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A linguagem pode ser considerada uma importante área do comportamento humano. Ela tem un1 papel fu ndamental no percurso de desenvo lvimentode um indivíduo, uma vez que é um relevan te instru mento de intercessão
do homem com seu meio social. Logo, vários aspectos da vida do indivíduo
podem ficar afetados se o mesmo não desenvolve a linguagem sob as contingênc ias nat urais de sua educação. Assim sendo, j ustifjça-se investigar
procedimenlosefetivos para0 ensino da linguagem na primeira infânc ia, afim
de prevenir futuros comprometimentos na aquisição, por exemplo, de outros
sistemas simbólicos, como a leitura e a escrita.
Existem várias formas de entender e in tervir em lin guagem, e
conseqüentemente, em distúrbios da comunicação. Nas décadas de 1960 c
1970, os estudos referentes aos modelos de intervenção em linguagem enfatizavam uma abordagem voltada para as dimensões semânticas (conteúdo) e
sintáticas (cstnJtura) da linguagem. Através de eSludosexperim entais, onde as
sess.õcs eram conduzidas em selfing.' terapeuticos, com controle total do
treinamento pelo terapeu ta, o objetivo era ensinar vocabulário, sintaxe e
morfologia (Kaiser c Waue n, 198 7). No entanto, este tipo de intervenção,
chamada abordagem didática, eficaz em promover a competência lingüística
(ên fase no uso correto da estrutura lingüística), era inadequado para desenvolver a chamada competênciacomunieativa, ou seja, a habilidade deemitir e
entender e nunciados verbais que sejam apropriados ao contexto social no qual
são prod uzidos (Rces, 1978)
Nesta perspec tiva, o estudo da dimcnsão pragmática da linguagem
(co mo a linguagem func iona nas relaçõcs sociais), co ntrapondo-sc á abordagem d idáti ca, emergiu da necessidade de desenvolver modelos de i11lervenção
que c nfati lcm não somente as hab ili dades lingliisticas iniciais, mas também a
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competência comunicativa, ou seja, a habilidade de utilizar uma linguagem
funcional que permita ao sujeito compreender e emitir enunciados verbais
pertinentes ao seu contexto social. É a chamada abordagem naluraliSlica, que
enfatiza uma linguagem funcional, isto é, a linguagem que é usada nas interaçõcs comunicativas c deve afelar o ouvinle de forma espeeifica e intencional
(Nunes, 1992a). A criança aprende a usar a lillguagem para cOlltl"olar seu
ambiente com o objetivo de satisfazer seus desejos e necessidades imediatas
No desenvolvimento nomlal da linguagem é relevante recollhecera
importâllcia de fatores fisicos, psicológicos e ambientais. Tais fatores, assim
como o papel da família, de pares e da cultura, podem exercer grande influência
no desenvolvimento de habilidades lingüisticas. A lim de que a criança possa
adquirir a linguagem de fomm efetiva, e, por assim dizer, exercer sua
competência social, é importallle que ela esteja com um bom funcionamento
dossistemasmotor(paraarticu\arossons),cognitivo(paraestabelecerrelações
signilicativasentreccisasee~entos)esensorial(parapercebcrosestimulosdo

