chega só assim como a Deise tá fazendo, isso! Entendeu? são muitas gatinhas no nosso 
grupo...engraçado achei que fosse ficar melhor...pronto! Agora pegou todo mundo! 
Sandra: Agora ninguém se mexe! 
Daniela: Você não vai chegando muito pra trás não. Não fala se balançando não 
Deise...nem Deise, nem Sandra. 
Sandra: tá...to aqui paradinha... 
Daniela: tá? É eu vou ter que encaixar nesse ponto! 
Deise: Vai ter que mexer em alguma coisa... 
Daniela: Vou ter que mexer em alguma coisa? 
Deise: Não consegue ficar parado assim  
Daniela: (11:22) 
Sandra: mexe as mãos! Mexe com as mãos! 
Deise: Ai quando eu mexo com as mãos, eu mexo com os ombros alem das mãos... 
Daniela: Vamos lá! A Márcia estava me contando várias novidades 
Márcia: É, o irmão dele jogou torneio e ganhou uma medalha. E contou pra mim que o irmão 
tinha ganhado uma medalha no futebol e tudo. O Gabriel tá bem assim, conversando 
bastante mesmo! Espontaneamente mesmo! 
Daniela: Olha que maravilha! E coisa que você não via antes, ele fazer 
Márcia: É não via antes ele fazer 
Daniela: E me fala uma outra coisa...de você estar entendendo o que ele diz. Você acha que 
melhorou o que você... 
Marcia: Melhorou, melhorou bastante! 
Daniela: você tinha dado uma nota antes. Que nota você dá agora? 
Marcia: Agora eu dou 9 
Daniela: Nossa senhora! Se não me engano a outra era 7 não foi? 
Sandra: Não, não dá 9 agora não... 
Márcia: porque? Eu tinha dado 7! 
Sandra: pra continuar, pra ele continuar...(12:17) 
Márcia: Não, mas ela vai continuar...porque eu falei pra ela que ele tá assim, ele tá repetindo 
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muito as coisas! 
Daniela: Olá! tudo bem? 
PAI DO JORGINHO: Pode entrar? 
Daniela; oi...pode entrar! 
PAI DO JORGINHO: Pode entrar... 
Daniela: Tudo bem bonitão? I, assustou porque aqui tem muita gente é? 
PAI DO JORGINHO: opa! Bom dia! 
Todas: Bom dia! 
Daniela: esse aqui é o pai do Jorginho...tudo bem bonitão? Tudo jóia? 
Pai do Jorginho: Fala com as pessoas...tudo bem...assim...como é que vai?  
Daniela: tudo bem?  Você quer um brinquedo? 
Jorginho: é...um...papai el... 
Daniela: Tem um papai Noel ali? Tem? Você quer um brinquedo pra poder brincar ali um 
pouquinho? 
Jorginho: É! 
Daniela: Quer bonitão? Você quer massinha? Então pera ai que eu vou te emprestar a 
massinha...essa aqui eu acho que tá melhor, porque essa ta velha...ó.. 
Jorginho: Massinha! 
Daniela: Massinha! Só que essa tá velha... 
Jorginho: amarela! 
Sandra: Amarela!  
Daniela: Olha só! 
Sandra: Muito bem! 
Daniela: Como conhece as cores gente! Ó, a massinha verde...essa aqui deixa eu te 
mostrar...olha essa aqui tá ruim, ó Jorginho, essa aqui tá feia, tá dura! 
Jorginho: AA! Bolinha! 
Daniela: Bolinha verde! 
Sandra: A bolinha verde! 
Daniela: Vamos fazer o seguinte? Você quer brincar aqui no cantinho? Quer? 
Jorginho: A massinha!  
Daniela: Eu deixo você ficar com mais uma massinha, ó... 
Jorginho: papai el, papai el.. 
Daniela: O papai Noel eu não tenho aqui...voce tem em casa? 
Jorginho: em casa tem papai el... 
Sandra: há há há 
Jorginho: Amarelo! 
Daniela: Olha potinho amarelo!  
Jorginho: hã? 
Daniela: É...pronto, já tá mais tranqüilo né gente? Já chegou! Já viu todo mundo... 
Jorginho: (14:11) 
Daniela: I, amassou a massinha foi? 
Jorginho: coba! 
Daniela: É a cobra? A vai fazer a cobrinha? Ziiii...o barulho da cobrinha...ziii... não sei como 
é que a gente vai fazer, é...conseguiu? escorregou!  
Jorginho: É o amarelo! 
Daniela: É, é a cor do potinho amarelo...porque assim, eu até tinha falado com a elisângela, 
que o ideal mesmo era vir sem ele porque se não a gente não... 
Pai do Jorginho: consegue, né? 
Daniela: É... 
Pai do Jorginho: ela me avisou  
Daniela: é difícil pra vocês darem atenção igual que a gente ta conversando, porque ou fica 
com a atenção nele ou, né 
PAI DO JORGINHO: isso 
Daniela: Mas assim, a gente tenta né? Não é? Jorginho? Eu vou tentar deixar alguns 
brinquedos aqui pra ele, tá? Eu vou pegar outro brinquedo pra se você quiser brincar 
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também. Agora, vamos lá....agora a sandrinha vai precisar ficar no meiozinho Sandra... 
Sandra: a, deixa comigo, deixa comigo.. 
Daniela: Deixa eu só trocar o banco, deixa eu ver aqui... 
Sandra: Eu fico aqui no meio das meninas... 
Daniela: Vamos organizar aqui, porque esse banco é muito alto...vê se esse banquinho é 
muito baixo pra você? É? Tá...esse é muito baixinho...e ai...você pode sentar nesse 
banquinho aqui ó...deixa eu se esta todo mundo...eu não sei se a elisangela passou pro 
senhor que eu normalmente filmo as reuniões. Porque é...esse trabalho das reuniões eu já 
fazia, né? até a net, que é mãe do wendel que eu atendi já participava. Vocês vão precisar 
dar mais uma apertadinha se não, não aparece não...ou então de repente alguma outra mãe 
fica aqui na frente...que que vocês acham?  
Sandra: Isso ai é um (16:00) pra você dizer que eu sou baixinha e eu tô aparecendo...ha, há, 
há... 
Daniela: I, é gente! Deixa eu ver! Não você tá aparecendo...isso aqui eu coloca mais baixo 
de repente...nao tem problema não. Deixa eu ver aqui... 
Jorginho:há, massinha, amarelo! 
Daniela: Você vai pegar esse outro potinho amarelo é cara?  
Jorginho: hã? 
Daniela: I misturou a massinha!! Essa massinha tá ruim bonitão! Deixa eu te mostrar aqui. 
Essa aqui tá ruim ó...tem ate que jogar fora... 
PAI DO JORGINHO; Vai brincar com o amiguinho lá ó... 
Jorginho: a massinha amarelo! 
Sandra: Você vai usar esse daí? 
Daniela: Eu vou botar a câmera aqui em cima, pra pegar você que é um pouquinho menos 
alta... 
Sandra: aham... 
Daniela: É....deixa eu ver. Agora senta lá pra eu poder ver... 
Sandra: ficou legal?  
Daniela: Quem vai sentar junto com a Sandra ai no baixinho? 
Milena; eu sento  
Daniela: Deixa eu ver... 
Jorginho: verde, verde 
Daniela: ta pegando a massinha verde?  
Jorginho: ó... 
Daniela: Acho que assim dá... 
Jorginho: Verde! Verde! 
Milena: Sentar comigo 
Sandra: A ta entendi! 
Daniela: É tem que ser 2 banquinhos! 
Jorginho: Massinha! Uhulll!! 
Daniela: Ve se esses aqui tão muito pequenininhos pra você Sandra? 
(arrumam a sala para a filmagem) 
Daniela: Ta deixa eu ver!...ai aperta! Deixa eu ver de novo aqui...ai agora deu! Agora deu! 
Continuemos 
Net: Eu sempre chego na ponta mas só acabo no meio 
Daniela: Deu...continuemos...que? 
Net: Eu sempre chego e fico na ponta, mas eu acabo no meio... 
Daniela: É, pior que é né? pera ai que eu já entrei na frente da filmadora. Isso aqui eu vou 
botar no colo, que eu acho que vai ficar mais fácil...Bom, vamos lá...A Márcia estava 
contando de várias novidades, né? do Gabriel e ai eu tinha perguntado se assim, se o que 
ele ta fazendo agora se ele já fazia antes, ai você falou que não...que é novidade e ai eu 
lembro que eu tinha te perguntado a nota dele assim, em termos de fala se... 
Jorginho: O amarelo! 
Daniela: É o amarelo! Se ... 
Jorginho: Socorro! Socorro! 
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Daniela: Qual que era a nota que você dava pra ele antes. Eu lembro que tinha sido uma 
nota menor, né? 7. E hoje você já deu 9. A Sandra te sugeriu você dar uma nota mais baixa 
pra você continuar, mas é claro que você vai continuar. 
Márcia: Mas eu falei que ele, foi o que eu falei pra você. Que ele esta repetindo muito assim, 
pra porque né? o irmão dele tá achando que ele até tá gago, né? porque ele fica não, não , 
não é pra poder começar a falar a palavra, entendeu? 
Daniela: Isso, e ai é...lembra que eu te falei que assim, se dar a criança assim pelo fato de 
estar é...tentando imitar o modelo de fala do adulto acaba as vezes atropelando um 
pouquinho a fala. É claro que a gente precisa acompanhar isso. Você falou que tinha poucos 
dias que ele tava assim, né? tinha uns 15 dias não era isso?  
Márcia: É... 
Daniela: então a gente 
  
 
Vídeo 43 
 
Daniela: Ai a gente já pensa de repente, em um tipo diferente de interação com ele, por 
conta disso. Se bem que ele ainda tá, não tem, ele já fez 3 anos? 
Márcia: Fez 
Daniela: Entendi. Então a gente ainda vai esperar um pouquinho pra de repente mexer 
nisso, tá? Porque as vezes acontece de uma, dessa dificuldade na fala de parecer um certo 
(00:20), um certo gaguejar é...nessa fase pode aparecer, entendeu? E as vezes perma...fica 
assim, por menos de 6 meses ai não fica, mas a gente precisa acompanhar. Deixa eu pegar 
uma casinha pra você também. Toma, pra você poder brincar.  
Jorginho: I! 
Net: Vê se ele brinca lá com ele. 
Daniela: É... 
Net: (00:46) 
Daniela:  que que você acha de brincar um pouquinho com o Jorginho? Vem cá brincar com 
ele Jorginho. Usa todos os seus conhecimentos que você usou com o wendel. 
Net: É...Voce já tá prático! 
Daniela: Você já ta craque! Já pode ser outro ajudante aqui. Bom, ai a Márcia contou todas 
as novidades. A net que falou que não tem muita novidade, mas assim, mas ele tá falando 
bem? 
Net: Ta falando bem. Pergunta muito, inclusive, eu vou contar essa!  
Daniela: Conta! Conta a causa! 
Net:  lembrei essa, lembrei, lembrei...ontem ele vinha da escola e tava chovendo. Ai vinha 
dois coleguinhas na frente, mas ele não conhecia não. Ai ele se engraçou com um né? e ai 
começou..cade sua mãe? Porque sua mãe não trouxe o seu guarda-chuva? Não pode ir na 
chuva não hein! Ai ele deu carona pro garoto, quisesse ir no guarda-chuva dele  
Daniela: Olha! 
Net: ai depois ele veio...mãe, porque a mãe dele não veio buscar ele? Não tá vendo que tá 
chovendo! 
Daniela: Olha! Passando sermão! 
Net: É...é...ai disse pra mãe dele, né? ai ele abraçou o coleguinha e foi até lá perto de casa. 
Ai quando chegou em casa, i, mãe ainda bem que eu arrumei outro coleguinha. Ai eu falei a, 
tá bom. 
Daniela: Olha que legal! E essas coisas todas ele comentou sozinho. 
Net: É comentou sozinho 
Daniela: i,tá demais hein! Tá ótimo! 
Net: é tá uma bênção viu! 
Daniela: I, tem ainda alguma palavra que você não esteja entendendo ele falar? 
Net: Muito difícil.. 
Daniela: Muito difícil, né? 
Net: Muito difícil... 
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Daniela: De repente quando é uma palavra nova, alguma coisa assim. 
Net: É, isso, é...quando é assim, ele conhece alguma coisa assim que ele vê assim, né? Não 
consegue falar...e as vezes que (02:17), mas assim é muito difícil. Agora graças a deus esta 
tudo direitinho. 
Daniela: Maravilha, né? É isso ai. Dona Deise. 
Deise: Oi! 
Daniela: Conta novidade ai pra gente. 
Deise:  É...novidade? não, até que eu não tenho tanta, não tenho novidade nenhuma não...a 
única coisa que ele tem tentado falar assim, é palavras grandes. Assim, aprendendo assim 
um pouco mais, por mais que eu esteja botando a fichinha ele fala os pedaços, mas chega 
pra falar a palavra toda ele só fala o final. Mas as pequenas ele já fala tudo. 
Daniela: ele tá falando assim, palavras de 2 pedaços? Ele já tá falando direitinho? 
Deise: É, 2 pedaços...as outras grandes como Guanabara, Carrefour...ele fala em pedaços a 
palavra completa, mas quando vai falar toda. Ele só fala o final. 
Daniela: entendi. Mas fala o final só o último pedaço? Mas fala os 2 últimos pedaços? 
Deise: No Guanabara ele fala, “bara” e Carrefour, ele fala “four”. Ele fala, mãe você vai no 
“four”?  eu falo, não eu vou no Carrefour...ai eu sempre falo.. 
Daniela: Você pode até falar assim, pausadamente. A, no Carrefour! Fala junto com a 
mamãe! Carrefour! Ai ajuda com as fichinhas. Pode ser que dá 1ª vez ele ainda não fale a 
palavra toda, mas assim, aos pouquinhos, conforme você vai chamando a atenção dele pras 
palavras, né? é mais fácil dele falar as palavras mais completas. Mas com ele assim, qual é 
a nota que você tá dando pra ele tá falando melhor, alguma coisa assim? 
Deise: Eu dou 8 
Daniela: 8? Oba! As notas estão aumentando hein! Que beleza! Você eu tô deixando pro 
final. Que pode ser mais demorado. E com você (Milena)? 
Milena: A ele não tem muita novidade. 
Daniela: Não? 
Milena: É porque ele deu uma parada, agora, é....continua mamãe, papai, ele tá legal. Ta 
indo bem. Bem o som, agora tá bem legal. Agora, os demais eu tô sentindo que ele tá um 
pouco regredindo? Porque ele tava começando, agora ele tá começando a parar! Às vezes 
ele fica com preguiça, mas a gente esta insistindo, entendeu? Na escola, teve reunião, eu 
conversei com a professora pra ir ajudando, porque ele tá...se isolando muito. Na escola eu 
achei que não...em casa ele tá assim, agitado demais! Ta muito! Corre a casa e tudo! Lá na 
escola eu achei que também ele pudesse tá né? Na escola disse que ele se isola...tá 
complicado...é...então eu acho que isso tá atrapalhando um pouco, porque assim, na hora 
de explicar as coisas ele quer falar muito baixinho. Só assim, mesmo se ela perguntar e 
insistir, ela fala Milena, eu insisto, eu insisto com ele! Mas fala muito baixinho. Não 
quer...nao quer brincar...tá bem difícil. Ele tadinho, tá bem, tem até que conversar com a 
Claudia, porque as vezes eu me consulto com ela. Ta demais! 
Daniela: Ela falou alguma coisa de diferente? 
Milena: Não. Porque assim, eu tive a primeira consulta ela pediu o laudo da escola. Ai a 
escola já me deu. Só que agora eu tenho que conversar com ela, trazer pra ela. Porque  a 
gente tem, tal conforme a gente tava conversando, ela falou então na escola ele deve estar 
também, né? Já que em casa ele tá demais, então na escola, vamos ver como que ele esta 
na escola. Tá ao contrario! Na escola, enquanto que eu tava achando que ele estava...ela a 
medica, a médica, a professora disse que já reconhece ele pelo andar na escola. Se ele já 
sai, se ele falar oi, mesmo que ele tenha falado oi, ela sabe que vai, que ele vai dar um. Na 
aula ele vai ficar legal. Quando ele já chega de cara fechada, ela já sabe na aula ele quer 
sentar lá no final. Ai ela tem a assistente, né? que a assistente tem que ficar...uma tem que 
ficar só com ele. Se não ele não pega. Eu não sei que que tá acontecendo. 
Sandra: Não é (05:53)? 
Milena: Não, ela disse que tem que (05:55) só que ele é difícil...sinal de vamos dizer, vamos 
cobrir? Ele não vem, ele quer fazer do jeito dele, quer fazer linhas. Ou quer fazer do jeito 
que tem que fazer. Ela falou que até então ele tava legal. Ela vamos fazer assim, ai 
ele...lógico, ele não faz certinho, mas ele ia...agora não, ele quer fazer do jeito dele, mas 
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tudo bem, ela tá conversando com ele, se não você não vem, fico lá tentando maior tempão, 
ele não quer nem deixar botar...vamos fazer isso, isso, isso! Pra gente seguir? Ele não 
deixa...nao quer, não quer, não quer...desenhar, pintar. Eu fico estranhando porque tava 
começando uma....agora ele tá...regredindo... 
Daniela: É, você tinha comentado... 
Milena: É...comer, ele comer ele come sozinho, desde os 3 anos dele. Nunca...eu botava a 
comidinha dele, sempre o irmão que...eu achei que ele queria imitar o irmão, ai ele sentava 
comia. Não quer comer. Agora só se eu der, então tem que (06:46) ai chega na hora da 
escola eu sento com ele, vamos lá Daniel, eu divido com você. Porque ele colocava rápido, 
ai eu pensei assim,quer ficar sozinho, né? então senta ai e fico, eu vou, fico, fico, fico, fico 
ele nada. Não bota a mão na comida. Se segura.  
Sandra: Mas é o almoço da escola? 
Milena: Não. Da escola ele só tem o lanchezinho 
Sandra: Porque o meu em casa, ele come sozinho...só que esse ano, a professora tem 
mania de dar na boca dele , pra ele não ficar se sujando. Quando ele tá chegando em casa, 
ele tá querendo que eu dou comida na boca pra ele. Ai quando eu vejo que ele tá meio 
doentinho eu dou. Ai quando eu vejo que não, eu digo, não você vai comer sozinho. Você 
sabe! Porque as vezes a criança fica com uma preguicinha... 
