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RESUMO –  O objet�vo deste estudo fo� ver�ficar os efe�tos de uma �ntervenção conduz�da com a mãe de uma cr�ança com 
�mplante coclear através da aval�ação de mudanças comportamenta�s �dent�ficadas após o programa. Part�c�pou deste estudo 
uma díade mãe ouv�nte-cr�ança com defic�ênc�a aud�t�va e �mplante coclear, filmada em quatro sessões de observação: 
uma s�tuação de br�nquedo e outra do cot�d�ano, antes e após a �ntervenção. Esta constou de do�s encontros nos qua�s a 
mãe ass�st�u às filmagens e fo� or�entada quanto à sua conduta com relação à cr�ança. Os resultados mostraram aumento no 
número de verbal�zações maternas nas categor�as �nformar e sol�c�tar, bem como de falas da cr�ança nas categor�as falar 
espontaneamente e fazer sol�c�tação, quando comparadas as med�das pré e pós-testes nas duas s�tuações observadas. O 
estudo mostra a �mportânc�a de �ntervenções que favoreçam a relação mãe-filho para o desenvolv�mento de hab�l�dades 
comun�cat�vas da cr�ança com defic�ênc�a aud�t�va e �mplante coclear.
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Enhancing Interaction between Mother and Child Following Cochlear 
Implantation: A Case Study

ABSTRACT – The a�m of th�s study was to evaluate the effect of an �ntervent�on made w�th the mother of a ch�ld follow�ng 
cochlear �mplantat�on through the evaluat�on of behav�or changes �dent�fied after the program. Part�c�pants of the study were 
one mother and her deaf and cochlear �mplanted ch�ld, v�deorecorded dur�ng four observat�on sess�ons: �n a play�ng and a 
da�ly s�tuat�on, before and after the �ntervent�on. The �ntervent�on occurred �n two meet�ngs and �nvolved pract�cal or�entat�ons 
and the use of the v�deofeedback to help the mother analyse herself �nteract�ng w�th the ch�ld. Results showed that mother’s 
speeches �ncreased �n two categor�es: g�v�ng �nformat�on and mak�ng requests; as well as �n the ch�ld’s spontaneous speeches 
and mak�ng requests, when pre and pos-tests were compared �n both s�tuat�ons. The study shows the �mportance of �ntervent�ons 
wh�ch favour mother-ch�ld relat�ons for the enhancement of a deaf and cochlear �mplanted ch�ld commun�cat�ve sk�lls. 
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Food and Drug Administration (FDA) para ser real�zado em 
cr�anças, a part�r de do�s anos de �dade, que não poder�am ser 
benefic�adas pelo uso de Aparelhos de Ampl�ficação Sonora 
Ind�v�dual (AASI) (Bev�lacqua, 1998). Entretanto, estudos 
ma�s recentes (por exemplo, Ertmer, Strong & Sadagopan, 
2003) �nd�cam que o �mplante já pode ser real�zado com 
cr�anças a�nda ma�s jovens.

Segundo Sv�rsky e cols. (2000), o uso do �mplante 
coclear é benéfico e contr�bu� s�gn�ficat�vamente para o 
desenvolv�mento da percepção e produção da fala de cr�anças 
com surdez pré-l�ngual. Contudo, para Pre�sler, Tv�ngstedt e 
Ahlström (2002) perceber e reconhecer palavras e produz�r 
ou �m�tar sentenças, não s�gn�fica compreender o s�gn�ficado 
s�mból�co de uma palavra em part�cular ou frase ou, a�nda, 
ser capaz de comun�car-se oralmente com outras pessoas. O 
s�gn�ficado s�mból�co, cultural, é aprend�do nas relações com 
as pessoas. Segundo os autores, os resultados de um �mplante 
não devem ser med�dos apenas em termos de percepção e 

O �mplante coclear tem demonstrado ser um método de 
tratamento eficaz na hab�l�tação e reab�l�tação de pessoas 
com perda aud�t�va profunda, promovendo �mportante 
�nformação sensor�al através da est�mulação elétr�ca do 
nervo aud�t�vo (Beadle, Shores & Wood, 2000; Sv�rsky, 
Robb�ns, K�rk, P�son� & M�yamoto, 2000). Pode ser real�zado 
em pessoas com surdez pré ou pós-l�ngual, ou seja, que 
adqu�r�ram a defic�ênc�a aud�t�va, respect�vamente, antes ou 
após a aqu�s�ção da fala. Em 1990, ele fo� aprovado pela 
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produção da fala, o que caracter�za uma parte l�m�tada do 
desenvolv�mento da l�nguagem. É prec�so ter uma perspect�va 
ma�s ampla do desenvolv�mento da cr�ança através da 
observação da sua relação com pa�s, pares e professores. 

O amb�ente em que a cr�ança v�ve e a est�mulação que 
recebe, pr�nc�palmente da famíl�a, são essenc�a�s para a 
promoção do seu desenvolv�mento e desempenham um 
�mportante papel na aqu�s�ção da l�nguagem. Por �sso, há 
uma grande preocupação dos profiss�ona�s sobre como 
oferecer suporte aos pa�s e or�entá-los quanto à conduta com 
relação ao filho que recebeu o �mplante (Pre�sler, Ahlström 
& Tv�ngstedt, 1997).

Segundo Br�to e Dessen (1999), o d�agnóst�co da 
defic�ênc�a aud�t�va caracter�za-se como um momento 
traumát�co e desestruturador para a famíl�a e pode �nterfer�r 
na sua �nteração com a cr�ança. A presença de um filho com 
defic�ênc�a pode gerar um estado de tensão nas �nterações 
entre cr�ança e cu�dador e provocar estresse parental (Burger 
& cols., 2005). 

