ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
AEE E SURDOCEGUEIRA E DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA
Aspectos Importantes para saber sobre Surdocegueira e DMU
Shirley Rodrigues Maia

Sobre Conceito, Definição e Terminologia
A surdocegueira é uma terminologia adotada mundialmente para se
referir a pessoas que tem perdas visuais e auditivas concomitantes em
graus diferentes, podendo ser:
a) Surdocego total: ausência total de visão e audição.
b) Surdocego com surdez profunda associada com resíduo
visual: ausência de percepção da fala mesmo com aparelho
de amplificação sonora individual, com resíduo visual que
permite orientar-se pela luz, facilitando a mobilidade e com
apoio de alto contraste é possível ter percepção de objetos,
pessoas e escrita ou símbolos
c) Surdocego com surdez moderada associada com resíduo
visual: dificuldade para compreender a fala em voz normal
e sua percepção visual à luz permite mobilidade e com
apoio de alto contraste é possível ter percepção de objetos,
pessoas e escrita ou símbolos
d) Surdocego com surdez moderada ou leve com cegueira:
dificuldade auditiva para compreender a fala em voz normal
ou baixa é necessário falar mais próximo ao ouvido e tom
mais alto (fala ampliada), total ausência de visão, sem
percepção de luminosidade ou vulto..
e) Surdocego com perdas leves, tanto auditivas quanto
visuais: dificuldade para compreender a fala em voz baixa e
seu resíduo visual possibilita que defina e perceba volumes,
cores e leitura em tinta ampliada.
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Quanto ao período em que surgiu a Surdocegueira temos a
definição:
a) Surdocegueira congênita: quando a criança nasce surdocega ou
adquire a surdocegueira nos primeiros anos de vida antes da
aquisição de uma língua (português ou Libras – Língua Brasileira de
Sinais). Um exemplo mais freqüente destes casos é a criança com
seqüelas da síndrome da rubéola congênita.
b) Surdocegueira adquirida: quando a pessoa ficou surdocega após a
aquisição de uma língua, seja oral ou sinalizada. Os exemplos mais
freqüentes deste grupo são pessoas com Síndrome de Usher.
Segundo Grupo Brasil (2002), este grupo de pessoas podem ser:


Pessoas nascidas com audição e visão normal e que adquiriram
perdas totais ou parciais de visão e audição



Pessoas

com

perda

auditiva

ou

surdas

congênitas

com

deficiência visual adquirida


Pessoas com perda visual ou cegas congênitas com deficiência
auditiva adquirida

Por que os termos Surdocegueira, surdocegos são escritos
sem hífen?
A partir do ano de 1991, profissionais, familiares e pessoas com
surdocegueira se uniram para uma “Ação Afirmativa” do reconhecimento da
surdocegueira

como

uma

deficiência

única,

em

virtude

de

não

se

beneficiarem dos programas educacionais para pessoas somente com
surdez e ou de pessoas com deficiência visual.
Essa ação afirmativa ganhou vulto mundial e hoje ela é reconhecida
pela ONU conforme Convenção ratificada pelo Brasil, pelos parlamentos:
Andino e Europeu bem como nos governos dos: Estados Unidos, Austrália e
Canadá.
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No Brasil desde 2000 ela está sendo reconhecida pelo Ministério da
Educação e Ministério da Justiça e Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos, hoje as Secretarias das Pessoas com Deficiência e os Conselhos
Estaduais e Municipais também já reconhecem.
Deficiência Múltipla
No Brasil a deficiência múltipla é considerada como uma associação
de duas deficiências ou mais. Na América Latina, América do Norte, Europa,
Asia e Oceania a Deficiência Múltipla só é considerada se há nas associações
das Deficiências a Deficiência Intelectual.
Como pode ocorrer a Deficiência Múltipla no Brasil
Física e Psíquica


Deficiência física associada a Deficiência Intelectual



Deficiência

Física

associada

a

Transtornos

Globais

do

Desenvolvimento.
Sensorial e Psíquica


Deficiência Auditiva/Surdez associada à Deficiência Intelectual



Deficiência Visual associada à Deficiência Intelectual



Deficiência Auditiva/Surdez associada a Transtornos Globais do
Desenvolvimento



Deficiência Visual associada a Transtornos

Globais

do

desenvolvimento.
Sensorial e Física


Deficiência Auditiva/Surdez associada à Deficiência Física



Deficiência Auditiva/Surdez associada à Paralisia Cerebral



Deficiência Visual (cegueira ou baixa visão) associada à
Deficiência Física



Deficiência Visual ( cegueira ou baixa visão) associada à
Paralisia Cerebral

Curso de Formação Continuada de Professores para o AEE
UFC / SEESP / UAB / MEC
Versão 2010

3/11

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
AEE E SURDOCEGUEIRA E DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

Física, Psíquica e Sensorial


Deficiência física associada à deficiência visual (cegueira ou
baixa visão) e a Deficiência Intelectual.



