Reabilitação

Pequenos Ouvintes
Um recurso para ajudar crianças
com implantes cocleares
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Se você está lendo este folheto, você provavelmente

Este livreto pressupõe que a maioria das crianças com

tem uma criança que recebeu um implante coclear.

perda auditiva significativa se beneficiam com o

Parabéns pela sua decisão de oferecer a sua criança

implante coclear e tem potencial para se comunicarem

uma tecnologia que irá ajudá-la a ouvir. Reserve um

efetivamente usando a linguagem falada. É de

minuto para perceber que você embarcou em uma

conhecimento que vários fatores contribuem para o

viagem muito emocionante. Vai ser difícil às vezes, mas

desenvolvimento da comunicação, como a idade de

as recompensas são grandes. As informações em

identificação e tratamento da perda auditiva, o

Pequenos Ouvintes são uma combinação de

ambiente familiar e educacional, presença ou ausência

conhecimentos adquiridos a partir de descobertas

de problemas de aprendizagem, citando alguns

científicas, experiências clínicas, e resultados do

exemplos. O foco deste guia é ajuda-lo a traçar um

projeto de pesquisa mencionado na página 3. Este

cenário para o sucesso da comunicação, e no começo,

folheto é destinado especialmente a pais e cuidadores,

é importante esperar resultados positivos. Se não

mas também é apropriado para professores de crianças

esperamos o melhor, podemos nos contentar com

com menos de três anos de idade que usam o

menos que isso. Trabalhe junto em cooperação com os

implante coclear.

profissionais de reabilitação para assegurar que suas

Lembre-se: a coisa mais importante que você pode

seu filho.

expectativas são reais, dada a situação individual do
fazer pela sua criança após o implante coclear é se
comunicar com ele ou ela de uma forma agradável,

Esperamos que as informações em Pequenos Ouvintes

descontraída e natural (sem muita reflexão e

sejam uteis. Para mais ideias, materiais e assistência,

planejamento prévio). Na verdade, a melhor maneira de

entre em contato com a MED-EL mais próxima ou com

ler Pequenos Ouvintes é pensar nisso como um manual

BRIDGE to Better Comunication no site da MED-EL

de coisas extras para quando estiver falando com seu

www.medel.com.

filho, como com uma criança com audição normal.
Pequenos Ouvintes descreve esses “extras” e como
aplica-los de forma natural na comunicação diária
entre você e seu filho. Depois que se familiarizar com
essas ferramentas e dicas, faça um teste, experimente.
Você vai perceber que eles vão rapidamente se tornar
um “hábito saudável”, que será um apoio no
desenvolvimento da linguagem da criança após o
implante coclear.
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Capítulo 1:
Implante Coclear de Última Geração

O Implante Coclear (IC) é um dispositivo eletrônico

Diferenças significativas foram documentadas sobre o

implantado dentro da orelha interna (cóclea) e é usado

desenvolvimento auditivo verbal em crianças implantadas

para melhorar a audição de pacientes com perda auditiva

em idade inferior a quatro anos e inferior a dois anos,

severa a profunda. A primeira cirurgia foi realizada há

como mostrado por De Raeve (2010), May-Mederake et

apenas 30 anos. O implante coclear é atualmente um

al. (2010), Svirsky et al. (2004), Anderson et al. (2003),

tratamento aceito para crianças e adultos com perda

Kirk et al. (2002), Osberger et al. (2002), Sharma et al.

auditiva significativa.

(2002), e Nikopoulos et al. (1999). Além disso, há um
crescente grupo de pesquisa indicando que as crianças

O IC não restaura ou cria uma audição normal. Ao invés

implantadas antes dos dois anos de idade podem alcan-

disso, em condições apropriadas, ele pode oferecer a

çar os colegas com audição normal em algumas áreas de

uma pessoa que tem perda de audição, a habilidade de

desenvolvimento da linguagem (Geers et al, 2009.; Hayes

ouvir sons nos diversos ambientes, compreender fala,

et al, 2009.; Nicholas et al, 2007.; Svirsky et al., 2004) e

falar ao telefone e apreciar música. As crianças são um

que muitos frequentam o sistema escolar regular no pri-

grupo que apresenta muitos benefícios com os ICs,

meiro grau (Francis et al, 1999; Geers et al, 2003).

especialmente se receberem o implante precocemente.
Portanto, é crucial oferecer suporte as crianças com IC
As crianças com perda de audição e que usam ICs

tanto quanto possível após a implantação.

frequentemente necessitam de suporte adicional e opções
educacionais. Este livreto tem como objetivo oferecer aos
pais dicas úteis e informações detalhadas, especialmente

Dois implantes são melhores que um?

para o trabalho com crianças pequenas que receberam o

Ter ambas orelhas é importante para audição. Não

IC.

somente ouvimos melhor com duas orelhas do que com
uma, mas podemos ouvir sons suaves mais facilmente,
entender melhor em ambientes barulhentos, localizar a

A Importância da Implantação Precoce

direção da fonte sonora, e entender a fala a uma certa

A introdução da triagem auditiva neonatal universal em

distância. Isso poderia levar ao implante bilateral precoce.

muitos países levou ao diagnóstico precoce das habilida-

Por enquanto o implante bilateral não é coberto por

des auditivas das crianças. A intervenção atualmente é

todos os planos de saúde no mundo, mas a cobertura

realizada meses após o diagnóstico de perda auditiva

tem aumentado e é evidente que deveria ser. Se voce

profunda. Uma evidente base para a realização do

não está pronto para considerar o implante bilateral, é

implante muito precoce e da existencia de um período

importante que sua criança continue a usar o aparelho

“crítico” ou pelo menos “sensitivo” para otimizar o desenvolvimento auditivo e verbal é crescente (Osberger,1997;

auditivo na orelha não implantada. Converse com seu
audiologista.

Sharma et al. 2005).
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As crianças implantadas são um grupo único. Ao contrário

Comunicação e as opções educacionais, disponível pela

dos adultos que podem ter tido audição e, em seguida

MED-EL, discute os métodos de comunicação e como

perderam, crianças geralmente aprendem a ouvir usando

eles se relacionam no ambiente educacional, no qual a

apenas o som do implante coclear. É do conhecimento

criança pode mais tarde encontrar na escola. No livreto

comum que é mais difícil aprender certas coisas na vida

instruções como “dizer a sua criança” ou “dizer ____para

adulta - como uma segunda língua - e isso é entendido

sua criança”, geralmente referem-se a uma atividade que

pelo fato de existir um “período crítico” de tempo, no iní-

se destina ao desenvolvimento da linguagem

cio da vida da criança, quando ele ou ela tem a melhor

independentemente do modo de comunicação que está

chance de usar o som para desenvolver a linguagem. Por

sendo usado. Se você estiver usando uma combinação de

exemplo, estudos têm mostrado que as crianças que re-

língua de sinais e fala com sua criança, tente usar a

ceberam seus implantes bilaterais antes da idade de 3 ½

linguagem falada em primeiro lugar, para estimular a

foram capazes de tirar melhor aproveitamento da capaci-

habilidade através da escuta com o implante, mas, em

dade do cérebro para aprender (Sharma et al. 2005).

seguida, use seu melhor julgamento ao pensar em
adicionar os sinais como apoio a aprendizagem da

Modo de Comunicação

linguagem.