De acordo com Janjua, Woll e Kyle (2002), os estudos 
sobre a �nteração entre pa�s e filhos chamam a atenção para o 
fato de que o est�lo de �nteração parental tem um �mportante 
papel no desenvolv�mento l�ngüíst�co da cr�ança. Segundo 
os autores, as pesqu�sas que �nvest�garam a relação entre 
pa�s e filhos com defic�ênc�a passaram a quest�onar se esta, 
de alguma mane�ra, alterava a �nteração entre eles e qua�s 
as conseqüênc�as para o desenvolv�mento da cr�ança. Os 
resultados dos estudos comparat�vos entre díades mãe ouv�nte-
cr�ança ouv�nte e mãe ouv�nte-cr�ança surda, em geral, 
�nd�cam que as segundas cu�dadoras são ma�s dom�nantes e 
menos respons�vas d�ante dos filhos, os qua�s, por outro lado, 
são menos part�c�pat�vos durante a �nteração.

McDonald e P�en (1982) destacam que as mães têm 
um modo pecul�ar de se d�r�g�r aos filhos e que certas 
característ�cas da fala materna têm d�ferentes efe�tos sobre o 
desenvolv�mento da l�nguagem �nfant�l. As autoras colocam, 
por exemplo, que, enquanto o uso de quest�onamentos 
pode favorecer a part�c�pação da cr�ança na conversa, 
comportamentos d�ret�vos revelam a �ntenção da mãe de 
controlar a �nteração. 

O fato de os pa�s da cr�ança com defic�ênc�a aud�t�va 
comportarem-se de mane�ra menos �gual�tár�a e espontânea 
e serem ma�s controladores nas �nterações, tomando ma�s 
�n�c�at�va e dando poucas alternat�vas ao filho, pode prejud�car 
a comun�cação. Quando a comun�cação, por parte do adulto, 
é ma�s d�ret�va, aumenta a probab�l�dade de que a cr�ança 
assuma uma at�tude ma�s pass�va e menos �nteressada nas 
trocas comun�cat�vas (Marches�, 1995). 

Preocupados com a �nteração entre pa�s e filhos com 
defic�ênc�a aud�t�va, Janjua e cols. (2002) buscaram ver�ficar 
a �nfluênc�a de d�ferentes est�los de �nteração sobre o 
desenvolv�mento da l�nguagem. O estudo envolveu 13 mães 
e suas cr�anças com defic�ênc�a aud�t�va severa a profunda, 
usuár�as de AASI, filmadas em uma s�tuação de jogo e 
outra de br�nquedo l�vre. Os resultados �nd�caram que as 
cr�anças com melhor desenvolv�mento eram aquelas cujas 
mães apresentavam ações ma�s cont�ngentes às da cr�ança 

e ma�or envolv�mento na �nteração. Os autores concluíram 
que o desenvolv�mento da l�nguagem parece ser fac�l�tado 
na med�da em que as cu�dadoras encorajam a part�c�pação 
da cr�ança nas at�v�dades e são ma�s respons�vas d�ante das 
�n�c�at�vas comun�cat�vas do filho, segu�ndo seus �nteresses 
em br�ncade�ras e conversas. Em outro estudo, Ertmer e 
cols. (2003) ver�ficaram que os ganhos na l�nguagem de uma 
cr�ança com �mplante coclear dev�am-se, entre outras razões, 
aos esforços de seus pa�s para �ntroduz�r e reforçar sua fala, 
enfat�zando o papel do med�ador na aqu�s�ção das hab�l�dades 
comun�cat�vas observadas.

Outros pesqu�sadores (Harr�gan & N�kolopoulos, 2002; 
Beadle e cols., 2000; Pre�sler e cols., 1997) têm enfat�zado 
a �mportânc�a das �nterações no me�o fam�l�ar para o 
desenvolv�mento da pessoa com defic�ênc�a aud�t�va. No 
que d�z respe�to espec�ficamente às cr�anças que recebem 
o �mplante coclear, os autores apontam para a �mportânc�a 
dos membros da famíl�a no processo de hab�l�tação após 
a c�rurg�a. Por �sso, o trabalho dos profiss�ona�s deve ser 
o de tornar os pa�s os ma�ores envolv�dos nesse processo 
(Archbold & Ta�t, 2003).

Segundo Pre�sler e cols. (1997), as relações �nterpessoa�s 
que a cr�ança estabelece é que serv�rão de contexto para 
sua soc�al�zação, para a emergênc�a de competênc�as 
bás�cas e para a aqu�s�ção de hab�l�dades de comun�cação. 
Pesqu�sadores têm ressaltado que é a mot�vação para 
comun�car-se verbalmente que apo�a o desenvolv�mento da 
l�nguagem que, como as hab�l�dades comun�cat�vas, está 
fortemente relac�onada às exper�ênc�as soc�a�s da cr�ança 
(Ol�ve�ra, 2002; Bat-Chava, Mart�n & Kosc�w, 2005). 

Com o objet�vo de �nvest�gar a comun�cação de cr�anças 
�mplantadas em d�ferentes s�tuações, Pre�sler e cols. 
(2002) real�zaram um estudo de follow-up com 22 cr�anças 
�mplantadas, com �dade entre do�s e c�nco anos, observadas na 
�nteração com fam�l�ares, professores e pares. Os resultados 
mostraram que as cr�anças mant�nham uma comun�cação 
ma�s s�gn�ficat�va em casa do que na escola e que �sso ocorr�a 
em função da d�spon�b�l�dade dos adultos em atender às suas 
necess�dades comun�cat�vas. 

S�mser (c�tado por Harr�gan & N�kolopoulos, 2002) 
enfat�za que os pa�s devem ser v�stos como o alvo pr�nc�pal 
de �ntervenções dos profiss�ona�s, aos qua�s se deve 
oferecer or�entação quanto à est�mulação das cr�anças para 
que se obtenham resultados pos�t�vos no estabelec�mento 
da comun�cação. Observar as relações entre o med�ador 
e a cr�ança com defic�ênc�a aud�t�va torna-se, então, um 
�mportante aspecto para a �ntervenção junto às famíl�as, 
uma vez que perm�te �dent�ficar necess�dades e promover 
or�entações para que se tornem comun�cadores competentes. 

