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Resumo: Indivíduos com surdez congênita precisam aprender a ouvir após o implante coclear 

(IC). O ouvir, nesse caso, não envolve apenas a percepção auditiva, mas a compreensão do 

estímulo, principalmente da fala. Crianças implantadas até os três anos demonstram maior 

propensão em apresentar melhores respostas corticais, quando comparadas às crianças 

implantadas posteriormente. Contudo, crianças pré-linguais, como são desprovidas de memória 

auditiva, têm progresso mais lento daquelas pós-linguais. O presente caso relata a parceria 

colaborativa entre a escola e a fonoaudiologia, assim como as estratégias utilizadas pelo AEE 

para o desenvolvimento da competência de fala, com a ampliação dos processos de atenção e 

memória auditiva, de um aluno de 6 anos, com surdez congênita, implantado aos vinte e três 

meses, paciente fonoaudiológico e matriculado no 1º ano de escola pública com monitoria. Os 

atendimentos obedecem ao seguinte: rotina com atividades de motivação, atenção, fonéticas 

consoante-vogal, construção de objeto, retomada fonética, ampliação do tema. Sabe-se que o 

domínio de qualquer habilidade depende da prática cumulativa. Assim, através do treinamento, 

tem-se o objetivo de contribuir para a criação da memória auditiva do aluno, através de 

estímulos verbais, com apoio visual e ensino ecoico. A literatura consultada que orienta esse 

estudo é Bevilacqua, Quadros, Santana, Comerlatto, entre outros. Portanto, salienta-se: que a 

família assume papel central na vida da pessoa surda tanto em relação as suas escolhas culturais 

e linguísticas, no caso específico, pela opção do IC, como pela qualidade das interações 

vivenciadas; a importância da identificação e intervenção precoces; a inserção no processo 

terapêutico; e o trabalho docente colaborativo. Como resultado, observou-se que a criança 

apresentou evolução nas habilidades auditivas e de linguagem falada ao longo dos atendimentos 

no AEE, indicando a efetividade da intervenção proposta. 
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habilidade de fala; ensino colaborativo. 

 

 

1. Introdução 

 

O presente caso relata a parceria colaborativa entre uma escola do interior do Rio Grande 

do Sul e uma fonoaudióloga de um hospital referência do estado, profissional com experiência 
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em reabilitação nas áreas de linguagem e neuroaudiologia, assim como as estratégias utilizadas 

pela professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o desenvolvimento da 

competência de fala de um aluno com surdez congênita que foi implantado aos vinte e três 

meses e atualmente está matriculado no 1º ano do Ensino Fundamental, com monitoria. 

O Implante Coclear (IC) é uma alternativa cirúrgica para os sujeitos que apresentam 

deficiência auditiva neurossensorial profunda bilateral, já que estimula o nervo auditivo no 

nível da cóclea, levando as informações para o cérebro, possibilitando a apropriação incidental 

da linguagem oral. Diversos aspectos se entrelaçam a partir do uso dessa tecnologia, 

conduzindo pesquisadores acerca das variáveis que influenciam o desempenho das crianças 

implantadas. Na escola, se considera a relevância da qualidade dos estímulos e da imersão em 

rotinas significativas como input para a adquisição da fala. 

Na sala de AEE, os atendimentos obedecem ao seguinte: rotina com atividades de 

motivação, atenção, fonéticas consoante-vogal, construção de objeto, retomada fonética e 

ampliação do tema. Assim, através do treinamento, tem-se o objetivo de contribuir para a 

criação da memória auditiva do aluno, através de estímulos verbais, com apoio visual e ensino 

ecoico. 

Nesse estudo, salienta-se a importância da identificação e da intervenção precoces; a 

qualidade das interações vivenciadas na família e na escola; a inserção no processo terapêutico; 

o papel central da família na vida da pessoa surda também pela opção do IC; e especialmente o 

trabalho docente colaborativo. 

 

2. Pensando na construção de condições adequadas de aprendizado  

 

A escola é considerada o lócus para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e 

cultural dos sujeitos, inclusive em suas singularidades. Para garantir um ensino de qualidade, a 

educação inclusiva valoriza a diversidade como forma de enriquecer o processo educacional, 

proporcionando a reestruturação das práticas educacionais para beneficiar a todos. 

