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As crianc;as com perdas auditivas 
f A • nas escolas d 

re erenc1a para a educac;ao bilingu d 8 

uma analise dos comportamentos de ~ alunos surdos: 
eJogo 

Cristina Mira1
, Guida Veiga1•2 Brenda M s d . 

Pereira1•2 ' • • a Sllva3
, Catarina 

1 
Departamento de Desporto e Saude Esco/a de c·~ . 

de Evora ' 1 nc,as e Tecnologia, Universidade 
2 

Comprehensive Health Research Center (CHRC) U . . 
3 

Developmental Psychology, Leiden University, th~ N;:;:~~~~!e de Evora, Portugal 

RESUMO 

Sao ate hoje muito P?ucos os estudos que procuraram descrever os 
comportamentos de Jogo das _crianc;as com perdas auditivas (PA), 
comparando-os co'!1 os das cnam;as ouvintes. Com este objetivo e 
recorrendo a um s1stema de observac;ao do comportamento ludico, 
foram observadas no recreio 12 crianc;as em idade pre-escolar: 6 com 
PA de uma turma de alunos surdos e 6 crianc;as ouvintes de uma 
turma do ensino regular. Nao foram encontradas diferenc;as 
significativas no tempo despendido a brincar e ambos os grupos 
apresentaram frequencias elevadas de brincar com pares com o 
mesmo estatuto auditive. As criarn;as com PA envolveram-se mais no 
jogo de exercfcio, enquanto que as crianc;as ouvintes envolveram-se 
mais frequentemente no jogo de faz de conta e no jogo de luta e 
perseguic;ao. Contudo, apenas as diferenc;as face ao tipo de jogo de 
faz de conta foram significativas. Os resultados deste estudo sugerem 
que apesar de os tempos de brincadeira serem semelhantes, 
crianc;as com PA e crianc;as ouvintes apresentam comportamentos 
ludicos diferentes no recreio. 

Palavras-chave: brincar; recreio; inclusao; surdez; pre-escolar 

ABSTRACT 
To date, only few studies have attempted to describe play behaviors 
of children with hearing loss (HL), comparing them with their hearing 
peers. Using an observational system play behaviors, ~ 2 child~en of 
pre-school aged were observed in the playground: 6 children with HL 
from a deaf preschool class and 6 hearing children of a regular cla~s. 
No significant differences were found regarding the ti~e sp_ent ~laying 
and both groups showed high frequencies of play with pa1~s with t_he 
same auditory status. Children with HL were more involved m exerci~e 
play while hearing children were more involved in pretend play an~ m 
roug'h-and-tumble play. However, only the differences r~gardmg 
pretend play were statistically significant. The results of. this study 
suggest that although play times are similar, children with HL and 
hearing children show different play patterns. 

Keywords: play; playground; inclusion; deafness; preschool 
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INTRODU<;AO crucial no desenvolvimento das 
0 brincar tern um papel . . 

. . e motoras das cnanc;as, uma vez que 
A • s6cio-emoc1ona1s 

competenc,as nc;a e liberdade onde as crian<;as se 
oferece um contexto de segura , . . . 

f adas para cnar, expenmentar, repetir 
sentem intrinsecamente mo ,v . . ·1 . . . , 

. d a linha de Pellegnrn d1stmgu1mos duas 
melhorar, falhar1. Seguin o , , . . 

. . d . . 01·og· 0 de atividade f1s1ca e o Jogo de faz-de-
formas d1stmtas e Jogo. · . 

. d t'vidade ff sica e assim denommado devido a 
conta. 0 JOQO e 8 1 

. . f' • derada e vigorosa que o caracteriza, distinguindo-
at1v1dade 1s1ca mo 
se dois subtipos · distintos: jogo de exerc1cio e jogo de luta e 

perseguic;ao. Enquanto que o primeiro envolve habilidades 

manipulativas, locon:,otoras e estabilizadoras de intensidade 

moderada a vigorosa em contexto .. ludico, como correr, saltar ou 

equilibrar-se2, o jogo de luta e perseguic;ao envolve intera96es de 
' ' 

captura/fuga e de ataque/submissao que podem parecer agressivos 

mas que sao vividos num contexto ludico3 • 

Os estudos demonstram que quer as crianc;as com PA quer as 

crianc;as ouvintes, . preferem interagir com . pares com o mesmo 

estatuto auditivo, possivelmente por pa.rtilharem o mesmo modo de 

comunicac;ao4
•
5

• Por outro lado, •nas tentativas de interac;ao com pares 

ouvintes as crianc;as co'm PA sao muitas vezes ignoradas, rejeitadas 

ou exclu1das5-s, sao menos convidadas para brincar5 e passam mais 
tern b · · · po a nncar sozmhas comparativamente aos seus pares6•7. 