Deficiência física associada à Deficiência Auditiva/Surdez e a
Deficiência Intelectual



Deficiência visual (Cegueira e ou baixa visão), paralisia
cerebral e Deficiência Intelectual

Por que a Surdocegueira não é uma Deficiência Múltipla
A pessoa que nasce com surdocegueira ou que fica surdocega não
recebe as informações sobre o que está sua volta de maneira fidedigna, ela
precisa da mediação de comunicação para poder receber, interpretar e
conhecer o que lhe cerca.
Seu conhecimento do mundo se faz pelo uso dos canais sensoriais
proximais

como:

tato,

olfato,

paladar,

cinestésico,

proprioceptivo

e

vestibular.
Na deficiência Múltipla não garantimos que todas as informações
muitas vezes chegam para a pessoa de forma fidedigna, mas ela sempre
terá o apoio de um dos canais distantes (visão e ou audição) como ponto de
referência,

esses

dois

canais

são

responsáveis

pela

maioria

do

conhecimento que vamos adquirindo ao longo da vida.
Aspectos Importantes sobre Comunicação com pessoas com
Surdocegueira e com Deficiência Múltipla
Para as pessoas com surdocegueira e ou com deficiência múltipla
dividimos a comunicação em Receptiva e Expressiva, para favorecer a
eficiência da transmissão e interpretação.
A comunicação receptiva ocorre quando alguém recebe e processa a
informação dada por meio de uma fonte e forma (escrita, fala, Libras e etc).
A informação pode ser recebida por meio de uma pessoa, radio ou TV,
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objetos, figuras, ou por uma variedade de outras fontes e formas. No
entanto, comunicação receptiva requer que a pessoa que está recebendo a
informação forme uma interpretação que seja equivalente com a mensagem
de quem enviou tentou passar.
A comunicação expressiva requer que um comunicador (pessoa que
comunica) passe a informação para outra pessoa. Comunicação expressiva
pode ser realizada por meio do uso de objetos, gestos, movimentos
corporais, fala, escrita, figuras, e muitas outras variações.
A figura abaixo descreve algumas formas de comunicação expressiva
que inicialmente são utilizadas pelas crianças com surdocegueira e ou com
deficiência múltipla que não se comunicam pela fala.

Fonte: Livro Iniciando a comunicação de crianças com surdocegueira 2003.

(Descrição da Figura: um retângulo na cor azul escrito Expressões
Naturais, deste retângulo saem flechas indicativas que o circulam que na
sua ponta encontram-se outros retângulos coloridos escritos as expressões
naturais: Bocejar, Alegria, Rir, Voltar a Lugares, rolar, Gestos, sinais no
corpo, Sorriso, movimento do corpo, choro, gritos, pistas de cheiros,
apontar, toque, voz
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Na próxima figura exemplos de formas receptivas e expressivas de
comunicação

que

são

utilizadas

nos

programas

de

crianças

com

surdocegueira e com deficiência múltipla.

Fonte: Livro Education of Children with deafblindness and additional disabilities 2003

(Descrição da foto: Uma forma oval delineada com a cor verde água
e no seu centro escrito as expressões: em vermelho: Formas de
Comunicação, em azul: Aspectos Receptivos que está posicionada acima da
expressão

Formas

de

comunicação

e

também

em

azul:

Aspectos

Expressivos que está posicionada abaixo da expressão: Formas de
Comunicação. Ao redor desta forma na divisão entre os aspectos receptivos
e expressivos, estão descritos algumas formas de comunicação receptiva
(Lendo, saboreando, tocando, chorando, conseguindo captar a imagem,
figura

e

fotos)

e,

formas

de

comunicação

expressiva:

Mímica,

dramatizações, escrevendo, gestos e falando)
A interação Social e a Comunicação- aspectos fundamentais para o
desenvolvimento da linguagem
Os termos “interação social” e “comunicação” estão intimamente
relacionados. Tomemos por definição de interação social o processo pelo
qual dois indivíduos influenciam mutuamente os atos um do outro. A
comunicação implica em interação, e mais, a comunicação é definida como
uma forma de interação em que o significado é transmitido por meio do uso
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de sinais, que são percebidos e interpretados por um dos pares. Dado que a
interação é o “veículo da comunicação”, é obvio que, para um contato ser
mantido e para que haja uma interação harmoniosa, é indispensável que se
estabeleça uma comunicação de alta qualidade.
Nas atividades do dia-a-dia com pessoas com surdocegueira, uma
atitude pode ser tanto social quanto comunicativa, dependendo da reação e
da interpretação de um dos pares, assim como da intenção da pessoa com
surdocegueira Mesmo no mais avançado uso da linguagem formal e da
comunicação, a interação sempre representa um papel importante.


Sua

comunicação

inicial

é

pelo

movimento

corporal

e

vocalizações.


Precisam aprender por rotinas organizadas



A caixa de antecipação* será sua primeira estratégia de
comunicação

Caixa de antecipação


qualquer objeto que permita guardar os objetos de referências
de pessoas, ações, locais que começam a ter significado para a
criança.

Objetos de Referência


São objetos que têm significados especiais associados a eles,
pois servem para comunicar sobre diversas situações.



Eles tem a função de substituir a palavra, assim podem
representar pessoas, objetos, lugares, atividades ou conceitos.