Harr�gan e N�kolopoulos (2002) desenvolveram um 
estudo com o objet�vo de ver�ficar a efet�v�dade de um curso 
elaborado para desenvolver hab�l�dades comun�cat�vas de 
pa�s de cr�anças com �mplante. O estudo fo� real�zado com 
17 pa�s em três encontros �ntercalados com v�s�tas às casas 
das famíl�as, quando os pa�s foram filmados �nterag�ndo 
com os filhos. Poster�ormente, os pa�s ass�st�ram ao vídeo 
com o terapeuta e d�scut�ram as mudanças que poder�am ser 
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real�zadas. Os resultados mostraram que, após o curso, os 
pa�s apresentaram comportamentos de �n�c�at�va com menor 
freqüênc�a (tornando-se menos d�ret�vos e controladores 
nas �nterações) e aprenderam a ser ma�s respons�vos d�ante 
das tentat�vas de comun�cação das cr�anças. Segundo os 
autores, o curso fo� bem ace�to pelas famíl�as e provou ser 
efet�vo na promoção de mudanças no comportamento de 
seus membros.

Os achados dos estudos apresentados apontam para 
a necess�dade de se prover �nformações aos pa�s acerca 
das conseqüênc�as de uma �nteração fac�l�tadora com os 
filhos e para a �mportânc�a de ens�ná-los como colocar 
�sso em prát�ca. Como afirmaram Janjua e cols. (2002), 
�ntervenções específicas e pontua�s, ta�s como or�entações 
prát�cas aos cu�dadores, devem trazer conseqüênc�as 
pos�t�vas e contr�bu�r para uma comun�cação ma�s efet�va 
entre pa�s e filhos com defic�ênc�a aud�t�va. 

Pre�sler, Tv�ngstedt e Ahlström (2005) ver�ficaram que 
as cr�anças �mplantadas procuram se comun�car e �nterag�r 
com outras pessoas e os obstáculos para estabelecer uma 
boa comun�cação d�fic�lmente são �mpostos pelas própr�as 
cr�anças, mas pelos adultos. Elas prec�sam de cu�dadores 
que respondam aos seus s�na�s e favoreçam as trocas 
comun�cat�vas. Isso pode preven�r problemas no me�o 
fam�l�ar e m�n�m�zar as d�ficuldades de alguns membros 
de �nterag�r com a cr�ança, ajudando-os a promover 
est�mulação adequada para seu desenvolv�mento. 

O presente estudo de caso ver�ficou os efe�tos de 
uma �ntervenção para favorecer a qual�dade da �nteração 
mãe-cr�ança com �mplante coclear. Para tanto, teve 
como objet�vos específicos: a) descrever e comparar os 
comportamentos de uma mãe durante �nteração com sua 
filha com �mplante coclear, antes e após a �ntervenção 
s�stemát�ca, em s�tuação do cot�d�ano e de br�nquedo l�vre 
e b) descrever e comparar os comportamentos da cr�ança 
com �mplante coclear durante �nteração com sua mãe, antes 
e após a �ntervenção s�stemát�ca, em s�tuação do cot�d�ano 
e de br�nquedo l�vre.

Método

Participantes

Part�c�pou deste estudo uma díade mãe ouv�nte-cr�ança 
com �mplante coclear. A cr�ança, do sexo fem�n�no, t�nha 
c�nco anos de �dade e defic�ênc�a aud�t�va neurossensor�al 
b�lateral profunda, de et�olog�a congên�ta. Recebeu o �m-
plante há do�s anos e se�s meses e faz�a parte do programa 
de �mplante coclear de um centro de pesqu�sas v�nculado a 
um hosp�tal públ�co do estado de São Paulo, espec�al�zado 
em anomal�as cran�ofac�a�s. A famíl�a era de ba�xa renda, 
a mãe com 36 anos de �dade, com ens�no fundamental �n-
completo, trabalhava como d�ar�sta uma vez por semana, 
const�tu�ndo-se como a pr�nc�pal cu�dadora da cr�ança. 

A seleção da díade deu-se em função de três cr�tér�os: 

pouca �dade da cr�ança, menor tempo de �mplante e res�-
dênc�a na c�dade.

Material

Para observação da �nteração da díade ut�l�zou-se uma 
filmadora VHS e o br�nquedo Cr�e e Monte (Br�nquedos 
Bande�rante), composto por peças de plást�co para enca�-
xe. Trata-se de uma at�v�dade não-estruturada, sem regras 
prev�amente defin�das e que pode ser d�rec�onada conforme 
escolha dos part�c�pantes, mot�vo que determ�nou sua sele-
ção pela pesqu�sadora. Na s�tuação do cot�d�ano, os objetos 
ut�l�zados, além da filmadora, foram aqueles d�sponíve�s na 
coz�nha da res�dênc�a da famíl�a.

Protocolos para reg�stro dos comportamentos observa-
dos, um para a mãe e outro para a cr�ança, foram elabora-
dos com base nas categor�as propostas por Braz e Salomão 
(2002). Os protocolos cont�nham as categor�as de compor-
tamento d�str�buídas nas l�nhas (descr�tas nas Tabelas 1 e 2) 
e o tempo da filmagem, d�v�d�do em �ntervalos de 30 segun-
dos, d�str�buídos nas colunas.

Local

As sessões de filmagem, nos períodos pré e pós-�nterven-
ção, foram real�zadas na res�dênc�a da díade. Os encontros 
da pesqu�sadora com a mãe, durante a �ntervenção, ocorre-
ram em uma sala do centro de pesqu�sas de modo a garant�r 
a pr�vac�dade e o amb�ente necessár�o para ass�st�r às filma-
gens sem �nterferênc�as externas.