Existem muitos fatores que contribuem para o tipo de
comunicação que os pais escolhem para terem com sua
criança. Algumas famílias escolhem uma abordagem
exclusivamente de linguagem falada, outros escolhem
uma combinação de fala e linguagem de sinais. Algumas
famílias até mesmo usam multiplas linguas faladas em
casa. A maioria dos pais que optam pelo implante em
idade precoce, querem dar a sua criança a melhor
oportunidade possível para torna-lo um comunicador
com fala funcional e ainda obter vantagens do período
crítico da linguagem na infância. Usar a linguagem falada
somente, pode ser uma abordagem de muito sucesso
para crianças pequenas implantadas. No entando há
crianças que apresentam outras dificuldades de
aprendizagem, além da perda auditiva, no qual o uso da
comunicação total (também chamada de abordagem
“bilingue” em alguns países) pode ser preferível. Essas
decisões são feitas pela família e pelos profissionais
trabalhando em estreita colaboração com a criança; eles
entendem as necessidades específicas e individuais da
criança e de sua família. O livreto Opções de
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Capítulo 2:
Comunicação Pré-verbal

Voce pode se perguntar o que é comunicação pré-verbal e
porque é importante para a criança com IC. A comunicação
pré-verbal é uma fase que todas as crianças com audição
normal passam antes de desenvolver a comunicação com
palavras. Voce pode oferecer excelentes estimulações para
sua criança antes do implante coclear.
Sua criança pode já desenvolver algumas habilidades que
discutiremos, com a audição residual e aparelhos
auditivos. Agora que sua criança tem um IC é importante
observar essas habilidades comunicativas que precedem a

pais e podem até começar a imitar os pais. Outros tipos

comunicação verbal. A criança agora tem acesso a todos

de comunicação não verbal: olhar rapidamente para as

os sons e pode começar a fazer sons e balbuciar antes de

pessoas; rastrear a atenção das pessoas com os olhos;

iniciar as primeiras palavras. Essas habilidades que

sorrir como uma reação ao sorriso de outra pessoa;

discutiremos são importantes para ajudar a criança com IC

mostrar que estão cientes da presença de estranhos e

a desenvolver uma comunicação verbal eficiente mais

situações estranhas; chorar de forma diferente quando

tarde.

estão cansados, com fome, ou com dor. Mais tarde, no
primeiro ano, a comunicação pré-verbal inclui atividades

Desenvolvimento pré-verbal ocorre principalmente no

mais complexas como apreciar um jogo, estender seus

primeiro ano de vida. Durante as primeiras semanas e

braços quando querem ser segurados, acenar as mãos,

meses após o nascimento, os bebês expressam suas

balançar a cabeça, empurrar para longe, se esticar para

necessidades básicas através da linguagem corporal,

um adulto e gritar para chamar a atenção, estender a

chorando, ou fazendo sons. Os pais geralmente reagem

mão para pegar um objeto, apontar para alcançar um

muito rapidamente a estes sinais, segurando-os, dando

objeto, ou pedir ajuda.

conforto, alimento, ou abraçando-os. As expressões
faciais dos pais, a linguagem corporal, e voz atraem e

Já existe comunicação acontecendo entre o bebê e o

mantêm a atenção do bebê. A resposta rápida do pai

cuidador sem uma “fala” formal por parte da criança.

ensina o bebê que suas tentativas de comunicação são

Durante a fase pré-verbal, os pais precisam conversar o

eficazes. O bebês aprendem rapidamente que eles

máximo possível sobre tudo que acontece no ambiente

podem facilmente obter a atenção de seus pais ou do

da criança de maneira apropriada e confortável. Os pais

cuidador. Com o tempo, este processo de reforço

de crianças com audição normal fazem isso

incentiva a criança a desenvolver mais métodos

instintivamente, muitas vezes, mesmo sem perceber.

sofisticados de comunicação. Essas interações constroem

Mesmo que o seu filho tenha perda auditiva, use as

confiança e vínculo.

mesmas estratégias de comunicação que usaria
naturalmente com uma criança com audição normal, pois

Durante os primeiros meses de vida, os bebês se

são esses comportamentos que aproveitam ao máximo

mostram especialmente interessados nas pessoas. Eles

do implante precoce. Embora o seu filho ainda não esteja

gostam se você pegar, segurar e se conversar com eles.

“falando”, a fase pré-verbal é o momento em que você vai

Reagem felizes quando vêem o rosto de um dos
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Antes dos bebês aprenderem a falar, eles se
comunicam de várias formas não verbais. As mais
importantes são:
contato com os olhos, atenção compartilhada, imitação
e troca de turnos na conversa. Os pais precisam
adaptar sua linguagem ao nível da criança.

Contato com os Olhos
Embora no nascimento um bebê possa somente ver

Dicas para Estabelecer um Ambiente
Positivo de Aprendizagem

com os olhos com poucos meses de vida. Durante os

Todas as crianças, com ou sem perda auditiva, precisam

primeiros quatro meses, suas ações como pais são

se sentir seguras, confiantes e parte do ambiente

normalmente direcionadas a criança. Por exemplo: voce

imagens vagas, as crianças começam a seguir objetos

familiar. Alguns caminhos para promover isso:

se coloca acima do carrinho ou cama e começa a se

• Atender às necessidades básicas da criança

comunicar particularmente de maneira expressiva e

(alimentação, trocar, vestir, confortar) em tempo

melódica. Com quatro meses, voce observa a mudança

hábil e de maneira amorosa cria uma sensação de

no contato ocular. O bebê lentamente segue voce ou

confiança e segurança.

qualquer objeto com os olhos e começa a apontar para

• Brincar juntos e abraçar são quase tão importante

ele. Esta é a primeira forma do bebê trocar turnos.

como atender outras necessidades básicas.
• Use uma programação regular diária (comer, tomar

Com seis meses observamos que a criança é capaz de

banho e dormir em um tempo fixo). Isso oferece uma

olhar para um objeto que os pais estejam olhando. Esse

sensação de segurança e proporciona facilidade e paz.

marco é dito atenção “compartilhada” ou “conjunta”.

• Imediatamente após o implante, fale com o seu filho
como se eles pudessem entender.
• Dê atenção ao seu filho se ele estiver fazendo sons
ou tentando dizer alguma coisa. Diga: “Eu posso

Isso forma a base para o desenvolvimento da
linguagem falada, uma vez que ela pode então, fazer a
conexão entre o objeto e as palavras que ela está
ouvindo de você.

ouvir você”, balance sua cabeça, e incentive-o a ir em
frente. Tente responder, mesmo que você não

Como pais, voce provavelmente gasta muito tempo

entenda. Não há problema em adivinhar o que ele

observando o rosto da sua criança. Isso encoraja o

está dizendo.

desenvolvimento do contato ocular e ao mesmo tempo,

• Esclareça situações previamente. O fato de voce

cria um vínculo entre pais e a criança. Os bebês são

estar saindo, torna-se claro ao bebê quando voce

muito interessados na expresão facial. Voce pode

coloca a jaqueta nele e põe o carrinho para fora.

prender a atenção da sua criança de forma natural e

Algumas crianças mais velhas querem saber onde

interessante mudando constantemente sua expressão

estão indo. Uma foto, imagem (do avô, avó ou de

facial. Esta é a primeira lição em comunicação: se

uma loja) podem ajudar a mostrar onde vão.

comunicar implica que você olhe para o outro.
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olhar para
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Figura 1: Comunicação triangular

Tait (2001) descobriu que ter um IC influencia
positivamente o desenvolvimento do contato ocular

chamamos isso de atenção “compartilhada” ou
“conjunta”, porque nesses momentos os pais e a criança

como habilidade de comunicação. No início, as crianças

estão ambos focados na mesma coisa. Mais tarde, a

apresentavam olhar mais rápido para o pai ou o objeto

criança pode até apontar para o objeto, seja para

em questão. A medida que suas habilidades auditivas

confirmar que o adulto também está olhando ou pedir

melhoram, as crianças precisavam de menos contato

que o adulto olhe para ele.

visual e participam mais das conversas.
O importante é que a criança ouça sua voz claramente.
Ela pode olhar para o objeto que voce está falando,

O Contato Ocular é um Fator Importante
no Desenvolvimento Pré-Verbal

enquanto te escuta. Se ela não responder a conversa,

Sempre que possível, posicione-se ao nível dos olhos da

voces ou gesticular apontando para o objeto.

voce pode trazer o objeto para o campo visual entre

criança. Gentilmente toque seu bebê ou o objeto que ele
está segurando. Desta maneira voce pode facilmente