ambiente).
Alguns fatores podem dificultar a aquisição da linguagem; algumas
crianças apresentam atrasosdc linguagem devido a seu ambiente não oferecer,
suficientemente, experiências estimuladoras, tão necessárias para um
desenvolvimento normal. O atraso de linguagem pode ainda ser compreelldido
como uma característiea que acompanha outras deliciênciase desord ensde
comportamento. É freqüente identificar quadros de deliciêllcia, quer seja por
molivo motor, neurológico, cognitivo ou sensorial, que slio acompanhados de
desordens lingllístieas. Nestes casos, é importante allalísar o atraso de
linguagem,suarelaçãoerepcrcussão,associadoaosoutrosatrasospertinentes
àquele quadro de deficiência.
No caso da criançadcticientc visual,aqual apresenta um compromet ilIlento num importante veículo de rcprcscntaçiio do mundo, a percepção vi sual,
asinfluênciaspsicológicas, de\aprópriacdoseuambiente,eomeç3m, desde o
nascimento, a moldaroscucrcscimento. A falaea linguagem são de intportância incalculáveis para o desenvolvimento da , riança cega, pois é através
delas que a criança amplia seu desenvolvimento, adquirindo um meio de
çontrolcsobobjctosqucestãoforadeseuaicance(Cutsforth,1969).Assim,a
aquisição da linguagem para a críança cega terá o importante objetivo, sobretudo,desocialimção.
Com rclaçãoaodesenvolvimento lingllistico, existem diferentes pontos
de vista no que se rcferc à intluênciadadcticiênciavisualnahabilidadedcuso
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da llnguagem. Segundo algunseslut!os, acriança visualmenle incapacitada nilo
difere da criança videnle no desenvolvimento da linguagem verbal medida por
testes, ou seja, a criança cega é capaz de adquirir 11. linguagem cm termos funcionais e u>ã-la como veículo principal para sua comunicação com os outros.
Contudo. oulro grupo de estudos II.crcditaquc o dcscnvolvimcntoda linguagem
de crianças deficienles visuais é diferente, pois a criança cega, atravcs de sua
cxperiência scnsorial. possui características que podem afetar suas formas de
pensar~, conseqüentem~nt~. sua linguagem. É o que lhomas Cut~forth (1969)
denomina verbalismo. ou irrcalidade ,"erbal; na verdade, seria a apropriação da
linguagem do mundu real (detenninado por pessuas videntes) pela criança
cega, por meio de rcpetiçàes e não de experiências sensoriais propriamente
ditas, isto é, um fenômeno que existe em qualquer situação que requeira o uso
de eonccitosabstratos, nlio vcrificados pela experiência concreta.' É uma tentativa de represenlar aos outros as coisas, de maneira mais realista possível,
dentro de uma situação, com a intenção de encontrar aprovação social. Estudos
posteriores discutem acerca do verbalismo c sua influência na aquisiçlio e no
dCf;Cnvolvimento da linguagem por crianças deficientes visuais. Para uns, o
verbalismo interfere no desenvolvimento cognitivo da criança, enquanto para
outros u verbalismo não se constitui em problema e nilo estabelece relação com
a dinàm ica da personalidade ou com o dcscnvolvimento conccptual da criança.
Existe uma lacuna em ~studos que abordem u d~sen\'olvimenlo da
linguagem em crianças cegas ou com deficiências visuais. Isso pode ser explicado pelo fato de que, na verdade. não existem evidências maiores que
concluem quc a dcficiência visual pel" se impede a aquisição de habilidades
lingüísticas adequadas, ainda que us atrnsos que a criança cega apresente no
desenvolvimento da línguagem sejam corrohorados por atrasos em outras áreas
de desenvolvimento (Rowland. 1984). Porém, é eonsensu que urna incapacidade em um domínio, tal como o sensorial. influencia a velocidade e eficiência
de outros domínios, como a linguagem (Rogow, 1981; Tedder, Warden e
Sikka, 1993). Em outras palavras, a linguagem da criança deficiente visual
reflete todos os seu.~ problemas: lacunas em experiências, desordem de pcrccp-
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ç1io, incapacidade de organizar experiências, ansiedade, imaturidade, entre
outros (Rogow, 1981). Como afirma Rogo",", a criança cega com múltiplas
deficiências e que não tem capacidade pam cstabeleccr um diálogo , torna-se
incapacitada de expressar seus sentimentos, pensamentos, necessidades ou
desejos para oulrns pessoas, pois sUlIlinguagem não relnúJl seu contexto imediato.
Estudos sobre comportamentos pré-lingüísticos em crianças cegas
afirmam que, como na criança normal, estes são precursores de habilidades
lingüísticas, assim como a comunicação estabelecida entre pais c crianças. Em
sua investigação. Rowland afirma que, tais como em estudos com díades mãebebê normais, ocorrem mudanças vocais e verbais na comunica~ão de mães
com bebês deficientes ",·isuais. Ele sugere que, assim como as mudanças vocais
e verbais. a ausência de certos tipos de feedback pode afetar a qualidade dos
padrões de comunicação da mãe e do bebê. A relação da mãe com seu bebê
portador de deficiência visual, principalmente nesta fase, se apresenta como um
importante auxiliar pam aaquisição de competência lingüística e outras habilidades pela criança (Rowland, 1984). O período pré-lingüístico deve ser avaliado como uma importante c determinante fase para a aquisição de linguagem
pela criança deficiente visual c todo c qualquer programa de intervenção, que
tenha o objetivo de promover linguagem, devc cstar scnsível para o tipo dc
comunicação que cxistc ncstcpcríodo. assim como paraadimcnSàO pragmática
com que se irá delinear o modelo de intervençào
O sucesso de um programa de inter... enção em linguagem depende da
escolha dos procedimentos adequados a cada tipo de criança, a lim de que sejam
eficientes em desenvolver sua competência comunicativa c do uso de procedimentos que assegurem a generalização para situações novas e diferentes
(Lombardino, \Villems c MacDonald, 1981; Nunes. 1992b; Warren, Yoder,
Gazdag e Kim, no prelo). Uma nova perspectiva de intclõ'cnção em linguagem
que enfatiza essa dimensão pragmática e que lem se mostrado eficiente em
promover habilidades lingiiísticas cm crianças com deficiência mental. atraso
gencmli7.ado de desenvolvimento, entre outros, é o emir/O r/illurali..,·tic:u. Nesta
abordagem, a intervenção deve principalmente favorecer o aspecto da
competência comunicativa no desenvol ... imento da lingu3gem e est3f comprometido com a generalização da aprendizagem. capacitando a criança a utilizar
as habilidades comunicativas aprendidas cm todos os contextos de sua ... ida
(Nunes. I992a; Nunes, Cunha e Nogueira, 1993)
O ensino nuluralislico se baseia em diversos princípios do comportamento que contribuem para facilitar o desenvolvimento da comunicação. Ele
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refere-se a um mode lo geral de intervenção em linguagem, que inelui vários
programas de treinamento, os quais possuem algumas características comuns,
como: a) o ensino de habilidades lingüísticas é feito no ambiente natural e
rotinciro_ ocorrendo no contexto das interações verbais normais da criança; b) o
cnsino da fOrolae do conteúdo da linguagem ocorre neste mesmo contexto; e) o
interesse e a atenção imediata da criança são o fio eondutor de todo o ensino; d)
as tentativas de treinamento são dispersas ao longo das interaçõcs da crian ça
com seu ambiente;e)aprópriacriançaéquem indica osreforçadores funcionais que serão utilizados no decorrer do ensino (Nunes, I 992b).
No ensino nalllralíslico são aproveitadas todas as oportunidades de a
criança emitir verbalizações. Técnicas que dirigem a atenção da criança para
novos modelos de comportamentos comunicativos são combinadas de forma a
encorajar a imitação espontânea e eom ajuda. E ainda, o planejamento de
atividadcs apropriadas à idadeeaoscontextoss.ociaisaumenta a pro babilidade
de generalizaç.lo reduzindo as diferenças entre contexto de treinamento e
contexto de generalização (Nunes, Cunha e Nogueira, 1993).
As técnicas uti1izadasnoensinonaturolútico são o Arranjo AmbientaL o
Modelo dirigido a criança, o Mando-modelo, a Espera, o Ensino Incidental e o
Comentârio Sistemático. Tais procedimentos pem1item â criança aumentar a
freqllência de interação com pessoas e objetos do seu ambiente, O arronjo
ambiental consiste em aTnlmaro ambiente de forma a favorecer a comunicação
da criança, ou seja,colocarosobjetosebrinquedosde interesse da criançaàsua
vista mas fora do seu alcance para que ela necessite verbalizar para adq uirir o
objeto desejado. O modelo dirigido criança é o procedimento básico do
ensino naturaHstico; num ambiente organizado de forma a favorecer a comunicaçãodacriança,este procedimento tem o objetivo de estabelec erhabilidade
de tomara vez, treinar imitação generalizada (Poulson, Nunes c Warrcn, 1989),
instalar vocabulário básico e fazer a criança participar de conversações que
ocorram fora do contexto de treinamento.
O procedimento de mando-modelo. elaborado por Roger.;- Warren e
Warrcn (1980), tem como objetivo estabelecer atenção conju nta como um sinal
para verbalização. treinara criança a fornecer informações a partir de solicitaçãoverbalou inslrução etreinaracriançaarespondera umavariedade de
dicas verbais emitidas pelo adu lto, como perguntas, instruções e modelos
(Kaiser,AlperteWarren,1987)
A fim de capacitar a criança a iniciar conversação, a espera favorece a
substituição das dicas verbais do interlocutor pelos pTÓprios objet os e eventos
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do ambiente, como estimulas discriminativos paraemissõcsverbais da criança.
No procedimento de ensino incidental, a criança é ensinada a usar uma linguagem mais elaborada e melhorar as habilidades de conversação sobre determinado tópico, quando o adulto, aproveitando um incidente do ambiente, ensina a
criança uma nova habilidade verbal
Por fim. o último procedimento. come,,/isrio sistemático, tem por
objetivo prover suporte para habilidade geral de conversaçào, no qual o adulto
mantendo contato visual com a criança comcnta, de forma sistcmática, sobre a
atividade que a criança desenvolve no momento.
COllcluindo, o ensino nalllralís/ico. enfatizando uma linguagem funcional. (usada nas interaçõcs comunicativas com um caniterpragmático),i nstitui
queousoeafunçãodedeterminadafonnalillgiiisticadcvemserestabelecidos
quando a criança experiencia os evenlos que resultaram daemiss1io de um a
verbalização. Em outras palavras, a criança aprende a usar certos sons ou
combinações de sons para controlar intencionalmente seu ambiente imediato
de forma a satisfazer suas necessidades.
Levando em consideração o fato de que a aquisição de linguagem pela
criança é um importante março evolutivo dentro do processo mais amplo de
desenvolvimento, pressupõe·se que uma dificuldade qualquer ao longo do
processo de aquisiçilO de linguagem pode impedir que a criança seja bem-sucedida em adquirir e usar outros sistemas simbólicos, como a escrita e a leitura,
além de levá-la a apresentar dificuldades de relacionamento interpessoal
(Nunes, 1992b). Sendo assim, são extremamente relevantes investigaçõcsque
focalizem modelos de intervenção, compromissados com uma dimensão
pragmática da linguagem e preocupados com a qualidade de vidade cri anças
que apresentam dificuldades"especiais" de se comunicar.
Contudo, uma análise da produção cientifica, utilizando o método de
ensino naturalístico de intervenção em atrasos de linguagem, 1I0S mostra quc
existe umalaeuna em estudos que se proponham investigar a eticáci a destc, c
oulros métodos de intervenção em linguagem. com criallças portadoras de
deticiênciassensoriais, principalmente a defic iência visual. Assi msendo,esta
pesquisatemcomoobjetivo:veriticaraeticá.ciadetécnicasdeensinonaturalistico em promover aquisição de linguagem funcional em uma criança portadora
dedcticiência visual com atraso de linguagem,atravésdotreinamentodcuma
mãe de criança portadora de deficiência visual para utilizar os procedimento s
de ensino naturalisticoa fim de promovera aquisição e desenvolvim entode
linguagem em seu filho.
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Método