Procedimento de coleta de dados

Após aprovação pelo Com�tê de Ét�ca em Pesqu�sa da 
Inst�tu�ção onde fo� real�zada a pesqu�sa, a responsável pela 
cr�ança fo� contatada v�a carta, e conv�dada a part�c�par do 
estudo. Para reg�stro da sua anuênc�a em part�c�par do traba-
lho, fo� apresentada uma carta de �nformação sobre a pesqu�-
sa e um termo de consent�mento l�vre e esclarec�do que, após 
o esclarec�mento das dúv�das, foram ass�nados.

As filmagens na res�dênc�a, envolvendo uma s�tuação 
do cot�d�ano e uma de br�nquedo, foram suger�das pela pes-
qu�sadora e os horár�os, defin�dos com a mãe, tanto antes 
quanto após a �ntervenção. Apenas na pr�me�ra v�s�ta, antes 
do �níc�o da coleta de dados, a díade fo� filmada em at�v�-
dade l�vre durante cerca de 15 m�nutos para dessens�b�l�za-
ção d�ante da presença da filmadora e da pesqu�sadora, que 
não �nterag�a com a mãe nem com a cr�ança. In�c�almente, 
fo� sol�c�tado à mãe que �nterag�sse com a cr�ança na s�tua-
ção de br�nquedo (tendo s�do d�spon�b�l�zado o jogo Cr�e e 
Monte). Em segu�da, a mãe fo� �nstruída a escolher qualquer 
at�v�dade que fizesse parte do seu cot�d�ano com a cr�ança, 
tendo ela escolh�do a s�tuação de preparação da refe�ção. A 
duração das filmagens var�ou para cada uma das s�tuações e 
estava cond�c�onada ao período de real�zação da at�v�dade. 
Ass�m, a at�v�dade de br�nquedo teve a duração de 11 m�nu-
tos e, a do cot�d�ano, de nove m�nutos e 30 segundos, tanto 
antes quanto depo�s da �ntervenção.
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A intervenção

Após a pr�me�ra sessão de f�lmagem, a pesqu�sadora 
ass�st�u às f�tas e selec�onou trechos da �nteração para 
serem d�scut�dos com a mãe, cons�derando aqueles que 
apresentavam exemplos de comportamentos fac�l�tado-
res da �nteração e aqueles em que ser�a possível propor 
mudanças. A �ntervenção cons�st�u em do�s encontros 
para a d�scussão de cada s�tuação, de br�nquedo e do co-
t�d�ano, gravados em áud�o para ma�or controle acerca 
das or�entações dadas. Os encontros t�veram uma hora 
de duração e uma estrutura comum: �n�c�almente, a mãe 
ass�st�a por �nte�ro a uma das s�tuações f�lmadas junto 
com a pesqu�sadora que, poster�ormente, sol�c�tava uma 
aval�ação sobre a �nteração. Após a aval�ação materna, 

a pesqu�sadora reproduz�a os trechos prev�amente sele-
c�onados, elog�ando a atuação da mãe em alguns deles 
e suger�ndo mudanças quando necessár�o, or�entando e 
dando modelos sobre como ag�r em momentos específ�-
cos. A part�c�pante fo� encorajada a ser ma�s respons�-
va d�ante das tentat�vas de comun�car-se da cr�ança e a 
reag�r de modo cont�ngente frente às falas espontâneas 
e sol�c�tações da f�lha. Or�entou-se a mãe a estar atenta 
aos assuntos de �nteresse da cr�ança para, então, ofere-
cer esclarec�mentos e or�entações, destacar característ�-
cas e uso dos objetos, fazer sugestões de at�v�dades etc. 
As �ntervenções também t�veram como objet�vo aux�l�ar 
a part�c�pante a �dent�f�car as possíve�s conseqüênc�as 
do seu comportamento sobre os comportamentos da 
cr�ança.

Categorias Descrição

Comportamentos d�ret�vos Instru�r a cr�ança, chamar a atenção ou expressar objeção a algum comportamento da cr�ança

Sol�c�tar Fazer perguntas, suger�r o que fazer, ped�r co�sas

Dar feedback
Pos�t�vo: elog�ar, aprovar uma ação da cr�ança, confirmar uma fala da cr�ança, respondendo a questões ou 
ped�dos etc.; Negat�vo: desaprovar ação da cr�ança

Informar Descrever objeto ou ação

Incent�var Inc�tar a part�c�pação da cr�ança na at�v�dade

Repet�r sua própr�a fala D�zer o mesmo enunc�ado duas ou ma�s vezes segu�das

Repet�r a fala da cr�ança Parafrasear um enunc�ado prév�o da cr�ança

Ajudar
Acompanhar a cr�ança na real�zação de uma determ�nada tarefa fazendo parte dela com a cr�ança ou oferecendo 
d�cas verba�s ou fís�cas

Dar modelo Real�zar uma tarefa ou d�zer palavras ou frases, a fim de demonstrar a cr�ança como fazê-lo

Demonstrar atenção Reag�r verbalmente demonstrando �nteresse por um chamado da cr�ança

Outros Comportamentos não �ncluídos em outras categor�as

Tabela 1. Descr�ção das categor�as de comportamento materno.