A criança não somente reage ao que os pais dizem como

ganhar a atenção dele. Certifique-se de comentar ou

também toma a iniciativa de se comunicar. A habilidade

nomear o objeto que a criança está segurando. Para

da criança em apontar para o objeto numa intenção

bebês, a distância ideal para manter o contato ocular é

comunicativa é crucial para o desenvolvimento da

de 25 a 30 cm. A oportunidade perfeita para isso é

comunicação. Os pais respondem ao que a criança está

quando estiver segurando-a em seus braços ou no seu

apontando, nomeando o objeto (“bola”) ou ação

colo, assim como, quando estiver trocando ou

(“saltando”).

alimentando-a. Com bebês mais velhos a distância pode
aumentar para 1.5 m. Desta maneira eles vêem toda a
expressão corporal e parte do ambiente. Tente também

Comunicação e Atenção Compartilhada

lendo ou olhando figuras com a criança no seu colo ou

Tenha certeza que durante a alimentação, vestir ou

sentada no chão, onde ela pode ver voce e o livro.

brincar, sua criança pode ver o que voce está falando. Se

Crianças pequenas realmente gostam de jogos e soprar

voce disser “agora voce pode tomar sua bebida”, dê a ele

bolhas. Esses jogos são também bons para praticar o

a mamadeira ou copo. Diga o nome dele para obter

contato ocular.

atenção. Se ele não responder, tente usar um brinquedo
ou tocá-lo diretamente para ele se mover em sua direção.
Uma vez que ele olhe para voce, diga algo. Voce pode

Deixe seu Bebê Assumir a Liderança
(Atenção Compartilhada)

dizer “Eu disse o seu nome” ou “ Voce ouviu o seu

Quando os pais se comunicam com sua criança, eles

que voce está dizendo. Quando sua criança aponta ou

nome!”. Isso reforça a resposta ao nome e atenção ao

olham onde a criança está olhando ou para qual objeto

está brincando com um objeto, reforce o interesse dele

ela está interessada. Após isso usualmente começam a

descrevendo o objeto ou a ação numa linguagem

conversar sobre o que estão olhando juntos. Conversar

apropriada. Brincar juntos ou olhar um livro enquanto

sobre coisas que a criança está olhando faz com que ela

conversam sobre o que voces estão fazendo, oferece

aprenda as palavras que estão sendo ditas. Nós

suporte para o desenvolvimento da linguagem.
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Imitação

Imitar Mostra que Voce Gosta de Algo

Após alguns meses os bebês são capazes de imitar uma

Agora que sua criança pode ouvir com o implante coclear,

expressão facial. Para os pais, neste período é normal

encorajá-la e brincar de imitar são os primeiros passos

imitar a expressão facial do seu bebê. Os bebês

importantes para o desenvolvimento das “primeiras

entendem esse jogo facilmente. Quando eles começam a

palavras” ou linguagem. Imite os sons que a sua criança

fazer barulhos como gemidos , consoantes ou som de

produz.

vogais, ou gesticular e os pais os imitam , inspiram o
bebê a reagir cada vez mais. Como mencionado
anteriormente, os bebês gostam de ver que seus
esforços de comunicação funcionam.

• Isso pode motivar seu bebê a produzir mais sons.
Ofereça estimulação extra:
• Repetindo e ampliando os sons que seu filhos faz.
Inicialmente ele irá somente repetir os mesmo sons

Como os bebês de audição normal, os que apresentam
perda auditiva vocalizam com sons pré-linguais até a

mas eventualmente haverá mais variações no balbucio.
• Imite os sons que ele produz em frente ao espelho e

idade de aproximadamente cinco a seis meses. Algumas

faça caras divertidas enquanto faz isso. Sua criança

vezes eles brincam com a língua e lábios enquanto fazem

provavelmente irá imita-lo.

sons como /p/ ou /f/. Por volta dessa idade os bebês com

• Imite a expressão facial do seu bebê e espere um

audição normal começam a balbuciar (seis para sete

pouco para ver se ele repete isso. Bebês mais velhos

meses), enquanto que os bebês com perda auditiva, na

ou crianças também imitam movimentos da boca

maioria param de balbuciar ou balbuciam com menos

(colocando a lingua para fora, abrindo a boca, etc.)

variação de sílabas.

Esta é a oportunidade ideal para brincar com jogos
fazendo caretas divertidas. O espelho pode ser útil.

Bebês mais velhos espontaneamente começam a fazer

Não esqueça de vocalizar para que ele comece a

ruídos de balbucio como “dada, mama, gaga”,

associar os movimentos da sua boca com certos sons.

frequentemente incluindo consoantes e sons vocálicos.
Isto constitui a base para as primeiras palavras. É

Tente introduzir novos sons e encoraje sua criança a imi-

necessário que a criança ouça os sons antes de produzir

tar novos sons. Use objetos com sons associados. ex: “a

o balbucio - uma das vantagens do implante precoce é a

vaca faz mo-o-o-o”. Faça o som enquanto manipula o

fase do balbucio aproximadamente no mesmo tempo que

brinquedo e espere alguns minutos para ver se a criança

uma criança com audição normal. É importante que voce

irá imitar esse som. Utilizar o brinquedo do animal e

comece a imitar os sons precoces que a sua criança

transporte preferidos são ótimos para essa divertida ati-

produz. Imitando esses sons de balbucio, voce mostra a

vidade. Uma vez que voce associou um som ao objeto,

ela que os sons que ele faz são importantes e que voce

tente ser consistente com o mesmo som. Crianças pe-

quer ouvir. Desta forma, voce encoraja seu bebê a

quenas necessitam de muitas repetições para imitar ou

praticar cada vez mais o balbucio.

dizer sons, portanto faça esta atividade frequentemente
ou repita muitas vezes. Os sons ao invés das palavras,
são mais fáceis de imitar. Ele provavelmente fará isso antes de dizer as primeiras palavras.
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Revezem-se
carro
dirigindo um
o
de brinqued
Troque turnos

Turno por Turno

Numa boa comunicação assume-se que não somente uma

Por volta de nove meses de idade bebês gostam de

pessoa fala, ao contrário, ambas partes (pais e criança),

brincar de jogos que envolvem troca de turnos.

trocam turnos dizendo algo. Toda criança pequena que não

Exemplos:

fala ainda pode ter a sua vez, apontando algo, sorrindo,

• Voce faz uma torre (seu turno) e sua criança derruba

ou chorando. Voce deveria reagir a isso como se seu filho

tudo (turno dele).

tivesse falado. Quando for a “vez“ dele você pode ter que

• Ele joga um objeto no chão e voce pega.

esperar um pouco, para que ele tenha tempo suficiente

• Voce cobre a face dele e então puxa o pano (dizendo

para reagir.

booo).
• Ele não somente imita o que voce está fazendo

Trocar turnos ensina a criança como funciona uma

mas também sua expressão facial e os sons que

conversação: uma pessoa comunica enquanto a outra

acompanham a brincadeira.

espera sua vez, e depois inverte-se os papéis. As crianças
são capazes de começar a trocar turnos com três meses

Os brinquedos também podem estimular a troca de

de idade; trocar turnos nesta idade pode não envolver

turnos.

vocalizações. A troca de turno verbal inicialmente

Exemplos:

acontece produzindo vogais como sons (ie, oe, eeh, ooh,

• Lançar a bola pra trás e frente

aah, ae, uuh) e depois com consoantes (como d, b, m).