Sujei/OJ'
Participaram da presente investigação uma mlle e sua filha portadora de
deficiência visual. Elas residiam em um favela do subúrbio do Rio de Janeiro e
freqllentavam, há 2 anose 8 meses, o serviço de atendimento de uma instituição
filantTÓpicadestinadaaassistircriançascomcegueiraedeficiênciavisual.
Marina, a mlie, tinha 28 anos, e Monica) tinha 3 anos de idade no inicio do
estudo.
A criança foi indicada para participar do estudo pela coordenadora do
serviço de atendimento da instituição, devido apresentar atra..'õOs no de senvolvimento da linguagem. Através de observações informais, analisou-se que a
criança utilizava fonnas ininteliglveis de comunicação, emiti ndo somente a
vocalização "ã, r para qualquer solicitação verbal.
Com relação ao atraso de desenvolvimento da linguagem, através da
Escala de Comunicação Pré-verbal (ECPV), que se destina a avaliar as capacidadcsde comunicação nllo-verbal e vocal de crianças, jovens e adultos, foi
possível confinnar o atraso de linguagem dc Mônica. Ela, apesar de saber usar
fomlas de comunicação simples, tais como negação e satisfação de necessidades,atravésdevocalizaçõtsininte1igíveiserespostasnlio-verbais,nllotinha
uma produção de sons da fala satisfatória.
Local e instrumentos

o

estudo foi conduzido numa instituição filantrópica, mantida por uma
entidade religiosa, destinada a abrigar crianças, jovens e adultos e oferecer
atendimento folloaudiológico, fisioterápico, psicológico,psicoped agógicoede
terapia ocupacional a crianças com deficiência visual associada, ou nllo. a
outras deficiências. Foram realízadas, igualmente, sessõcsde genera Iizaçlioe
follow-IIP na residência do sujeito.
Na instituição, assessôcs de linha de base, treinamento e intervençAo
ocorreram em uma sala de atendimenlo em ludoterapia, com dimcnsões
aproximadas de 20 ml , iluminada artificialmente por lâmpadas fluorescentes
associadasâ.luznalural,olldehaviadiversosmateriaishidicosqueserviamao
tmbalholerapêutico. Na residência do sujeito, as sessões de generalização
ocorreram na sala, banheiro, quarto ou oUlro cômodo que melhor seadcquava â.
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atividade proposta. sempre mantendo o mínimo de condições de controle, mas
deixando os participantes à vontade em seu ambiente natural.
Como instrumentos foram utilizados uma filmadora JVCHandycam FX
630 e fitas de vídeo VHS para registro das sessõcs, além de papel para transcrição dos dados. Na fase do trcinamelllo foi forn~~iJo à mã~ um handolll,
apostila com instruções sobre a utilização passo-a-passo dos procedimentos
Delineamento experimental

Um delineamento experimental dc sujeito como seu próprio controle, do
tipo linhade hase múltipla entre cornportamcnlos' foi empn:gado neste estudo
As linhas de base tiveram durações variáveis de 6, 11, 16 sessões para a introdução do treinamento da mãe nos procedimentos de modelo dirigido à criança
(TRI), mando-modelo (TR2) e espera (TR3).
A inspeção visual dos dado~ foi utilizada para determinar quando a\
eondilj'ões inieiaisdc intervenção mudavam, ou seja. quando a mãe estava utilizando corretamente o proccdimento-alvo e assim se mOStraVa apta a ser treioada a usara próximo procedimento. Para introduçlio do próximo treinamento,
a mãe deveria demonstrar estar usando de forma adequada o procedimento
treinado através dos ní,'eis de freqüência do uso correto da técnica ensinada.
Procedimento
Através de entrevista inicial com a mãe, foram coletadas informações
gerais pertinentes à dinâmica familiar e ao desenvolvimento da criança. Os
técnicos da instituição, os quais prestavam atendimento a Mônica, também
foram requisitados para entrevista no início do estudo, a fim de coletar maiores
informações a respe ito do percurso do desenvolvimento da criança, principalmente lingüíst.ico, nos referidos atendimentos. 1\0 término da irwestigação,jà
na fase defollow-up. os técnicos foram solicitados a responder o question:írio
mencionado na sessão Instrumentos.
Com o objetivo de identificar fomtalmcnte o atraso de linguagem de
Mônica, aplicou-se a Escala de Comunicação Pré-verbal (ECPV) de Kirrnam
& Reid. A aplicação dessa escala foi realizada na residência do sujeito numa
sessão única de 90 minutos de duração, durante aqual a mãe respondru às infor"forarndcriniclo,
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mações da escala. através da;; perguntas do expcrimentador. Os resultados
demonstraram que a produção de sons da fala revelou-se insatisfatória. apesar
de a criança fazer uso de formas de comunicação simples, tais como negação
simples e satisfação de necessidades básicas, através de \localizações ininteligíveis e respostas não·\lerbais. Estes dados serviram para caracterizar o atraso
de linguagem, identificado informalmente no inic io do estudo, uma vez que,
segundo McLean (1979), a criança com 3 anos de idade deve estar apta a
produzir sentenças de até 4 palavras.
Em linhas gerais o presente estudo pode ser dividido em cinco fases: a
fase de Linha de Base, a fase dc In tervenção (somente para a mãe), a fase de
Treinamento, a fase de Generalização e a fase dcjollow-up. Todas essas fases
foram registradas em vídeo e posteriormente tran5.Critas através dc registro
contínuo. Os dados foram clltão dispostos em um quadro de contingências
segundo os seguintes eventus:
e~'en(o