. No que concerne ao envolvimento das crianc;as com PA nos 

di~erentes tipos de jogo, nas fas·es iniciais do desenvolvimento, as 
cnanc;as com PA envolve ... . . 
f rn-se no Jago de faz-de-conta da mesma 
orma que os seus pares . 
idade , . ouvintes9

• No entanto, com o avanc;ar da 
, a rned1da que O .6 0 

.. 

competen · . · J 9 de faz-de-conta comec;a a requerer 
c1as hngu,stjcas m . . 

deixam de envolv . · a,s complexas, as crianc;as com PA 
er-se tanto ·no . . 

atividades construt· )0 9° de faz de conta optando pela5 
IV,a59,10 Q 1 , • 

data ainda nao sa . uanto ao jogo de atividade fisica, ate a 
. o conhecido , , 

· ' ~ ~Sludos · que tenham examinado 0 
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envolvimento das criam;as com PA neste tipo de jogo, contudo 
' 

alguns autores 11 argumentam que o jogo de atividade fisica pode ser 

particularmente importante para as crian9as com PA, por nao 

envolver tanto a comunica9ao verbal como o jogo de faz-de-conta. 

A falta de estudos sobre o comportamento ludico das crianc;as 

com PA suporta a importancia da presente investigac;ao, que tern 

coma objetivo comparar os comportamentos de jogo de crianc;as com 

PA integradas em turma de alunos surdos, com as de crianc;as 

ouvintes integradas em turma do ensino regular. 

METODOLOGIA 

Amostra 

Participaram 12 crian9as do ensino pre-escolar: 6 crian9as com 

PA que frequentavam uma turma de alunos surdos; 6 criam;as 

ouvintes que frequentavam uma turma do ensino regular. 

Os criterios de inclusao definidos para o grupo com PA foram: 

ter diagn6stico de deficiencia auditiva pre linguistica; frequentar em 

turma do pre-escolar de educa9ao bilingue de alunos surdos. Os 

criterios de inclusao para o grupo de crian9as ouvintes foram: nao ter 

diagn6stico de nenhum tipo de patologia; nao frequentar terapias ou 

apoio academico; frequentar uma turma do pre-escolar do ensino 

regular. As crian9as incluidas em cada um dos grupos pertenciam a 
mesma turma. 

Procedimentos 

Os comportamentos de jogo foram observados no recreio, 

registados sob a forma de video e posteriormente codificados 

seguindo os procedimentos utilizados em estudos anteriores12
, tendo 

sido feitas adapta95es ao sistema de observa9ao considerando 0 

objetivo do estudo e as caracteristicas do recreio. Para cada uma das 

crianc;as participantes foram recolhidos videos de 3 minutes, que 

foram posteriormente divididos em segmentos de 15 segundos. Em 
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d 
odificou o comportamento observado 

cada, segmento o observa or c _ 
. 'd ndo as categorias: relacao com os pares 

(mars prevalente), cons, era . 
. · t rage com adultos; rnterage com 

(solitario; interage com pares, rn e 

ambos); numero e tipo de par (ouvinte; com PA; ambos); atividade 

(e.g., brincar, conversar) . Quando a atividade observada era brincar, 

o tipo de jogo era especificado (e.g., jogo de exercfcio; jogo de faz de 

conta; jogo de luta e perseguic;ao). 

Analise dos Dados 

O estudo da normalidade dos dados foi feito atraves do teste · 

Shapiro-Wilk. Foram obtidos dados descritivos (media e desvio 

padrao) de todas as variaveis para o total das criancas e para cada 

grupo em estudo (crianc;as ouvintes e crianc;as com PA). Uma vez 

que a maioria dos resultados nao cumpria os requisites da 

normalidade utilizou-se o Teste de Mann-Whitney para comparar os 

comportamentos de jogo entre grupos. 0 valor de significancia 

estatfstica utilizado foi de p<0.05. Foi utilizado o programa SPSS 22. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos atraves do sistema de observac;ao 

relativamente aos comportamentos de jogo das criarn;as observadas 

no contexto do recreio, sao reportados na tabela 1. 

Os resultados mostram que comparativamente as crianc;as 

ouvintes, as crianc;as com PA passaram m t . enos empo a bnncar no 
recreio, ainda que estas diferen"as - . 

y nao seJam estatisticamente 
significativas. 