• Reverzar-se dirigindo um carro de brinquedo.
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Comunique-se com seu filho sobre
tudo o que ele experimenta: o que ele
vê, ouve, cheira e sente.
• Troque turnos usando o telefone

fique mais interessada no que voce está falando. Uma

• Empilhe blocos ou anéis

outra característica comum na comunicação infantil é

• Coloque blocos na caixa

a repetição. Os pais falam continuamente com suas

• Coloque os brinquedos classificados por forma

crianças sobre o mesmo evento ou rotina (ex. trocando

Use palavras nesse jogo de troca de turnos. Converse

a fralda, vestindo, hora da comida etc.). As palavras e

sobre empurrar o carro de brinquedo, empilhar os blocos,

sentenças usadas são frequentemente repetidas. Essas

contar os blocos.

repetições criam uma situação ideal para aprender
a linguagem, permitindo que a criança aprenda mais

Use palavras como “em” ou “sobre”. Em outras palavras,

facimente o significado da linguagem direcionada

descreva o que voce e sua criança estão falando. Não

para eles. Essas repetições devem ser em forma de

tenha medo de usar uma variedade de palavras ou

sentenças ou frases simples e curtas. A memória infantil

vocabulário. Esta é a maneira como sua criança irá

não retém mais do que isso nesta idade. O ideal é

aprender a linguagem. Lembre-se que é necessário

limitar a linguagem em um ou dois níveis acima do que

muitas repetições!

a criança já tem dominado. Isso significa que quando

Introduzindo o Conceito de Troca de Turnos

a criança conversa com sentença de uma palavra, voce
deve conversar com sentenças de duas ou tres palavras.

No período do primeiro ano de vida, as crianças já
brincam com jogos simples. Eles trocam de turnos

Nesta fase de desenvolvimento, a criança realmente

ativamente e fingem, por instantes, alimentarem a

ama rimas simples e canções de ninar. As crianças

boneca. A partir disso, voce pode introduzir mais

adoram ritmo, entonação, frases simples, e muitas

formalmente o conceito de turnos e fazer da troca de

repetições. Elas adoram canções com acompanhamento

turnos, grande parte da brincadeira: “Agora é a vez

de fantoches ou teatros. Essas atividades permitem

da mamãe”. Esse é um passo importante, pois servirá

também imitação, como a criança tentar girar as

de base para atividades futuras mais estruturadas.

mãozinhas e cantar junto.

Demonstrando essa habilidade, voce pode trabalhar
(seu turno), pedir para criança praticar essa habilidade
que voce tenha controle sobre a situação e permite que

Adaptando o Modelo de Linguagem as
necessidades da Criança

a criança mantenha foco específico na tarefa, enquanto

Essa é uma etapa especialmente divertida do

participa de uma atividade divertida.

desenvolvimento, porque voce começará a observar

durante o turno dele. O jogo de troca de turnos permite

progresso real na habilidade comunicativa da criança.

Ajustando o Modelo de Linguagem
Os adultos falam diferente com bebês e crianças
pequenas. Eles usam um tom de voz mais aguda, com

Abaixo algumas considerações a lembrar:
• Comunique-se com seu filho sobre tudo que
experiencia: o que vê, escuta, cheira e sente.
• Fale claramente e numa intensidade suficiente, mas um

ritmo mais lento e mais entonação (sempre com voz

pouco mais devagar do que falaria com um adulto. Isso

cantada). Nós chamamos isso de voz de bebê . Todos

dará mais tempo para criança processar a linguagem

os pais fazem isso naturalmente com suas crianças.

falada.

Esses ajustes na linguagem e tom, faz com que a criança
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• Com crianças pequenas voce pode falar com uma voz
mais cantada (voz infantil). Estudos tem demonstrado
que bebês e crianças pequenas prestam mais atenção
para fala com mais entonação e melodia. Enquanto
levanta seu bebê, faça o som junto com a ação
“wheeeee, pra cima, pra cima”. Repita essa brincadeira
regularmente, para aumentar a chance da criança
associar suas palavras ao movimento. Espere um
minuto e se a criança não iniciar outro turno, diga “
Voce quer levantar?” e repita a brincadeira. Encorage
seu bebê a imitar esses sons, ações e produzir simples
palavras para pedir essa brincadeira.
• Certifique-se que a troca de turnos está adequada.
Aguarde um momento após seu bebê terminar o
balbucio e inicie seu turno. Pausas breves oferecem a
chance da criança ter a sua vez.
• Use sons de onomatopéia (são palavras que imitam o som
de objetos, animais, como “ tique taque”, “au au”). Isso

Quadro simples ou livro de pano são ótimos no começo, e
com o tempo voce pode trocá-los por livros mais
elaborados. Entretanto mesmo o livro simples de história e
caracteres podem ser mais complexos (com um pouco de
imaginação) a medida que a criança cresce.

atrai a atenção da criança e a estimula a associar o som ao
objeto. Em algumas situações, use o nome do objeto com
o som (“Oh escute, o cachorro disse “au au”!”)
• Tente atrair a atenção da sua criança chamando pelo
nome dela. Se ela ergue os olhos, tenha algo a dizer
ou alguma recompensa. Brincadeiras de chamar são
boas em curto espaço de tempo, pois a criança perde o
interesse se não há razão interessante para olhar.
• Rimas e músicas com muita expressão são ideais para
aprender a linguagem. Repetindo com frequência os
sons ou rimas, o bebê aprenderá a responder com
palavras e gestos que acompanham essas rimas, e ainda
fará as primeiras tentativas de cantar e fazer música.
• Olhar livros ou fotos juntos oferece a oportunidade
de repetir as mesmas palavras e frases. As crianças
parecem não se cansarem de ouvir o livro favorito
delas muitas e muitas vezes. Nunca é cedo demais
para apresentar um livro de histórias para a criança.
Tenha certeza de escolher livros que sejam atraentes e
adequados para a idade da criança.
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A Transição a partir da Fase Pré-verbal
Mencionamos anteriormente que as expressões préverbais da criança, geralmente tem um objetivo, por isso
como pais, voces devem reagir positivamente a elas
sempre que possível. Mas como fazer isso? A resposta
para esta pergunta foi descrita num curso desenvolvido
pelo Hanen Centre (Toronto), no qual muitos pais
aprenderam como se adaptarem a linguagem deles, para
melhor atender as necessidades do seu filho. Nós
mencionamos essas estratégias no nível pré-verbal, mas
só podem ser aplicados posteriormente no nível de
desenvolvimento da fala e linguagem. Para capacitar os
pais como facilitadores da comunicação da criança, Hanen
recomenda o uso da “Abordagem dos 3A”. Os “3As”
significam: Allow- permitir que seu filho conduza, Adapt adaptar para compartilhar o momento, e Add - adicionar
experiências e palavras novas (Manolson et al., 1996). A
seguir o resumo desses princípios do programa de Hanen:
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Se voce repetir as mesmas palavras muitas vezes
numa situação bem conhecida, voce encoraja seu
filho a iniciar a linguagem. Entretanto em um ponto, a
linguagem tem que expandir e aumentar, então voce
acrescenta linguagem e experiências a brincadeira que
ele já conhece. Nós chamamos isso de “expansão da
linguagem“. Por exemplo, se seu filho já está falando
algo, voce pode adicionar uma palavra ou duas, ou um
detalhe extra. Acrescentando algo novo ao que seu filho
está dizendo, voce dá a ele as ferramentas para ampliar
Permita sua criança Conduzir

a mensagem. (veja exemplo na próxima página).

Isso faz seu filho conduzir o tema da comunicação e
com isso voce pode segui-lo, conversando sobre o

Uma vez que a expansão da linguagem é muito

que ele está fazendo e coisas que ele tem interesse.

importante para a ampliação do vocabulário e para

É mais provável a criança aprender a linguagem com

um repertório de linguagem bem conhecido, iremos

atividades que tem interesse. Seguindo o comando,

conversar mais tempo e com mais detalhes sobre isso.

voce tem a oportunidade de aumentar ainda mais
o desenvolvimento da linguagem dela, uma vez que

Expandindo a Linguagem

tem demonstrado interesse no assunto. Voce pode ler

Dependendo da habilidade de linguagem e o nível de

histórias de animais de zoológico, mas se a criança está

desenvolvimento da criança, voce pode expandir o

mais interessada em brincar de casa, então adapte seu

que ele está dizendo de muitas maneiras. Verifique se

plano para a brincadeira de casinha e converse sobre

seu nível de linguagem está somente um pouco acima

essa atividade.

do nível do seu filho. Voce não deve conversar com
sentenças longas se seu filho está se comunicando

Adapte para Compartilhar o Momento

usando uma só palavra. Isso pode ser desencorajador

Sua criança segue seu próprio caminho e pode ser difícil

para a criança. Se seu filho conversa com uma palavra,

se conectar a ela ou no foco do seu objetivo específico.

então responsa com senteça de duas ou tres palavras.