Ensinar alunos que necessitam de metodologia específica se apresenta como um grande 

desafio para a escola. Contudo, é possível construir condições adequadas de aprendizado para 

esses indivíduos. 

Nesse contexto da inclusão, o aluno com implante coclear chega à escola com algumas 

exigências frente às suas especificidades. Assim, mesmo em plena descoberta pedagógica, é 

necessário garantir estrutura e planejamento que ofereçam alternativas para que o sujeito 

consiga progredir na comunicação e na aprendizagem, sabendo-se que a qualidade das 

interações com o meio é determinante para o seu desenvolvimento linguístico e cognitivo. 



O menino realizou um único implante, bem sucedido, dando continuidade ao processo 

de reabilitação auditiva e desenvolvimento da linguagem oral, sendo acompanhado por 

profissionais da área. Nas sessões quinzenais de terapia da fala, a fonoaudióloga orienta também 

a mãe sobre as estratégias adaptativas no cotidiano escolar, visando aperfeiçoar as condições 

de audibilidade em situações de aprendizado formal e informal. 

Segundo pesquisas (SANTANA, 2010), a maioria dos pais que opta pelo implante 

coclear é ouvinte, como no caso da mãe do aluno alvo deste estudo. Sobre a necessidade de 

escolher entre uma língua de base visuomanual e outra, audioverbal, segue seu relato: 

 

Optei pelo implante coclear porque moro em Veranópolis e aqui ninguém se comunica 

por LIBRAS. Se meu filho for em qualquer mercado da cidade, ninguém vai conversar 

com ele em LIBRAS, o mesmo iria acontecer nos bancos e em outros 

estabelecimentos. E na escola? Os professores sabem libras para ensinar Matemática, 

Geografia, História para ele? 

 

A escolha da mãe é amparada por Quadros (2006, p.142) quando afirma que mesmo que 

a educação dos surdos, na perspectiva das políticas públicas, esteja voltada para a garantia de 

acesso e permanência do aluno surdo dentro das escolas regulares de ensino, entende-se, com 

a legislação vigente, que o surdo deve ter acesso aos conhecimentos escolares na língua de 

sinais. Contudo, se torna inviável essa estrutura caso na escola não haja nenhum aluno surdo 

matriculado. Para Quadros (2006, p.142-143), “os próprios articuladores que encabeçam as 

políticas públicas de educação chegam à conclusão de que isso seria extremamente dispendioso 

e acabaria criando situações garantidas por lei, mas sem serem concretizadas”. E para 

disponibilizar a educação de surdos no ensino regular, o poder público oferece o intérprete de 

língua de sinais onde houver surdo matriculado, o que acontece, em algumas regiões, somente 

pela imposição da justiça. Esse é o impasse que a mãe se refere, as políticas públicas garantem 

o acesso ao conhecimento na rede regular de ensino, contudo, com o intérprete de língua de 

sinais. Dessa forma, nem os professores e alunos, tampouco a comunidade, tem contato com a 

língua de sinais. 

De acordo com Santana (2010), há dois expedientes para a demanda da comunicação 

dos surdos: uma oferecida pelas ciências biológicas, que busca a “normalidade” e a fala através 

de próteses auditivas e implante cocleares; e a outra sustentada pelas ciências humanas, que vê 

o surdo como “diferente” e defende a língua de sinais e a ideia de uma cultura surda. 

 

Essa competição parece ocorrer especialmente entre a área da saúde, que busca 

“normalizar”, e a área pedagógica, que procura “diminuir” os estigmas. Não se pode 

esquecer que o embate entre essas duas grandes frentes têm como base a legitimação 

da decisão sobre o que é ser “normal” e os mecanismos capazes de transformar a 

“anormalidade” em “normalidade”. Se, por um lado, normalizar implica fazer ouvir 

para fazer falar, por outro, implica assumir o estatuto dos gestos (sintaticamente 



organizados) como língua, afirmando que “aqui há língua, uma língua diferente, como 

nós” (SANTANA, 2010, p.22). 

 

Bisol e Sperb (2010) afirmam que esses dois grandes modelos são facilmente 

reconhecidos, já que a literatura da área se dedicou amplamente a demarcar as diferenças entre 

essas perspectivas. Contudo, existe a necessidade de reflexão e desconstrução desses contrastes 

que marcam os discursos sobre a surdez. 