Milena: Não, ele pega 1 hora, mas eu dou sempre a comida. Não tem essa necessidade de 
comer, só o lanche deles que eles levam, de comer comida no colégio não. 
Daniela: Tem alguma coisa de diferente acontecendo assim? 
Milena: Não é...algumas coisas assim dele a gente tá sempre notando de diferente, mas 
coisas boas....infelizmente não... 
Daniela: É, então vamos fazer o seguinte? Como eu não tenho dito ainda com você, eu tô 
pra tirar férias agora em julho... 
Milena: Não você falou perto do dia das mães. 
Daniela: É, e ai, eu vou ver, nessa quarta-feira que passou eu não conseguir acertar minhas 
férias que teve um probleminha lá no DP, mas se eu não conseguir tirar férias agora minha 
mãe talvez precise antecipar assim, porque a gente descobriu lá outras coisas no exame 
dela e talvez ela precise já começar essa semana. Então se eles demorarem a resolver esse 
negócio das minhas férias. Eu vou ter que entrar de licença porque eu não vou poder vir, 
é...mas quando eu voltar. Eu vou querer vê-lo de novo, pra de repente ter uma primeira 
impressão. Porque eu cheguei a vê-lo umas 2 vezes aqui na sala né? 
Milena: Foi, que ele não quis fazer, né? o trabalho (08:33) 
Daniela: Isso, mas ai eu... 
Milena: Foi até por isso que você  mandou ele pra Claudia. 
Daniela: Foi. Pra eu ter uma nova impressão mesmo, de repente trazer algumas orientações 
especificas do caso dele. Porque aqui a gente acaba trabalhando com orientações gerais. A 
não ser que ele já...vinha atendendo antes, né? que eu já tenha mais tempo conhecendo ai 
eu jpa dou orientações mais especificas, tá? É...seu nome é? 
Alex: Alex 
Daniela: Alex, seu Alex. Não sei se a Elisângela te passou qual que era a proposta do grupo, 
como é que começava, mas assim. Eu vou passar rapidinho, esse grupo eu fiz, de....de não 
vou nem dizer exatamente de orientação, mas de discussão com os pais, ai é com os pais 
mesmo. Só que na verdade, quem normalmente vem são as mães, né? é...mas tá aberto 
aos pais, familiares de uma maneira geral. Só que quem normalmente, quem esta disponível 
são as mães, i, pra gente poder conversar um pouquinho sobre as questões de 
comunicação. De fala, que é essa queixa que os pais vem trazendo com relação aos filhos. 
Então todos os familiares estão participando aqui, é porque chegaram aqui dizendo a meu 
filho esta falando um pouquinho, a meu filho na esta falando nada. E, tal. E ai eu pensei em 
seguir com essa proposta de discussão com os pais, pelo seguinte, porque os pais têm 
muito mais oportunidade de estimular do que a fono, meia hora por semana, né? Claro, que 
isso não quer dizer que depois da gente concluir, né? Essas discussões do grupo, que a 
criança ainda pode acontecer da criança ainda precisar mais um pouquinho de intervenção e 
ai eu entro com o atendimento direto com a criança. Mas nisso de fazer esse grupo de 
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discussão eu consigo, é...antecipar bastante o desenvolvimento da criança. Porque não 
basta eu fazer com a criança aqui se isso não tá sendo... 
Alex: Acontecer em casa 
Daniela: né? não ta acontecendo em casa e tal.  Ou ainda, é...a criança vai levar mais 
tempo, né? pra desenvolver certas coisas. Então tem o caso da net que eu sempre gosto de 
usar. A Net participou do primeiro grupo e assim, não houve muitos atendimentos meus 
diretos com o wendel, né? Mesmo depois que já tinha concluído o grupo, quando ela vinha 
aqui. Eu ainda fazia alguma é...alguma atividade com o filho dela, mas era mais pra mostrar 
como poderia ser feito em casa. Então ai eu perguntava, ta fazendo isso? Ta fazendo 
aquilo? A não tá. Isso tá. Então estimula mais isso, isso já não precisa tanto, então eu já 
tava pontuando exatamente com o que ela trazia de novidade. Porque a criança não é só 
aquilo que eu vejo aqui. A criança é mais do que isso, porque ela... 
Alex: O dia a dia em casa 
Daniela: Né? o dia a dia em casa etc e tal. Então, a proposta surgiu disso de...é...ganhar 
tempo com a criança? Pra criança melhorar mais rápido, da criança melhorar o vínculo com 
os pais, né? dela estar falando mais, de trabalhar essa espontaneidade dela pra falar, pra 
comentar etc e tal. Então, a proposta surgiu daí, é...e até pelo fato de ser uma proposta só 
com os pais. Por isso até que eu tinha sugerido que viessem só os pais e não as crianças 
porque é mais difícil de ter atenção. 
Alex: É, ela não me passou. Oi? 
Jorginho: (12:03) 
Daniela: I....é o potinho! Ainda tá usando essa massinha? Que que você quer? Você quer 
esse brinquedo aqui? Eu vou te dar então, mas vamos fazer o seguinte vamos guardar o 
resto? A casinha? Guarda a casinha lá antes. A chave da casinha. Ai depois eu te dou esse 
aqui, tá bom?  
Jorginho: A casinha 
Daniela: Eu vou te dar, mas pega a casinha lá pra mim... 
Jorginho: Verde 
Daniela: A verde, a massinha com a tampinha verde. Você quer me dar? Eu vou deixar aqui 
no cantinho então. E...ai, assim, uma pergunta que eu tinha pra fazer pro senhor. O senhor 
veio assim, de forma espontânea ou veio sem...quer vir mesmo  
Alex: Não... 
Daniela: Porque acontece... 
Alex: A minha dificuldade claro, vim porque (12:59) é importante ouvir, até pra saber. Como 
você mesma acabou de falar agora né? você não vai ser diretamente, 24 hr com ele o elo de 
ligação dele é eu, e a mãe no caso. Então você nos ensinando o que que dá certo, o que 
que dá errado pra trabalhar ele, ele vai melhorar mais do que só uma consulta contigo. 
Daniela: Isso é verdade 
Alex: Então é bom pra mim também tá aqui hoje, pra mim poder aprender o que que eu 
posso tá puxando ele, que que eu posso tá ensinando a ele a melhorar a fala dele, 
entendeu?  
Daniela: Entendi 
Alex: Eu já acho que ele melhorou muito quando foi pra creche, porque ele tinha muita 
dificuldade antes de ir pra creche. Ele melhorou bastante e a...(13:33) 
Daniela: Deixa eu só fazer uma intervenção com ele...Jorginho, vamos fazer o seguinte? 
Vamos guardar primeiro aquela casinha, e daqui a pouquinho a gente pega essa, tá bom? 
Pega aquela casinha ali pra mim, ó...por favor. É...to fazendo essa intervenção, porque eu 
não podia deixar de fazer... 
Alex: Claro.. 
Daniela: Até pra reforçar o que eu orientei a elisangela também. Pega essa casinha pra 
mim, por favor. Ela me contou de algumas dificuldades. Você vai querer pegar aquela ou vai 
querer brincar com essa?  
Jorginho: As duas 
Daniela: As duas?  
Jorginho: Verde! 
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Daniela: É o verde, o azul... 
Jorginho:  Verde! 
Daniela: Então, ó você vai ficar com essa casinha então eu vou guardar a outra, tá? Pra 
você brincar com um brinquedo de cada vez.  
Jorginho: O paiê! 
Alex: Oi 
Daniela: É...entao é exatamente isso, essa tinha sido uma das coisas que eu tinha 
conversado com ela, assim, que ela contou que tava difícil pra ele guardar brinquedo, contou 
algumas coisas de comportamento e ai eu falei com ela pra ela sempre combinar com ele 
isso. Quer um brinquedo? Ok. Mas então a gente vai guardar o outro. 
Alex: Vai guardar o outro.  
Daniela: É...que mais? E ai, já que o senhor começou comentando algumas coisas né? do 
que ele já teve de diferença quando entrou na creche. Desses tempos pra cá, alias, antes, 
como é que o senhor via o... 
Alex: Jorge... 
Daniela: O Jorginho se comunicando, tentando falar as coisas 
Alex: Com muita dificuldade, fiquei preocupado muito a principio, porque eu identifiquei logo 
que ele tinha um problema na fala.  
Daniela: Aham 
Alex: Já vi que era, eu tenho um outro filho. O outro já tem 19 anos, e esse tem menos 
dificuldade na fala, mas depois de uma certa idade ele melhorou. Então eu achei que no 
começo, eu fiquei muito apreensivo. Achei que tinha necessidade, que ele tinha que ir pra 
fono o mais rápido possível, ele tinha dificuldade mesmo. Então foi, passou o tempo, teve a 
idade de chegar pra ir pra creche, colocamos ele na creche ai deu uma melhorada. 
Daniela: Aham 
Alex: E agora reforçando, mais comportamento...como ela falou a palavra inteira ele corta a 
palavra. Ele fala as duas ultimas silabas. As vezes corta a primeira, as vezes corta a do 
meio... 
Daniela: Aham. É porque eu tinha mostrado pra elas, não sei se a elisângela chegou a pegar 
essa reunião, talvez não, porque ela teve dificuldade pra vir. 
Alex: É 
Daniela: Né. então, o que eu tinha dado de sugestão...era fazer mais ou menos assim, pegar 
é...quando ela, a Deise comentou das fichas. Eram...eu uso essas fichas mais pra...mas em 
casa vocês podem usar moeda, então pra diminuir essa, a chance, né? Da criança cortar, 
picotar as palavras. Então, como se fosse brincar de escrever com a criança, as palavras 
com as fichas, né? claro que não vai brincar de escrever com letra, com crianças dessa 
idade, mas com fichas. Então a vamos escrever? Vamos lá, Ca-va-lo....muito bem! Pra que 
isso? Pra criança perceber cada parte da palavra, pra ela poder perceber, há, é...que existe 
diferença entre o que ela tá falando e como é a palavra. Isso facilita muito, isso também a 
gente usa, pra ajudar a criança a formar a frases. A, eu vou comer. A muito bem! Vamos 
escrever outra frase? Eu vou tomar banho. I, olha só que frase grande! Olha só quanta coisa 
a gente falou! Aqui! Nossa! Ou então da palavra mesmo...a, cavalo...olha que palavra 
grande! Tem quantos pedaços, vamos contar? 1, 2, 3...ai trabalha não só os sons das 
palavras, mas também, noção de quantidade que alguns de repente não tem... 
Alex: Jorginho tem muita... 
Daniela: Tem?  
Alex: tem! Jorginho conta até 10, sabe contar...a,e,i, o, u... 
Daniela: Mas assim, ele sabe falar de 1 até 10 ou ele sabe contar, 1, 2, 3, 4, 5,... 
Alex: Eu...ele só tá mostrando pra gente falando. 
Daniela: Isso, talvez ele não tenha essa noção de contar 
Alex: ele conta com o dedo também, com o dedo é a noção de quantidade, né?  
Daniela: como é que ele faz? 
Alex: 1, 2, 3 
Daniela: ele abaixa cada dedinho, certinho? 
Alex: é ele coloca as mãos assim, não abaixa todo, mas sinaliza que tá...1, 2, 3 
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Daniela: Entendi... 
Alex: Pode ser que possa forçar mais pra ele abaixar, pra identificar com 1 a 1.. 
Daniela: É, pode ver se ele conta as coisas. A, vamos contar aqui quantos sapatos tem, o 
meu, da sua mãe e do papai.  Né? O seu, do papai e da mamãe. 
Alex: Se esforçar pra fazer o certo mesmo, né? Nunca ficar na dúvida no caso, né? 
Daniela: É não. 
Alex; Ver se ele ta entendendo que que é quantidade e estar no falar... 
Daniela: É, é...na verdade não vou dizer exatamente certo e errado, é...mas assim,  
Alex: É pra gente poder ver qual é a dificuldade dele, no caso.  
Daniela: É, vai ajudar, a tirar a dúvida...e o outra que vai ajudar a ele, vai estimular ele a 
contar as coisas. Ter interesse de contar as coisas e tal...entendeu? Porque ele vai precisar 
disso pro resto da vida, né? Então é uma habilidade que a gente já pode treinar desde já. É, 
o senhor me lembrou de uma condição que o senhor falou, de ser certo e errado. Ai eu 
lembrei, né? É...deixa eu só fazer uma pequena correção, quando o senhor falou assim, 
é...a gente tá aqui pra você dizer o que é certo e o que é errado. Na verdade, eu não diria 
isso não. Eu tô aqui pra assim,... 
Alex: Não, eu digo assim,no processo dele melhorar a fala. 
Daniela: Não, eu sei. Eu só colocaria de uma outra forma. Assim, é...talvez eu esteja aqui 
pra ajudar pra gente pensar junto o que que facilita a fala da criança e o que que não facilita. 
Pra tirar um pouco assim, esse rótulo de certo e errado, porque, eu não quero que vocês 
pensem que  a maneira como eu tô sugerindo que vocês façam e a maneira que como 
vocês fazem não é errada. Na verdade, não. Porque os pais sempre fazem o melhor que 
podem e dentro daquilo que sabem, aqui de repente eu chegue com...é...ideias novas, né? 
sugestões novas, pra vocês juntarem com aquilo que vocês sabem e ver o que funciona 
melhor e o que não funciona também pra gente poder trocar pelo aquilo que funciona 
melhor. Então assim, o senhor me deu mais ou menos um parâmetro de como as coisas 
estão acontecendo, né? com o Jorginho, que ele já esta falando um pouquinho mais. O 
senhor brinca com ele?  
Alex: Demais 
Daniela: É? É...to pensando, é porque é a primeira vez, mas eu fiz com a elisangela, mas o 
senhor viria um dia pra eu não junto com o grupo né? num outro momento, mas pra eu filmar 
sua brincadeira com ele? 
Alex: Sim 
Daniela: Porque na verdade, isso eu fiz com todo mundo. Fiz com a elisangela brincando 
com ele, fiz com todas as mães. A gente até teve a oportunidade de ver o vídeo de cada 
uma.  
 
 
Vídeo 44 
 
Daniela: Como é que tá acontecendo a brincadeira agora, se fez alguma diferença. A 
Sandra já esta tensa. 
(Risadas) 
Daniela: E ai....já tá...ai meu deus! Que que eu vou fazer desse filme? Vai até treinar em 
casa. 
Sandra: É eu vou treinar né?  
Daniela: É...então nesses encontros todos nós fomos falando sobre temas diferentes e hoje, 
eu pensei em falar sobre como que a gente pode estar estimulando é...com ajuda de 
música, tá? Antes disso, lembra que a gente falou sobre ajuda com o livro. Nem todas 
puderam estar aqui na reunião, só a Sandra e a Márcia, mas eu tô pensando em fazer um 
novo dia de trabalho com o livro, porque eu perdi a filmagem fiquei arrasada. Algumas nem 
tanto, nem ficaram tão arrasadas assim, ficaram até felizes. Mas ai, pra acabar com a 
alegria delas, eu acho que eu vou fazer de novo. Que que vocês acham? Vai valer a 
maioria. O que que vocês acham? Todos acham que é uma boa? 
Deise: (comemora) eu acho bom! 
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Daniela: Democracia, tá? Então... 
Net: Ela tá querendo intimidar, ela disse que tá (01:05) 
Daniela: É...é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Numa dessas minhas leituras, 
ai de material. Eu achei isso aqui, eu achei interessante trazer. Experiências demonstram, 
né? estudos, né? científicos...demonstram que crianças aprendem as habilidades auditivas 
que é tudo que usa com a audição, atenção ao som, perceber o som é...diferenciar os sons, 
tá? Tudo o que a gente usa da audição. Compreensão, compreender o som. Tá? 
É...aprendem as habilidades auditivas e lingüísticas, né? de linguagem, de fala, mas fácil e 
rapidamente quando é, quando estão ativamente engajadas em interações espontâneas 
com familiares. Então quando elas estão participando de interação com os familiares. Então 
olha só a importância dos familiares, não é pouca coisa, né? não é só quando que vai dar 
conta dessas questões. É...durante os trabalhos rotineiros diários, então eu trouxe algumas 
figuras aqui, como que no dia a dia. A gente pode estar estimulando. Eu já lembro, né? de 
ter dado essa sugestão assim, sei que as vezes é difícil e tal, preparando a comida e 
acriança...mãe! mãe! O mãe o mãe o mãe o mãe o mãe! Então assim, de que forma a 
criança pode participar dessa atividade? Né? então, a vou cortar aqui o pimentão. A finge 
que tá cortando pimentão também, ai...com uma faquinha de brinquedo ou uma caneta pra 
ele fingir que é a faca. A, muito bem agora vou cortar o tomate! E aqui o tomate! Vamos lá! 
Vamos cortar! Eu corto daqui e você corta daí. Então assim, sempre tentando colocar a 
criança participando da atividade, claro, sem colocá-la em risco, né? (02:49) etc e tal. Ou 
então, dando pra criança, a vamos lavar a mão, vamos lavar debaixo do braço, no suvaco, 
no cabelo, cadê o cabelo? Mostra pra mim! A muito bem! Lava o cabelo da mamãe, se não 
tiver feito chapinha! É...meio progressiva etc e tal. E ai pede...a isso muito bem! Lava o 
cabelo da mamãe. Agora, vamos passar água. Então, a criança gosta muito de...ela gosta 
muito assim, de ser cuidada, mas assim de prestar também o cuidado no outro. Elas acham 
um barato. Nossa, se falar então. Vamos pintar a mamãe hoje. I, vão achar um barato. Vão 
querer passar batom, de maquiagem. Tá? É...outra atividade, na própria brincadeira que a 
gente já falou algumas vezes, incentivando o hábito de leitura, lendo junto com a criança a 
história. Contando a história pra criança, pra mais uma vez falar pra própria criança que 
existe relação entre aquilo que tá escrito e aquilo que a pessoa tá falando, porque esta 
lendo, lembra que eu falei. E ai mais vocês que estavam no dia do livro, mas a gente é...não 
tem como exigir da criança  ler, né? Quando ela já tá na idade pra ler. Se a gente não deu o 
modelo pra ela antes, entendeu? Se a criança não viu lendo em casa, não tô falando que 
precisa ler (04:05), romance, ai ó...olha hoje eu tô lendo dom casmurro, olha hoje eu tô 
lendo fulano de tal. Não precisa disso, mas você vê que esse hábito existe em casa. Então, 
mas fácil é...mais tarde pra criança adquirir esse hábito é mais fácil também, tá? E claro, na 
troca de carinho e tal, e ai foi bom, você estar aqui hoje, porque é...claro que eu botei mais 
foto de mãe, mas aqui no cantinho tem foto do pai dando banho, porque não são só as 
mães, né? que devem ter os cuidados com os filhos, não é só a mãe que precisa interagir 
com o filho e vocês todas ficam felizes, né? de eu estar falando isso, só lamento muito os 
seus esposos não estarem aqui pra escutar também, mas o senhor foi o privilegiado e aqui, 
claro, não precisa ter interação, brincadeira, estimulação com a criança só da mãe com o 
filho, do pai com o filho ou com a filha. Pode ser todo mundo junto, não pode? Pode montar 
uma brincadeira que todo mundo participe. Não é verdade? E ai eu acho  que assim é muito 
mais bacana. Que ai vai passando pra criança desde pequenininha esses valores familiares, 
que assim, é bacana, que assim, existe prazer em estar todo mundo junto. É possível. 