Para estabelecer interações significativas, voce deve
adaptar seus interesses com os dela. Isto significa tentar

Se a criança brincando com o carro produz sons do

adaptar-se ao nível e assunto da brincadeira da criança.

tipo “bbrrr” ou até uma frase inteira como o segundo

Voce brinca e conversa sobre o que ele está focado de

exemplo abaixo, há muitas maneiras de responder

uma maneira que ele goste. Voce conseguirá seu objetivo,

apropriadamente e adicionar informação ao que a criança

mas desta maneira voce se conecta com seu filho mais

está dizendo:

facilmente e de forma significativa enquanto faz isso.
Adicione Novas Experiências e Palavras
Uma vez que a interação está acontecendo, voce tem
a oportunidade de adicionar algo novo ou ensinar algo
novo para ele.
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A criança diz: 		

O adulto pode:

Ao adaptar sua fala para igualar ou aproximar o

“Bbrrr. Uh, oh“		

Aceitar: “uh, Oh, bbrrr“

seu nível de linguagem ao da criança, e então

				

Adaptar: “Oh, não. O que

adicionar mais linguagem, voce está dando a criança

				

aconteceu? Seu carro está

oportunidade para compreender o que voce tem dito e

			

quebrado?“ Adicionar: Sim, uma

aprender mais. Quando seu exemplo de fala (modelo)

				

das rodas está quebrada. Vamos

é simples mas um pouco além do nível da criança,

				

consertar isso.“

isso é acessível e mais fácil para ela fazer a transição

Uma outra 		

O adulto pode:

está seguindo o comando dela, este é um assunto que

criança 			

Aceitar: “Me desculpe,

ela quer conversar e aprender mais. Não se preocupe

pode dizer:		

seu carro quebrou“

com a construção correta da gramática. Voce refinará

“Boom!“		

Adaptar: “As luzes e os

a linguagem a medida que a criança evolui. Isto é

Carro quebrado!

pneus estão quebrados“

especialmente verdade com crianças pequenas ou com

		

crianças que tem dificuldades de aprendizagem.

para uma linguagem mais complexa. E, como voce

		

Adicionar: “deixe-me tentar

				

consertar o carro.“ “Vamos

		

		

encontrar um carro diferente“

				

“Nós deveríamos colocar uma
roda nova?“
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aconteceu?
„Oh, não. O que
ebrado?“
Seu carro está qu

“Bbrrr. Uh, oh”

Capítulo 3:
Desenvolvimento Auditivo

Embora nós conversemos sobre “desenvolvimento

Habilidades Auditivas, uma avaliação da comunicação

auditivo”, “desenvolvimento de fala” e “desenvolvimento

disponível na MED-EL.

de linguagem” como temas separados, eles estão
totalmente relacionados. Cada um depende do outro.

Apesar de conversarmos sobre as várias etapas do

Todas crianças desenvolvem a habilidade auditiva numa

desenvolvimento auditivo, que ocorrem em etapas

sequência conhecida. Nesse livreto queremos manter em

particulares, não necessariamente as crianças gastam

mente que estamos trabalhando no desenvolvimento das

muito tempo em uma etapa antes de passar a outra.

habilidades auditivas para facilitar o desenvolvimento de

Muitas vezes pode parecer que a detecção, discriminação,

fala e linguagem.

e reconhecimento, acontecem juntos. Sinta-se a vontade

Depois de alguns meses, os bebês com audição normal

exemplo dele.

para experimentar diferentes atividades e jogos e seguir o
desenvolverão as seguintes habilidades: 1) começam a
perceber certos sons (detecção); 2) começam a perceber
diferenças entre os sons (discriminação); 3) começam a
reconhecer sons (reconhecimento); e finalmente, dão

Jogos para Estimular o Desenvolvimento
Auditivo

significado aos sons (interpretação ou compreensão). A

Limitar o ruído de fundo é importante, especialmente

criança precisa de no mínimo 12 a 24 meses de prática

durante atividades de escuta focada. Vc pode observar

auditiva para adquirir essas habilidades (Erber et al., 1976).

que seu filho se foca mais no som quando o ruído
competitivo, como rádio ou TV, está desligado e o

Dependendo da idade que sua criança recebeu o IC, ele

ambiente relativamente em silêncio. Quando o objetivo é

pode passar pela etapa pré-verbal em tempo cronológico

desenvolver ou melhorar as habilidades de escuta

normal. Nesse caso é comum e muito fácil avançar do

auditiva do seu filho, as pistas visuais devem ser

estágio que está e continuar com o desenvolvimento de

minimizadas. Muitos pais se sentam ao lado do filho

fala e audição muito naturalmente. Voce verá que nossas

durante essas atividades para minimizar as pistas visuais

dicas para estimulação na etapa pré-verbal se encaixam

e maximizar a dependência da criança “somente na

perfeitamente com as dicas sobre audição precoce e

escuta” nessas atividades auditivas focadas.

desenvolvimento da fala descritas abaixo. Se seu filho
recebeu o implante durante ou após a etapa pré-verbal
(baseado na idade cronológica), voce pode achar que deve

Consciência Sonora

recriar deliberadamente essas situações para colocar seu

Encoraje seu filho a notar os sons. Voce pode fazer isso,

filho na etapa de desenvolvimento precoce, importante

tendo uma resposta de entusiasmo cada vez que ele

para estabelecer a base do desenvolvimento posterior da

reagir a um som. Enquanto seu filho escuta, mostre a ele

linguagem. Esse processo deve ser rápido se o seu

o som que voces dois ouvem. Lembre-se de indicar ou

objetivo é que seu filho adquira a audição normal. As dicas

dizer a criança o que é o som. Por exemplo: “Escute, eu

abaixo ajudarão voce criar atividades divertidas, mantendo

ouço o telefone. Note se seu filho indica que ouve sua

o interesse da criança. Eles seguem o Checklist das

voz. Os olhos dele arregalam ou ele olha pra voce?
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diferentes so
Capte a atenção dele ou deixe que ele ouça sua voz.

Experimente os sons dentro e fora da casa, para que a

Exemplo: “Voce ouviu a mamãe, sim, a mamãe está aqui.”

criança tenha contato com diferentes sons. Tenha

Faça o mesmo com outros membros da Família. Deixe-o

certeza que seu filho pode ver e/ou sentir que há algo

ouvir o pai ou o irmão.

acontecendo no momento que ele ouve o som. Procure

Forneça muitas oportunidades para seu filho produzir

enquanto eles fazem um som. Quando há certos sons no

sons (usando sua propria voz ou chocalhos e brinquedos

ambiente (alguém toca a campainha ou o telefone toca),

alguns brinquedos que brilham, vibram ou se movem

que emitam sons). Muitas das crianças pequenas amam

primeiro chame a atenção da criança para o som e, em

brincar com panelas, frigideiras, tampas e colheres de

seguida, leve-o com você para a origem do som (em

madeira encontrados em sua cozinha. Separe um armário

frente a porta, o telefone). Por muitas vezes repetindo

baixo que seja permitido a criança abrir para brincar

isso, seu filho começará a fazer a conexão entre o som, a

com esses itens, quando você está na cozinha. Fale a

origem dele e dará significado a aquele som.

respeito do som que eles fazem. É forte, suave? Desta
forma, a criança pode aprender sobre as fontes sonoras.
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Preste Atenção aos Sons
Agora que seu filho conhece um maior número de sons,
ele atende ao que ouve por um período longo de

Percebendo quando pára e começa o som
• Dance ou balançe ao ritmo da música que você toca
para seu filho. Pare de se mover quando a música

tempo? Brincar de jogos de escutar é uma maneira

pára. Isso vai estimular a criança a também perceber

divertida de aumentar a atenção ao som.

o início e término da música.