 

Os dois modelos discutidos até hoje não geraram apenas teorias e pesquisas, mas 

serviram de base para diferentes abordagens terapêuticas, de reabilitação e de 

educação dos surdos, e para o modo como a surdez passa a ser vista pela sociedade 

como um todo. São dois modelos tradicionais, porém que não podem ser tomados 

como absolutos. Não obedecem a uma ordem cronológica na qual um substitui o outro, 

não são tão fechados a ponto de não permitirem uma riqueza de perspectivas e um 

grande debate produtivo mesmo dentre de seus próprios domínios, e não encerram 

totalmente a questão da surdez (BISOL, SPERB, 2010, p.9). 

  

O implante coclear é uma alternativa cirúrgica para os portadores de deficiência auditiva 

neurossensorial profunda bilateral. 

 

O implante estimula diretamente o nervo auditivo no nível da cóclea e leva as 

informações para o cérebro, possibilitando ao surdo a sensação de audição. Isso 

implica um melhor desempenho auditivo (em relação a outras próteses auditivas). 

Psicologicamente, a pessoa não se sente mais isolada e há mudanças na comunicação: 

reconhece as vozes familiares, aperfeiçoa a leitura labial, controla melhor a entonação 

e a intensidade da voz, aumenta a discriminação da fala, utiliza-se de memória 

auditiva e melhora a qualidade do uso da fala (KOZLOWSKI, 1994 apud BISOL, 

SPERB, 2010, p.28). 
 

Segundo Bevilaqua et al. (2007, p.296), 

 

O implante coclear representa o mais importante avanço no tratamento de crianças 

deficientes auditivas pré-linguais, especialmente quando realizado nos primeiros 

anoas de vida […] certamente não existem dúvidas quanto aos benefícios que o 

implante proporciona, possibilitando para a criança deficiente auditiva a apropriação 

incidental da linguagem oral. 

  

 Mesmo sem muitas informações a respeito do período crítico para a aquisição oral na 

surdez, sobre o input auditivo, Mecklengurg e Babighian (1996 apud SANTANA, 2010, p.72) 

afirmam que 

 

[…] a plasticidade audiológica seria a habilidade, para mudanças que ocorrem no 

sistema sensorial, responsável pela transmissão de informação acústica. A mudança 

de comportamento após o implante coclear evidenciaria a plasticidade audiológica e 

a capacidade do cérebro de adaptar-se às novas sensações de audição e a um estímulo 

artificial […]. 

  



Acerca desse período crítico, mas não rígido, tampouco determinante para a aquisição 

da linguagem, considera-se a relação entre a maturação cerebral e os estímulos externos. 

 

[…] a teoria do período crítico para a aquisição da linguagem se baseia no 

desenvolvimento neurológico e na importância do input para adquirir a fala. Enquanto 

o sistema neurológico está imaturo, a natureza do input determinará a sua evolução 

(SANTANTA, 2010, p.53). 
 

[…] a linguagem não pode se desenvolver até certo nível de maturação física, o que 

ocorreria principalmente entre as idades de 2 e 3 anos, quando há interação entre a 

maturação e a aprendizagem auto-programada. Após esse período, haveria diminuição 

progressiva dessa capacidade […] (LENNEBERG, 1967 apud SANTANA, 2010, 

p.61). 
  

Contudo, ainda não se chegou à conclusão sobre quando essa etapa se encerra, já que 

isso deriva de uma análise do cérebro e da linguagem, numa perspectiva linguístico-cognitiva. 

Mas é sabido que a idade está diretamente relacionada à concepção de tempo de 

desenvolvimento. Sendo cada sujeito único, o tempo de cada um é diferente e não pode ser 

medido com base em critérios estanques. As experiências são individuais, porque as crianças 

vivem diferentes interações, perpassam por diversas práticas de linguagem. Portanto, a 

maturação cerebral precisa das influências externas, adquiridas no ambiente social, estimulando 

os órgãos sensoriais. 

 

[…] o perfil imprevisível das experiências em cada indivíduo altera o design dos 

circuitos cerebrais, tanto direta quanto indiretamente, pela reação que desencadeia nos 

circuitos inatos e pela consequência que tais reações têm no processo de modelação 

nos circuitos (DAMASIO, 2000 apud SANTANA, 2010, p.63). 
  