Quer as crian<;as com PA . 
b . ' quer as crranc;as ouvintes preferiram 
nncar com pares com O m 

. esmo eStatuto auditivo sendo de notar 
que as cnanc;as ouvintes nao , 

se envolveram . t - I 'd' com as criarn;as com PA. em rn erac;oes u rcas 
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Tabela 1. Frequencia (M ± DP) dos Compo_rtamentos de Jogo das Crian~as com 
PA, das Crian~as Ouvintes e do Total de Crian~as 

Crlan~as com Crian~as Total p 
PA(N=6) Ouvlntes (N=6) 

M :tDP M :tDP 
M±DP 

Brincar (%) 0,37 ± 0, 12 0,43 ± 0, 19 0,40 ± 0, 16 

Tipo de Par 

Brincar sozinho (%) 0,08 ± 0,06 0,05 ±0,06 0,06 ±0,06 

Brincar pares (%) 0,29 ± 0, 11 0,39 ± 0, 16 0,34 ± 0,14 

Brin car adultos (%) 0,00 ± 0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 

Brincar pares e adultos (%) 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estatuto auditivo do par de 

brincadeira 

Brincar pares ouvintes (%) 0,03 ± 0,05* 0,90 ± 0,10 0,47 ± 0,46 .00 

3 

Brincar pares surdos (%) 0,73 ± 0, 18* 0,00 ± 0,00 0,37 ± 0,40 .00 

2 

Brincar pares surdos e 0,02 ± 0,02· 0,00 ± 0,00 0,01 ± 0,02 .05 

ouvintes (%) 

Tipo de Atividades Ludicas com 

os Pares 

Jogo Exercicio (%) 0,19 ±0,14 0, 11 ± 0,08 0, 1 ± 0, 11 

J. Luta e Perseguir;:ao (%) 0,04 ±0,04 0,10 ±0,08 0,07 ±0,07 

J. Faz de Conta Objetos (%) 0,08 ± 0,13* 0,23 ±0,20 0,16±0,18 .037 

J. de Papeis (%) 0,06 ±0,10 0, 10 ± 0, 11 0,08±0,10 

Atividades de Construr;:ao 0,06 ± 0,05 0,02 ±0,04 0,04 ± 0,05 

(%) 

Atividades nos 0,30 ± 0, 16 0,18 ± 0,22 0,24 ± 0, 19 

Equipamentos Ludicos (%) 

Outro (%) O,D2 ±0,02 0,09 ± 0,17 0,06 ± 0, 12 

Nao Observado (%) 0,02 ± 0,04 0,08 ± 0, 10 0,05 ±0,08 

~~ Media; DP= Desvio Padrao 
diferem;as significativas entre grupos psO, 05 

Relativamente ao tipo de jogo, as crianc;as com PA 

envolveram-se mais em atividades nos equipamentos ludicos (e.g., · 
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. de exercf cio, sendo o jogo de luta e 
baloit;:os, triciclos) e no Jogo Ja as crianc;as ouvintes 

menos prevalente. 
perseguit;:ao O 

I 
A ia de jogo de faz de conta corn 

. . a maior preva enc 
ev1denc1aram um . PA que evidenciaram urna 

. o contrario das cnanc;;as com 
obJetos, a . . de tal forma que a diferenc;:a entre 
baixa frequencia deste t,po de JOQO, . 

. de faz de conta com obJetos foi 
os grupos ao nivel do JOQO 

estatisticamente significativa. 

DISCUSSAO 
Os resultados do presente estudo evidenciam que as crian9as 

com PA e as crianc;;as ouvintes preferem brincar com crianc;as com o 

mesmo estatuto auditivo, manifestando padroes de interac;ao ludica 

distintos. 

As baixas frequencias de interac;oes entre crianc;as com PA e 

crianc;;as ouvintes sugerem dificuldades no dominio social, que podem 

ser intrinsecas ou extrinsecas as crianc;as. Por um lado as 

dificuldades ao nivel da linguagem4·9•10 ou das competencias s6cio

emocionais13,14 das crianc;;as com PA podem dificultar o 

estabelecimento e a manutenc;;ao das interac;oes com os seus pares 

ouvintes. Por outro pode haver constrangimentos a inclusao das 

crianc;;as no recreio que dificultam as interac;oes entre crianc;as com 

PA e crianc;;as ouvintes (e.g., recreio com muito rufdo; estigma). 

Efetivamente, varios estudos indicam que as crianc;as com PA sao 

rejeitadas e excluidas pelos pares ouvintes6,a,1s, 0 que sugere a 

necessidade de se desenvol · -verem programas de mtervenc;ao que 
promovam a interac;ao social. 