Entendeu? vamos, lá. E ai, antes de falar de musica, queria falar de estimulação auditiva. 
Que que isso? É estimular a audição da criança, as crianças que são ouvintes, né? Que não 
tem dificuldade pra ouvir elas vão adquirir a fala a partir daquilo que elas estão ouvindo, 
então das vezes que eu falei assim, é....quando de repente, a mãe, o pai, a avó fala 
assim...a, você vai botar o papato! Vai botar o papato! Vamos botar o papato? E ai assim... 
não existe problema nenhum falar com chameguinho com a criança, o que não é ideal é 
falar a palavra errada. A não ser que vocês queiram que a criança aprenda errado, ai depois 
não vem aqui bater na porta da fono não! Que ai é judiação, podia ter ensinado antes de 
outro jeito, né? e tal. Então assim, é...o ideal é já...a você não quer...vamos botar o sapato! 
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Pode falar com vozinha assim, não tem problema. Né? só não pode falar assim, até com 8, 
9 anos porque a criança vai ficar muito infantilizada e ai já não é idade pra isso. Mas pode 
falar com chameguinho, com carinho, que não tem problema. 
Alex: desde que fale certo 
Daniela: hã? 
Alex: Desde que fale certo. 
Daniela: Desde que fale certo. Porque a criança vai falar como ela ouve, se ela escutar 
papato, ela vai aprender que papato, é papato, entendeu? então, é..a importância da 
audição pra fala, é exatamente por isso, a criança que ouve ela vai aprender a partir da fala. 
Diferente da pessoa com uma perda auditiva. Que vai aprender através de uma outra língua, 
com a língua de sinais, né? que é aquela língua visual e não auditiva, tá? E porque a 
importância da audição ainda mais pra frente. Não só pra fala, mas pra leitura e escrita 
também. Porque se eu não ouço direito a palavra, se falaram vaca...no ditado lá. Vamos 
imaginar lá na escola, lá na frente. Professora ditou vaca. Eu entendi faca, eu vou escrever 
errado, tá? Então se a gente, quanto mais estimular essas habilidades, essas tarefas 
auditivas. A gente chama  atenção da criança, mais cedo pra esses sons. Então pra ela 
diferenciar os sons e falar, corretamente, escrever corretamente é mais fácil, tá? Então eu 
trouxe aqui algumas atividades, a gente pode estimular. O som, né? a audição não só com 
palavras, mas a gente pode estimular também assim, com sons que não são palavras. 
Quem pode dar exemplo de som que não é palavra.  
Sandra: Balançar essa chave ai, o chaveirinho.  
Daniela: Dei uma cola horrorosa, aqui, né? 
Sandra: Ué? Nossa, eu tô olhando! 
Daniela: Pois é...esse é um som não verbal, porque não é palavra. Não é fala. Então como 
que a gente poderia estimular, por exemplo, a atenção de uma criança com uma chave 
dessa. Deixa eu pegar aqui essa chave, essa chave aqui tem pouquinha chave, mas eu vou 
tentar com essa mesmo. Então, por exemplo, a criança ta paradinha. Vou usar até o próprio 
Jorginho. E ai eu quero ver se ele procura o som. 
Alex: Na hora! 
Daniela: Na hora, tá? Claro, que criança de 6 meses já procura o som pro lado, tá? Então, 
isso eu tô trabalhando atenção dele, atenção ao som.  
Alex: Na hora! 
Daniela: Certo? Então, eu tô trabalhando atenção ao som. Eu tô trabalhando localização da 
criança por som também, tá?   
Alex: É bom a gente ouvir isso, quando eu tiver (08:53) com o Jorginho, se ele tinha 
problema sério na fala, no começo, se eu tivesse feito isso. Eu já estava mais tranqüilo. Com 
6 meses, eu tinha identificado que de ouvido tá tranqüilo. 
Daniela: É, assim, na verdade, é...existem vários tipos de sons, né? os sons mais finos, mais 
agudos, tipo...piiiiiiiii, e sons mais graves, mais grossos, poooooo....então existe uma 
infinidade de sons, nos testes de audição e no caso de criança são avaliados sons 
específicos, né? de adulto também, mas assim, de crianças, as vezes, quando é muito 
pequenininha a gente reduz o exame, faz só alguns sons bem específicos, porque a criança 
as vezes não tem atenção pra chegar ao final do teste. E ai, pode ser que a cada tipo de 
som. Desde os mais fininhos, aos mais grossos, ela tenha respostas diferentes. Então, por 
exemplo, isso até dá informação pra gente de que a criança não é surda, assim, né? ela de 
repente pode até ter... 
Alex: Que ela tem uma dificuldade... 
Daniela: Que não tem uma dificuldade enorme, isso ai excluí a gente, né? exclui essa idéia 
da gente, mas, por exemplo, dependendo do barulho, tanto se é mais fino ou mais grosso ou 
da intensidade dele, se é baixinho ou maior,né? Mais alto, é...isso vai depender do que você 
tá fazendo... 
Alex: Do teste 
Daniela: Do teste...então, pode ser que você faça um barulho forte com um tambor desse 
lado e ai ele olhou pra cá, fez com o mesmo tambor forte desse lado ele olhou pra cá. Mas 
Pode ser que ele desse lado não ouça e vire das duas vezes pra cá. Porque ai o outro lado 
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que é melhor, ta ouvindo pelo outro. Então assim, 
Alex: Então não é muito confiável...só tem só uma noção 
Daniela: Só isso, não é confiável. Mas assim, dá alguma noção pra gente, mas assim, o 
certo mesmo é pesquisar. Os casos de criança que chegam aqui pra mim e que eu vejo com 
dificuldade na fala, eu sempre peço a avaliação da audição, né? talvez pra uns eu precise 
pedir um tipo de exame, pra outros eu precise pedir outro. Mas eu até, assim, na grande 
maioria das vezes eu já até imagino, não vai dar nada no exame, mas eu não posso dizer 
pra família que não tem dificuldade nenhuma, se eu não tiver o exame. Porque se não fica 
muito fácil, né? Assim, com testes mais simples dizer... 
Alex: ok, ok...não foi feito 
Daniela: Exatamente, exatamente...então é...só pra dizer isso. Então ali pra valer a questão 
de localização sonora. Uma situação do dia a dia, como que pode brincar? Uma brincadeira 
já de criança, de...de esconder...a, é...e ai uma criança vai e...tampa um rosto em algum 
lugar e todo mundo se esconde.  E alguém fala alguma coisa. E a criança tem que procurar. 
Então cabra cega, não tem aquilo? A criança fica vendada e as pessoas ficam falando e a 
criança tem que ir atrás de onde esta vindo o som? Né? ou ainda, uma outra brincadeira, 
que até faz parte de um dos testes de audição. Toda vez que você escutar o 
apito...piii...voce vai jogar o brinquedo na caixinha. Isso tá trabalhando a atenção auditiva, 
né? Ou toda vez, aquela brincadeira vivo ou morto, tem que ter atenção também. Então, 
vivo-morto, vivo-morto, lembra que eu falei que pode fazer isso até com outras crianças? 
Aproveita festa de família, quem não ta querendo ajudar lá na cozinha, junto com as outras 
mães....fala assim, não, não tem problema as crianças estão aqui encima de você eu chamo 
todo mundo pra brincar. E ai todo mundo vai adorar e você vai sair da tarefa de fazer 
comida, entendeu? Pra quem não gosta, e pra já quem ta familiarizado. Ou então de repente 
quando a esposa pede pro marido ir lá pra cozinha, que não sei que ou compra alguma 
coisa no mercado. Não...deixa que eu fico com o menino, eu vou ficar brincando com o 
menino, você vai lá,entendeu? então é uma maneira de fugir dessas coisas ai também.  
ALEX: concordo 
Daniela: Então, uma outra coisa e ai claro, tô querendo trazer sempre algumas coisas assim 
fáceis que tem em casa, não preciso comprar. Vocês sabem que a minha proposta é sempre 
essa. Aqui, eu vou ter um pote de requeijão, tá? Não tô fazendo campanha dessa marca. Eu 
peguei até uma marca desconhecia que nem dá pra ver. Não sei se é mumu, se é mimi, não 
sei que que é...e ai que que pode fazer? Pode pegar esses potes de requeijão, né? que 
normalmente a gente tem em casa né? Ou tem como conseguir com alguém, pode colocar 
um pote, num pote colocar arroz, num pote colocar feijão, no outro pote pode colocar, 
moeda e ai assim, fecha o olho. Quer dizer, antes né? vamos antes. Botei lá o pote com 
arroz, pode ate fazer de outro jeito com a criança. A vamos colocar o arroz aqui dentro, já 
esta estimulando, ta dizendo pra ela que que é arroz? Né? o que que é pote. A vamos 
colocar aqui dentro. Fora que tá montando a atividade junto com a criança, que a criança 
gosta bastante. A...vamos ver o barulho que faz? Tic, tic, tic...i, olha só o barulho que o arroz 
faz. Agora vamos fazer outro com o feijão? Botou o feijão.a  muito bem! Vamos ver o 
barulho, agora? Toc, toc, toc...i, o barulho ai é igual ou diferente? Já tá dando noção de igual 
e de diferente. E de som igual e de diferente também. Porque que a criança precisa saber 
disso? Porque mais pra frente, ela precisa saber que faca, é diferente de vaca e é muito 
parecido. Sabe qual é a única diferença...(14:22) todo mundo coloca a mão na garganta? 
Isso, todo mundo. O senhor também. Vamos fazer o som do “f” continua com a mão na 
garganta Deise. Tu quer quebrar o clima. Coloca a mão...aconteceu alguma coisa? 
Deise: Não. 
Daniela: Não? Vamos fazer agora com o V... 
Alex: Vibrou 
Daniela: A, agora vibrou. E assim, essa vibração é muito sutil ó. Faca, vaca...já...nao sei se 
vocês chegaram a presenciar. O Wendel fez isso durante um tempo, então ele falava 
faca...no lugar de vaca...fala cola no lugar de bola...comecem a perceber a fala das crianças, 
se mesmo que não sejam seus filhos, mas filhos de outros, se não estão fazendo essa troca. 
Então, assim, são sons muito difíceis de...pra discriminar então, se a gente já começa 
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trabalhando com a criança a discriminação de som que não é da fala. A gente esta iniciando 
o trabalho até chegar ate esses sons. Pro Wendel não foi necessário. Entendeu? Mas, por 
exemplo, essa atividade a gente pode trabalhar desde cedo, porque pode mais pra frente 
minimizar uma dificuldade como o Wendel teve, entendeu? Então assim, a vamos ver o 
barulho do arroz, tchic, tchic, tchic...e agora o barulho do feijão....tchit, tchit, tchit....iii é 
diferente....vamos ver o barulho com a moeda agora? I, toc, toc, toc...sei lá...o barulho que 
faz.... 
Net: Olha quer tirar a fralda ó... 
Daniela: Quer tirar a fralda? 
Alex: (15:55) 
Net: Tadinho 
Sandra: ele não é igual ao meu... 
Daniela: É... 
Sandra: O meu fez isso 
Daniela: É vocês estão comentando e eu nem....bla, bla, bla...daqui a pouco eu só vejo a 
cena. O short abaixando e a fralda pra cima.  
Net: ele ia tirar... 
Daniela: É...quer ir lá? Vai lá...tem problema não. Então é uma forma de trabalhar isso. 
Ainda dentro disso... 
Sandra: Dani, pra dar a chave... 
Alex: Rapidinho, só 1 minuto... 
Daniela: Você já vai fazer xixi rapaz...então uma outra forma de trabalhar ainda isso 
é...quero ver a leitura de vocês, ele estava agoniado, né? 
Milena: tava 
Daniela: A, ta 
Milena: Tava meio deslocado 
Daniela: Ta deslocado 
Milena: ele tem quantos anos? 
Daniela: O menino tem 2 anos e pouquinho...eu acho que tem quase 3, por ai... 
Milena: Mas é espertinho... 
Daniela: Não, é...é espertinho, mas é...a fala também tá um pouquinho atrasada e a questão 
de comportamento também é bem mais difícil. É porque o vídeo não usei com vocês, usei 
até na semana passada porque assim (17:01) 
Milena: Até o comportamento dá pra ver nitidamente, quando ele entrou ali, eu já percebi.  
Daniela: Mas não é só de retração não. É, dificuldade mesmo de respeitar limites, etc e tal. 
Mas...dei algumas orientações. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que ele tá 
bem agoniado. Eu acho que não é só de deslocado não. Mas isso é bom, isso é bom. É, 
então uma outra atividade que pode fazer, falei de diferenciar o som e porque que isso vai 
ser importante pra criança. Outra coisa, pode ser trabalhar a memoria desses sons. Porque 
olha, não é raro. Até quando a Deise falou assim, a mesmo usando as fichas, ele só decora 
a ultima parte da palavra. Vocês sabem porque? Normalmente a criança só grava a ultima 
parte da palavra?  
Sandra: porque é a ultima? 
Daniela: Porque é a ultima 
Sandra: Ai fica na memoria 
Daniela: Na memória...muito bem Sandra! 
Milena: O som também, quase que uma fono gente 
Milena: E o som também sai mais forte... 
Deise: E o som é mais forte, né?  é por isso.. 
Daniela: É, mas principalmente por conta da memoria porque é a parte mais recente.. 
Sandra: É porque agora desse DVD que ele falou a frase completa, que você viu...ai tem 
feliz. Ai ele fala só o final. Iz, ele fica, iz, iz, iz...é o feliz na musica, ele fica iz...ai eu fico feliz, 
ai ele iz!  
Daniela: Normalmente é por causa disso ou quando na palavra é...existe uma parte que 
é...por exemplo, é mais evidente ou é mais clara pra criança, entendeu? As vezes acontece 
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da criança começar a chamar a bola de bo...bo...nao acontece? De repente porque o bo, 
é...tem o valor sonoro mais forte que o La...bo...é um som grave, então chama mais 
atenção, entendeu? então, de repente, por essas questões. Questão da memoria. Como que 
a gente pode trabalhar a memoria da criança? De repente tem lá...o barulho do arroz, do 
feijão e da moeda. Ou então vamos colocar 3 bem diferentes que do arroz e do feijão que 
são diferentes, mas não são tão diferentes assim quanto moeda e arroz. Então pode ser 
moeda, arroz quem pode dizer outra coisa? 
Sandra: Milho de pipoca? É igual feijão? 
Daniela: eu acho que vai dar um som diferente.... 
Sandra: Eu nunca fiz. 
Daniela: Vamos pensar numa coisa bem diferente? De repente,  
Deise: Bota Pedra 
Daniela: Que? 
Milena: Pedra 
Daniela: É, pedra, pode ser com pedra...to passando pra elas como que a gente pode 
trabalhar memoria da criança, porque a gente tava vendo que normalmente a criança só 
lembra da ultima parte da palavra, né? porque é o som, é...mais recente na memória da 
criança, então como que a gente pode trabalhar com outras situações já pra trabalhar essa 
memória. Deixa eu só ver se o senhor esta aqui, não esta não...tá...nesse daqui só tem 
(20.00) 
 
 
Vídeo 45 
 
Daniela: Trabalhar diferenciação dos sons com potinho de requeijão ou então aqueles 
potinhos de filme, lembra? Bem antigos, não sei se vocês ainda tem em casa ou qualquer 
outro potinho. Ai coloca alguma coisa ali. Ai mostra pra criança o barulho. I, olha só o 
barulho do arroz. 
Alex: Chocalho, né?  
Daniela: Isso, tipo um chocalho. Olha o barulho do feijão! Não sei que, na, na, na...ai ó é 
diferente o som. I, esse aqui é igual...é diferente. Eu tava explicando a importância disso. 
Lembra que eu falei do faca e vaca... 
Alex: O som 
Daniela: Exatamente...é como se eu... 
Alex: (00:32) vibrar... 
Daniela: Isso, é como se fosse...é...a gente chamando a atenção da criança pra esses sons, 
é....de outra forma, né? de uma forma mais simples, mas mais pra tarde chegar até 
é...chamar a atenção da criança pros sons da fala, entendeu?  Opa! Campo Minado! Campo 
Minado! Opa, pulou! É...então como que poderia trabalhar a memória pra já ajudar nessa 
questão da criança só lembrar do final da palavra, então pegou lá o pote, deixa eu simular 
aqui. Nossa tô com uma coluna de velha danada. Deixa eu pegar aqui, esse....tem esse, tem 
outro por ai? 
Net: Olha lá, no chão... 
Sandra: Olha lá, lá trás.;.. 
Daniela: ótimo! Então vamos fingir que aqui tem sons diferentes....eu não vou botar aqui 
não....deixa eu ver se eu tenho. A, da pra fazer com vocês... 
Alex: Não pode jorginho, Jorge Leandro! Jorge Leandro, tem que pedir não pode pegar. 
Cadê o brinquedo? 
Daniela: I, depois eu pego. Então, vou botar aqui as fichinhas. Vamos ver o barulho que 
tem...todo mundo decorou o barulho? Tá....vamos pegar outra coisa aqui...vou pegar umas 
miçangas, de repente serve...vamos ver se faz um barulho diferente...lembra do barulho das 
fichas...ficou diferente?  
Sandra: Ficou, ficou... 