antecedente/comportomento/el'ento conseqiienle

ou seja. o evento (comportamento da mãe) que antecedia o comportamento (da criança) e o even to conseqUente àque le comportamento da criança.
Cada evento, comportamento da mãe ou da criança. era categorizado
para posterior análise e mensuração em cada fase do estudo, segundo as categorias do Quadro 1.
Quadro L Categorias Comportamentais da Mlle e da Criança
DieaVtrbal
antecedente
Modelo (Mo)
Mando-moddo (M)
Comportamentos
da mãe

Comportamentos
da criança

Espcrn(E)
Perguma(P)
PerguntaS1MINÃO
(Psln)
Outros O

Resposta Com:ta (RC)
Resposta Incorreta (RI)
Resposta nil.o·verbal
(RNV)
OUlro.(O

Comportamento
do

ex erimentador

re,"as~",
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Instruç!o(l)
Comentário (CO)
Feedbac/c positivo (+)
Feedbac/cncgativo (.)
Feedbud Ctlrretivo (C)
fupansâo(Ex)
SolicitaçioVerbal(SO)
Solicitaçil.o Nil.o·v e rbal
(SNV)
Verbalizaçil.o In icial (VI)
Verbaliz. lninleli (vc1 X
Feedbac/cdo desempenllo da

mO.

Ainda com relaç!l.o aos procedimentos gerais, o experimentador treinou
um profissiona!. oqual foi chamado assistente de pesquisa, para ana Iisar25%
das seS5ÕeS do estudo escolhidas aleatoriameme, a tim de avaliara tide dignidade das categorias comportamentais utilizadas no estudo: o experimentador
orientouoassistentedepesquisaacategorizartodososeomportamentosdamile
edacriançaapresentados nas sessões de acordo com as categorias comportamentais apresentadas no Quadro I.
Com relação ao experimento propriamente dito, Marina e sua filha,
Mônica, passaram por cinco fases descritas a seguir'
Fase J -Li"hadebase
Na fase I (Linha de BaseJl..B) foi obsentada a mãe em interação com a
criança em situação em que, foram dadas instruções para a mãe interagir de
forma espontânea com sua tilha. As sessões dessa fase eram livres não-estruturadas, ou seja, a mãe interagia espontaneamente com a criança utilizando os
recursos lúdicos, existentes na sala de Ludoterapia, da maneira que mais lhe
agradava
A fase I de Linha de Base pode ser dividida em três etapas: linha de base
para introduçAo do procedimento de Modelo dirigido à criança (LB), linha de
base para introdução do mando-modclo (LB IIffR I) e linha dc base para
introdução do procedimento de espera (LB 1II1TR2). Na linha de base (LB)
foram realizadas 6 sessões em situação lúdica não cstruturada, sendo, então,
introduzido o primeiro treinamento no procedimento de Modelo (TR I). A
segunda etapa do estudo, LB llffR I, durou ate a última sessão de TR I (total de
II sessões),quando,apósanalisaratendénciaestáveldosdadoseoletados, (ou
seja. se a mãe cstava utilizando consistentemente o procedimento treinadoModelo), foi introduzido o segundo treinamento no procedimento de Mandomodc1o(TR2). A última etapa, LB lllfrn2, teveaduraçãode 16sessõcs, isto e,
até a tendência da freqüência de uso correto do procedimento de Mandomodelo pela mãe se tornar estável, sendo, então, introduzido O último treinamento no procedimento de Espera (TRJ). Esta fase I (Linha de Base) se
confunde com as fases seguintes de treinamerllo nos procedimentos, uma vez
que foi escolhida como delineamento deste estudo a linha de base múltipla, na
qual as diversas etapas de uma investigaçào são reladonadas umas com as
outras. Cada scssãodesta fasc teve a duração de 15 minutos.
Fa.scll - [ntervençao
A segunda fase (Intentenção), também dividida em etapas segundo o
procedimento-alvo(INI, IN2eIN3),consistiudesessõesdediscusslioe análise
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dos procedimentos do ensino naturalístico através da apostila, fornecido à mãe
antecipadamente. Cada etapa da fase de intervenção ocorreu em uma sessão de
aproximadamen te 30 minutos de duração. Ainda nesta fase de Intervenção foi
realizada urna sessão de role playing para cada etapa, com duração de 20
minutos. na qual foi solicitado à mãe que demonstrasse, com o cxperimentador
fazendo o papel da criança, como utilizar o procedimento na situação requisitada. Essa sesslio se rvia como simulado da sessão que, logo depois, seria realizada oom a criança e a mãe na tereeira fase do estudo.
Fase UI - Treinamento
A fase 111 (Treinamento) consistiu em o experimentador observar a mãe
intcragindo com a criança em atividade lúdica scmi-eSlruturnda. utilizando os
quatro procedimentos naturalísticos de intervenção em linguagem: arranjo
ambiental, modelo dirigido à criança, mando-modelo e espern. Essas sessões
lúdicas semi-es truturadas consistiam em a mãe sentar eom a criança ao cMo,
colocando os materiais lúdicos próximos à criança. de maneirnque permitisse a
ela perceber, ou seja, dentro do seu campo visual, mas fora do seu alcance.
Esses recursos lúdicos utilizados pela mãe eram selecionados por ela e pelo
experimentador com base no interesse que a criança tivesse demonstrndo nas
fases anteriores. A mãe pegava os objetos, mostrava para a criança e seguia os
passos da técnica que estava sendo utilizada.
Como para os três últimos procedimentos, foram realizadas sessões de
intervenção específicas, a fim de treinar a mãe li utilizar o procedimento-alvo.
Esta fase de Treinamento tamocm foi subdividida em três etapas: treinamento
no procedimento de modelo dirigido à criança (TR 1), treinamento no procedimento de mando-modelo (TR1) e treinamento no procedimento de espera
(TR3)
Na fase de treinamcnto do procedimento de Espera. em função da
deficiência visual da criança a mãe foi orientada a aproximar o objeto ou
brinquedn escolhido o máximo possível da altura dos olhos a fim de pennitir
que ela percebesse visualmente o objeto a ser nomeado por ela. É importante
destacar que, tamocm devido à deficiência visual, lotam selecionados para a
fase de Treinamento os objeto. e brinquedos sonoros e visualmente mais
atraentes, ou seja. com tcxlllras diversas, rormas e tamanhos grandes e cores
vivas c contrastantes.
Vale ainda ressaltar que o procedimento de Arranjo Ambiental. ensinado
para mãe na sessão IN I, foi observado ao longo do estudo em todas as elapas da
fase de Treinamento. Todas as sessões desta fase ti veram 15 minutos de duração, quando foi fomecidofeedbad:dodesempcnho da mãc durante as sessões
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Fase IV - GeneraliUlção
A quarta fll.'ie, chamada Generalização, consistiu de ses5Õesde acompanhamento, ou seja, o registro da utilização dos procedimentos pela mãe interagindo livremente com a criança em condições do seu ambiente natural,
diferentes do "setting" experimental. Estas sessões foram realizadas na
residênciadossujeitos,cmsituaçõesdealimentaçãoehigiene.Semana\mente,
durante ll.'i fases de LB e Treinamento, o experimentador realizava sessões de
registro com uma média de 10 minutos de duração, quando a mãe era orientada
a interagir com sua filha como melhor lhe conviesse nas situações acima
mencionadas
Geralmente, na situação de alimentação a mãe sentava com a criança no
sofá da s.a\ae utilizava a comida que estava se ndo oferedda para fazcr uso das
técnicasaprendidasemtreinamento.Jánasses5Õesdchigicnc,amlle quer seja
despindo, vestindo ou dando banho na criança, aproveitava os objetos utilizados nesta5ituação (toalha,roupll.'i, sabonete, xampu etc.) para pôre mprática
a técnica aprendida no treinamento.
Nesta fase foram analisadas as mesmascategoriascomportamentais para
a màe e para a criança, com exceção da categoriaftetlback tio deIl!mpenho do
màe fornecido pelo experimenlador, uma vcz quc durante cstas sessões não
poderia ocorrer nenhuma intervenção do e... perimentador, ou seja, os s ujeitos
dcveriam intcragirdeforn18 espontânea.
Fase V - Follow-I/p
Por fim, a quinta e última fase foi a fase de Follow-up, na qual foram
realizadassessõesdeobservaçãolivredossujeitosinteragindonasaladeLudoterapia,ern situação idênticaàfasedeTreinamcnto.enasuaprôpria residência,
em situação de higiene e alimentação, como na fase de Generalização. As
sessões defollow-up serviram para verificar a manutenção do aprendizado das
técniCll.'icnsinadasàmlicnodecorrerdoestudoeadesenvolturadoproeesso de
desenvolvimento de linguagem na criança após o ténnino do eSlUdo. Ainda
com relação a essa fase. foi distrib uído um questionário aos técnicos respons.iveispeloatendimentodeMÕnicanasespecialidadesdeFisioterapia,Fonoaudio logia e Terapia Ocupacional, com o objetivo de avaliar o efeito do
treinamento da mãe em ensino naturalistico sob o desenvolvimento da
produção lingüística da criança nos referidos setores.
O Quadro 2 é um quadro-resumo com as rases do est udo, número, tipo e
duração das sessões e procedimento-alvo.
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Quadro 2. Fases do estudo: número, tipo. duração e
procedimento-alvo das sessões
Fue5 do
t Sludo
(LR)