Conforme Nussbaum (2003 apud SANTANA, 2010), é importante deixar claro que o 

IC não é a cura para a surdez, não haverá uma fala normal tampouco natural, como se bastasse 

ouvir para falar. Por isso, as estratégias apropriadas para o sucesso dessa indicação constituem-

se em um processo bem complexo. 

 

O implante coclear pode: promover acesso ao som ultrapassando as células ciliadas, 

permitindo ao usuário perceber os sons; transformar sinais elétricos e enviar os sons 

ao nervo auditivo e ao cérebro; oferecer mais acesso que as próteses tradicionais para 

a informação da fala; melhorar a percepção de crianças que já realizam treinamento 

auditivo. Contudo, o implante coclear não pode: interpretar o som; garantir acesso 

completo à linguagem; permitir que uma criança completamente surda adquira a fala 

como um ouvinte; fazer um som elétrico ser interpretado do mesmo modo que um 

som acústico. (NUSSBAUM, 2003 apud SANTANA, 2010, p.134). 
 

Para a eficácia do IC, ainda de acordo com o mesmo autor, é importante estabelecer um 

bom mapeamento audiológico, “[…] já que ela [criança] não consegue, como o adulto que fez 



IC, dar respostas objetivas sobre o modo como o som está sendo interpretado” (NUSSBAUM, 

2003 apud SANTANA, 2010, p.134). 

A idade na cirurgia tem sido relevante nos resultados do IC nos sujeitos. Bevilacqua et 

al. (2007, p.296) mostram em seus estudos que: 

 

[…] as crianças implantadas antes dos três anos de idade alcançaram resultados mais 

rápidos em relação às crianças operadas em idade mais tardia […] além da melhor 

percepção auditiva dos sons da fala e a apropriação incidental da linguagem oral, as 

crianças mais novas alcançaram melhor inteligibilidade de fala. 

 

Nesse contexto, diversos aspectos se entrelaçam, conduzindo pesquisadores acerca das 

variáveis que influenciam o desempenho das crianças implantadas. 

Comerlatto (2015) cita, a partir de uma revisão sistemática da literatura, os aspectos que 

influenciam no ganho das categorias de audição e linguagem: a idade da criança na implantação, 

o tempo de privação sensorial auditiva, o tempo de uso do IC, o grau de permeabilidade da 

família no processo terapêutico, o tipo de IC e a estratégia de codificação utilizada para a fala. 

Além das questões da plasticidade cerebral, do tempo, idade e das rotinas significativas, 

Albano (1990 apud SANTANA, 2010, p.75) afirma que “o interesse em se comunicar e 

interagir com o mundo” é outra condição imprescindível para a criança adquirir a linguagem. 

Mesmo considerando, além da audição, outros fatores significativos na constituição da 

criança como sujeito de linguagem, Quitter et al. (2004 apud BEVILACQUA et al., 2007, p.296) 

ressaltam que: 

 

[…] a medida em que o implante provê acesso auditivo aos sons da fala e que a criança 

começa a responder aos mesmos, a habilidade da criança em regular a atenção e o 

comportamento aumenta consideravelmente, desencadeando uma melhora na 

interação pais-criança e enriquecendo as experiências comunicativas. 
 

Lemos (1989 apud SANTANA, 2005, p.235) analisa os processos dialógicos que 

ocorrem na aquisição da linguagem e propõe o conceito de especularidade, intrinsecamente 

relacionado à noção de reflexo, de espelho, de processo constitutivo. Dessa forma, a criança 

não imita simplesmente o outro, como foi proposto por muito tempo pelas teorias de 

aprendizagem, ela seleciona o que imitar da fala de seu interlocutor. 

 

Aprender uma linguagem implica bem mais que uma produção articulatória, bem mais 

que um aprendizado baseado na repetição ou mesmo simples imitação. […] com a 

linguagem não só representamos o real e produzimos sentidos, mas representamos a 

própria linguagem (GERALDI, 2000 apud SANTANA, 2005, p.236). 
 