Categorias Descrição

Falar espontaneamente Em�t�r qualquer comportamento verbal não preced�do por uma pergunta da cu�dadora

Fazer perguntas Inqu�r�r à cu�dadora sobre fatos ou objetos do contexto

Responder perguntas D�ante de uma questão fe�ta pela mãe, apresentar respostas verba�s cond�zentes

Fazer uma sol�c�tação Fazer um ped�do ou expressar um desejo para a mãe

Chamar a atenção Requ�s�tar, oral ou fis�camente, a atenção da mãe para d�zer ou mostrar algo

Responder - não verbal Reag�r de mane�ra cont�ngente a uma sol�c�tação materna

Clar�ficar Quest�onar d�ante do não entend�mento de uma fala da mãe

Repet�r a fala da mãe Parafrasear uma fala prév�a da cu�dadora

Repet�r a própr�a fala D�zer o mesmo enunc�ado duas ou ma�s vezes segu�das

Outros Comportamentos não �ncluídos em outras categor�as

Tabela 2. Descr�ção das categor�as de comportamento da cr�ança.
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Procedimento de análise dos dados

Para anál�se do comportamento da mãe e da cr�ança na �n-
teração, em cada s�tuação, foram ut�l�zadas categor�as elabo-
radas a part�r do s�stema descr�to por Braz e Salomão (2002), 
acresc�das de outras categor�as de comportamentos observa-
das nas s�tuações pré e pós-�ntervenção, de acordo com os 
objet�vos do trabalho (Tabelas 1 e 2).

As filmagens foram ass�st�das e a freqüênc�a dos com-
portamentos fo� reg�strada nos protocolos de observação. O 
comportamento era reg�strado na pr�me�ra ocas�ão em que 
fosse observado dentro de cada �ntervalo de tempo est�pula-
do, no caso, 30 segundos. Ass�m, ut�l�zou-se um reg�stro por 
amostragem de tempo, obtendo-se uma freqüênc�a relat�va 
de respostas. 

Resultados

Para ver�ficar os efe�tos da �ntervenção �mplementada, 
fo� real�zada uma anál�se comparat�va da freqüênc�a das ca-
tegor�as comportamenta�s, da mãe e da cr�ança, observadas 
antes e após a �ntervenção, nas s�tuações de br�nquedo e do 
cot�d�ano.

Das dez categor�as de comportamento materno observa-

categor�a incentivar, quando a mãe buscava favorecer a par-
t�c�pação da cr�ança na at�v�dade.

Quanto ao informar (que aumentou de sete para 13 re-
g�stros) observou-se que, após receber as or�entações duran-
te a �ntervenção, a mãe passou a descrever as característ�cas 
dos br�nquedos ao perceber o �nteresse da filha por eles. 
Por exemplo, quando esta chamou sua atenção para mostrar 
uma casa, a mãe d�sse: “Aí, a janela da casa”. 

Em relação às sol�c�tações maternas, ver�ficou-se que, 
antes da �ntervenção, as perguntas fe�tas pela mãe cons�s-
t�am apenas em questões fechadas, �sto é, que requer�am 
respostas do t�po “s�m” e “não”. Após a �ntervenção, obser-
vou-se que as sol�c�tações, que aumentaram de dez para 18 
reg�stros, passaram a envolver também perguntas abertas. 
Isto é exempl�ficado pela segu�nte fala da mãe, no �níc�o da 
at�v�dade: “O que a T. sabe fazer?”.

Apesar do decrésc�mo de c�nco reg�stros no número de 
verbal�zações maternas na categor�a dar feedback, obser-
vou-se que, entre os comportamentos agrupados nesta cate-
gor�a, dar feedback positivo apresentou aumento (com um 
reg�stro na pr�me�ra filmagem e quatro na segunda). O feed-
back pos�t�vo passou a ser ut�l�zado pela mãe também como 
elog�o, por exemplo, com uso da expressão “Que l�ndo!” no 
momento em que a cr�ança sol�c�tou sua atenção para mos-
trar o objeto que constru�u. Em outros momentos, ver�ficou-
se que a mãe demonstrava aprovação à tarefa real�zada pela 
filha através do uso da expressão “Isso!”.

Tendo em v�sta que este estudo envolveu o compor-
tamento materno na �nteração com a filha, fo� reg�strado, 
também, o comportamento da cr�ança, como apresentado 
na F�gura 2, para a s�tuação de br�nquedo. Das nove catego-
r�as observadas na s�tuação de br�nquedo, ver�ficou-se que 
c�nco apresentaram var�ação pos�t�va de respostas quando 
se compara as cond�ções pré e pós-�ntervenção. No total, 
foram fe�tos 60 reg�stros do comportamento da cr�ança na 
pr�me�ra observação e 61, na segunda, observando-se uma 
var�ação pos�t�va geral de uma ocorrênc�a. Cabe c�tar que 
algumas das falas da cr�ança não foram �dent�ficadas em 
função da pouca �ntel�g�b�l�dade das mesmas.

Duas categor�as em que se ver�ficou var�ação pos�t�va da 
pr�me�ra para a segunda cond�ção foram responder pergun-
tas (de c�nco para nove reg�stros), que aumentou conforme 
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Figura 1. Freqüênc�a dos comportamentos da mãe na s�tuação de br�nquedo, 
observados antes e após a �ntervenção.

das na s�tuação de br�nquedo, ver�ficou-se var�ação pos�t�va 
na freqüênc�a relat�va de sete, quando se compara as cond�-
ções pré e pós �ntervenção, como apresenta a F�gura 1. No 
total, foram fe�tos 46 reg�stros do comportamento mater-
no na pr�me�ra observação e 65, na segunda, observando-
se uma var�ação pos�t�va geral de 19 ocorrênc�as. Todav�a, 
algumas categor�as merecem espec�al destaque, tendo em 
v�sta os �nteresses deste trabalho.

O número de reg�stros na categor�a ajudar dobrou da 
pr�me�ra para a segunda observação (de quatro para o�to re-
g�stros). Ao perceber o �nteresse da cr�ança por alguma tare-
fa, a mãe passou a ajudá-la sem uma sol�c�tação prév�a, por 
exemplo, no momento em que olhou para filha que montava 
um jard�m e a ajudou a enca�xar as árvores. Além d�sso, 
ver�ficou-se também var�ação de um para três reg�stros na 
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Figura 2. Freqüênc�a dos comportamentos da cr�ança na s�tuação de 
br�nquedo, observados antes e após a �ntervenção.