Tipo de

stssik~

lit'Ssi!O·'

06

I m~s

Intel>ençào I
(IN ! )

02

(I semana)

IlIIen'ençií"
( IN!)
I semana
(INJ)
(I semana

Livre

15
minutos
20a 30
minutos

AH a lljo
Ambi ental &
i\lodelo Dirigido
àC rian 3

20a30
minUlos

Ma nd oMode lo

02

Discusslosobrco
procedimento alvo

eRo/ePf

'Úlf(

20a30
minutos

F-spera

05

Lúdica
(semi-estruturada)

15
minutos

Modclo Ui rigido
àCria ll ça

05

Lúdica
(scmi-estruturada)

15

Mand oModelo

e Ro/ePlul'in

(I mês

Treinamento
08

Lúdica
(semi·estruturada)

15

Generalização
(4 meses)

06 (LB)
04 (TR1,
TR2 e TRJ)

Higiene e
Alimentação

10
minutos

Fullow-lIp
(lmês)

4 (Treinamento)
4 (Generali-

l údica(semi·cstrururada)e Higiencc
Alimentação

20a30
minutos

(T RJ)

Procedim ent o
Ah'o·'

(n~o-estrutUJ"da)

Discussaosobreo
procedimento alvo

hein"melllO
rrR2)

d.

Di<;cusslosobn;o
procedimento alvo
e RofePlaying

02

Irllen'ençiío

Treinamenlo I
(TRI )
I mês

Duração

Núm ero de

Linha de 8ase

(I mês

,",ao,

r.s pera
Todos (de
acordo com a
fa.>edoestudo

· 1- A descnçlio do upo de scssao está contida na defimção das fa>es do eSludo
·2- A dellniçãodos procedimcntos-alvopode ser encontrada na Introtluçao

o

estudo teve a duração total de 12 meses, levando e m eonsideração
desde o momento em que a mãe foi eontatada e esclarecida sobre os objetivos
do estudo, concordando em panicipar do mesmo, até o momento do registro das
ühi mas sessôcs de fol/(Jw-Ilp. Nilo foi cons iderado u tempo necessário para ana-
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lise dos dados, até mesmo porque esta foi realizada durante a coleta dos dados,
se ndo, somente aofinal,necessárioum periodode mais 2 mescs para a finalização da análise dos mesmos.
Ao longo do estudo a mãe foi ensinada, nas sessões de Intervenção, a
utilil'.ar técnicas básicas dos quatro procedimentos do ensino naturalistico,
desçritos anterionllente, quais sejam: Arranjo Ambiental. Mudelo dirigido à
criança, Mando-modeloe Espera. Todos esses procedimentos têm se mostrado
eficazes em promover habilidades lingüísticas em crianças com atT350 de
linguagem.
Variávcisernestudo

No presente estudo, foi considerada como variável independente o
treinamento da miic nos procedimentos de ensino naturafislico, a saber:
AITanjo Ambiental, Modelo dirigido à criança. Mando-modelo e Espera. Esse
treinamento foi realizado pclo experimentador nas sessõcsde Intervenção,nas
quais a mãe aprendeu técnicas bâsieas de cada procedimento para, posteriormente, aplicâ-las nas sessõcsdc Treinamento, favorecendo o desenvolvimento
de linguagem de sua filha.
Quanto à variâvel dependente podcm ser indicadas duas variáveis. a
saber: o comportamenlo da mãe e o compo"lmmmlu verbal da criallça, já
dcscritos no quadro 1. O comportamento verbal da mãe se refere ao uso, pela
mãe, das técnicas dos procedimentos-alvo treinadas nas sessões de intervenção, analisadas pelo numero, por sessão, das seguintes respostas emitidas
pela mãe:
fi)