Considerando todos esses fatores, conclui-se que não são somente os ganhos obtidos 

pelo IC que possibilitam à criança adquirir a linguagem oral. São condições igualmente 

importantes para essa aquisição: 

 

1. é preciso ter um canal sensório-motor íntegro, mas também é preciso significar o 

som que recebemos, ter um processamento central da linguagem; 2. é necessário um 

interesse subjetivo para “falar”, oralmente ou gestualmente, mas precisamos ter o que 

falar, ter interlocutores que nos “façam” falar, que interpretem o que queremos dizer, 

que se interessem pelo que temos a dizer; 3. é preciso ter uma língua estruturada, e 

para isso precisamos, entre outras coisas, ter interlocutores proficientes; 4. é preciso 

estar inserido em um meio no qual a linguagem faça parte de rotinas significativas. 

Não se pode ter interações na língua apenas em ambientes formais (escola ou 

consultórios) (SANTANA, 2005, p.242). 
 

Portanto, acreditando que a criança, enquanto sujeito da linguagem, se constitua através 

de interações sociais, a escola oferece ao aluno situações dialógicas significativas para que ele 

desenvolva sua linguagem, adaptando o currículo de forma a ampliar seu desempenho auditivo 

e de fala; quando à clínica, o menino frequenta as sessões de terapia da fala com a fonoaudióloga 

especialista em implantados e, na família, a criança tem a dedicação exclusiva de uma mãe 

ávida pela felicidade do filho. 

 

3. Valorizando e Desenvolvendo o Potencial de Interlocução da Criança 

Implantada 

 

Este estudo de caso apresenta a proposta desenvolvida na sala de AEE baseada na ideia 

de que a aquisição da linguagem se dá na interação com o outro, reconhecendo, valorizando e 

desenvolvendo o potencial de interlocução da criança implantada. Para tal, a metodologia 

utilizada se apoia na situação interacional, de forma significativa, visando o desempenho 

auditivo e de linguagem falada, para que seja possível um avanço na interação do menino com 

seus pares e professores, vivenciando situações satisfatórias de comunicação. 

O planejamento das atividades é feita de forma colaborativa com a fonoaudióloga, que 

envia para a escola, através da mãe do aluno, estratégias adaptativas para o desenvolvimento da 

linguagem da criança. São documentos e orientações verbais que auxiliam na construção do 

Plano Individual do Atendimento Educacional Especializado, se estendendo para o professor 

da sala regular. 

Nos atendimentos, a audição é enfatizada através de situações que demonstram a 

importância de perceber e compreender o som para a rotina do aluno. Para evitar situações de 

comunicação artificial, a professora não cobre a boca, inclusive para manter a qualidade do som 

(voz). 



Na interação, são considerados a expressão facial e os gestos do menino, já que estão 

entrelaçados na sua subjetividade. Nesses momentos, os gestos são usados para que tudo fique 

mais natural para a criança, já que são espontâneos na comunicação. É natural usar gestos, são 

usados na comunicação pelas crianças sem perda auditiva. Como o objetivo maior é a diálogo, 

o gesto também é um recurso usado. A interação acontece através da fala e daquilo que o aluno 

sinaliza. 

Para a ampliação de vocabulário, é feita a seguinte sequência didática: elaboração do 

conceito, escrita, pronúncia e treinamento para a memória auditiva. Por exemplo, na palavra 

“casa”, uma casa com as peças do tangram foi construída, seguindo todos esses passos. 

Posteriormente, uma casa grande e uma casa pequena, para a compreensão de grande/pequeno. 

No mesmo momento, Davi confeccionou um cartaz, inserindo, além das imagens, o artigo 

definido, cores e outros elementos, “a casa azul”, “Davi casa grande”, “mima casa pequena”. 

Também foram proporcionados momentos de interação verbal com a direção, 

professores, outras crianças e funcionários da escola. Para pegar a chave da sala de artes na 

direção, a professora do AEE apenas acompanha o menino, que faz o pedido: “bom dia”, “chave 

sala artes”, “obrigado”. Com a professora de artes: “por favor”, “tinta azul”, “obrigado”. Na 

cozinha: “por favor”, “caneca água”, “obrigado”. Com colegas: “posso pegar?”, “posso jogar?”. 