Neste caso em concret b 
, . 0 , a o servac;ao dos comportamentos 

lud1cos no espac;;o de recreio . -
. , , sugere que a mclusao das crianc;as com 

PA no recre10 e feita de forma d .. , . 
. . et,c,tana. Embora o espac;o de recreio 

seJa part1lhado pelos dois gru , 
isoladamente . . pos, e recorrente que cada grupo esteja 

no recre10, hmitando . _ 
entre os grupos P ass,m a possibilidade de interavao 

, arecendo existir 
uma aparente "integra9ao" destas 
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crian9as, mas nao a "inclusao" das mesmas uma 
, vez que nao 

existem muitas oportunidades destas criam;as interag· 
irem entre si 

familiarizarem-se e desenvolverem lac;os com outro ' 
s pares com 

caracteristicas diferentes. Sendo assim, e apesar d t 
e es e ser um 

estudo piloto, e necessaria uma reflexao acerca das , 
1
. 

pra Icas de 
inclusao das escolas de referencia para a educar-a~o b.1• y I mgue de 
alunos surdos em Portugal, uma vez que e necessa· r·,0 c .1 apac, are 
sensibilizar para a importancia da inclusao de todas as crianc;as em 

espac;os ludicos comuns e o desenvolvimento de projetos que 

incidam sabre a inclusao efetiva de crianc;as com condic;oes e 

necessidades especificas nas nossas escolas. 

Relativamente aos tipos de jogo, os resultados sugerem que as 

crianc;as com PA e as criarn;as ouvintes brincam de forma distinta. As 

crian<;as com PA envolvem-se menos no jogo de faz-de-conta, ao 

contrario dos seus pares ouvintes que apresentam o triple da 

prevalencia deste tipo de jogo. Como ja havia side referido em 

estudos anteriores (4, 10), as dificuldades em envolver-se neste tipo 

de jogo parecem estar relacionadas com as competencias linguisticas 

das crianc;as. Em fases mais precoces da vida as crianc;as com PA 

parecem ter um envolvimento semelhante as crianc;as ouvintes, uma 

vez que numa fase inicial o jogo de faz-de-conta e pouco dependente 

da linguagem. No entanto com o aumento da complexidade do jogo 

de faz-de-conta este torna-se progressivamente mais dependente das 

competencias linguisticas, sendo que dentro do pr6prio grupo de 

crianc;as com PA, as crianc;as com mais habilidades ao nivel da 

linguagem, demostram tambem uma maier participac;ao neste tipo de 

jogo4,9_ 

Por outro lado, possivelmente por serem tipos de jogo que 

requerem menor complexidade de linguagem9·11 , verifica-se tambem 

uma maier prevalencia das atividades de construc;ao e do jogo de 

exercicio das crianc;as com PA. A menor prevalencia de envolvimento 

no jogo de luta e perseguic;ao das crianc;as com PA, sugere que este 

293 



I 
1 
I 

.I 

I 

I 

, ·t do por estas crianc;as, possivelmente 
tipo de jogo podera ser ev, a 

. , . . d regular as emoc;oes comuns nas crian9as 
dev1do as d1f1culda es em 

0 
a forte intensidade emocional que 

com PA14,16 bem com 

normalmente envolve este tipo de jogo. 
Para alem disto, os resultados obtidos indicam que tanto as 

• m PA como os seus pares ouvintes apresentam uma cnanc;as co 
preferencia clara pela interac;ao com pares com O mesmo estatuto 

auditive. E de salientar que na nossa amostra as crianc;as ouvintes 

observadas nunca interagiram com crianc;as com PA. Pelo contrario, 

as crianc;as com PA apresentaram algumas interac;6es com crianc;as 

ouvintes. 

Ainda que os resultados obtidos nos demonstrem que nao 

existe uma diferenc;a muito significativa no envolvimento nos diversos 

tipos de jogo entre grupos, os indicadores relativamente ao tipo de 

pares com quern as crianc;as interagem, e a .preferencia pelo jogo 

solitario surgem conio fatores a serem considerados para as pollticas 

de inclusao. 

CONCLUSAO 

As crianc;as com PA e as crianc;as ouvintes preferem brincar 

com crianc;as com o mesmo estatuto auditive, manifestando padroes 

de interac;ao ludica distintos. Enquanto que as crianc;as com PA 

passam mais tempo a brincar nos equipamentos ludicos e no jogo de 

exercfcio, as crianc;as ouvintes brincam mais frequentemente ao jogo 
de faz-de-conta o p t 

. · resen e estudo apresenta indicadores que 

apo,am a necessidade de aprofundamento das polfticas de inclusao. 
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