Daniela: Ó,  
Milena: Não...é parecido, é parecido 
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Sandra: É parecido... 
Daniela: Tá diferente gente.... 
Deise: Bem pouco... 
Alex: (02:23)  
Daniela: Vou diminuir aqui... 
Milena: Agora ficou diferente 
Sandra: Agora sim... 
Deise: Tá diferente... 
Daniela: Trabalhar estimulação auditiva com vocês também... 
Sandra: É, falando nisso, eu acho que eu também não tô escutando muito bem não. Não, é 
serinho, meu marido falou, vai fazer uma audiometria... 
Deise: Não, aquele quando você mostrou primeiro a diferença era bem pouca, agora que 
trocou a diferença ficou maior, entendeu? 
Daniela: É você tem que trazer o exame pra mim, que você ainda não trouxe... 
Milena: (03:01) eu não consegui fazer o (03:02) ainda, eu vou fazer... 
Sandra: Não marcou ainda não?  
Milena: Não, tive lá e conversei com a psicóloga, ela pediu até pediu pra mim 2 semanas  
pra entrar em contato, pra inscrição...(03:13)pra Santa Catarina 
Daniela: Mas você ainda não trouxe nem aquele outro...trouxe? 
Milena: Não, porque é aquilo que você falou eles não dão... 
Daniela: a, eles não liberam o resultado... 
Milena: É eu até pedi pra ela, eu falei pra ela que a....audiometria... 
Sandra: Traz a Xerox... 
Milena: a audiometria porque ele deu alteração, mas não deu alteração... 
Deise: Eles não liberam 
Daniela: hã? 
Deise: Também eles não liberaram.... 
Milena: Não liberaram é...eu falei olha, a fono tá precisando porque (03:29) 
Deise: Porque que eles ficam segurando assim as coisas?  
Milena: Por causa do resultado do BERA, que é divido do BERA e ai não dão ainda 
enquanto não confirmar o BERA...que a gente tem que ver (03:40) 
Daniela: A, agora que eu tô vendo...a... 
Alex: Jorge Leandro! 
Daniela: Jorginho! Ai 
Alex: Aqui Jorge guarda isso ai! 
Daniela: Jorginho, isso aqui eu vou guardar porque você já pegou a outra casinha, tá? Você 
tem aquela casinha ali  
Alex: Vem, meu filho, vem... 
(Jorginho chora e faz pirraça, mulheres conversam) 
Daniela: Mas lá, você me perguntou porque isso acontece lá? É porque, em alguns casos a 
criança não traz, não dá resposta assim certinha como ele (05:08) as vezes algumas 
respostas, por exemplo, exames deixam duvida no profissional e ai o BERA como não 
depende da resposta da criança. A criança fica lá, paradinha...então é como se o BERA 
fosse dar é...uma confirmação do aprendizado. Então, assim, eu já trabalhei com exame de 
audiometria e...esse é um recurso atrapalha muito o andamento do tratamento da criança, 
que na verdade, não existe problema nenhum em você colocar no exame que as respostas 
foram duvidosas. Isso até contribui pra quem esta investigando. Porque se as respostas 
foram duvidosas, pode ser que de repente a criança possa fazer parte do espectro autista 
que a criança não responde direitinho entendeu? Agora, ficar segurando desse jeito não 
pode, entendeu? Que é pra cá... 
Deise: Ela falou que no deles deu tudo ok, que não deu problema nenhum... 
Sandra: Realmente a audiometria dele deu (06:20) depois de um tempo  
Milena: Mas ai eu disse pra ela, é uma demora, já tem 2 meses (06:26) e ninguém.... 
Sandra: Não, mas ai você tem que chegar, dá uma de chata e você (06:32) insiste eu tô 
precisando... 
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Milena: É....conversando (06:34), ela me explicou... 
Sandra: Eu fiz isso... 
Milena: Ela falou vai direto na....nao vai ali na frente não, vai direto na área da psicologia, 
explica que você precisa disso daí... 
Sandra: Não, eu falei assim com ela, eu estou precisando (06:44) quer, o colégio esta me 
cobrando, é...entendeu? ai...mas é o melhor lugar que eu acho pra você fazer, lá no centro 
do rio tem um local que faz, que é pago, mas tá valendo a pena, porque é anestesia geral. 
Sabe o que é geral? Não, eu vou fazer (07:07)... 
Daniela: Sabe o que é geral, é ótimo... 
(07:22 - Mulheres conversam e Jorginho continua fazendo pirraça) 
Daniela: É, só vou pedir pra ele guardar essa casinha que como foi ele que pegou....vem cá 
Jorginho, você me ajuda a guardar?  
(Mulheres conversam sobre assuntos e Jorginho continua fazendo pirraça) 
Daniela: Jorginho, outro dia, você volta...Outro dia você volta Jorginho pra gente 
brincar...tchau, tchau Jorginho! Vai com Deus! Boa semana! 
Alex: Obrigado! Tchau! 
Sandra: Ô soninho! 
Milena: Tá com sono! 
Daniela: Então vamos lá? 
Sandra: Não, mas eu não acho que é pirraça não. Eu acho que ele tem, retardo, um 
pouquinho...nao sou médica...cala a boca!  
Daniela: Não, não sei...mas a questão de comportamento é importante também, mas 
é....existe uma dificuldade de lidar com essa, com esse comportamento que é comum aos 
dois. Mas foi bom, apesar de ter atrapalhado um pouquinho a gente, mas isso foi bom na 
relação dele com a criança. Foi bom, mas eu não sei se vocês ouviram. Ele ligou pra mãe, e 
falou assim, você sabe que eu não venho de novo, né?  
Milena: Eu não ouvi, eu não tava ouvindo.... 
Daniela: Ele não vem mesmo não...não vem... 
Net: Ele ficou com vergonha. 
Daniela: Mas até por isso até que eu perguntei, mas o senhor veio por querer ou veio 
obrigado! 
Milena: É eu não ouvi! A gente tava conversando eu não ouvi... 
Daniela: É, eu perguntei e ele falou que veio, mas ele não veio não. Veio por querer não. 
Porque ele tava preocupado o tempo todo, olhando o celular, tava olhando pra baixo... 
Marcia: É, isso que eu vi...olhando a hora 
Daniela: Cabeça pra baixo... 
Márcia: Com o olhar 
Daniela: E ai...eu tô usando essas informações pra que? 
Sandra: Não, eu fiquei nervosa no inicio que você ficou falando, ai ele...(faz barulho com o 
pé) e eu tava aqui só no meu ouvido...o meu deus...(10:52) 
Daniela: Ele não queria ta aqui, ele não queria. Deve ter sido na compulsória mesmo...é... 
Milena: (11:00) 
Daniela: É,  
Milena: Tem alguns casos que não dá, não dá... 
Sandra: Mas tipo assim eu não entendo, é uma coisa que eu não entendi. Se eu não queria 
estar, porque trouxe a criança? Pra ver (11:10) alguma coisa? 
Daniela: Não, eu não sei...e não, de repente eu acho que foi, não sei. É uma leitura minha 
que eu posso estar bastante equivocada, mas talvez seja pra ele ver como é difícil trazê-lo. 
Porque ele não quer ficar com o menino em casa, pra mãe vir sozinha. E ai, foi bom, porque 
foi uma intervenção que a mãe, conseguiu fazer. Porque as vezes pra não se chatear com o 
marido, vem e traz. Mas foi bom, pra ele ver que ele não agüenta onda, assim como ela não 
agüenta a onda também. E eu sinalizei no inicio, a eu tinha combinado com a Elisângela que 
realmente tava melhor se ela viesse sozinha, porque ele fica mais tranqüilo, se né? mais por 
você mesmo, porque você vai ter que dar atenção pra criança e a atenção, e quer dizer, 
espera-se que você de atenção para o que a gente esta conversando e tal. Não sie que, na, 
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na, na...foi bom, foi uma ótima intervenção.  
Sandra: Mas acontece que quando ele chegar em casa, vai chegar estressado... 
Daniela: Vai, mas...sim... 
Sandra: (12:07) 
Daniela: Não, ele tá estressado, mas...foi desde o início, ele não queria tá aqui não. Queria 
não. 
Sandra: Mas os pais são sempre assim 
Daniela: É... 
Sandra: Bom, pelo menos o meu é...nao sei o de vocês... 
Deise; Vai, vai fala...pera ai que é quase igual o meu... 
Sandra: O meu...nunca! Tanto que ele não vem, já foi convidado. Hoje ele vai ajeitar a laje, a 
pinheira, mas não vem! Também tô nem ai! É bom que eu passeio! 
Deise: Vou fazer o almoço, vou cuidar do quiel... 
Daniela: Isso ai, mas então vamos lá. Então como que a gente pode usar aqui pra...vou usar 
vocês hein! Quero ver como é que tá a memória auditiva de vocês. Então,ó... 
Milena: Foi o (12:52) 
Sandra: Isso ai eu não sei o que que é...que que você colocou ai dentro?  
Daniela: Botei uma chave.... 
Sandra: A ta... 
Daniela; Então porque que é interessante fazer junto com a criança, porque ela já vai estar 
sabendo que que tem ali...tá? então, agora todo mundo vai fechar o olho.  
Sandra: Não vale trapacear...voce também, tá de olho aberto! 
Daniela: William também fecha...fecha os olhos...Deise, você tá roubando Deise, você ainda 
não fechou o olho... 
Sandra: bota a mãozinha...nao abre o olho não... 
Deise: Vou fechar o olho sem botar a mão!se não eu posso ver.... 
Daniela: Tá!  
Sandra: Não, mas eu fechei o olho e coloquei a mão. 
Daniela: Todo mundo ainda de olho fechado net! 
Deise: tô de olho fechado, agora to... 
Daniela: Vou fazer aqui uma ordem, vocês vão me dizer...qual é a ordem dos sons, vocês 
sabem tudo que tem aqui. As miçangas 
Sandra: Miçangas 
Deise: É as miçancas,  
Márcia: As fichas 
Sandra: E a chave! 
Daniela: Isso! E ai Net não vai fechar não?   
Net: A eu achei que já podia abrir... 
Daniela: Não, eu ainda vou fazer a ordem dos sons...voces estão muito trapaceiras...quem 
sabe dizer qual foi a ordem?  
Milena: Primeiro foi a ficha,  
Marcia: Pode abrir o olho? 
Deise: A tem que abrir o olho? 
Daniela: Vamos ver? Primeiro foi a ficha, hã?  
Milena: Segundo foi a chave, não... 
Daniela: Aham 
Milena: E a terceira foi a miçanga 
Daniela: Foi difícil? 
Milena: Não. 
Sandra: Não, não foi difícil. Na hora. Olha só, eu tô ruim de memória...eu identifiquei, mas na 
hora de falar eu esqueci.  
Daniela: Entendi.. 
Sandra: Eu identifiquei, mas na hora de falar eu esqueci... 
Milena: Tá, deixa dar esse... 
Daniela; Ta o que que poderia ser feito? Poderia deixar aberto pra criança ver, sem 
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problemas, você só não ia pode repetir o som na frente dela. Porque se não ia ser memória 
visual...e não auditiva, entendeu? então assim, pra ela saber o que que é...ela pode apontar, 
não precisa dizer certo. Porque de repente, ela não decorou o nome do que que era, e tal, 
entendeu? então ela pode apontar, não tem problema tá? Mas viu como é que pode fazer? 
Então, memória auditiva, com criança pequena só pode ser até 3, estímulos auditivos 
diferentes. Só mais uma idéia que pode ser... 
Sandra: Nossa, eu me decepcionei agora, me decepcionei... 
Daniela: Porque? 
Milena: Calma 
Sandra: Não, porque eu tô com a memória ruim mesmo, eu identifiquei mas na hora deu 
branco. E não é a primeira vez que acontece. 
Daniela: Mas de repente, por ter ficado com a preocupação em identificar e não memorizar, 
entendeu? Pode acontecer ser isso. Então, uma outra forma, eu quis evoluir dos sons não 
verbais né? que são da fala, pra sons...verbais de palavra, então, por exemplo, pode fazer 
pra criança perceber assim, o tamanho das palavras, lembra que eu até falei do uso das 
fichas? Àrvore, prato, camisa, telefone, pra ver e que palavra grande...que palavra pequena. 
Tá...e ai aqui eu vou falar de situações mais especificas que eu até já comentei. Então de 
detecção, pode ser essa brincadeira, de a de...de perceber que teve som...pode combinar 
assim, com a criança. Então, ó, toda vez que eu é...apitar você vai te que fazer uma estatua 
diferente. É a atenção, porque ela tem que prestar atenção quando aparece o som, pra ela 
fazer algum movimento ou falar alguma coisa, entendeu? Ou então, ó...toda vez que eu 
bater palma....voce vai abaixar ou você vai falar o nome de alguma coisa, entendeu? Pode 
combinar. A, toda vez eu que bater palma fala o nome da sua mãe. Ai pode mudar as 
perguntas. Porque trabalha mais uma vez a atenção...compreensão, porque ele tem que 
entender o que você falou pra poder responder certinho, entendeu? tô falando...tá dando pra 
entender como eu tô explicando? Deise ta voando...Deise tá no mundo da lua...entao olha 
só, vou fazer com você...toda vez que eu bater palma você vai precisar falar...é...pera ai...eu 
vou bater palma quando você ouvir a palma você vai falar o nome do seu filho.(bateu palma) 
Deise: Ezequiel 
Daniela: Então agora, quando eu bater palma você vai colocar o dedo no nariz... 
Deise: I, ai não vai não 
Daniela: Ta vendo? Não dentro, por fora.... 
Milena: Não é pra limpar o salão... 
Daniela: Isso! 
Deise: AAAa! 
Daniela: Assim, vocês podem variar da forma que vocês quiserem, de discriminação, 
é...exatamente é essa atividade que a gente fez, de diferenciar, da gente dizer...se o som é 
diferente, se o som é igual, vocês podem fazer...eu falei como que a gente pode fazer com 
os sons que não são a fala. Como que poderia ser com palavras. Poderia falar assim, eu 
vou falar duas palavras pra você. Você vai dizer se é igual, se são...se é igual ou se é 
diferente, tá? Se eu tô falando a mesma palavra ou se não. Claro, a criança precisa ter 
noção de igual e diferente. Então, ó bala, pala, é igual ou diferente? 
Sandra: Diferente... 
Daniela: Diferente...Vaca ou vaca é igual ou diferente?  
Sandra: Igual 
Daniela: Eu acho que com o Wendel eu cheguei a fazer isso, né? Durante um tempo, entoa 
a ajuda a criança a perceber. Igual ou diferente. Então, ela vai precisar disso pra falar a 
palavra correta? Pra escrever certo? Tá? É...reconhecimento uma atividade que pode fazer? 
Eu sei que algumas chegaram a comprar jogo, né? com figura e tal. 
Sandra: Não foi só eu não, ela também... 
Deise: É... 
Daniela: Eu sei então..ou vocês podem, lembra que eu orientei que pode pegar encarte de 
mercado, de farmácia, se não tiver jogo em casa... 
Deise: A o Ezequiel, aquele ele nem pego ele...já falo (18:46), mãe, aqui mãe. Ai traz pra 
mim. A o encarte, que que tem ai Ezequiel? Ai ele vai apontando...leite, carne, ai ele vai 
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falando 
Daniela:Olha que bonitinho... 
Deise: As vezes sem eu...ai eu a, ta...e o biscoito tá aonde? Ai ele vai lá abre o....ai aponta 
certinho onde esta o biscoito. Ai ele mãe, o biscoito... 
Daniela: ótimo! Que que pode fazer? Aqui eu tô usando esse jogo, mas pode ser o encarte. 
Então ó...a eu vou escolher uma coisa aqui pra você procurar hein...a procura pra mim, ai 
não deixa ele ver o seu movimento da boca, porque se não dá pista, se a gente quer 
trabalhar só a audição, não pode ter o visual. Procura pra mim a chupeta...ele não tem que 
entender o que eu disse? Tem que entender e procurar a figura. Tá? Então é mais uma 
atividade...a, então procura pra mim ó...é uma palavra menor hein! Agora procura pra mim a 
uva!....ou pode trabalhar assim, alguns conceitos...a mostra pra mim....as frutas...a ele vai 
mostrar a uva, a maçã...que mais que tem? Morango, melancia...tá? 
 
 
Vídeo 46 
 
Daniela: Agora pega pra mim a chupeta e o telefone, mostra o morango e a banana. Ele tá 
trabalhando memória, não tá? Porque são duas coisas que ele tem que procurar e a criança 
não precisa de memória pra vida inteira?  
Sandra: cadê a banana? Tem banana não... 
Daniela: banana não tem não...entao é mentira....nao tem aqui. Mas assim coisas que você 
pode fazer. Pode fazer com o encarte, ou se tiver o jogo mesmo, entendeu? Pode trabalhar 
também com a associação de idéias....tchanranranran...qual é a fruta que tem um monte de 
bolinha rocha?  
Sandra: A ta 
Daniela: Então você ta trabalhando compreensão que é o...a fase onde a gente quer chegar, 
entendeu? da criança compreender tudo que a gente ta falando pra responder 
adequadamente e se atentar. Então, sempre com uma mesma atividade pode usar varias 
formas, ta? Ou ainda pode, vamos montar uma história com a figura que a gente achou?  
Milena: I, uma historia é ótimo!  
Daniela: Não, não é uma historia traumática não...de livro não... 
Sandra: (kkkkk) 
Daniela: Mas assim, inventar, na verdade pra gente é formar uma frase, mas de repente não 
vai falar pra criança. Vamos formar uma frase...vamos montar uma historia? O, a gente 
achou a figura da melancia, da arvore, da cobra, vamos montaR? A, eu acordei um dia, 
debaixo da arvore da melancia....criança adora coisas assim que não tem nada a ver. E eu 
também adoro coisas que não tem nada a ver. Eu acordei um dia debaixo da arvore de 
melancia, ai, que que aconteceu com a cobra, que que a cobra fez? Ai é pra criança, de 
repente criar...a, a cobra comeu a melancia ou comeu você, kkk 
Deise: Coitado do menino, é muito traumático... 