• Aja como se voce estivesse dormindo e desperta

• Corra no mesmo lugar ou dance enquanto a música

quando seu filho chama. Troque turnos e esteja certa

estiver tocando, e pare ou sente-se no chão quando

ao falar: “Acorde!” “Shhh!”

a música parar. Fale na atividade: “uh oh, a música

• Andem e parem atrás da porta e espere até alguém
bater na porta; voce pode somente abrir a porta
quando voce ouvir a batida.
• Introduza brincadeira de fantoches de dedos e

parou!” “O que aconteceu?” “Acabou.”
• Pegue dois recipientes vazios idênticos, como
pequenas vasilhas ou Tupperwares. Deixe uma vazia e
coloque algumas moedas na outra. Agite cada uma

canções simples como “ Dona Aranha”. Crianças

separadamente. Veja se o seu filho percebe que uma

pequenas amam essas brincadeiras e isso pode

faz barulho e a outra não. Em seguida, abra as vasilhas

prender a atenção dela por toda música.
• Junte-se ao seu filho nas brincadeiras, quando ele
está fazendo sons com diferentes itens ao redor da
casa. Brincar junto aumentará a atenção dele ao som.
• Caminhe ou marche em um ritmo; balance ou se

e mostre para seu filho possa associar a presença do
som / ausência do som com o conteúdo. Introduza
linguagem, fala para essa atividade também.
• Faça sons de animais e automóveis com sua voz. A
criança tem que mover o brinquedo enquanto voce

mova de acordo com a batida, enquanto seu filho

faz a imitação com a voz. Ela deve parar de

bate um tambor; seu filho deve fazer o mesmo,

movimentar o brinquedo quando voce parar com o

enquanto você bate no tambor.

som. Certifique-se de usar palavras reais também.
Por exemplo: “Bom trabalho, o carro parou.”

Procurando a Fonte Sonora
Uma vez que seu filho está ciente dos sons, ele pode

Identificando a Fonte Sonora

procurar pelo som, mas não é capaz de localizar a

Seu filho já pode ser capaz de se virar para fonte

fonte. As crianças com implantes bilaterais localizam o

sonora ou encontrar o som que ouve.

som mais facilmente comparadas as crianças com
audição unilateral.
• Aponte o som, identifique o som, ou mostre a criança
a fonte sonora.
• Brinque de jogos para encorajar a criança a encontrar

• Reforce essas habilidades comentando sobre a fonte
sonora que seu filho identificou. Por exemplo, seu
filho pode se virar para sua voz, e voce diz: “Bom
trabalho, voce ouviu a mamãe.”
• Encorage seu filho a te contar o que ele ouviu,

a fonte sonora. Brinque de esconde-esconde. Um

apontando ou dizendo “Eu ouço o ___________.” Ou, “

irmão ou outro adulto se esconde e fará um som ou

Eu ouço aquilo.”

chamará a criança pelo nome.
No início voce pode precisar ajudar seu filho a

• Brinque de um jogo de chamar, onde os irmãos trocam
turnos respondendo adequadamente ao nome

encontrar a fonte sonora. Isso pode se tornar um

quando chamados. Seu filho deve achar o irmão que

divertido jogo de turnos também.

está chamando por ele.

• Peça a alguém “bater na porta” ou “tocar a
campainha”. Deixe que a criança ouça. Diga, “ O que
vc está ouvindo?” ou “ Escuta, alguém está na porta.
Quem é?” Vá até a porta.
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Oink, oink

Imitando Sons ou Fala
Voce tem trabalhado a imitação dos sons com seu filho.
Agora voce deseja que ele imite balbucioando ou produza
outro som de fala, como uma sequência longa ou curta de
sílabas.
• Sente em frente ao espelho e faça seqüências longas e
curtas de sílabas. Escolha os sons que a criança já é
capaz de produzir, tais como “babababa” vs “Ba” ou
“mamama” versus “ma”. Misture um pouco de careta,
pois sempre ajuda a manter a criança interessada.
• Coloque um papel e um marcador, giz de cera, ou

Imitando o Volume do Som ou Fala

canetas na mesa. Emparelhe as ações do desenho junto

As crianças que desenvolvem essa habilidade são mais

com sequências longas Vs curta de sílabas. Voce fará os

capazes de modificar a intensidade das suas vozes de

sons e então encorajará seu filho a imitá-las.

acordo com a situação. A maioria das crianças, com

• Troque turnos. Peça a criança para produzir sílabas

audição normal ou surdez e que usam um IC tendem a

longas vs curtas e voce deverá imitar esses sons. Isso

falar “ muto alto” em algumas situações. Muitos pais

estimula ao entendimento da tarefa.

querem ensinar seus filhos a falarem com tranquilidade ou

• Use brinquedos para fazer sons para seu filho imitar. Por
exemplo empurre o carro fazendo o som “beep-beepbeep” vs. “beep”.

“ mais baixo” quando a situação pede uma maior
moderação.
• Brinque de acordar. Use uma voz forte para acordar uma
boneca ou bicho de pelúcia vs uma voz tranquila

Imitando o Tom de um Som ou Fala

quando a boneca está dormindo. Esse é um jogo muito

Voce quer que seu filho seja capaz de imitar ou use a voz

bom quando seu filho está brincando com bichos de

com entonação para expressões comuns, como queda de

pelúcia, bonecas ou brincando de casinha. Lembre de

tom em “uh oh”, ou imitar com entonação crescente para

usar a fala para descrever o que voce vai fazer e o que

uma pergunta como “mais?”

está acontecendo.

• Use uma estratégia chamada “destaque acústico” para

• Repita algumas brincadeiras favoritas do seu filho que já

enfatizar seu modelo de mudança de tons. Voce pode

usou previamente, usando a imitação do falar baixo vs

também usar um pouco de voz “cantada”.

falar forte.

• As vezes balançar ou usar gestos ajuda seu filho
entender melhor. Muitas crianças pequenas que usam
um IC são capazes de usar adequadamente a entonação
vocal com bastante facilidade. As crianças gostam de

• Se revezem tocando um tambor ou batendo numa
panela, imitando o som forte vs. som tranquilo. Isso pode
ser útil para ensinar o conceito de som tranquilo e forte.
• Use fantoches de dedo. Atribua o “leão” para ser o

brincar com diferentes mudanças de entonação de

fantoche de som forte e uma “cobra” para ser o

frases comuns como “uh-oh, oh não, mais por favor “

fantoche com som tranquilo. O leão tem um rugido alto,

de maneira divertida e simples.

enquanto o som de cobra é calmo, talvez apenas
“sssss”. Então dê o modelo do que cada fantoche
vai fazer. Se revezam sendo diferentes fantoches e
fazendo sons fortes vs sons tranquilos.