264 Ps�c.: Teor. e Pesq., Brasíl�a, Set-Dez 2006, Vol. 22 n. 3, pp. 259-268

A. C. V. B. V. Boas e cols

as solicitações maternas e responder não-verbal (de do�s 
para sete reg�stros), o qual cons�st�u no segu�mento de �ns-
truções dadas pela mãe e ev�dênc�a da atenção da cr�ança 
frente a um chamado materno.

Observou-se, também, aumento de nove para 12 reg�s-
tros na freqüênc�a de falas espontâneas da cr�ança, que se 
const�tuíram de �nformações a respe�to dos br�nquedos por 
ela ut�l�zados e descr�ções sobre suas ações, com frases do 
t�po: “É uma casa, mãe” ou, a�nda, “Tentar fechar”, �nd�can-
do sua ação subseqüente. Já as solicitações, com aumento 
de uma ocorrênc�a, envolveram perguntas e ped�dos fe�tos 
à mãe. 

A F�gura 3 apresenta a freqüênc�a das categor�as do com-
portamento materno na s�tuação do cot�d�ano, que envolveu 
o momento de preparo da refe�ção. Se�s das dez categor�as 
�dent�ficadas apresentaram var�ação pos�t�va na freqüênc�a 
após a �ntervenção. No total, foram fe�tos 75 reg�stros do 
comportamento da gen�tora na pr�me�ra observação e 83, 
na segunda, observando-se uma var�ação pos�t�va geral de 
o�to ocorrênc�as. 

Dos comportamentos observados destacaram-se: in-
formar (que aumentou de sete para dez reg�stros), solici-
tar (que var�ou de 12 para 15 reg�stros) e ajudar (de c�nco 
para se�s reg�stros). A categor�a dar modelo fo� reg�strada 
somente após a �ntervenção, com sete ocorrênc�as, quan-
do se observou que a mãe passou a ajudar e a dar modelos 
ao perceber d�ficuldade ou desconhec�mento da cr�ança em 

determ�nada tarefa. Também nessa s�tuação, na categor�a 
solicitar, perguntas abertas passaram a ser ma�s freqüentes 
após a �ntervenção, bem como expl�cações sobre os objetos 
manuseados na categor�a informar. 

A categor�a de comportamentos d�ret�vos manteve uma 
alta freqüênc�a da pr�me�ra observação (com 20 reg�stros) 
para a segunda (18), a�nda que fosse observado um decrés-
c�mo de do�s reg�stros.

A F�gura 4 apresenta a freqüênc�a das categor�as de 
comportamento da cr�ança na s�tuação do cot�d�ano, nas 
cond�ções pré e pós-�ntervenção. C�nco categor�as compor-
tamenta�s foram ma�s freqüentes após a �ntervenção. No to-
tal, foram fe�tos 62 reg�stros do comportamento da cr�ança 
na pr�me�ra observação e 54, na segunda, observando-se 
uma var�ação negat�va geral de o�to ocorrênc�as. Apesar da 
var�ação observada, algumas categor�as aumentaram da pr�-
me�ra para a segunda observação. 

Na s�tuação do cot�d�ano, o fazer solicitação, que au-
mentou de quatro para sete reg�stros, fo� tanto na pr�me�ra 
quanto na segunda filmagem, relac�onado a ped�dos, com 
falas como “Péra!”, modo pelo qual a cr�ança ped�a à mãe 
que esperasse para que fizesse uma determ�nada tarefa.

O falar espontaneamente esteve, como na s�tuação de 
br�nquedo, relac�onado à at�v�dade e aumentou de dez para 
12 reg�stros. Na pr�me�ra filmagem, as falas da cr�ança fo-
ram de nomeação e refer�am-se aos objetos por ela manuse-
ados. Na segunda filmagem, ocorreram também descr�ções 
sobre o que acontec�a com a própr�a cr�ança na at�v�dade, 
com falas como “Eu se�!”, usadas pela cr�ança para �nd�car 
�nteresse em real�zar alguma tarefa executada pela mãe. 

Discussão

Uma �ntervenção pontual, com o uso de filmagens e re-
al�zada em poucos encontros, parece ter favorec�do a qua-
l�dade da �nteração da díade contr�bu�ndo, de modo geral, 
para ma�or atenção da mãe com relação à filha e ma�or par-
t�c�pação materna, pr�nc�palmente, durante a at�v�dade de 
br�nquedo.

A �ntervenção proposta não só v�sou ao aumento das 
ações e verbal�zações da mãe, mas também à qual�dade da 
�nteração, tendo em v�sta que parece haver uma relação po-
s�t�va entre a quant�dade e qual�dade da fala d�r�g�da à cr�an-
ça e o desenvolv�mento da l�nguagem (N�cholas & Geers, 
2003). 

Observando as F�guras 1 e 3, que se referem ao com-
portamento materno, é possível perceber que, tanto na s�-
tuação de br�nquedo, quanto na do cot�d�ano, as categor�as 
solicitar, informar e ajudar foram ma�s freqüentes após 
�ntervenção. Quanto aos comportamentos da cr�ança, falar 
espontaneamente e fazer solicitação foram as categor�as 
que apresentaram var�ação pos�t�va em ambas as s�tuações 
observadas, quando comparadas as cond�ções pré e pós �n-
tervenção.