Sandra: kkkkk 
Daniela: entendeu? então, olha só quantas coisas a gente pode desenvolver? E fora que ta 
desenvolvendo a criatividade da criança e a nossa também, né? tá? É...então a gente falou 
de todas essas possibilidades. Compreensão a gente também pode trabalhar com livro não 
pode? Então, por exemplo, é...naquela outra sessão a gente falou das varias formas que a 
gente pode usar o livro. A gente pode usar o livro lendo a historia, e ai assim, a quais foram 
os personagens da historia? Quem que apareceu né? essa idéia do personagem é mais 
difícil de entender, mas quem que apareceu na historia? E se a criança não responder nada, 
olha, a gente viu o cachorro...quem mais? Ta trabalhando memória também, porque ela ta 
tendo que resgatar aquilo que ela ouviu de você contando, quem mais? Tinha mais outro 
animal? Ta trabalhando conceito, porque cachorro, animal e outros animais, tá? A, apareceu 
todos eles lá...cachorro, girafa, elefante e a jibóia... 
Sandra: o sapo 
Daniela: O sapo...a muito bem. Que que a jibóia fez com o sapo? Pode ser que a criança 
não construa isso sozinha...ai você da opções. Lembra quando a gente falou daquelas 
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opções de perguntas? A, jibóia comeu o sapo ou deu uma flor pro sapo? Uma e a resposta 
certa a outra a gente inventa...a, deu...flor pro sapo. A, muito bem! Então é como se você 
revisse a historia com a criança, ai você esta trabalhando mais uma vez com a memória, 
compreensão... (03:37), é...então varias coisas que você pode trabalhar. Não só pro 
desenvolvimento da fala, da compreensão oral, da compreensão da fala...da fala e da 
compreensão da fala, mas também da leitura e escrita. A criança não precisa entender 
aquilo que ela lê? Então, quando você, é...faz essa recuperação das informações, você meio 
que acostuma a criança a fazer isso, pra entender que qualquer material que ela tenha que 
lidar, seja ela oral, né? daquilo que ela ta ouvindo ou do escrito também. Então olha só 
quanta coisa a gente pode trabalhar. A gente pode usar varias coisas, varias coisas...e ai 
aqui eu falei do uso da música. Eu ate tinha pensado da gente tentar criar musica junto, eu 
adorava fazer isso na época da faculdade porque tinha umas coisas assim difíceis pra eu 
saber e que eu não sabia, por exemplo, função de musculatura...é...função de nervo, e isso 
caia muito, isso cai muito em concurso e quando eu tava, quando eu tava no meu ultimo ano 
de faculdade...eu queria passar em concurso publico. Eu precisava saber isso de qualquer 
jeito, só que eu não tô entendendo isso, então eu vou ter que decorar. Então, vamos 
decorar, é o jeito de fazer musica. Ai uma vez eu estudando pra uma prova da faculdade, 
por exemplo, eu inventava musica, de outra matéria que não tinha nada a ver. Ai sabe 
aquela musica do Caetano Veloso? É...sozinho...ta nan nan, claro que a gente cuida. 
Sandra: A, sei... 
Daniela: AI, eu falei assim, tava estudando musculatura da face. Ai tem músculo temporal, 
é...(05:18), né?  
Sandra: Nossa, que nome 
Daniela: É que fecha a boca, esses dois fecham a boca. E ai, e outros mais né? (05:24) não 
sei que lá...ai como é que eu vou decorar isso? Ai, me veio a musica do Caetano Veloso, 
né? ai eu pensei assim, quando eu fecho a boca é claro que o (05:32) cuida, (05:35) coloca 
minha boca pra fora. Mas o temporal fecha minha boca também, ie, ie, ie, ie, e depois retrai 
também. Então eu comecei assim, porque... 
Deise: ficava na mente 
Daniela: Eu não esqueci nunca mais. 
Deise: A música é uma coisa que cola.  
Daniela: exatamente 
Deise: O corpo não esquece. A gente não esquece 
Daniela: Exatamente. Eu fiz de inervação também, já com outra melodia, né? da...qual é o 
nome dela? Aquela alta bonitona que canta axé? É...Ivete Sangalo 
Milena: Ivete Sangalo 
Daniela: É...aquela música me abraça, me beija? Me abraça e me beija...ai eu fiz assim, 
com o  (06:15) sinto o seu beijo, e tenho força também pra depois mastigar, por você (06:21) 
e quem sabe depois provar, mas isso só nos deixa...(06:25) oooo, o motor do (06:27) vai 
emendar pra sua faringe e seu (06:33) ele é que vai me ajudar...oooo, sensibilidade, ele vai 
me dar também. Como a (06:41) da língua, mas o hipoglosso o que ele vai fazer? Ele vai 
mexer a língua pra mim e pra você! 
Milena: Nossa! 
Daniela: então assim, eu usava as canções dos músicos, por exemplo, o hipoglosso é o que 
movimenta a língua. Então é...se a musica era me abraça e me beija, e ai o (07:04) que não 
entende essa parte da musica, né? beijo a movimentação da língua, vai mexer pra mim e 
pra você, entendeu? então, o...usava dessas funções da musculatura e associava com a 
melodia da musica e decorei. 
Sandra: e deu certo 
Daniela: E deu certo...entao, né? então o que que vocês podem fazer? Se, não sei se de 
repente a gente vê um momento pra treinar isso, mas não pensei em me estender muito 
com isso hoje é...mas o uso da musica, né? Tudo que vem pelo caminho da audição vai 
facilitar bastante a produção, tô vendo certo? A produção da fala da criança, vai ajudar em 
leitura e escrita também porque a gente esta usando agora pra ajudar a fala. Mas, por 
exemplo, a criança mais tarde quando ela já estiver escrevendo. De repente pode ser legal 
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pro William, não sei se ele ta com dificuldade em leitura e escrita, mas assim escrever a 
musica que esta ouvindo. Porque a criança não tem que saber cada palavra? Tá? Então 
escrever a musica de ouvido, isso ajuda bastante porque tem que prestar atenção. Tem que 
ver o que ela compreendeu. Fazer com que ela perceba outras palavras, tá? Então o uso da 
musica, a criança tem interesse desde cedo, né? Acho que todas vocês já colocaram algum 
dia a criança pra escutar uma musica e tal. É uma forma... 
Net: O Wendel adora musica! 
Daniela: É? Então... 
Net: O pai dele bota uns forros lá menina! 
Daniela: Ele dança? 
Net: Ele dança. 
Sandra; Ele gosta de forro? 
Net: Ele dança...ele...o pai dele adora um forro, ai bota lá uns CDs lá. Ai ele dança, ele pula, 
ai vem me chamar, vem mamãe, vem dançar... 
Daniela: E você? 
Net: A, as vezes eu vou dançar com ele...as vezes não. 
Daniela: A dança mais com ele. Faz coreografia da musica, porque assim, o interessante. 
Porque assim a coreografia da musica ajuda a criança a entender o que que tem na musica. 
Quais são as palavras que tem na musica entendeu? você lembra de alguma musica assim 
de forro?  
Net: Assim, de...de forró eu não gravo não. Como é que é aquela que ele gosta?  
William: (09:03) 
Daniela: Não, não precisa lembrar do nome da música não, mas canta a música.... 
Sandra: Canta um pedacinho 
Márcia: Canta um pedacinho.. 
Wiliam: É...é aquela parte que, que o cara canta lá e o cara fala assim, é...chama a (09:17) e 
assim ele já começa a dançar...é assim que ele gosta! 
Daniela: Qual que é?  
Net: Não é essa daí não. 
Wiliam:  É sim... 
Daniela: Mas qual é o pedaço da música? Repete pra mim, pra eu entender... 
Sandra: Ai a net não quer que cante, você não entendeu?  
Daniela: A você não quer que cante? 
Sandra: ela não quer que cante...ela ficou meio constrangida... 
Márcia: Tem palavrão na música? 
Sandra: tem palavrão na música! 
Márcia: Tem palavrão na música? 
Net: Não, não é um palavrão, é que é...é tipo da música que é assim a gente ouvindo assim 
parece um palavrão, mas não é... 
Sandra: Mas olha isso é normal, o meu agora esta querendo dançar aquela musica do 
naldo, em cima, em cima, em cima....só que tem uma parte que não é pra criança que ele 
fala, não chega a ser um palavrão. Ai ele quer porque quer ficar escutando e ficar 
dançando... 
Milena: Mas as músicas dele, é muito assim...tem (09:54) , né? 
Daniela: É 
Sandra: Assim, na rua as vezes, eu fico ate trocando pra ele não ficar colocando no celular 
porque eu fico também com vergonha. 
Milena: É, isso ai 
Sandra: por isso que eu já entendi ela...porque o meu também (10:04), ai meu deus, fica 
cantando no meio de todo mundo! 
Daniela: Então vamos pegar como exemplo, essa musica do Naldo, né? É...alto em cima, 
alto em cima, alto em cima...em cima, em cima, em cima... 
Milena: É, e ele levanta a mão pra cima... 
Sandra: Em cima, em cima, em cima... 
Net: É ele faz isso também 
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Daniela: É já dá uma noção pra criança de em cima, em cima, em cima...e ai o que que 
pode fazer com a criança? 
Sandra: Olha, com o Gabriel eu não ensinei...eu até que fiquei assim, foi sozinho...ele 
fazendo assim. Olha ele sabe o que que é em cima... 
Deise: É ele também é...(faz o movimento pra cima) 
Daniela: Então como que pode brincar com ele? Em cima, em baixo....em cima, em 
baixo...já esta dando o contexto, em cima e embaixo...entendeu? vocês podem modificar as 
músicas. Vocês querem brincar de modificar música. Da gente inventar? Ou então, até 
assim, por exemplo, já aconteceu eu acho de repente a Sandra....é...a net, de de repente até 
tem uma coisa pra falar com a criança e eu falar de forma cantada. Sabe? sei lá,  a....isso 
não vai pegar agora naooo! Sei lá sabe... 
Net: (11:04) isso 
Daniela: hã?  
Net: Você esta falando, eu faço isso! 
Daniela: Não... 
Net: Não, é que as vezes ele começa a cantar, ai ele começa de pirraça com alguma coisa, 
né? ai eu canto invertido pra ele. Olha, eu vou te pegar daqui a pouco! Ai ele fica olhando 
pra mim. Ai ele repete!  
Daniela: Mas funciona. Funciona... 
Net: É... 
Daniela: Ou então assim, é...se tiver que descrever alguma coisa que vocês estão fazendo 
pra criança, a, agora eu vou pegar essa blusinha e vou botar agora no seu bracinho. 
Levanta, levanta, levanta, levanta o braço, sabe? algumas coisas assim, entendeu? que 
musica que você pode inventar Deise? 
Deise: Ai... 
Daniela: Por exemplo, alguma coisa que você aa....lembra que você falou de colocar o 
short?  
Milena: Aham... 
Daniela: Você chegou a fazer com o boneco?  
Milena: Fiz, fiz... 
Daniela: Funcionou? 
Milena: Ele agora faz sozinho... 
Daniela: Olha! 
Milena: Sozinho 
Daniela: Tá vendo como tem que puxar as novidades... 
Milena: É, isso ai...me desculpe já faz... 
Sandra: Não, é...eu tô tentando um boneco, só pra gente poder usar o boneco... 
Milena: Ele tem, mas ele tem...ele ganhou um chaves grandão! 
Sandra: Falar em boneco, falar em urso, que ele tá fazendo a coleção né? dos 
backyardigans. O urso é pra menina filho, estragando o garoto. Ai eu falei, não deixa porque 
ele pega os ursos e ele fica tipo querendo falar e você esta atrapalhando... 
Milena: É, tipo conversa, é... 
Sandra: Porque na minha Irmã tem um ursinho, mas ele agora quer o backyardigans. Não 
urso não, urso é pra menina. 
Daniela: Ai gente, traz seu marido aqui de volta traz... 
Milena: Brincadeira 
Sandra: (12:32) 
Daniela: Pra eu fazer umas intervenções com ele.  
Net: O wendel brinca com os ursos lá. Tem muito lá em casa. Ele pega e bota roupa neles, 
bota short, bota camisa. Ai eu deixo sempre lá em cima, ai quando ele cisma, ele vai lá e 
troca de roupa deles. Pega o short dele novo, ele pega troca o short, bota camisa, bota 
boné. 
Sandra: Até com o boneco do patati-patatá, ele não implicou? Falou que era pra menina. Eu 
falei, isso é boneco! Não! NO aniversario dele eu vou chegar e vou comprar (12:58) vou 
chegar em casa com o boneco! 
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Daniela: Olha que atrevida! A Sandra é atrevida! 
Sandra: A , ele quis, eu comprei...(13:07), mas ele queria aquele grandão assim... 
Milena: É... 
Sandra: Oi? Você não gosta não? 
Deise: O Ezequiel não gosta dessas coisas não, ele fica fugindo... 
Sandra: É, mas você tem que (13:20) e guardando...pra brincar 
Deise: Ta fugindo, ta fugindo dele... 
Daniela: E... 
Deise: Tao pequenininho... 
Sandra: Ele sempre gosta de brinquedo grande... 
Daniela: É (13:29) e acaba falando assim, você não é pequenininho? Então tem que ter 
brinquedo pequenininho...ne? É....me fala só uma coisa, quando você usou essa estratégia 
com o wendel de falar cantando também, ele é...você conseguiu chamar a atenção dele. 
Assim, pra ele perceber o que você estava falando... 
Net: É...ele presta atenção...ele fica prestando atenção. Não tem também aquele bichinho 
que fica passando na televisão da Jhonson? Vamos lavar a orelhinha.. 
Milena: É... 
Net: Ai eu começo a cantar  com ele também... 
Milena: Do Xampu né?  
Net: Isso! 
Milena: Do xampu... 
Sandra: A legal! 
Daniela: ótimo! Ótimo! Ótimo recurso. É, é da Jhonson. Agora... 
Net: Vamos tomar o banhozinho e esfregar a toalhinha! Ai eu fico com ele fazendo gesto, ai 
ele pega também e quer fazer... 
Daniela: Ótimo! Olha tá vendo? Agora vamos imaginar...se você falasse assim. Wendel, 
vamos lavar essa orelha! Ele ia ter aquele...então a música também pode entrar 
como...como esse recurso... 
Milena: Estimulante, é estimula... 
Daniela: de vocês conseguirem o que vocês querem...vai estimulando todos os sentidos... 
Net: ai tem hora que ele fala assim...ai na hora de tomar banho, chama ele pra tomar 
banho...a não vai tomar banho agora não. Ai eu pego a tolha e fico e tá na hora de ir tomar 
banho! Vamos tomar um banhozinho, lavar a orelhinha! Ai ele fica...vamos, vamos...ai ele 
fica olhando pra mim. Ai eu fico, i, vamos tomar um banhozinho, tira o shortinho.... 
Milena: Ai ele fica olhando, porque ele ta esperando...o nan, nan, nan, nan.... 
Net: É... 
Sandra: Aham, brincar com ele... 
Milena: Mais é... 
Net: Ai ele vai...ele começa a tirar a roupa, ele já vai tomar banho. Ai depois eu falo pa ele. I, 
vamos lavar esse bracinho? Que bracinho lindo! Esfrega as perninhas. E ele foi assim, se 
anima... 
Deise: Aquela música do chuveiro. Chuveiro, chuveiro,  
Todas: Não faz assim comigo! 
Net: Eles gostam! 
Deise: Lave bem as orelhas, lava também esses pés...lava também a poupança, porque 
porquinho você não é... 
Daniela: E isso é bom que trabalha com a criança também assim, a noção do corpo de 
partes do corpo e tal. E até o auto-cuidado, né? porque ele não vai precisar fazer isso mais 
pra frente? Ou vocês se imaginam dando banho neles até assim, adultos assim? 
Sandra: Não! 
Deise: Não! 
Daniela: Então. Então eu acho que isso funciona, eu acho que pode fazer assim com 
relação, ta doendo ai a coluna né? 
Milena: Ta 
Daniela: Quer volta pro banquinho? Porque como tem menos 1...é...então eu acho que vai 
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facilitar bastante. Pode fazer isso com qualquer coisa, sabe? Deixa eu pensar...traz uma 
situação Márcia, que de repente você tenha dificuldade pro Gabriel fazer alguma coisa que 
você pensa. E não só música, mas o que a música pode trazer a questão dos gestos, da 
movimentação, as vezes eu vejo que as crianças isso acontece ate quando eu quero assim, 
dar uma animada na criança. Ai eu começo, vamos lá, vamos lá não sei que....na na 
na...posso não estar fazendo nada demais, mas só o fato da criança ver alguma coisa que 
ela não vê normalmente, já chama a atenção dela. E ai Márcia? Uma situação em casa...pra 
dar comida, ele come sozinho? Ou você que dá? 
Márcia: Não, eu que dou. 
Daniela: E porque gente? 
Márcia: Porque ele não come sozinho... 
Sandra: Mas porque que ele não come sozinho? 
Márcia: Porque 
Sandra: Porque você dá 
Márcia: É, porque a gente dá...é isso mesmo...porque ele fica com a minha mãe... 
Daniela: É hora de lavar a roupa suja! 
Márcia: Ele fica na casa com a minha mãe,desde pequenininho. Então minha mãe que dá, 
acostumou ele assim, né? ai todo mundo fala assim...a...vó estraga muito os netos, meu 
marido até falava isso até hoje! Entendeu? ai, nisso, quer dizer, é preguiça também dele e 
também a gente também fizemos assim, agora a gente vai passar, ai a gente vai deixar ele 
comer sozinho. 
Daniela: Isso! E quando? Já marcou data? Vou fazer que nem aquele calendário do jornal, 
né? Vamos marcar essa data, que dia? Que mês? Dia tal! Sabe porque? Isso é pra já 
começar, só vai começar a comer sozinho quando você der oportunidade... 
Márcia: É isso, é verdade!  
Daniela: E assim, é...não sei se vocês chegaram a ver dessa forma, mas tudo que a gente 
esta fazendo aqui a gente esta lançando na independência de comunicação da criança. 
Porque se a gente quer que ela fale sozinho. Porque antes vocês até entendiam o que eles 
queriam quando eles apontavam, ou quando pediam de outro jeito né? ou pelo menos na 
maior parte das vezes, né? Mas não adianta ter independência na fala se não tem 
independência em outras coisas, né? 
Deise: É, é verdade, é verdade, é verdade... 
Daniela: Então assim, ele já tem condições de levar a comida na boca... 
Márcia: Tem... 
Sandra: Vou fazer uma música pra ele tomar água, eu não agüento mais. Tô ficando 
preocupada. Agora até suco ele tá rejeitando. Tô esquecendo de falar isso, esta a maior 
palhaçada, o suco ele tomava  na ponta da boca... 