22

ras no
Encontre figu
estiver
livro quando
tória.
is
h
a
m
u
o
d
n
le

Trabalhando com Frases Simples ou Instruções
Agora voce quer oferecer a seu filho a oportunidade de
responder a frases simples ou instruções previsíveis.
Há muitos jogos, hora de brincadeira e atividades da vida
diária que podem facilitar a habilidade de seu filho seguir
instruções. Lembre-se de seguir o exemplo do seu filho
quando voce escolher as atividades.
• Para crianças mais novas voce pode colocar blocos
numa caixa, brinquedos num caminhão com caçamba
ou brinquedos numa caixa de areia. Voce dá as
Modificando a locução dele para se tornar mais

coordenadas durante o jogo. Esteja certa de trocar

próximo do modelo do adulto

turnos e fazer seu filho “dizer” a voce o que fazer em

Uma vez que seu filho começa a usar palavras, frases e

algumas situações.

sentenças, voce deseja que ele seja capaz de melhorar

• Coloque animais de fazenda num celeiro ou vagão.

sua precisão na produção de fala, correspondendo ao

• Coloque animais de zoológico em uma gaiola, caixa ou

modelo adulto. Os pais de crianças que possuem
audição normal, frequentemente corrigem a produção
de fala ou gramática “refletindo” de volta para criança,
a pronúncia correta ou estrutura.
• Seu filho pode dizer, “Olha o cato” Então voce diz, “Sim
eu vejo o gato.” Tente enfatizar a palavra “gato”. Ao
longo do tempo seu filho irá corrigir a si mesmo.
• Tente usando uma técnica chamada “alternativa
forçada” durante a hora do lanche, almoço, e hora da
brincadeira. Ao invés de dar a ele uma escolha aberta,
como “ O que voce quer?” dê a criança a escolha entre

em um cercado.
• Peça para seu filho encontrar diferentes caminhões,
carros, ou aviões para empurrar ou colocar embaixo de
uma caixa ou mesa.
• Encontre as figuras no livro, quando lê uma história.
• Inclua ações como objetos. Por exemplo, “mostre para
mim o que está andando” (correndo, pulando, etc).
• Peça a seu filho ajudar a dobrar a roupa, recolher ou
retirar a roupa da secadora. Pode ser divertido fazer
essas tarefas juntos.
• Peça a seu filho para encontrar maçãs, bolachas ou

duas opções. Pergunte a ela: “ Voce quer maçã ou

outro item familiar quando voces estiverem no

queijo para o lanche?” Essa estratégia permite que a

mercado.

criança não somente foque no modelo do adulto, mas
também produza a palavra correta após ouvir o modelo.
Se seu filho repetir “quexo” para queijo, voce então diz,
“ Bom, aqui está seu queijo”. Use “ destaques acústicos”
(ênfase extra na palavra queijo). Então aprecie seu
lanche.

• Peça a criança para seguir suas orientações quando ele
te ajudar a colocar a mesa do jantar.
• Faça brincadeira como “Simon diz” no qual a criança
precisará seguir as instruções. Troque turnos e deixe a
criança ser Simon.
• Esconda alguns objetos embaixo de caixas e então
mostre os objetos nomeando cada um. Depois cubra
novamente os brinquedos e peça a criança para
encontrar o objeto que voce perguntou.
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Relembrando e Repetindo Frases Mais Elaboradas

intonação do som ou rima, mas as palavras não podem

Como seu filho se tornou um ouvinte mais sofisticado, ele

ser identificadas. Depois, seu filho pode imitar ações e

é capaz de compreender frases mais longas. A habilidade

então algumas palavras chaves. Finalmente seu filho será

de seguir esse tipo de enunciado ajuda a criança a ter

capaz de cantar ao longo da música ou rima. Repetição

maior sucesso quando entram no pré escolar. Qualquer

é bom. Mas introduza novas músicas, rimas e fantoches

uma das atividades acima pode ser usado com as

de dedos assim que as habilidades dele melhorarem e

devidas alterações para tornar mais complexa as suas

começar a cantar ou emitir palavras. Essas atividades

orientações. Por exemplo: se o seu filho quer ajudar

ajudam a aumentar a memória auditiva para seqüências

a separar a roupa, você pode usar essa situação para

de informações cada vez mais longas.

introduzir um monte de linguagem cotidiana. Por exemplo,
você pode dizer: “Nós vamos separar as roupas. Vamos

Trabalhando com Ruído de Fundo

colocar todas as meias juntas. Por favor me dê as

Embora o ruído de fundo crie uma situação de dificuldade

meias brancas grandes do papai. “Você também pode

de escuta, é importante para praticar por vezes, nesse

pedir a criança para encontrar o “grande avião azul“

ambiente. O mundo é um lugar barulhento e para seu

versus o “pequeno avião vermelho“.

filho ter o melhor desempenho possível, em ambientes
de acústica ruim, ele precisa praticar nessas situações

Rimas Infantis ou Canções

ocasionalmente. Faça suas atividades de escuta em um

É importante continuar usando músicas, rimas e fantoches

ambiente ruidoso ocasionalmente, ou ligue o rádio. É

de dedos com seu filho. Ele provavelmente irá seguir

importante utilizar o ambiente silencioso a maior parte do

uma sequência de habilidades durante essas atividades.

tempo, no entanto.

No início seu filho pode produzir sons que seguem a
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Capítulo 4:
Aquisição de Fala e Linguagem

Para estimular a fala e o desenvolvimento da linguagem,
use jogos, livros, brinquedos e atividades apropriadas,
converse sobre tudo que voce faz. Fale um pouco mais, e
cada vez mais. A criança mostra na sua compreensão da
linguagem e produção, que descobriu regras para: a
ordem das palavras, fazendo sentenças negativas,
construção de perguntas, e de sentenças complexas
(usando palavras como “e”, “mas”, “porque” etc).
Portanto não somente as sentenças são mais extensas,
como também mais complexas com relação a estrutura.
As crianças aprendem a usar ativamente as regras
gramaticais e aumentam seu vocabulário. Para estimular
isso, é importante aumentar continuamente a

Dicas para estimulação de fala e
desenvolvimento da linguagem

complexidade da sua linguagem com o progresso da

Descreva o que seu filho está fazendo ou sentindo. Desta

criança. Não limite as escolhas das palavras - use uma

maneira ela aprende a fazer uma conexão entre a

variedade de palavras que descrevam as mesmas coisas,

linguagem e o evento. Isso ajuda na compreensão da

mas não sacrifique a atenção dele ou interesse.

linguagem. Adapte o nível do seu modelo de linguagem
ao da criança. Lembre-se dos princípios dos 3A de Hanen,

A habilidade de produção de fala da criança (também

descritos na seção anterior.

chamada de articulação) desenvolve-se com a maturação.
Alguns erros de articulação são típicos da idade da

Envolva seu filho na seleção de livros que ele tenha

criança, mas esperados que desapareçam conforme ficam

interesse. Quando voce estiver falando ou lendo para ele,

mais velhas. Inicialmente ela irá imitar uma palavra, mas

enfatize conceitos e palavras importantes. Fazer uma

pode não ser compreensível. Conforme a fala progride,

pausa após dizer algo importante, ajuda a criança a

ele será mais inteligível para os pais e outros familiares,

pensar realmente sobre o que voce acabou de dizer.

porem não necessariamente para estranhos. A

Algumas vezes as crianças aprendem apenas ouvindo

inteligibilidade de fala da criança torna-se cada vez

muitas e muitas vezes a mesma coisa. Por outras,

melhor com o tempo, eventualmente a maioria das

aprendem “incidentalmente” - somente sendo expostos

crianças com audição normal são inteligíveis por qualquer
um por volta dos tres anos de idade. As crianças com ICs

a linguagem do ambiente.
• Durante a brincadeira como “Simon disse”, é uma boa

desenvolvem uma fala mais natural se aprendem a

oportunidade para enfatizar palavras como “ sobre,

comparar sua própria fala com os outros, bons suficientes

embaixo, próximo”, ou “dentro”. Por exemplo, voce

para serem capazes de corrigir e revisar suas articulações

pode dizer “ Simon disse para colocar a bola DENTRO

ou pronúncia das palavras.

da caixa”, “SOBRE a mesa”, etc.
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Como voce pode ver muitas atividades sugeridas na
seção de Jogos para Estimular o Desenvolvimento
Auditivo, são realmente brincadeiras ou atividades que
estimulam o desenvolvimento da linguagem. Essa
abordagem integrada é como crianças com IC aprendem
linguagem e tornam-se comunicadores compententes.