Quanto aos aspectos qual�tat�vos, na s�tuação de br�n-
quedo, o fato de a cu�dadora estar ma�s atenta aos compor-
tamentos da cr�ança na pós-�ntervenção perm�t�u que suas 
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Figura 3. Freqüênc�a dos comportamentos da mãe na s�tuação do cot�d�ano, 
observados antes e após a �ntervenção.
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verbal�zações fossem ma�s cont�ngentes aos �nteresses da 
filha, o que pode ter favorec�do, por consegu�nte, ma�or 
part�c�pação da cr�ança na conversa. Conforme o estudo de 
Janjua e cols. (2002), o desenvolv�mento l�ngüíst�co pode 
ser favorec�do na med�da em que os pa�s apresentam ma�s 
ações cont�ngentes e ma�or envolv�mento nas �nterações 
com os filhos. A atenção d�spensada pela mãe à filha e sua 
tentat�va de explorar assuntos que despertassem a cur�os�-
dade da cr�ança estão em conform�dade com as d�scussões 
real�zadas durante a �ntervenção, nas qua�s se destacou a 
�mportânc�a da atenção materna para a construção de d�álo-
gos. Para Pre�sler e cols. (2002), adaptar a comun�cação aos 
�nteresses da cr�ança s�gn�fica adotar uma postura centrada 
nesta, o que os autores cons�deram como um dos fatores 
fac�l�tadores para o desenvolv�mento de hab�l�dades de co-
mun�cação da cr�ança usuár�a do �mplante coclear. Além 
d�sso, observou-se que mãe e filha passaram a compart�lhar 
a mesma tarefa por ma�s tempo, montando juntas as peças, 
o que poss�b�l�tou, conseqüentemente, ma�or atenção de 
ambas sobre o que a outra estava fazendo. Compart�lhar ta-
refas pode cr�ar oportun�dades para uma comun�cação ma�s 
s�gn�ficat�va entre mãe e cr�ança na med�da em que propor-
c�ona a part�c�pação de ambas durante a at�v�dade (Arch-
bold & Ta�t, 2003). Do mesmo modo, as falas de �ncent�vo, 
ma�s freqüentes após a �ntervenção, podem cumpr�r um �m-
portante papel, tendo em v�sta que a �nteração parece ser 
fac�l�tada na med�da em que os pa�s não apenas atuam, mas 
também encorajam a part�c�pação da cr�ança nas at�v�dades 
(Janjua e cols., 2002). Outro aspecto observado que pode 
ter efe�tos pos�t�vos é dar �nformações nomeando os objetos 
ou descrevendo as ações e acontec�mentos ocorr�dos du-
rante a at�v�dade, que está relac�onado com a aceleração da 
aqu�s�ção da l�nguagem (Hess & Sh�pman, 1964, conforme 
c�tado por Matos, 1983).

D�versas s�tuações ev�denc�aram a �nfluênc�a dos com-
portamentos maternos sobre os comportamentos da cr�ança 
e v�ce-versa. Observou-se, por exemplo, o uso freqüente, 
por parte da mãe, da expressão “Isso!” como forma de dar 
feedback pos�t�vo à filha que, por sua vez, passou a �m�tá-la 
e fazer uso da mesma expressão para demonstrar aprovação 
d�ante do comportamento materno. Nesse caso, os compor-
tamentos da gen�tora podem ter serv�do de modelo para a 
cr�ança, o que se const�tu� em uma �mportante estratég�a de 
aprend�zagem de novos repertór�os. Já as verbal�zações da 
cr�ança podem ter contr�buído para a manutenção do uso 
do feedback pos�t�vo por parte da mãe. A �m�tação da fala 
materna pode ajudar a�nda a enr�quecer o vocabulár�o e au-
mentar a �ntel�g�b�l�dade da fala de cr�anças com �mplante 
(Ertmer e cols., 2003). 

D�ferentemente da s�tuação de br�nquedo, no preparo 
da refe�ção, observou-se o uso freqüente de �nstruções ma-
ternas - comportamentos d�ret�vos - presentes ao longo de 
toda a at�v�dade, a�nda que tenham d�m�nuído da pr�me�ra 
para a segunda observação. Este comportamento parece ser 
decorrente da natureza da at�v�dade, já que a cr�ança encon-
trava-se em uma tarefa para ajudar a mãe e, poss�velmente, 
necess�tava de or�entações. Apesar de alguns autores (por 

exemplo, McDonald & P�en, 1982; Szagun, 1997) suger�-
rem relações negat�vas entre o uso de d�ret�vos e o desenvol-
v�mento da l�nguagem, há controvérs�as quanto aos efe�tos 
dos comportamentos d�ret�vos (Braz & Salomão, 2002). 
Parece que, na s�tuação escolh�da pela mãe, o preparo da 
refe�ção, o uso de �nstruções fo� uma forma de ens�nar e 
or�entar a filha sobre formas de colaborar na at�v�dade. 

Além d�sso, observou-se que, no geral, a freqüênc�a re-
lat�va de respostas maternas fo� ma�or na s�tuação do co-
t�d�ano do que na de br�nquedo, tanto antes quanto após a 
�ntervenção, a�nda que a duração das sessões de observação 
tenha s�do semelhante. A h�pótese levantada é de que se 
trata de uma tarefa do d�a a d�a com uma final�dade especí-
fica e cujo objet�vo não é, un�camente, o de �nterag�r com 
a cr�ança, d�ferentemente da s�tuação lúd�ca. Todav�a, sem 
exclu�r a �mportânc�a de aprove�tar todas as s�tuações para 
promover a comun�cação da cr�ança com as pessoas do seu 
amb�ente, sugere-se que �ntervenções que v�sam s�stemat�-
camente aumentar a �nteração entre díades ou tríades devem 
explorar at�v�dades centradas na cr�ança para ens�nar aos 
pa�s o que fazer para est�mular seu filho.  