Dicas para

~erbalizar

(estímulos allfecedcmes):

I) Pergll/Ua que exige resposta sim/ não - a mãe faz uma pergunta à
criança que exige uma reposta do tipo SIMINÃO. Ex.: "Você quer a bola?";
2) Pergunto que exige rl!~posla difereme de sim/niJo - a mãe faz uma
pergunta à criança que exige uma resposta diferente do tipo SIM/NÃO. Ex.: "O
que você quer?";
3) Mando-modelo - a mãe utiliza uma instrução para verbalizar(malldo).
Ex.: "Fala para mim oquc \'ocêquer?";
4) Modelo dirigido à criança (modelo verbol) - a mãe oferece o modelo
verbal referenteaoobjetointeressantepal"aqueacriança imite. Ex.:"lssoéuma
bola. Fala bola";
S) Espera - a mãe, mantelldo o objeto de interesse da çriança próximo a
ela e olhando-a com ol har indagativo, espera uma resposta da criança por
aproximadamentelSsegundos.
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b)

RClipo~'lali

J'crban'

(e~'límulm

conseqüentes):

I) Feedbaclr. posilh'o - a mãe forncce umfeedbaclr. positivo após uma
resposta da criança. Ex.: "Muitu bem, isso é uma bola!";

2) Feedback negativo· a mãe oferece umfeedbac! negativo após uma
resposta da criança. Ex.: "Não é uma bola!":
3) Feedback mrretivo - a mãe oferece pela segunda vez um modelo
verbal e aguarda a resposta da criança. Ex.: " [sso é uma bola!":
4) Comentário - a màe comenta a interaçiío com a criança. Ex,: "Vod
está brincando com a bola.";
5) Expansão - a mãe expande a resposta verbal da criança, apresentando
um modelo verbal mais complexu. Ex.: "Ê uma bola amare la! "
6) Instruçtio para colI/porlamento não verbal. - Ex.: "Pega a bola"

A segunda variável dependente, Ocomportamento verbal da crian ça, foi
analisada pelo número, por sessão, das seguintes respostas verbais da criança:
fi) Relpo.dfll' ohrigf.llórüll';

I) Resposta obrigatória correra - a criança vcrbaliza em resposta a uma
dica paro wrha/i::arou resposta verbal emitida pela mãe

2) Resposta ohrií{atriria incorreta - a criança verbaliza incorretamente
em resposta a uma dica para verhalizar 011 reJpOJ'/a verbal emitida pela mãe.
3) Resposta ntio-verbal- a criança não responde verbalmeote a uma dica
para )'erbalizar 011 resposta verbal da mãe.
b) RespOlital' elpontlinetu;
I )Solicilaçiio verbal esponlâllea- a criança emite lima verbalização não
preced ida por dicas pora verbalizor e resposta verbal da mãe, pedindo acesso a
objeto ou ajuda;

2) Verbalização inicial - acriança emite lima verba lização não precedida
pordiL'as para ~'erbalizar ou resposta verbal da mãe. que pode se constituir em
pergunta. descrição ou emis.<;ã[) d~ opin ião so bre algum eve nto ocorrido na
sessão;
3) Verbalização inin/eligível- a criança verbali7.<1 de fomla ininteligível.
ou seja, emissões verbais sem sentido.
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c) Número de pafavras por sentença produzidas pela criança em todas
as fases do estudo;
d) Variação total de
investigação.

pufa~ras

pro/II/zidas pela criança ao longo da

Fidedignidade
As sessões foram gravadas em vídeo c, postcrionnente. tnmscritas na
fomla de registro cursivo em um quadro de contingênciasde três colunas (antecedente/comportamento/conseqilente). O experimentador. após esla elapa.
categorizava os comportamentos da mãe e da criança de acordo com as categorias elaboradas pelo próprio autor. baseadas no estudo de Wam:n & Bambara
(\989). Um assistente. treinado pelo expcrimentador. foi responsável por categoriwr 25% das sessões das fases I (Linha de Base), III (TRI, TR2. TR3) e IV
(Generaliz.ação). Esta categoriz.ação foi comparada com a categoriwção feita
pelo experimentador, para o cálculo dos acordos e desacordos. Para obter o
índice de fidedignidade das categorizaçõcs utilizou-se o indice dc cálculo de
fidedignidade de Kazdin (1982). no qual acordos são as catcgori7.açÕCs idênticas para a mesma resposta (acordo ponto por ponto). Nas sessões de Linha de
Base a média de acordos foi de90%, já par.! as sessões da fase 111 . TR 1, TR2 e
TRl estas médias obtidas. respectivamente para as três subfases, foram de
98%,97% c 90%; enquanto prn-a as sessões de Generalização a médiade acordos
foi de 95% para a situação de Iligiene e 97% para a situação de Alimentalj'1I0.
RESULTADOS
O efeito do Il'cinamento para promover linguagem funcional cm criança
eom atraso lingllístico foi determinado segundo a freqüência do uso dos proce·
dimentos de Ensino naturalistico pela mãe e as mudanlj'as. também medidas
pela freqüência. nas habilidades lingüísticas da criança. Os resultados foram
obtidos segundo os dados coletados nas sessões de Linha de Base. Treinanlellto. Generalização cjolfow-zqJ. sendo apresentados em termos da tendcncia
observada dc acordo com as catcgorias componamcntais da mãe (dicas para
verbalizar e respostas verbais) e da criança (respostas obrigatórias e espontâneas. extensão e variação total das verbalizações) e a categoriajeedback do
desempenho da mãe fornecido pelo experi mentador.
Os dados demonstraram que o programa de intervenção em linguagem
baseado no ensino namralístico obteve êxito, tanto com relação às respostas da
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mãe quanto com as da criança, comparadas antes e depois du treinamento, Os
resultados gerais mostram que, antes da Intervenção, a màe emitia as dieas e
respostas verbais inconsistentemente c que se restringia a dar ordens verbais
(instruç5es)e corrigir a fala ininteligivcl da criança ifeedhack corretivo) sem,
no entanto. lhe fornecer modelos adequados para imitação. Sistematicamente,
ocorreu aumento do uso de dicas para verbalizar pela mãe. sempre depois do
treinamento especifico no procedimento-alvo. Após a Intervenção, a mãe
passou a utilizar () procedimento, consistentemente. até [) fim da fase de Treinamento. Fato idêntico ocurreu nas outras fases do estudo: os três procedimentos
de ensino naturalistico, os quais a mãe foi treinada a utilizar nas sessões experimentais, foram observados nas sessões de Generalização e de follow-up,
somente após a Intervenção.
Tendo sido ensinada a fazer uso do procedimento de Modelo dirigido li.
criança para favorecera linguagem dc sua filha, Marína passou a usar (reqüentemente a dica verbal Modelo. Quando (oi introduzido o segundo treinamento
110 procedimento dc Mando-modclo, ela passou a usar com maior freqüência
este procedimellto, lIão deixando de usaro outro, mas diminuindo a emissilode
modelos dirigidos li. MÕniea. Assim também ocorreu com o procedimento de
Espera, a produção de mod elosda mãe foi semelhante à freqüência de modelos
encontrada na fase de Linhade Base e aemissão de mandos só ocorreu quando o
procedimento de espera não era suficiente para estimu lar a produçiio verbal d:l
criança. Estes resultados podem ser observados na figura I. na qua l estlÍ
apresentado o delineamento de linha de base múltipla.
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Figura I - Treinamento da mik nw procedimenlQS de enúno naluralíslico:

Freq[lência de Comportam enIO da Mãe - Dicas para vcrbalimr Modelo. Mando
e Espera durante 11. Linha de Base Mültipla
Oscreitosdotreinamentodami'l.ccrnensinonaturalislÍconashabilidadcs
lingüísticas da criança foram detenninados pela oompal'3ção do comportamento
verbal da criança nas fases de Linha de Base, Treinamento. Generalização e
follow-up. Os resultados demonstraram que o uso dos procedimentos pela mlie
está associado ao aumento na variação de diversos aspectos lingüísticos do
comportamento da criança. principalmente ao aumento da freqllência de

respostas corn:las da criança às dicas para verbalizar da mãe, como pode ser
obselVado na Figura 2. Igualmellle, outrosaSp!:{;tos daevoluyão da lingua gem
podem ser considerados como indicadores do progresso do desenvolvimento
lingüisticodacriança. tais como: a) a criança passou a iniciar con versaçliocom
a mlie com maior rreqüencia;b)a rreqüenciaderespostascorretasaumen touao
passoquea frcqOcnciade respostas incorretasdiminuiu;c) a criança. qucantes
cxpressava·se por vocalizaçõcs ininteligíveis e solicitações nlio-verbais (apon-
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lar, per exemplo). passou a produzir sentenças de até sete palavra.s ao final do
eSludo, enmo pode ser visto na Figura 3

Dicas Verbais da Mie X Respostas da

Cria.nça.

Figurn 2 _ Freqüênciada.~ resposta, obrigatórias corretas da criança às dicas da
mãe para verbalizar ao lungo do estudo