Deise: Canta a música da...da Aline barros. Eu quero água, água, água 
Sandra: água que não se bebe no copinho... 
Deise: Ezequiel canta assim a musica...vamos beber água? Ai ele vai...porque ele não 
gostava muito de beber água não... 
Daniela: Então, ótima música Deise!  
Sandra: É legal! Vou cantar essa. Vou botar a garrafinha dágua, e um copo. Vamos lá, 
vamos lá, vamos lá... 
Deise: ta na hora de beber água...canta a musiquinha da água...quero água, quero água me 
dá água...água mineral! 
Daniela: Ótimo! tá vendo como é boa essa questão do grupo. Era uma coisa que eu não 
conhecia. Eu não sabia que tinha uma música que podia ajudar nesse sentido... 
Sandra: Se você quiser, ir lá na internet e joga no you tube, Aline barros, infantil. Ai você vai 
ter um monte de musiquinha pra aprender também. Ela tava falando, agora a (18:52) 
conhece um monte de musiquinha que eu não conheço... 
Daniela: É, porque ela foi pedagoga.  
Sandra: É espertinha... 
Daniela: Ai ela começa a cantar a musica, ai teve um dia que eu fui fazer trabalho com 
Leandro ai eu queria cantar a música do atirei o pau no gato. E eu que não lembrava a 
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música. Ai eu falei gente como é que é o nome da música que vai e cai no chão. Ai até que 
ela lembrou. A ta então vamos lá, atirei o pau no gato, não lembro,  
Sandra: Uma que eu quero aprender que ela canta que é...e a boneca de lata, caiu com a 
cabeça no chão...mas eu só sei essa parte... 
Daniela: a tem uma outra música que, não é músicaaa, mas é música vocês podem fazer 
assim, e ai já vai estimulando assim, com as coisas dentro de casa...fui, no mercado do 
mestre Andre. Qualquer coisa assim... 
Milena: A na galinha pintadinha tem... 
Daniela: A mas é isso?  
Sandra: Mas é com instrumentos musicais... 
Daniela: É, mas ai pode mudar esse tipo....gente imaginação é um campo assim aberto, 
infinito, o que vocês conseguirem imaginar pelo que as crianças conseguirem imaginar 
também, então assim, é sei lá, fui na....fui no mercado do mestre André, ou então fui no 
mercado da tia fulana... 
 
 
Vídeo 47 
 
Daniela: Ai já pode até dar o...quem gosta...algumas não gostam, mas assim tem que ver 
pela preferência da criança. Criança as vezes se...tem a atenção chamada com som de 
funk, então foi...em cima, em cima, em cima....então é.... 
Sandra: Ai eu não gosto não. 
Daniela: Então, fui no mercado do mestre Andre e fui comprar uma maçã, ai o olé, ai olé...ai 
olá uma maçã. Fui no mercado do mestre André e fui comprar uma cenoura, uma cenoura, 
uma cenoura. A criança vai se amarrar, não é Wiliam?  
Sandra: A, mas teve uma que não deu certo não. Minha Irmã tava ouvindo, ai passou pro 
meu celular. Eu tô bem lá quieta, daqui a pouco o Felipe colocou e tá lá. Ai meu marido, 
Sandra! Eu olhei pra ele e falei que que é? Que que isso que esse menino tá escutando? Ai 
eu falei, sei lá o que ele tá escutando! Ai esse negócio do quadradinho de 8, que foi do 
funk... 
Milena: A é... 
Sandra: ele apaga isso! Mas ele é muito brabo, ele falou quem colocou isso? Foi minha irmã 
né? eu não me liguei. Ai eu falei...a, ele gostou? Eu peguei e coloquei. Ai eu peguei a culpa 
pra mim, mas foi minha irmã que colocou. Falando nisso, vou até reclamar com ela hoje não 
coloca mais, porque além de ser...ele não gostar. Eu também não gosto, só que me pegou 
desprevenida, eu não conheci ao conteúdo da música. 
Daniela: Eu quero ver o Leandro tentar imitar....só quero ver o Leandro tentar imitar com 
cabeça no chão (01:3) 
Sandra: Não o problema é que ele...colocando o bumbum no chão...e coisa horrível. 
Daniela: Que? Ele ficou assim? Colocando o bumbum? 
Sandra: Não ele ficou assim (faz o movimento) 
Milena: É que nem elas botam, né?  
Daniela: O Leandro ficou assim?  
Sandra: A minha irmã, corre vem ver! Ai eu falei, não pelo amor de deus não ensina isso não 
que eu vou passar vergonha.  
Daniela: Calma, a fama durou apesar do contexto, ele adorou.  
Sandra: Ele pode colocar o bumbumzinho no chão, mas vamos inventar uma musiquinha 
infantil... 
Daniela: Isso, é... 
Sandra: Não é...porque tem umas...eu não sou contra o funk não, mas eu acho que tem 
umas... 
Daniela: Tem! Tem! Exageram né? 
Milena: Tem! Tem! É... 
Daniela: Exageram. É verdade... 
Net: Eu tenho uma sobrinha lá, que pela amor de Deus!  
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Sandra: Ai não... 
Net: Pelo amor de Deus! 
Sandra: ai meu marido entrou, já entrou no assunto...se você acha que o menino esta 
escutando funk você acha que ele vai pra onde quando ele tiver grande? Você quer seu filho 
no baile funk a noite? Não! A noite eu quero ele aqui no meu ladinho dormindo... 
Daniela: nossa! Ele já fez uma projeção de baile funk! 
Sandra: Não, ele já fez, ele já fez todo o conteúdo... 
Daniela: É já planejou tudo o que vai acontecer.  
Sandra: Eu já fiquei com medo 
Daniela: Olha só. Então assim, eu falei que a criança tem interesse por música desde cedo, 
eu acho que isso o filho de todo mundo apresentou né? É...a música pode trazer uma 
reação verbal e não verbal, então da criança repetir a música seria uma reação verbal, da 
criança fazer os gestos né? de chamar pra dançar, de repente uma reação não verbal. 
Permite contato físico, né? então você pode brincar de roda com a criança. Não precisa ser 
só essas musicas, mas atirei o pau no gato-to, mas o gato-to não morreu-eu eu-eu-eu-
eu...admirou-se, se, que o berro que o berro que o gato deu MIAU! E os dois caem no chão. 
Cuidado com a coluna, pra quem tem a coluna mais frágil. É promove a repetição que a 
criança não tem que repetir a música né? não tem que cantar a música? Mas ai repete com 
a criança, explica a música pra criança. I, essa música o gato foi pulou sei lá, pulou no chão, 
pulou no colo da vovó, sei lá. Entendeu? é algumas musicas vocês podem até pegar se 
tiver,é...o objeto concreto pra poder é...encenar o que que conta a música eu acho que é 
interessante também. Promove a troca com o outro e os gestos, a dança, eu acho que vale 
super a pena você dançar forró com o wendel. Ou qualquer outro estilo de música, pra você 
dar um contorno diferente pra essa abaixadinha do Leandro, mas eu adorei. Você pode 
inventar uma música.  
Sandra: A eu vou te que inventar uma? 
Daniela: A coloca o bumbum no chão! No chão! No chão! Agora coloca o bumbum pro alto, 
pro alto.... 
Sandra: A isso ai ele vai fazer com certeza 
Daniela: entendeu? agora coloca a mão no chão,no chão! Agora coloca a mão no alto, no 
alto. E ai ta dando noção de no chão, no alto. Então todas essas noções que a criança 
precisa ter vocês podem colocar dentro da música, entendeu? e ai a melodia vocês que vão 
escolher, pode até não ter uma melodia conhecida, vocês podem inventar né? como a net já 
estava fazendo super bacana de dancinha também, vamos lá....vamos arrumar quartinho, 
vamos lá! Vamos arrumar o quartinho! E isso aqui pra cá, isso aqui pra lá e joga a almofada! 
U! joga o travesseiro! UU! 
Deise: As crianças vão ficar olhando,  i a mamãe tá tão feliz hoje! 
Daniela: Eles vão adorar 
Net: É, eu ia falar isso, eles não vão gostar nada... 
Daniela: É, não, então... 
Sandra: (05:06) atrás com a mãe.... 
Daniela: Olha só! Mas olha só vai ser a euforia total das crianças. Eles vão amar. Então 
assim, de vez em quando faz uma bagunça, de vez em quando joga o travesseiro pro alto, 
sabe? almofada. Não precisa ser tudo assim tão rígido, mas ai combina com a criança. É 
isso que eu sempre falo assim, quando eu brinco com a criança, vamos fazer um pouco de 
baguncinha hoje? Mas ó, a gente faz a bagunça, mas no final arruma. Porque se não, não 
vai ter bagunça de novo. Entendeu? criança gosta, se sente solta, livre....quando você esta 
disponível pra brincar junto com a criança é ou não é net? 
Net: É, que o Wendel tem uma tinha que vem pela mão de deus, essa tia...e quando ela vai 
lá em casa, você precisa de ver a bagunça. Porque ela...ela é uma criança grande.  
Sandra: As tias só servem pra isso 
Net: É, ela joga travesseiro pro alto, ela pega brinquedo ela joga pra lá. Ela pega as coisas 
todas e joga no chão, se cobre toda no...(05:59) é uma bagunça só! 
Sandra: E ele gosta? 
Net: Ele gosta! 
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Daniela: Pois é! Então, tá ai o segredo. Mas eu acho que você, por exemplo, muitas coisas 
que você já fazia agora essa coisa de usar a música, né? como recurso pra ele fazer alguma 
coisa, a gente não chegou a conversar sobre isso. Você fez... 
Net: É verdade 
Daniela: então assim, eu acho que daqui muitas outras coisas vão surgir, que que eu tô 
imaginando...é...vou tirar férias agora em junho ou a licença, mas eu tô planejando voltar em 
junho e ai a gente volta com o grupo, mas assim, com outra proposta né? pra gente é...eu 
quero ainda fazer a imagem de cada uma pra gente ver o que que funcionou e o que que 
não funcionou, pra gente mexer exatamente no que não funcionou também. Né? pra gente ir 
melhorando, falei com você que eu vou querer ver o Daniel assim, separadamente pra ver 
se...que que eu posso orientar ou d agente já começar alguma prática com ele, entendeu? 
pra eu poder entender um pouquinho mais do caso dele. Tá?  
Milena: TÁ 
Daniela: E ai assim, a gente vai caminhando com todo mundo e ai a gente pensa numa...tem 
alguma coisa assim do grupo que vocês gostariam de sugerir? Que vocês de repente não 
escutaram aqui, mas que seria interessante vocês ouvirem? 
Sandra:  Cadê? 
Deise: (07:17) 
Sandra: Cadê o dos brinquedos que você falou que ia trazer as instruções pra gente fazer.. 
Daniela: Que ai me ajuda a pensar na estrutura de quando eu vou voltar... 
Sandra: De garrafa pet.... 
Deise: Não, eu vi mas eu tenho que anotar de novo porque eu nem anotei... 
Sandra: (07:33) 
Deise: Não eu falei que ia tentar fazer.... 
Sandra: Não, mas foi ai quando eu falei. Então vem,  
Deise: (07:37) 
Milena: Posso levantar?  
Daniela: Pode com certeza, eu sei que vocês (07:41) 
Deise: (07:43) 
Daniela: hã? 
Deise: a semana é tão pouquinha...que... 
Sandra: Tem 3 semanas isso... 
(risadas) 
Daniela: Credo! 
Deise: não ela não lembra que as vezes o filho fica doente, tem que ir no médico. 
Sandra: Não, ele não ficou doente essa semana não. 
Deise: Não essa semana não...ele ficou doente não...quem ficou doente foi eu... 
Sandra: Ai...quer dizer...mãe não tem direito de ficar doente... 
Deise: A não tem não?Sandra: Lá em casa não... 
Deise: Lá em casa, mãe tem direito de ficar doente 
Sandra: O que bom pra você! Lá em casa não tem não! 
Daniela: É? 
Net: Lá em casa também não. 
Deise: Eu falo, marido, se vira ai porque... 
Daniela: Mas vocês acham que teria alguma coisa pra gente poder (08:16), é assim, que 
que vocês estavam, na verdade, que que vocês estavam esperando desse grupo? Vocês 
não estavam esperando nada? 
Sandra: A para... 
Daniela: Que que vocês estavam esperando encontrar aqui? 
Deise: A o que a gente estava esperando a gente encontrou...né? eu acho... 
Daniela: Ai que lindo! 
Deise: A as vezes a gente quer saber lá no dia a dia com nossos filhos... 
Daniela: Vocês acham que tem facilitado? 
Milena: Com certeza 
Sandra: Eu vim atrás achando um pouquinho diferente. 
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Deise: Hã? Explica ai... 
Sandra: Um pouquinho diferente...a minha, um pouquinho diferente também...tipo, o que só 
eu. não é só eu que tenho problema, ouvir de outras pessoas,porque o lugar que eu convivo 
era só...seu filho não fala! Porque que seu filho não fala? Tem algum problema? Enchia o 
saco! É uma chatice do caramba... 
Daniela: É  a net passou por isso também 
Sandra: Olha o menino não sabe atravessar a rua...é porque ela fica segurando na mão, ela 
nao deixa. Solta esse menino, mas (09:17) minha prima que faz isso, o filho dele, quando eu 
vejo ele eu passo bem longe. É (09:22) segurando na mão...ai eu falo solta ele... 
Deise: Fala assim, meu filho vou segurar por aonde pelo pé?  Eu tenho que segurar pela 
mão. 
Sandra: Mas ele fala bem assim mesmo. Solta esse menino que você vai ver a diferença, ai 
um dia eu falei pra ele...é eu vou soltar ele ele vai atravessar em frente ao...(09:38), no dia 
que eu ver que ele tem entendimento ai eu solto. Se eu tô vendo que ele não tem, como é 
que eu vou soltar?  
Daniela: Com certeza. Deixa eu  pegar a Milena aqui, que eu acho que a Milena ficou de 
fora..nao agora deu...só, o Wiliam que ficou de fora... 
Deise: A Wiliam.... Fala ai Wiliam as suas experiências... 
 Daniela: É você também tem acompanhado, né Wiliam? 
Deise: Fala um pouco da experiência com o seu irmão  
Daniela: Vem cá, senta aqui nesse banquinho...a ta com vergonha? 
Sandra: Era pra ele contar como que o irmão..então fala só um pedacinho quando o seu 
irmão falava demais, ai você falava cala a boca! Você falava? Não agüentou não? 
Daniela: fala de novo William...que que foi? Conta ai? 
William: Não que ele ficava falando muito, e a gente ficava brincando ai ele ficava falando lá 
, ai a gente o wendel cala a boca ai...ai ele naoooo, ai ele ficava (10:27) olhar depois 
começa a falar comigo, não tô entendendo nada. Ai wendel cala a boca ai eu quero (10:34) 
ai, ai ele nãooo...to falando.  
Sandra; Eu tô falando e vocês tem que ouvir... 
Net: ele vê televisão ele comenta o que tá passando na televisão, ai as vezes fica os dois lá. 
Ai eu só vejo a briga dos dois, wendel cala a boca, eu quero ouvir. Mas você...ai ele fica, 
mas você não tá vendo nada, você não tá vendo? Ai ele fica William, é isso isso ai...ai ele 
fica. Ai eu espera ai, ai ele fica...anda William, anda...ai cala a boca, que eu tô querendo 
ouvir. Ai ele fica...ai fica assim os dois...é um confusão que só esses dois.. 
Daniela: Graças a Deus! Né? 
Net: graças a deus! 
Daniela: Que a confusão é por isso, né?  
Net: É 
Daniela: Graças a deus! Que bom! Que coisa boa! E... 
Sandra: Mas você gostou quando ele começou a te perguntar as coisas.. 
Wiliam (balança a cabeça positivamente) 
Sandra: A , gostou né? 
Daniela: Gostou né? Mas é... que que vocês tem de proposta pra eu de repente trazer 
quando eu voltar? Tem alguma coisa assim que a gente não tenha comentado? Que, assim, 
alguma situação ainda que vocês estejam com dificuldade pra poder lidar com a criança, 
alguma coisa assim. As informações contribuíram, ajudaram com algumas questões. 
Márcia: Ajudaram... com certeza 
Sandra: muito 
Daniela: E você Deise? Você esta um pouco mumificada ai, e você não 
respondeu...tem...voce tem todo o direito de falar que não...tá Deise?  Não é obrigada a 
concordar não. A Sandra tá te fuzilando, mas eu acho que é por outra questão.. (risadas) 
Deise: Ta quase pegando no meu pescoço 
Daniela: Acho que não é por isso não...eu acho que não tem nada a ver... 
Sandra: Não eu tô esperando que ela quer falar... 
Deise: Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar o que?  
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Sandra: você quer falar alguma coisa... 
Deise: Eu não quero falar nada gente! 
Daniela: Não? Não? Ta se escondendo ai...então mas vocês não tem nenhuma sugestão?  
Sandra: da próxima vez, ela pode contar historinha... 
Daniela: Sim... 
Sandra: pra ver se ela conta legal. Eu acho que ela vai contar... 
 Daniela: eu tô pensando... 
Sandra: ai ela fica no meu lugar não é legal? 
Deise: O que? O que? O que? Fala! 
Daniela: Não. Eu tô pensando em repetir a história da....de como a gente usar o livro, porque 
só tinha a Sandra e a Márcia. E assim, 
Sandra: Não, é a que a gente fez...voce não veio...sentou...ela eu fingi que era o filho dela, e 
ela contou a história. Depois na minha vez,  
Márcia: não, foi ela...que pediu pra eu ser o filho... 
Sandra: A, é...foi isso...e eu fiquei como mãe.  É... 
Márcia; É foi 
Sandra: Ai depois, ela pediu ser o filho... 
Márcia: Ser o filho, é... 
Sandra: (12:51) vou te contar! 
Daniela: Você acha que eu fingi bem que era o Gabriel? É...entao tô pensando em fazer isso 
de novo, é assim, que que eu tava pensando? É, por mais que eu tenha tentado usar 
alguma parte prática...mostrando como é que é...mas eu acho que a gente ainda não 
chegou a fazer entre a gente. Como que pode ser...nao sei se de repente, lembra que? 
Algumas vezes o Wendel, ai a gente fazia a prática com ele mesmo? De repente a gente 
tenta fazer o rodízio ai combina, a, nesse dia vem o Gabriel...outro dia vem o wendel, outro 
dia vem o Ezequiel, Daniel, Leandro... 
