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O estudo de aquisição e desenvolvimento de comportamento verbal deveria estar 
voltado para a análise das variáveis ambientais em interação com a criança no seu 
processo de aprendizagem. É importante partir de uma análise descritiva da interação do 
bebê com o ambiente, enfocando as variáveis históricas que influenciaram e influenciam 
suas respostas verbais. A partir disso, o objetivo desta pesquisa foi descrever quais 
contingências estão envolvidas no desenvolvimento do repertório verbal de um bebê 
desde o seu nascimento até os 13 meses, buscando identificar os procedimentos de 
ensino utilizados. Para atingir esse objetivo foram resgatados todos os vídeos, com 
imagens de um bebê, feitos pelos seus familiares, desde o nascimento até os 18 meses 
de vida. A partir dessa coleta inicial, os vídeos foram assistidos e, em função do 
objetivo da pesquisa, 120 vídeos, com um período total de registro de quatro horas, 25 
minutos e 20 segundos foram utilizados. Todos os vídeos foram transcritos numa linha 
do tempo em que foram registradas as respostas vocais e motoras do bebê e dos seus 
familiares segundo a segundo. As respostas da interação familiar-criança foram 
analisadas sequencialmente, a partir de recortes arbitrários para a definição de 
contingências (familiar-criança). Sintetizar o processo de desenvolvimento do repertório 
verbal do bebê até os 13 meses de idade permitiu identificar que o primeiro repertório a 
ser adquirido foi o de ouvinte, que permitiu que logo em seguida o repertório de falante 
começasse a ser modelado, sendo que esses processos ocorreram concomitantemente. 
Umas das contribuições da presente pesquisa é que ela realiza uma síntese 
comportamental, colocando num processo único aquilo que foi recortado em outros 
estudos. O registro objetivo e sincronizado das respostas vocais e motoras do bebê e dos 
familiares permitiu uma análise das relações de dependência mutua entre as mudanças 
no repertório dos familiares e do bebê, representando uma contribuição metodológica 
para estudos descritivos. Dada a coleta assistemática, embora contínua, não se pode 
afirmar que os períodos assinalados como os primeiros registrados tenham sido 
exatamente os primeiros ocorridos na história de vida do bebê. Mas dada a 
sistematicidade da coleta, pode-se afirmar que ocorreram na ordem descrita e em 
períodos muito próximos a esses. Muitos outros estudos desse tipo precisam ser feitos 
para que possamos produzir dados passíveis de generalização.  
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