Comportamento d a Crian ça: Numero depaJavras
p/ :õentelJça
1 1~Ie-HI
12~ISfTU

oS palWTU
1 4 plIllWTU
D6 pal9HU
IIfl~li!Wru

. 7 >'IIllJII'rlll

Figura 3 - Extensão das sentenças (número de palavras por sentença) emitidas
pela criança nas fases de Linha de Base e Treinamento.
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Os resultados da avaliação do treinamento da mi'le em ensino naturalisticc pelos técniccsda instituição onde Mõnicaeraatendidaforam obtidosdc
acordo com a resposta dos técnicos às perguntas do questionário. Dos três
técnicos que responderam ao questionário, todos afirmaram que a criança não
se comunicava verbalmente antes do treinamento da mãe, limitando-se a
demonstrar o que queria através de comunicação não-verbal (gestod e apontar
com o dedo) e poucos sons vocais.
Os técnicos relataram quc a criança mantinha-se apática, "por vezes
isolada"(SIC), o que dificultava a comunicação com ela". Com relação às
mudanças do componam~nto verbal e não-verbal de Mônica, todos aiirmaram
queacriançapassouasermaisparticipativaeextrovertida, passandoa"utilizar
frcq!lentementca linguagem para exprcSSIlT seus desejos"(SIC)
Dcntre os comentários que os técnicos fizeram com relação ao trabalho
realizado,doisdelesexpressaramqueotrabalhorealizadocomafamilia foi "de
grande importância para a conquista de seu desenvolvimento" e serviu para
"resgatar a importância de um trabalho desenvolvido junto à família, cuja
participação é meta prioritária no processo evolutivo da menor"(SI C).
DISCUSSÃO
O ensino naturalistieo tem se mostrado um elieientc instrumento de
promoção de linguagem em crianças com atraso de linguagem (Rogcrs- Warre"
e Warren, 1980; Warren e!. AI., 1984), atraso de desenvolvimento (Nunes,
Cunha e Nogueira, 199]; Warren, Yoder, Gasdag; Kim e Jones, 1993) c com
retardo mental (Warren e Bambara, 1989; Warren, Yoder, Gasdag; Kim e
Jones, 199]). No entanto, não existiam estudos que demonstrassem a eficácia
desta metodologia com crianças portadoras de deficiências sensoriais. Assim
sendo, a partir da presente investigação, é possívcl afinnar quc o ensino
naturalistico se revela uma importante ferramenta no favorecimento da
aquisição e desenvolvimento de habilidades ling!listicas em crianças
portadoras de deficiência visual
E ainda, o presente estudo contribui pararcconheccrque, não somente
profissionais, mas as próprias pessoas presentes no cotidiano da criança podem
ser treinados para servir como faeilitadores no seu processo de aquisição e
desenvolvimento da linguagem, utilizando as técnicas do ensino nat uralistico.
Tal como em outros estudos. no presente trabalho, um adulto do próprio
contexto da criança, a mãe, foi treinado a usar os procedimentos de ensino
naturalístico obtendo resultados satisfatórios, como pôde ser demonstrado nos
dadoseolctados.
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A partir dos resultados encontrados é possível afirmar que o treinamento
da mãe em ensino natural ístioo teve efeitos satisfatórios no desenvolvimento da
linguagem oral da criança. A análise da variável independeme - Treinamento
da mãe nos procedimentos de Ensino naturalistieo - por meio dos dados cole·
tados da variável dependente - Comportamento da mãe - atrdvés da freqüência
de dicas para verbalizar usadas pela mãe durante a fase de Treinamento.
mostraram que os procedimentos foram realmente implementados eonfonne
planejado, uma vez que a freqüência de emissão de dicas para verbalizar pela
mãe aumentou logo no início de cada treinamento (TRI, TR2 e TR3).
Da mesma fonna, a análise dos dados de outra variável dependente Comportamento da criança - revelou que ocorreram mudanças significativas
no desenvolvimento da linguagem da criança, poi~, a partir da introdução do
treinamento, a criança passou a HJ1ieular as palavras de forma mais correta,
começou a utilizar as fonnas verbais treinadas, aumentou seu vocabulário e
ampliou a extensão de suas sentenças. Igualmente, ela pa~S()u a usar a
linguagem oral nos diversos contextos do seu ambiente, em suas interações na
instituição de atendimento terapêutico. com os técnicos que a atendiam, e em
casa com o~ pais, innãos e pessoas próximas, conforme relato da mãe
E ainda, a análise da variável independente - jeedbaclr. do experimen.
tador - revela que o treinamento da mãe foi eficaz em cnsiná·la a utilizar as
técnicas de ensino naturalístico de maneira correta, uma VC;J; que a freqüéncia
do jeedback do experimcntador era alta apenas nas primeiras sessões,
decrescendo ao longo da fase observada. Sendo assim, é possivel afirmar
também que o método de tre inamento, utilizando role playing c a apostila com
o passo a passo das técnicas, facilitou a aprendizagem da màc, possibilitando
melhorar sua perjomance no decorrer das sessões de treinamento
A utilização do delineamento experimental de sujeito (mico proporcionou um maior controle sob variáveis estranhas, como por exemplo o desenvolvimento natural da linguagem da criança através da maturação. O acelerado
aumento na t~qüência das verbalizaçõcs obrigatórias corretas. assim que o
treillamento era introduzido, indica que foram, de fato, os proçedimentos de
ensino naturalístieo os fatores causadores da mudança nos padrões lingtlisticos
da criança.
O delineam ento experimental de linha de base múltipla, implementado
no presente estudo, possibilitou que aemissão de di~as para verbali:tar pela mãe
só ocorresse após a introdução do treinamento nos procedimentos-alvo durante
a fase de Intervenção, contro lan<.lo, assim, a própria tendênçia natural da mãe de
ensinar linguagem ao ~eu filho através do uso inconsistente de dicas. Assim
sendo, as verbalizaçõcs da criança também ficaram sob controle dos procedi-
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mentos-alvo de cada fase. Logo, é possível afirmar que o aumento da freqüência de respostas corretas da criança está diretamente relacionado às dicas para
verbali:mr emitidas pela mãe em cada fase de treinamento.
O nitido aumento da emissão de dicas para verbali7..ar pela mãe no início
de cada treinamento, seguido de gradativa diminuição ao longo do estudo,
justifica que, com o aumento de respostas da criança, a miie retirava aos poucos
li dica verbal, substituindo por ouuas mais elaboradas e que exigissem uma
resposta mais complexa da criança. Na última fase de treinamento - TR3 - o
uso pela mãe da dica Espera, tinha oobjetivo de favorecer o ingre~soda criança
em uma fase de transiçiio para a fala espontânea, onde ela. na ausência dc dicas
para verbalizar, inicias~c interação vcrbal com a mãe.
Na verdade, o que aconteceu é que, como afirma Nuncs (I992b), a
criança paSM"JU de uma posição passiva, na qual cla raramente s.olicitava
verbalmente o acesso aos reforçadores, para assumir uma posição mais ativa de
iniciador nas interaçõcs, através dc rcspostas cada vez mais elaboradas.
Outro resultado posith'o que rcafirnta o sucesso do treinamento diz
respeito à Genera lização. O uso generalizado pela mãe dos proccdimcntos
treinados experimentalmente, em diferentes contextos de ~ua rotina com a
filha, está relacionado com o aprcndizado das técnicas pela mãe e também com
a forma como o trcinamento foi conduzido. Na análise das sessões de generalização foi registrada a ocorrência de 3pr~ndizagem através da avaliação da
freqüência dos comportamcntos verbais c não verbais da criança em contexto
diferente do experimental, ou seja, na casa dos sujeitos.
Com efeito, a generalização de aprendizagem foi identificada e mensurada
no decorrer do estudo alIllvés do registro de sessões de generalilaÇãO realitadas na
TCsidência do sujcito. Ela cngloba dois aspcctos fundamcntais: a generalização
de estimulo e a generalização de resposta. A primeira se refere a um mesmo
comportamento ser apresentado na presença de diferentes estimulos. Por
exemplo, Marina mostra um brinquedo a Monica e ela responde "Mamãc mc
dá" e em outra situação a criança tem a mesma respostadiantc do prato dc comida,
ou seja, ela apresenta a mesma resposta para estímulos variados, ora o brinquedo, ora
a comida; cientifiçarnemc, pode-se dizer que se estabeleceu uma generalização de
estímulos, os dois e:.timulos fimcionam da mesma fonna. eliciando a mesma
resposta. Ou no caso da mãe que pergunta para a criança "O que você está
fazendo?" quando a criança brinca de diferentes coilas com a mesma função e que
perteneem à mesma classe de reSJXISIaS.
E importante ressaltar que um fator relevante para qu e a generalização
da aprendizagem ocorresse foi o uso pela mãe de diferentes estratégias promotoras de generalização, como o uso de exemplares múltiplos (Nunes, 1992b). A
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mãe utilizou brinquedos de diferentes tamanhos, fomas e cores ou o mesmo
brinqucdo com diferentes cores c ofcreceu modelos verbais equivak ntcs, como
"Quero bola" ou "Me dá bola",
Com cfcito, a generaliUlção do uso dos procedimentos de ensino
naturalistico com outras populações pode ser alvo de futuras irl\'estigaçõcs,
Assim eomo inexistiam estudos eom sujeitos portadores de deficiência visual,
outros tipos dc portadores de deficiência não foram alvo de pesq uisas uti1i7.ando
o ensino naturalistico,
A necessidade de desenvolvcr trabalhos quc verifiquem a eficácia do
!:n~ino namralístico em promover habilidad!:s comunicativas em sujeitos com
múltiplas deficiências, deficiência auditiva c deficiência mcntal moderada e
severa pode servir de objetivo para cstudos quc dcsejcm contribuir para a área
de aquisição e dcs.en\'olvimentode linguagem, Ainda, indivíduos com comprometimentos neurológicos, como por exemplo a paralisia cerebral, que têm sua
comunicação verbal dificultada ou, até mesmo, impossibilitada, também
podem ser alvo de investigações que se proponham a enfrentar o dcsafio de
adequar as técnicas do ensino naturalistico para promover comunicação fi!:SS!:
tipo de população,
Assim como a família, professores e terapeutas podem servir como
instrutores para ensinar hahilidades Iingüisticas util i7.ando os proced imentos de
ensino naturalistieo, Como foi constatado no presente estudo, as tccnicas de
ensino naturalístico, quando treinadas de maneira didática e sistemática, podem
ser utilizadas por qualquer pessoa do convívio diário da criança
Por fim, faz-se imporlante a divulgação deste eficiente instrumento de
dcsenvolvimento de linguagem nos meios educacionais, terapêuticos e institucionais, como fonna de amenizar problemas de linguagem em crianças em
idade precoa:s para que estes não tenham, futuramente, dificuldades na
aquisição de outros sistemas simbólicos. tais como a leitura e a escrita, os quais,
comprovadamente, tem como alicerce a linguagem verbal. Com efeito, é
relevante salientar qu e sempre se faz necessária a realiUlção de futuras
investigaçõt:s que tenham como norleadores a aqui,ição e o desenvolvimento
da linguagem como uma impoJ1ante área de conhecimento humano,
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