As sol�c�tações maternas, espec�almente o uso de per-
guntas, que foram ma�s freqüentes em ambas as s�tuações 
observadas, pareceram estar relac�onadas à ma�or atenção 
d�spensada pela mãe à filha. Snow (1977) afirma que a mãe 
que ut�l�za quest�onamentos o faz para manter a �nteração e 
favorecer a part�c�pação da cr�ança na conversa, enquanto 
que Archbold & Ta�t (2003) ressaltam que contr�bu�, tam-
bém, para o desenvolv�mento de hab�l�dades comun�cat�vas. 
Ao menos na s�tuação de br�nquedo, observou-se aumento 
do responder perguntas por parte da cr�ança, o que pode ser 
cons�derado conseqüênc�a do aumento nas sol�c�tações fe�-
tas pela mãe, como mostraram as F�guras 1 e 2. O quest�o-
namento ex�ge uma resposta verbal da cr�ança, o que pode 
favorecer sua part�c�pação no d�álogo e equ�l�brar suas ver-
bal�zações com as falas maternas, para que não haja apenas 
um elemento da díade falando. Para Ertmer e cols. (2003), 
o aumento de respostas às perguntas e de falas espontâneas 
da cr�ança está relac�onado ao fato de esta ter se tornado um 
comun�cador ma�s competente, sendo capaz de dar cont�-
nu�dade à fala do outro e �n�c�ar tóp�cos em uma conversa. 
Contudo, observou-se que nem sempre as perguntas fe�tas 
pela gen�tora foram respond�das pela cr�ança; porém, em 
d�versos momentos, nas s�tuações pós-�ntervenção, a mãe 
as repet�u, aguardando, então, uma resposta da cr�ança para 
cont�nuar sua fala. 

De modo geral, observou-se que a mãe olhou ma�s para 
sua filha após ser or�entada sobre a �mportânc�a de prestar 
atenção às ações da cr�ança. Para Archbold e Ta�t (2003), 
atentar para o que a cr�ança faz ou olha ajuda a �dent�ficar 
seus �nteresses e perm�te aos pa�s fazer comentár�os a 
respe�to de temas que podem favorecer sua part�c�pação 
na conversa. Além d�sso, Pre�sler e cols. (2002) destacam 
que a pr�nc�pal contr�bu�ção da face para a comun�cação é 
a de que revela o estado emoc�onal do falante, bem como 
sua �ntenção d�ante do ouv�nte. É possível supor que, através 
do olhar, a mãe tenha buscado ev�denc�ar sua atenção d�ante 
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da fala da cr�ança, o que hav�a s�do pouco observado antes 
da �ntervenção. Isso pode ter acontec�do em decorrênc�a da 
preocupação da cu�dadora relatada nos encontros de que, se 
olhasse mu�to para a filha durante uma conversa, esta não 
estar�a atenta aos sons da sua fala, mas ao mov�mento dos 
seus láb�os como forma de compreender o que fo� d�to.

Com a atenção d�spensada à mãe durante a �ntervenção, 
não só fo� possível dar or�entações, mas também esclarecer 
dúv�das quanto ao comportamento da filha. Os encontros 
real�zados, além de terem contr�buído para as mudanças 
observadas, podem ter favorec�do a auto-observação da mãe 
em relação ao seu própr�o comportamento. A �ntervenção fo� 
bem ace�ta por ela, que a descreveu como um modo de estar 
constantemente aprendendo a l�dar com a cr�ança. Do mesmo 
modo, parece ter poss�b�l�tado a promoção de mudanças 
pos�t�vas nas suas hab�l�dades comun�cat�vas. Harr�gan e 
N�kolopoulus (2002) também encontraram boa ace�tação em 
seus programas para pa�s, o que �nd�ca que trabalhos desta 
natureza são bem receb�dos de modo geral. A �ntervenção 
real�zada no presente estudo pode ser part�cularmente út�l aos 
profiss�ona�s que atuam no centro de pesqu�sas onde o trabalho 
fo� desenvolv�do. A reab�l�tação da cr�ança �mplantada é 
fe�ta ao longo dos anos durante o retorno das famíl�as, que 
geralmente permanecem poucos d�as em atend�mento no 
hosp�tal. O uso de filmagens, ao contr�bu�r para a auto-
observação, pode favorecer as or�entações prestadas pela 
equ�pe sobre a conduta dos pa�s em relação aos seus filhos.

O sucesso do �mplante coclear depende de d�versos 
fatores, �nclus�ve de como está organ�zado o amb�ente da 
cr�ança que o ut�l�za, espec�almente no que d�z respe�to ao 
envolv�mento dos pa�s no estabelec�mento de uma �nteração 
efet�va com seus filhos. Pre�sler e cols. (2002) cons�deram 
que o bom func�onamento da comun�cação da cr�ança com 
seu cu�dador não deve ser v�sado somente após o �mplante, 
mas deve ser estabelec�do antes de ele ocorrer. Como afirmam 
os autores, “as possibilidades para a criança se engajar em 
uma interação significativa dependem, em grande parte, da 
habilidade do adulto de se adaptar à criança e dar espaço 
para que esta tenha participação ativa na interação” (p. 
415).

Considerações Finais

Cons�dera-se que a �ntervenção proposta favoreceu a 
�nteração da díade e que o videofeedback mostrou-se uma 
ferramenta eficaz para prover or�entações à mãe sobre como 
ag�r em relação à filha. A�nda que tenham s�do observadas 
mudanças, é �mportante destacar que algumas categor�as de 
comportamento observadas apresentaram var�ação negat�va 
ou mant�veram a freqüênc�a quando comparadas as cond�ções 
pré e pós-�ntervenção. Sugere-se, portanto, o planejamento de 
ma�s de uma sessão de observação e or�entação alternadas, de 
forma que se possa or�entar, repet�r a exper�ênc�a, reor�entar, 
observar, etc. Além d�sso, é �mportante o envolv�mento 
de outros membros da famíl�a e o uso de outros recursos 
além do videofeedback, como o role-playing, de modo que 

pa�s e �rmãos possam �nterag�r com o terapeuta durante as 
or�entações e ass�m, terem modelos de como se comportar 
em relação ao membro da famíl�a que recebeu o �mplante 
coclear, espec�almente, durante at�v�dades lúd�cas centradas 
na cr�ança. 
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