Outra atividade que, além de favorecer a memória auditiva auxilia também no 

aprendizado multissensorial, na concentração, no relaxamento além de instigar a curiosidade 

do menino, foi a utilização da caixa sensorial. É uma caixa de madeira fechada, com apenas um 

orifício pequeno numa extremidade, por onde passa a mão da criança. Na caixa são colocados 

vários objetos, como canetinha, chaves, cavalo de plástico, carrinho, borracha, apontador, 

panelinha, argola, entre outros que fazem parte do cotidiano do aluno, que coloca a mão dentro, 

segura o objeto sem tirá-lo da caixa e fala seu nome. A partir da sua pronúncia, a professora 

tenta adivinhar qual foi o objeto escolhido e vice-versa. 

Com o uso do computador foram desenvolvidas várias atividades, entre elas o que segue. 

O aluno recebe da professora alguns bilhetes escritos para digitar no Google Imagens e 

descobrir o significado dessas palavras. Em outras ocasiões, a professora apenas fala as palavras, 

sem bilhetes, para que ele reconheça a palavra e digite na busca. Por vezes o menino não 

consegue conter o espanto quando vê o que a palavra representa, fica realmente empolgado com 

a descoberta. Posteriormente às surpresas, gradativamente são acrescentados outros 

substantivos e verbos, também com maior número de sílabas, além de adjetivos para, formar 

frases simples, como: “mima branca Davi”, “telefone mamãe”, “pescar legal”, “menino sono”, 

leão amarelo bravo”, “sublinhar letra M”, “escrever o nome”, “gosto bala”. O foco da atividade 

é construção da memória auditiva da seguinte forma: a criança pronuncia a palavra/frase, 



treina/aperfeiçoa através da repetição para posteriormente reconhecer esses elementos quando 

a professora fala. 

Nas brincadeiras com blocos de montar, o aluno testou o tamanho das peças, selecionou 

por cor e tamanho, encaixou, montou, falou o nome das cores, das formas geométricas, dos 

objetos construídos. Quando montou um prédio, teve que atentar para o equilíbrio, fixando com 

apoios laterais, também pedindo sugestões. Ademais da fala, foi uma atividade relevante para 

organizar o pensamento, baseada no planejamento, na verificação de hipóteses e, algumas vezes, 

na tentativa e erro, de maneira a descobrir as falhas no percurso e acertar. 

 

4. Pensando nas Possiblidades para as Crianças Deficientes Auditivas pré-

linguais 

 

Como resultado, observou-se que o aluno apresentou evolução nas habilidades auditivas 

e de linguagem falada ao longo dos atendimentos no AEE, indicando a efetividade da 

intervenção. Portanto, a proposta favoreceu a quantidade e qualidade da fala produzida pela 

criança assim como o desenvolvimento da sua linguagem, ampliando suas interações no 

contexto escolar. 

Existem algumas dificuldades, principalmente na questão da abstração, já que o aluno 

está em processo de aquisição da linguagem oral. De acordo com Santana (2010, p.155), “falar 

não é apenas codificar e decodificar palavras, nem somente aprender um conjunto de vocábulos 

e organizá-los na ordem certa”. No trabalho pedagógico, evitam-se as atividades linguísticas 

fragmentadas, por considerá-las destituídas de sentido, o que dificultaria ainda mais a imersão 

do indivíduo na linguagem oral. Como essa situação é relativamente nova para a escola, existe 

a preocupação de como ensinar o aluno a construir inferências, pressuposições, generalizações. 

Esse é um aspecto importante para compreender que o processo de aquisição da linguagem oral 

na surdez vai muito além da relação fala/audição; “é um trabalho da criança com e sobre a 

linguagem, é o resultado de suas rotinas (não) significativas na linguagem oral, de sua atuação 

no mundo do simbólico, um simbólico carregado de gestos fônicos e manuais” (SANTANTA, 

2010, p.164). 

 

Considerações Finais 

 

O implante coclear, como alternativa para as crianças deficientes auditivas pré-linguais, 

apresenta várias peculiaridades. Demonstrou-se, através da literatura estudada, que não é apenas 

um procedimento cirúrgico após o qual o menino pode ser conduzido, exclusivamente, por seu 



dispositivo eletrônico. O IC constitui-se em um processo complexo, que ocorre em três fases: 

o diagnóstico, a cirurgia e o acompanhamento. 

Assim, nessa fase de acompanhamento, salienta-se a valiosa parceria entre a escola e a 

fonoaudiologia, para uma nova concepção inclusiva, mostrando outra perspectiva, conjunta e 

colaborativa. 
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