Possibilitam

um

distanciamento

espacial

ex:

um

outro

ambiente e ou distanciamento temporal:ex: passado ou futuro
(função antecipação).
O que os objetos de referência podem representar


Atividades- O objeto a ser selecionado deverá ser significativo
para o aluno dentro da atividade, por exemplo: a caneca para
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tomar o café da manhã, pois o aluno a utiliza para executar a
ação.


Horários- É difícil para pessoa com surdocegueira e para
pessoa com deficiência múltipla entender a principio horas,
podendo ser representado por objetos que determinam o
tempo,

por

exemplo,

ampulheta,

relógio

quando

há

reconhecimento ou desenho da atividade com relógio para
indicar

o

horário

do

acontecimento

ou

um

objeto

que

determine a hora: A chave da casa para indicar que o período
escolar acabou e que é hora de ir para casa.


Qualificadores:

São

utilizados

para

qualificar

ações,

por

exemplo: para Sim e Não o sim é representando por um objeto
em formato de X e o Não em formato de Círculo.


Lugares: Para representar o espaço, deverá ser selecionado
algo significativo do contexto daquele espaço a ser utilizado e
fixado na porta de entrada do mesmo.



Pessoas: É selecionado algo que para pessoa tenha um
significado e a pessoa com surdocegueira possa manuseá-la
sem constrangimento.

Porque usar Objetos de Referência


Para ajudar a lembrar de coisas e pessoas (reconhecimento e
identificação)



Entender melhor as coisas, saber seus significados para que
serve, onde está, quem é a pessoa.



Comunicar-se com outras pessoas, quando já identifica e
antecipa , demonstrando suas vontades, seu interesse e
sentimentos



Usando os objetos de referência, experiências podem ser
registradas em calendários e em livros de conversação. Os
objetos de referência oferecem algo tangível – um meio
concreto de se falar sobre experiências e eventos.
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Registrar os eventos dá à criança a oportunidade, por exemplo,
de esperar por um evento agradável.



A criança pode também expressar desejos com relação ao
futuro, assim como ser capaz de olhar para trás para eventos
do passado. É dado então à criança com surdocegueira e ou
para criança com deficiência múltipla oportunidade para tornarse uma pessoa com presente, passado e futuro.

Como ocorre o processo de desnaturalização de um objeto para
escrita
O que é o processo desnaturalização do objeto
Sair do concreto

(objeto tangível) para a figuras ou a escritas (bi-

dimensão).
Exemplo: atividade Beber água
1º Passo: A pessoa utiliza o próprio copo que bebe água.
2º passo: Colar o objeto em: papelão, papel ou madeira processo de
pareamento.
3º Passo: Cortar parte do copo e colar no papelão
4º Passo: Realizar junto com a pessoa com surdocegueira e ou com
deficiência múltipla o desenho de contorno do objeto
5º passo: Apresentar a figura do copo por meio de: desenho, foto e
ou de uma figura de uma revista
6º Passo: Apresentar um cartão com palavra escrita em tinta ou
escrita em Braille.
Quando iniciamos o processo de desnaturalização
Quando percebemos que a pessoa já reconhece (antecipa) a função.
Do sinal para o símbolo
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Os objetos de referência podem se desenvolver em símbolos
verdadeiros se vierem a funcionar crescentemente em situações diferentes
(descontextualização). Por exemplo, O copo não é mais somente aquele
objeto usado de manhã e de tarde, mas é também um objeto usado por
outros membros do grupo da criança, que pode ser comprado na loja, que
pode ter formas diferentes, que é lavado após ser usado, e que sobre o qual
se pode falar: “Quando você vai comprar um novo copo?”.
O uso do objeto de referência na conversação deverá sempre estar
em combinação com sinais de libras ou fala, assim a criança abandona a
idéia de que um objeto de referência deve sempre conduzir a uma ação
particular, mas sim de perceber que o objeto de referência pode permitir se
dar nome à coisa, por exemplo: “Aquilo é um carro”. A criança internaliza
isso e percebe que se pode dar nome a tudo. Dessa forma é possível para a
criança se desapegar do mundo puramente pragmático.
PISTAS
Todas as crianças começam logo cedo a prestar atenção nas pessoas,
lugares e o que ocorre a sua volta com combinações de várias pistas
Crianças com surdocegueira e ou com deficiência múltipla , também
no seu dia a dia recebem várias pistas, o que passam a antecipar, lugar,
pessoas e ambientes
Pista de Contexto


Fazem parte do ambiente



Podem ser: cheiro, sons, organização do ambiente e sons de
pessoas.



Usar Pistas concretas no contexto utilizado para identificar o
espaço

Pistas de Movimentos
São movimentos que são realizadas em conjunto com a criança,
durante a atividade. Por exemplo: fazer o movimento com a criança de
balançar e em seguida levar para balança.
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Pistas Táteis
São estímulos táteis, por exemplo: tocar no ombro para colocar a
jaqueta.
É importante uso destas pistas para pessoas com surdocegueira e
com deficiência múltipla que apresentam comunicação básica.
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