Sandra: não, o leandro deixa ser o ultimo.porque eu quero ver as outras crianças... 
Daniela: Entendi... 
Sandra: Ai no dia que ele vier, ele vai bagunçar com todo mundo, só na bagunça... 
Daniela: Isso, então de repente como que a gente pode fazer? Não sei. Eu cheguei a pensar 
nisso, que que vocês acham?  
Milena: É...é... 
Daniela: Tem alguma outra sugestão? Eu quero que vocês falem... 
Deise: Mas fazer o que? A criança vem e ai uma das mães conta a história?  
Daniela: pode ser uma história qualquer...ou qualquer uma das coisas que a gente viu antes, 
entendeu? você é...a gente pode deixar livre, é... 
Deise: Quero não 
Daniela: oi? 
Deise: Quero também não... 
Sandra: A você brinca então, você é boa de brincadeira... 
Daniela: Pode ser a questão de arte ou até esse trabalho de estimulação auditiva, pode ser 
qualquer coisa. Ou até aquela brincadeira livre mesmo...isso ai vocês fiquem a vontade 
entendeu? eu acho que pode ser interessante... 
Net: Posso faltar nesse dia? No meu dia, no dia das meninas eu venho... 
Daniela: A danadinha!! 
Daniela: Que que vocês acham disso? Que que vocês acham da net? Da net não vir? 
Sandra: Não, naooo 
Milena: Eu acho que ela tem que vir... 
Deise: Não, não sei se a criança vai falar... 
Net: É, que assim no meio de muita gente... 
(todas falam ao mesmo tempo) 
Deise: Quando vê muita gente ela se retrai um pouco, não fala tanto como.. 
Daniela: mas vocês estão preocupadas com o desempenho do filho? 
Deise: Não...nao...com desempenho 
Net: eu tô preocupada com o desempenho das mães.... 
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(risadas) 
Daniela: É isso Márcia? 
Deise: Pode ser boa o bastante, mas vai querer que eu o filho fale, faça alguma coisa.  
Net: Não sabe porque? Porque a gente brincando em casa, eles se soltam mais...ai eu acho 
quando a gente brinca aqui  
Deise: Solta mais, com certeza 
Net: Ai não fica a mesma brincadeira... 
Deise: Parece que no meio das pessoas fica meio...igual quando a gente chega na igreja. Ai 
o pessoal, ai, oi Ezequiel...não sei que quer brincar com ele...ai ele...nao quer assunto...nao 
não não...ah ai em casa...ai o pessoal, ele é sempre assim? Ai eu falei, não. Em casa ele 
brinca, ele se diverte, mas chega aqui ele não tá habituada muito com vocês ai por isso que 
ele fica meio assim... 
Daniela: Mas você falou uma coisa agora que me chamou atenção. Você falou assim, a 
porque em casa brinca mais solto, ai aqui parece que retrai né? Alguma coisa assim, mas 
você acha que a filmagem. A primeira filmagem que eu fiz de vocês dois brincando. Foi 
muito diferente de como era a brincadeira em casa?  
Net: Não, a primeira vez não. A primeira vez tava tudo ok. 
Daniela: A.... 
Net: A primeira vez era daquele jeito mesmo. 
Daniela:  A ta 
Net: Mas agora mudou... 
Daniela: Então eu vou fazer...nao, pode ser que aqui ele fique mais retraído, porque vai ser 
mais gente. Então de repente a gente pode pensar junto. Não é...com certeza...assim como 
o Jorginho ficou no inicio não queria entrar. Claro maior galerão aqui.  
Deise: Pode ser que depois ele se solte. Meu filho é assim, no começo ele se retrai, depois 
ele se solta. Depois que ele se solta, ai depois não quer parar mais... 
Daniela: Tanto que no final o Jorginho já estava solto, já não estava ligando pra mais 
ninguém aqui. Né? Fez a...deu a contribuição dele né? no final e tal...né? 
Sandra:Eu acho que el só chorou porque o brinquedo deu uma assadinha né?  
Daniela: Não, não foi porque brincou o brinquedo não. Foi porque eu tirei dele. Mas eu 
expliquei. Eu falei assim? Olha eu vou guardar porque ele quebrou o brinquedo e você 
pegou outra casinha, na, na, na, na...mas assim, se esse entendimento não é trabalhado em 
casa no dia a dia, como eu acho que não é.  
Sandra: pode ser porque ele fica na creche também... 
Daniela: não, eu acho que não. Eu acho que fica com a avó, a mãe da Elisângela.  
Deise: Eu vou comprar agora. Eu vou ter que comprar agora.. 
Net: (17:06) na creche... 
Daniela: A é verdade! Então deve ser no outro turno, é verdade! 
Márcia: Depois que ele foi pra creche ele melhorou bastante... 
Deise: eu vou comprar é uma caixa assim, ó....igual a essa daí pra botar o brinquedo 
dele...ele agora ele já sabe onde eles estão, e quer ir pra lá...bota a cadeira e sobe. Agora 
eu vou botar em cima do guarda roupa. Que ai não vai ter como ele pegar.  
Milena: Gente eu tenho que ir embora. Não o Fabio tá lá fora com o Daniel, e eu tenho que 
pegar o outro. Que essa hora ele tá saindo.  
Daniela: Não, tá. Então a gente volta na primeira semana de julho. Se deus quiser, tá? No 
dia... 
Deise: 1ª semana de julho? 
Sandra: Não é...porque acabou. Hoje é o último do mês? 
Daniela: É do mês, mas ai eu vou estar afastada durante esse tempo e ai eu acho que em 
julho a  gente retoma, se eu precisar de repente mudar o dia. Eu aviso, mas vai ser 
dia...é...6 de julho, vocês estão com o cartão ai pra eu botar rapidinho? Ou vocês colocam 
alguma coisa assim...é...só pra perguntar mas uma coisa que eu perguntei pra net. Net falou 
comigo que o primeiro vídeo dela, era igual a brincadeira como acontecia em casa. Todo 
mundo viu o vídeo de todo mundo não foi? Sua brincadeira em casa era igual a do primeiro 
vídeo? 
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Milena: Não 
Daniela: Não? Como é que era a sua brincadeira?  
Milena: Não... não era isso sim, era isso sim.  
Daniela: Não mudava muito não 
Milena: Não era isso mesmo 
Daniela: E a sua Deise? 
Deise: Que? 
Daniela: Oi?  
Deise: Oi? Que? Onde? Eu tava aqui prestando atenção no cartão aqui...(18:38) 
Sandra: Todo mundo vai fugir... 
Márcia: Hoje também tá (18:40) 
Deise: OI? Fala? 
Sandra: Do Mês de Julho eu não assinei...Quarta-feira....dia 29/05 meu aniversário... 
Deise: Só ouvi o final da brincadeira... 
Daniela: Ouviram né? Liguem  
Márcia: (18:55) pra você 
Daniela: Isso! 
Márcia: Parabéns! 
Daniela: É, eu tô falando com a... 
Net: ela nem desligou a câmera...(19:02) 
Daniela: Não, desligo não...desligo não...é...se você quiser ir andando pode ir... 
(conversas paralelas) 
Daniela: AI que chique! 
Sandra: Quero que todo mundo me de parabéns! 
Daniela: Ta muito chique! 
Deise: Teu aniversario é quando?  
Márcia: ela nos intimou, intimou 
Sandra: Quarta-feira que vem... 
Márcia: Ela nos intimou né? 
Daniela: Foi, foi sim.  
(conversas de aniversário da Sandra, trocas de telefone, telefone tocando) 
 
 
Vídeo 48 
 
Sandra: (dá o seu telefone para Net) 
Deise: A mulher tá muito chique! 
Milena: (00:06) eu te,ligo.. 
Daniela: Tchau, vai com Deus 
Milena: Bom descanso, tá? 
Daniela: Obrigada dá um beijo no Daniel... 
Milena: Ta. Tchau! 
Todas: Tchau! 
Net e Sandra: (trocam telefone) 
Daniela: É, Sandra....Sandra, pera ai...Sandra eu pergunto daqui a pouquinho. É, Márcia, 
sua brincadeira com o Gabriel em casa. Era mais ou menos igual a brincadeira da 
filmagem? Que vocês tinham?  
Márcia: Era 
Daniela: Entendi. Tá. E você Dona Sandra?  Sua brincadeira com o Leandro era mais ou 
menos igual ao vídeo que a gente fez? 
Sandra: Eu nem brincava muito com ele.  4307. Eu nem brincava assim quase. Assim, era 
só mais, se ele dançasse...como eu chamava e ele não dava muita atenção ele brincava 
mais sozinho...quando ele também queria né? Queria ficar mais correndo também.... 
Daniela: Oi Dani! Me da um beijo...smack, tudo bem com você? Tá bom? Tchau fica com 
deus... 
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Sandra: Márcia, Net, Deise e (esqueceu o nome da Milena) 
Deise: Vai mandar um bolo por via telefone.... 
Daniela: Milena 
Sandra: Milena 
Daniela: É isso ai...pena que vai ser em junho e certamente eu não vou estar aqui, porque 
certamente a gente podia fazer um monte...quer dizer, em junho, mas nada impede que a 
gente faça me julho né? 
Sandra: Não, não é em junho não. É quarta-feira agora, eu vou te que te ver. 
Daniela: AAAAAa 
Sandra: Eu falei, mandem parabéns pra mim! 
Daniela: AAAAa entendi que era junho 
Sandra: Não, é quarta-feira agora. 
Daniela: Então vamos fazer uma festa quarta  
(telefone toca e conversas paralelas ao mesmo tempo) 
Sandra: Dia 6 de julho 10 horas 
Net: (atende celular) 
Sandra: A ontem eu não liguei pra aquela mãe, só que eu fiquei esperando você (02:11) 
Daniela: Eu já avisei a ela, que você vai ligar. 
Sandra: A ta. 
Net: (fala ao telefone) 
Daniela: Então meninas. Eu vejo vocês em julho, certo? Sandra ainda vejo quarta-feira... 
Net: (02:37) 
Sandra: para quarta-feira ela tem que trabalhar alguma coisa! Tem que avisar pro Leandro 
que você (02:43) porque ele só gosta de ficar com você e com a (02:44). Se não ele vai 
fazer eu parar sério igual daquela vez. 
Daniela: A, me lembra de falar isso pra ele?  
Sandra: Não é porque ele agora já associou que ele tem que ver as duas na sala.  
Daniela: Como ele tem uma preferência pela fono.... 
Sandra: Outro dia ele estava só com a (03:01) ele ficou meio revoltado, me deu foi muito 
trabalho, tá? Porque ele não entendeu porque ela não tava aqui, entendeu? eu também não 
me liguei que eu tinha que avisar que ela não ia tá ai. Eu trouxe, ele já chegou aqui, ele 
olhou é... 
Daniela: Não gostou muito não... 
Sandra: É brincou, nesse dia ele até se divertiu, sentou na rodinha....mas quando saiu. Eu 
acho que ele pensou né? que ia brincar com ela e depois a Daniela ia entrar. Ele viu que ela 
não entrou foi fazendo pirraça pelo caminho. 
Daniela: Não, foi engraçado que depois no outro atendimento, né? No 
seguinte...ele...ele...me botou sentada ali, ai ele olhava, ai ele me abraçava, que não sei 
que. Ai ele olhava pra mim e me abraçava. Ficou várias vezes fazendo isso. E fez isso 
nessa quarta-feira passada também, né?  
Sandra: É, e eu tô até meio assim sabe? eu não sei ainda não, mas eu tô pedindo a Deus 
que não. Que apareça coisa melhor. Mas o meu marido falou que talvez, talvez, eu não 
quero, mas como não tem muito escolha, ele vá trabalhar no Paraná. E já querendo, depois 
que ele for, um tempinho, ajeitar a casa pra gente pode ir. Ai eu fiquei e o tratamento? Dele? 
Como é que vai ser? Eu não vou pro Paraná, eu não conheço esse lugar. Ai, amanhã vou 
comprar (04:17), toma! Ai eu falei assim, ai não quero ir pro Paraná não. Quando ele era 
menorzinho a gente já viajou, eu já morei em Cachoeiras de Macacu, depois a gente voltou 
aqui pro Rio, né? Aqui, não deixa de ser rio, voltei aqui pra Caxias logo. Ai sei lá, eu não 
gosto de ficar viajando assim não. E também eu fico longe da minha família, da minha mãe, 
aqui é pertinho. Eu pego o ônibus aqui em frente.  
Daniela: (04:38)Daniela e Ocilane?  
Sandra: Não, isso ai eu não vou nem contar. Porque eu já chorei por causa disso. Eu falei a 
não, a não.. 
Daniela: AAA 
Sandra: ai, mas ele é meio chatinho, mas e se precisar. Você também vai me deixar lá 
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sozinho. Eu quase falei que ia, mas....eu não vou depreciar tanto. Eu falei não amor. Mas 
doidinha pra falar que sim. Pode ir... 
Net: (05:02) 
Sandra: Não, mas é uma coisa chata você ficar viajando, você deixa a sua vida toda ai...ele 
tem  colégio? Tem fono? A terapeuta ocupacional, sala de recursos, os amiguinhos da 
escola. 
Daniela: Eu não gostei disso não, sabe? 
Sandra: Os amiguinhos da escola... 
Daniela: Não gostei disso não. O trabalho que eu comecei...e deixar pra alguém terminar. 
Não gostei disso não 
Sandra: Não, mas eu também não tô gostando disso. Porque eu sei que ele não vai aceitar 
outra pessoa.  
Daniela: não, assim ainda vai...assim,  
Sandra: não, é o jeito, tem que ter jeito com ele. Se não tiver jeito com ele. Ele teve uma 
professora que ele  chorava pra não ir pra escola, porque ele não gostava da professora.  
Daniela: Mas olha só, veja bem. Não é só Daniela fono que de repente tem 
Sandra: Mas só (05:44) 
Daniela: De repente gosta desse trabalho, de repente tem jeito. 
Sandra: não, não é só gostar do trabalho. É porque tem alguma coisa minha também.  
Daniela: A não é só... 
Sandra: A pessoa tem que gostar do meu filho. Se eu vejo que gostou do meu filho, pronto. 
As vezes a pessoa tá ali, faz, faz, faz o trabalho ganha o dinheiro e acabou. Essa é o 
diferencial. 
Daniela: Mas olha só, mas veja bem. Existem outros profissionais assim também, Sandra. 
Sandra: Mas eu quero ficar aqui 
Daniela: Não, também quero. Com certeza eu quero. Mas... 
Sandra: Não vou chorar não...tá enchendo d’agua já..... 
Daniela: Mas assim, a gente não pode imaginar que não existam outros profissionais ai 
assim, sabe? Comprometidos, sabe?  Que (06:31) 
Sandra: A mas eu não quero ir... 
Daniela: Ai gente! Vamos dar um abraço coletivo na nossa Sandraaaaa... 
Sandra: Abraço coletivo! 
Daniela: Abraço coletivo é todo mundo gente! Não, mas olha só... 
Sandra: Eu não desisto não.. 
Deise: que ele possa resolver aqui e não tenha que viajar pra longe... 
Sandra: tem que comprar aqui... 
Deise: É que ele possa comprar aqui sem precisar de desfazer dos amiguinhos, da escola... 
Daniela: Ó, é.... 
Sandra: Mas não é só do tratamento também não. É das amizades que a gente faz. 
Deise: É, é verdade 
Sandra; E eu sou tão ruim de fazer amizade.  Que ele é tão enjoado, fica controlando até as 
amizades que a gente faz, né? tanto que eu fiquei brincando, né? Tipo, liga pra mim po, mas 
eu queria que eu tivesse o telefone de vocês pra quando eu quiser puder ligar.  
Daniela: AAAAa...gente!!!Ai que gostoso, sabia? Saber disso...que assim, que não só esse 
carinho por mim que né? que eu já conheço algum tempo né? que você...demonstra. alias, 
vocês todas, né? talvez falam...a net... 
Deise: É porque a pessoa acaba criando... 
Daniela: e a Sandra a mais tempo, talvez porque estão a mais tempo comigo... 
Deise: um elo, né? de amizade...da gente fazer... 
Daniela: Mas assim, é...que que eu tava falando? Eu até esqueci... 
Sandra: Não tem outros profissionais... 
Daniela: Não, olha tem. É porque as vezes não tem essa informação, mas tem muita gente 
boa ai. E que esta afim de fazer um bom trabalho...e tal, só que talvez a gente não tenha 
tanto conhecimento assim de que tem entendeu? eu já falei isso pra você, na verdade, eu 
não tinha exatamente prática com autismo. Eu tinha prática com asperg na escola. Que 
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asperg é como se fosse um autista mais leve. E engraçado que eu peguei esse tipo de 
trabalho, né? na escola um pouco antes de me formar. E ai o trabalho esse com autista se 
estendeu né? eu continuei como formada. Ai apareceu outro caso. Ai eu entrei na prefeitura 
do rio, entrei na prefeitura de campo, ai eu fui chamada pra cá e voltei...ai né? larguei 
campos e vim pra cá...na, na, na, ai trabalhei em outros lugares também, mas não tive 
experiência com autismo e achei que eu nunca fosse trabalhar em atendimento pontual. E ai 
chegou um caso até antes do Leandro com queixa de atraso na fala, que ai eu olhei assim. 
Eu acho que isso não é só isso não. Achei que fosse perda auditiva e fez o exame 
descartou. Né? porque ele não reagia, né? Aos sons...e ai quando eu percebi essa 
característica de autismo e ai né? foi, é...foi assim, a avaliação da doutora Claudia...e ai, que 
que eu ia fazer? Porque na triagem estava como atraso de linguagem e eu já tinha recebido 
a família, já estava com um tempo, eu ia me desfazer do caso? Mais complicado, porque de 
repente a gente deveria ter visto, esses sinais na triagem, talvez não deveria ter passado 
uma triagem pra essa criança já receber o encaminhamento. Agora, imagina, já demorou 
tanto tempo pra aguardar atendimento aqui, ainda encaminha pro outro lugar. Pra esperar 
mais tempo pra começar o trabalho. Então ai, foi chegando, foi chegando. Então a minha 
prática foi exatamente com vocês. Claro, eu acho que o que ajuda muito né? a...o 
atendimento acontecer, a criança evoluir, é a boa vontade educacional, não só de receber a 
família, receber a criança. De tentar fazer um trabalho, mesmo que não saiba, né? até que 
eu tivesse experiência com autismo, mas cada criança é diferente. Então de repente uma 
abordagem um pouco que eu uso com uma não funciona com a outra. Tem algumas coisas, 
algumas que a gente orienta aqui, tem algumas coisas que cabem pra todas as crianças, 
mas por isso que eu sempre peço o retorno. Não, o que que funcionou? O que que não 
funcionou, porque ai as vezes com uma criança a gente precisa pensar em uma estratégia 
alternativa, pra chegar ao mesmo fim, talvez o mesmo objetivo, mas assim, como eu fiz esse 
caminho com o Leandro vamos...não quero que você vá... 