Habilidades Social-Pragmática
A linguagem é uma ferramenta usada na interação entre
• Use utensílios domésticos para estimular a linguagem.
Por exemplo uma pessoa pode descrever um objeto da

parceiros numa conversa. Mas quais habilidades são
necessárias para o sucesso da interação? Habilidade de

sala e os outros têm que encontrar esse objeto

linguagem é mais do que conhecer algumas palavras e

fazendo perguntas. Vc pode dizer “voce está ficando

ser capaz de coloca-las na forma correta nas sentenças.

mais quente!” quando ela estiver perto do objeto, ou
“voce está ficando mais fria!” se ela estiver se
afastando do objeto.
• Forneça experiências enriquecedoras para as crianças.

Isso é mais do que produzir corretamente os sons.
As crianças devem aprender usar a linguagem
apropriadamente. Um bom comunicador tem um
repertório de coisas a dizer que se adaptam a situações

Passeios para o zoológico, supermercado, e parque

particulares, dependendo do trabalho (função

infantil proporcionam oportunidades para aumentar o

comunicativa), as palavras devem servir para:

vocabulário e estimular uma variedade de formas de

cumprimentar, protestar, dar informações, pedir atenção,

linguagem, que podem não ser facilmente acessíveis

pedir informação, etc. Um bom comunicador aprende a

em casa. Converse sobre tudo que voces fazem.

usar as palavras e as funções comunicativas que são

• Uma vez que ela emite a primeira palavra, dê

apropriadas na sua cultura ou comunidade. Por exemplo,

oportunidade para ela continuar a usar mais palavras e

em muitas culturas não é apropriado se dirigir ao

combinações. Rapidamente essas palavras, tornam-se

professor com “Hey, Jim” mas ao invés disso, com “ Olá Sr.

sentenças. Nesta fase a habilidade de troca de turnos

Jones.”

construída durante o estágio pré-verbal aparece. Após
comunicar uma ação, faça uma pausa para que ela
tenha tempo para responder verbalmente. Como voce
continuará falando sobre o assunto, faça perguntas
para encorajá-la a expandir sua linguagem.
• Não tenha medo de usar “perguntas” como (quem, o
quê, onde, quando, porque, qual). Se ela não responder
corretamente de início, dê o modelo a ela com a
resposta correta. Tente evitar perguntas que
proporcionam somente respostas como sim ou não.
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Capítulo 5:
Fora da Pré escola! E Agora?

Nesse capítulo gostaríamos de oferecer aos pais algumas

Para fazer uma boa escolha de pré-escola, é importante

idéias para ajuda-los a fazer escolhas sobre o ambiente

que os pais olhem o todo e considerem todas as

escolar. Antes da idade escolar, alguns pais já

possibilidades individuais da criança e família.

encontraram um jardim de infância especializado, pré
escola, grupo infantil, ou uma creche. Entretanto, a

É importante saber que, escolher uma escola não é algo

escolha de qual perfil acadêmico, social ou suporte será

que voce fará só uma vez, mas uma escolha que deve ser

melhor para cada criança é geralmente difícil.

reavaliada sempre que necessária ao decorrer dos anos.

A escolha do pré-escolar

Pré-escolas regulares podem não estar disponíveis ou ser
benéfica para toda criança. Isso é especialmente verdade

Como nós já discutimos as opções comunicativas

para crianças que possuem surdez e outras dificuldades

disponíveis no capítulo de fase pré-verbal e

adicionais. Para eles, dependendo do serviço especial ou

desenvolvimento da linguagem, esse capítulo focará na

programa disponível, pode ser uma estimulação extra ou

decisão de qual pré-escola é a adequada pra seu filho.

uma colocação extremamente difícil. O objetivo é fazêlos sentir confortáveis, aprender as informações que

Dependendo de onde voce mora, os pais podem escolher

necessitam (as mesmas informações que crianças com

entre educação regular ou especial, para seu filho com

audição normal precisam aprender), e serem felizes

surdez. Grupos ou serviços especiais oferecidos em

socialmente. Portanto é de extrema importância que

escolas regulares, comuns nos EUA e UK, podem não ser

qualquer dificuldade adicional em aprender sejam

em outros países do mundo. Uma outra opção é escolher

identificadas o mais rápido possível, especialmente

uma escola especial para crianças que possuem a surdez

quando as crianças que possuem surdez planejarem

ou perda de audição.

começar em escola regular. Essas são decisões melhores,
quando decididas em cooperação com os profissionais

O Programa Pré-escola Imagem Perfeita, disponível pela

que trabalham com seu filho.

MED-EL, ajuda pais a escolherem uma escola
enriquecedora para seu filho, particularmente se eles
estão procurando uma pré-escola regular (convencional).

Ruído de Fundo na Sala de Aula

Isso inclui uma lista de questões chaves para perguntar a

Toda pessoa com audição normal acha a fala muito mais

professora e administradores da escola que voce está

difícil de entender no ruído (por exemplo numa festa),

considerando. Além disso, fornece orientações para os

quando o falante está longe (quando voce está parado

pais sobre a observação na sala de aula, e oferece

atrás de um grupo, tentando entender o guia de turismo),

conselhos sobre situações específicas que podem melhor

ou num ambiente de acústica ruim (numa catedral). Se

apoiar os seus filhos. Finalmente, fornece algumas dicas

voce possui perda auditiva, isso interfirará um pouco

para professores pré-escolares tradicionais que podem

mais e aparelhos auditivos e implantes cocleares não

não ter tido experiência anterior integrando uma criança

resolverão por completo este problema. Esses

com surdez em sua sala de aula.

dispositivos normalmente possuem microfones que
captam todos os sons, incluindo o ruído de fundo e
qualquer reverberação na sala.
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Esse som é então processado pelo aparelho auditivo ou

Esperamos que voce tenha encontrado em Pequenos

implante coclear, mas os elementos perturbadores são

Ouvintes uma fonte útil de suporte e opção educativa

também processados totalmente ou parcialmente e

disponível para crianças com ICs. Há muitos recursos

transmitidos.

disponíveis para voce, como pais de criança com IC ou
como profissional que trabalhe com crianças usuárias de

No ambiente escolar, essas dificuldades ou situações

ICs. Esse livreto foi feito para fornecer a voce uma visão

difíceis podem ser parcialmente resolvidas com

geral de algumas informações básicas e sugestões para

modificações na sala de aula para ajudar a absorver o

estimular o desenvolvimento do seu filho. Por favor visite

som, como carpete, cortina ou cobertura sobre a

o BRIDGE to Better Communication program online da

superfície refletora das janelas. Cortinas em paredes

MED-EL no site www.medel.com, ou entre em contato

extensas ajudam a reduzir a interferência do ruído. Um

com a MED-EL mais próxima para assistência ou acesso a

suporte extra é o uso de sistemas de amplificação que

outro material BRIDGE.

pode ser ajustado para toda classe (via alto-falantes) ou
individualmente (via sistema de FM, sistema
infravermelho ou telebobina). Para usar esses sistemas,
professores tem que usar um microfone e um
transmissor. Se voce tiver dúvidas sobre o ambiente
auditivo da sala de aula, fale com o audiologista do seu
filho para sugestões.
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VIBRANT MED-EL
Hearing Technology France
office@fr.medel.com

MED-EL Middle East FZE
office@ae.medel.com

MED-EL Vietnam
office@vn.medel.com

MED-EL BE
office@be.medel.com

MED-EL India Private Ltd
implants@medel.in

MED-EL Japan Co., Ltd
info@medel.co.jp

MED-EL GmbH Sucursal España
office@es.medel.com

MED-EL Hong Kong
Asia Pacific Headquarters
office@hk.medel.com

MED-EL Liaison Office Australasia
office@au.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH
Office Helsinki
office@fi.medel.com
MED-EL Unità Locale Italiana
ufficio.italia@medel.com

MED-EL GmbH Sucursal em Portugal
office@pt.medel.com
MED-EL UK Ltd

MED-EL Philippines HQ
office@ph.medel.com

Distribuído por: Phonak do Brasil
www.phonak.com.br | SAC 0800 701 8105 | sac.brasil@phonak.com

medel.com

24733 2.0

MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a┃6020 Innsbruck, Austria┃office@medel.com

32