Sandra: Eu não vou 
Daniela: Mas eu quero te deixar tranqüila e segura que existem outros profissionais muito 
bons e que alias, o sul, tem muita gente boa. Assim, de fono, do que eu tenho mais 
conhecimento que tem muita gente boa. Mas assim, mais concentrada em são Paulo e no 
sul. Entendeu? E tem muita gente boa por ai.     
Sandra: Tá, mas eu não vou embora. Eu sou (11:00) adaptado, é o meu segundo ano aqui, 
parece que eu já acostumei. Eu sou meia estranha também, que podia (11:06) eu chego 
bem assim, faço bem assim, (11:10) a tá deixa eu fazer um elogio. Aquele dia ela estava de 
mal humor, aquele dia ela me viu 2 vezes...já e já falou comigo. 
Daniela: Elisângela?  
Sandra: É 
Daniela: Eu falei, Sandra... 
Sandra: Justiça seja feita...eu não posso deixar, também não posso ser egoísta, deixar todo 
mundo com a imagem que eu fiz. E o pessoal me viu, entrou no laboratório comigo e 
apertou minha mão. Eu acho que naquele dia não era um bom dia pra ela. 
Daniela: As vezes comigo ela não cumprimenta...as vezes passa batido assim, mas eu vou 
te falar que as vezes é...a gente ta assim, com a cabeça tão em outro lugar. Ontem, mesmo 
eu tava lá na prefeitura do rio, ai tem um balcão lá. Uma colega minha falou, ela tava com a 
mão em cima. Eu vi que ela tava com a mão em cima, e eu levantei e assim, eu meio que 
desconsiderei. Ai depois que eu já tinha feito é que eu falei assim, eu me desculpe. Ai ela 
viu. Ela é gente boa, mas ficou olhando assim sabe? E....deu ruim! Mas assim, sabe quando 
você não processo, né? As coisas. Ou quando demora a processar? Quando o Jorginho 
tava chorando aqui, vocês viram que eu dei uma demorada assim, pra poder falar, e eu 
tentando ao mesmo tempo né? Ver o que tava acontecendo pra de repente entrar com 
alguma intervenção. E ao mesmo tempo não perder o fim da meada pra falar com vocês.  
Sandra: Também depois do telefone como é que você ia se concentrar? Não volta mais... 
Daniela: Não a questão do telefonema foi depois né? Vocês viram que ele tentou recuar o 
menino, pra não aparecer muito o que o menino estava fazendo. E aproveitou e ligou. Quer 
dizer, não tinha nem necessidade de repente dele fazer aquilo  naquela hora né? de ligar pra 
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esposa e tal.  
Márcia: Ligava numa outra hora, né? Depois quando saísse 
Sandra: Não, não eu acho que a intenção foi, viu você me obrigou a vir e trazer olha o que 
aconteceu? Tipo, que jogando na cara. Porque eu passo muito por essa situação. Agora eu 
parei porque eu nem peço mais pra poder levar. Sai comigo. Então, quando o Leandro vê 
que o pai vai levar, vai todo contente. Tem dia que até o pai fala que vai levar eu fico até 
meio assim, né? Porque? Que que tá acontecendo? Entendeu? Eu acho que ele fez mais 
pra poder jogar na cara. Olha só você me obrigou a vir e a trazer, olha, ele me fez passar 
vergonha. Porque o pai sente que a criança é mal educada porque a mãe não ensina. 
Porque fica mais com a mãe.  
Daniela: É mas o engraçado é que apesar de eu sentir a dificuldade dele estar aqui, mas ele 
contava algumas coisas interessantes dele, parecer que hora ele tava agitado pra sair, mas 
ele prestava atenção, comentava algumas coisas e tal. Não sei que na na na na 
Sandra: Mas ele comentava porque ele queria te cortar. Ele não queria alongar, ele queria 
tipo assim, pa  
Daniela: É, ser mais objetiva, né? É pode ser... 
Sandra: É metida a falar, pá, pá, pá...é metida a falar, (13:52) quer falar bonito, mas não é 
em todo lugar que a gente tem que falar bonito.  
Daniela: Mas um....com o menino eu acho que foi interessante isso acontecer, porque na 
verdade. Não sei se ele entendeu dessa forma, mas eu quis dizer que com a mãe aconteceu 
a mesma coisa. Que ela também não conseguiu dar atenção, porque é assim que ele fica, 
porque ele é assim em casa, porque ele tá com o comportamento dessa forma. 
Sandra: Mas ai assim, ele é bem inteligente, ele falou as coisas....eu achei que ele tem uma 
noção ai boa das coisas, posso estar errada, mas... 
Daniela: Não tem, tem... 
Sandra: Eu achei que ele tem uma nocaozinha boa... 
Daniela: Tem sim, mas...entao é isso meninas...aaaaa 
Sandra: Eu vou ver ela na quarta, vocês não... 
Daniela: Ainda vai ver nos eu aniversario! Né? 
Deise: Ainda no seu aniversario...vai cantar parabéns pra você... 
Sandra: Cuidado pra não gastarem os bônus todos, deixa uns 2 minutos pra mim, 1 minuto e 
meio... 
Daniela: Agora olha só, quem que acredita nela falando que tem dificuldade pra se adaptar? 
No 1º dia ela já chegou falando a beça! 
Márcia: É, falante pra caramba! 
Sandra: É porque eu já te conhecia, você...ai você já tinha falado da Net.... 
Deise: Não tinha falado da Deise 
Sandra: Ai 
Daniela: Porque eu não conhecia ainda... 
Sandra: Ai já era, ai já ficou uma impressão boa. Ai pra hoje, eu tava toda serelepe, ai 
quando o moço chegou eu já me recolhi... 
Net: É, eu senti que ela se recolheu.... 
Daniela: É, mas eu acho que recolheu o grupo de uma forma geral... 
Sandra: Não eu me recolhi porque eu pensei assim, é a primeira vez que ele vem ai 
encontra uma impressão ruim... 
Daniela: E ultima! 
(risadas) 
Sandra: Ai eu pensei assim, ai encontra uma impressão ruim...o homeme vai pensar que 
isso é uma brincadeira, ai eu falei assim, contenha-se, contenha-se.... 
Daniela; Não, é assim, eu tenho  
Deise: Um peixinho fora d’agua... 
Daniela: Ficou muito claro que aqui era o clube da luluzinha, entendeu?  
Sandra: É...(15:48) 
Sandra: (15:49) apesar que hoje ele até tinha um homemzinho pra dar uma ajuda, porque se 
só tivesse, só mulheres...se deu bem. Tinha o pequenininho ali 
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Daniela: Não, mas é...ele não se integrou, ele não fez parte do grupo. Sabe? bem diferente 
de vocês, vocês todas estavam no grupo, tavam compartilhando as coisas, uma sugerindo 
pra outra as coisas, entendeu? é diferente... 
Sandra: Uma compartilhando com a outra do lado... 
Daniela: hã? 
Sandra: Ainda a  intrometida que tava sentada ali perto...(risos),  
Daniela: Não, mas é...grupo é pra isso, né? É porque com toda a certeza, eu não ia 
conseguir é...trazer as informações que a deise trouxe hoje, por exemplo, da música da 
Aline que tem o que...quem tava precisando da água... 
Sandra: Eu da água 
Daniela: você estava precisando, entendeu? A prática da net cantando as músicas em casa 
pro filho, né? pra ele...chamando atenção em tom musical...sabe?  
Deise: É pra ter noção de higiene...a galinha pintadinha também tem noção de 
higiene...lavar as mãos... 
Daniela: É pois é 
Sandra: (canta a música) 
Deise: O ezeuqiel gosta muito.  
Daniela: Então, tá vendo? 
Deise: Mãe lavar a mão...lavar a mão, ai quando ele é assim, meu filho, ele tipo assim, ele 
não gosta de ficar sujo...chegar na casa dos outros tiver uma sujeira, mãe...sujo...e 
eu...(cutucando o filho)  
Daniela: que vergonha gente! 
Deise: E ele....sujo mãe! Ai eu já vi Ezequiel, já vi...ai ele vai... 
Daniela: (17:21) 
Deise: ai quando ele cansa de falar pra mim, ele vai falar pra pessoa... 
Sandra: Ai gente que vergonha! 
Deise: Horrível! Assim, mas em casa de familiares assim...agora não sei na casa dos 
outros... 
Sandra: Com certeza vai fazer! Se ele viu a mãe 
Deise: Ai eu fico, fica quietinho! 
Net: Chegar lá...  
 
 
Vídeo 49 
 
Daniela: prolongou mais um pouquinho a reunião, ai eu acho que a bateria não agüentou, 
entendeu? mas...e eu nem sei em que ponto parou...ai! Vou ter um siricutico1 
Net; não tenha! 
Sandra: Não tenha! Não tenha que nós retornaremos com tudo... 
Daniela: Isso 
Sandra: Não sei se você ia fazer outra proposta. Ela falou isso... 
Daniela: É, porque não...porque eu acho que o que a gente precisava ver...de...de 
informação que eu gostaria de trocar com vocês, eu acho que a gente viu tudo. De 
estimulação da fala, de linguagem, de audição. Tá? Claro eu não tô aqui pra formar ninguém 
como fonoaudióloga. Não é o caso, mas...é...pra trazer algumas informações que podem 
contribuir no dia a dia de vocês com a criança né? é...por exemplo, eu preciso rever as 
fichas mas talvez tenha algumas crianças com, fazendo uso de chupeta, mamadeira, tem? 
Márcia: Gabriel. Ele chupa chupeta, pra dormir... só pra dormir 
Daniela: só pra dormir...Ezequiel com a mamadeira, que horas? 
Deise: quando ele acorda e quando ele vai dormir 
Daniela: Então de repente assim, falar um pouquinho mais sobre isso de mastigação etc e 
tal... 
Deise: eu sempre falo com ele, eu falo...ó mamãe vai trocar sua mamadeira hein! Patati 
patata vai vir aqui pegar sua mamadeira hein. Você vai dar o que....ele vai vir aqui te dar um 
presente e você vai te que dar a mamadeira pra ele. Mamadeira? É tem que dar as suas 
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mamadeiras todinhas... 
Net: (01;43) 
Deise: Vai?  
Net: Vai tirando aos pouquinhos que ele acostuma 
Daniela: É... 
Deise: Não ele usa o copinho, só que tem certas coisas que ele não quer no copinho....ai eu 
falo...ó (01:51) mamãe ó...mamãe vai arranjar outro neném e tem que dar essa mamadeira 
pra ele.. 
Márcia: Não fala assim...nao fala assim. Mãe, eu não quero mamadeira eu sou homem!  
Deise: A minha barriga as vezes tá assim estufada ai ele fica, mãe? Neném mãe? Mãe 
neném? 
Daniela: Olha! 
Deise: Ele bota a cabeça e fica assim alisando minha barriga 
Daniela: As frases que ele esta fazendo agora estão maiores não tão? 
Deise: Ta agora sim 
Daniela: É...não tem nenhum assunto que vocês queiram falar no grupo de repente? Porque 
eu que tô trazendo os temas, né? eu queria que vocês pudessem falar de alguma coisa que 
de repente tô tentando agora no seu caso Márcia, assim, com relação a gagueira, a falar um 
pouquinho alguma coisa assim, de como orientar, a gente pode falar disso. No caso, 
net...net, que que você acha que ainda precisa melhorar no wendel? Ou não tem mais 
nada? 
Net: Não sei, o que você me disser eu faço. 
Daniela: Nossa, que mãe obediente gente!  
Net: Não assim, não tenho..assim, porque tudo o que você como é que diz? Você nos 
ensina passa pra gente, então pra mim, ta sendo bom assim, pra trabalhar com ele. 
Então...nao tenho assim o que reclamar....do que ta faltando... 
Daniela: De repente é porque não esta faltando nada. Você esta mais aqui porque não 
consegue sair né? 
Net Ela tinha que falar que o meu é diferente! 
Daniela: A sempre falo! Eu cutuco! Eu cutuco! Não mas eu acho que ele tá muito bem! Né? 
Net: Não, na verdade, ele ta muito bem mesmo. Ele ta assim bem direitinho 
Sandra: Que bom né? que bom 
Net: Ele tá bem adiantado.  
Daniela: que bom né? 
Sandra: Mas você pode pensar numa coisa positiva você tem o mais importante contato, 
quando você quiser é...tchun! 
Daniela: Não o que eu tô pensando aqui, você ta falando. Já que não existem mais questões 
assim, atividade olha só o que eu tô querendo, tô bolando aqui...atividades que podem 
prevenir dificuldades lá na frente. Que na verdade eu não tenho. Prevenir mesmo porque eu 
não tenho, não sei se, os filhos de vocês vão ter alguma dificuldade de leitura e escrita. Até 
assim, não sei se vocês já ouviram sobre casos de que a criança faz muita pressão pra 
escrever, faz muita forca, ou a criança que escrever um pouquinho e já fico com o braço 
cansado, então de como trabalhar. Então como trabalhar noção de direita e esquerda, 
algumas situações assim, do dia a dia que já pode ir trabalhando, como trabalhar....lembra 
que a gente começou, tava fazendo o trabalho de consciência fonológica? Dele perceber os 
sons da palavra como que já pode treinar isso pra leitura e escrita. Então de repente nesse 
sentido, entendeu? É...no caso do Ezequiel que você acha que falta ele fazer ainda? Deise?  
Deise: É...o negócio mesmo assim da de soltar mesmo as palavras de soltar a palavra 
corretamente... 
Daniela: ta. Ele ainda ta trocando bastante os sons? 
Deise: de algumas palavras ele tem falado os sons errados também, fala de um jeito a 
faca...não faca ele fala errado, é...chave ele fala fave...(05:09) 
Daniela: Entendi. Ai você mostra pra ele...ó...chhhh, faz o som separado ó...chhhh...repete 
pra mamãe....vamos fazer o barulho da televisão quando a televisão ta ruim? Chhhh, agora 
faz assim, chhhaaaave! Muito bem! Agora cha-ve ai você pode até usar as fichinhas, vê se 
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funciona. Você Sandra. Alguma questão especifica?  
Sandra: atenção.  
Daniela: atenção 
Sandra: E. até aquele trabalhinho que você falou. A você pega uma fotografia você cola no 
caderno de desenho, ta até, mas eu não botei, eu não consegui fazer e desenhar porque ele 
ficava correndo, ta coladinho, esperando ele ter a atenção pra sentar e tentar, até mesmo 
um rabisco, né? Mas ele não tava afim, bem isso acontece muito na escola. A professora 
reclama a eu não consigo, por isso que ele não acompanha a turma porque ele não 
consegue se concentrar na tarefa, ai já começa a correr iu então ele se distrai olhando pra 
alguma coisa. Eu acho que é atenção. A fala também, mas no momento...pra ver se da um 
pouco mais de evoluída é atenção, né? 
Daniela: ate porque ele tendo mais atenção...vai ter mais atenção a fala do outro, pra poder 
repetir a fala do outro e isso fazer parte do discurso dele em algum momento né? ta. Então 
eu já tô sabendo mais ou menos da questão de cada uma pra gente poder ver situações 
mais especificas só pra eu poder me programar pra esse novo formato. Vocês acham que a 
questão do grupo  então tem compensado, tem sido bacana, pra todo mundo? Mesmo 
aqueles que de repente até no caso do wendel que já não tem mais tanta dificuldade, mas 
mesmo assim, tá compensando você vir?  
Net: (Balança a cabeça positivamente) 
Daniela: Márcia? 
Márcia: Também 
Daniela: Dona Deise? 
Deise: ok 
Daniela: Dona Sandra? 
Sandra; 100% 
Daniela: É. Apesar dos, das confusões conjugais né? do marido ficar cismado, ainda mais 
que  a Márcia vêm toda bonitona também, ai ué que fono é essa será que é a fono? Ou é o 
fono né? ta estranho o negocio ai. Ai você fala assim, i, não, mas olha só é a fona e ela é 
gatinha e tal não sei que bonitinha não sei que na na na...mas não tem nada não ué?  
Sandra: Essa foi ótima! 
Daniela: A Deise tá processando ainda a informação Deise?  
Sandra: (07:37) 
Daniela: A Deise hoje tá meio passada, né? 
Márcia: ta 
Sandra: Não, mas essa situação é legal né? quando a gente volta a trabalhar como é que a 
auto estima melhora. Viu como o visual dela ta totalmente, até o sorriso dela mudou?  
Daniela: É menina! O Cabelo tá diferente também, não tá Márcia?  
Sandra: também, tá toda diferente...o trbaalho, né? 
Daniela: Que chique! 
Sandra: O trabalho faz a gente sei lá! Ficar diferente! 
Daniela: Mas eu acho que não só o trabalho, porque vocês também, assim, eu sinto que 
cada de vocês diferente desde quando vocês. Quer dizer, talvez umas desde antes, mas 
quando vocês conseguem assim respirar um pouquinho fora do lugar de sempre, sabe?do 
lugar de casa, eu acho que isso foi bom pra todo mundo. É bom que deixa o marido também 
assim, sabe?  
Net: Com a pulga atrás da orelha 
Daniela: É Com a pulga atrás da orelha...eu acho que esse também quis ver como é que era 
e tal. Entendeu? 
Net: É ficou meio curioso 
Daniela: Ficou curioso, de repente, será que eles pensam assim, por exemplo, no caso dele. 
Elas pareceram assim ser super quietinhas e tal,  mas será que depois  que eu sai fecharam 
a porta e foram pra bagunça? Todo mundo...nao sei que...nao sei, né? vai que pensa 
alguma coisa assim. Meninas, então eu vejo vocês em julho, certo? Certo certo?  
Todas: certo 
Daniela: Então, você pode continuar filmando para gente pra eu poder me despedir delas?  
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