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RESUMO

A presente pesquisa pretendeu investigar um procedimento para instalar em três crianças
com desenvolvimento atípico, classificadas com autismo, uma cadeia de respostas verbais
que iniciavam interações verbais sob objetos – brinquedos (estímulos discriminativos não
verbais) e que tinham topografias variadas. Essa cadeia continha três elos e para cada um,
treinaram-se três topografias: (a) o 1º elo foi composto das topografias “O que é isto?”,
“Qual é o brinquedo?” e “Com o que vamos brincar?”; (b) o 2º consistiu do treino das
topografias “Posso ver?”, “Mostra o brinquedo?” e “Quero olhar!” e (c) no 3º elo as
topografias “Quero pegar!”, “Dá para mim?” e “Posso brincar?”. A emissão de cada elo
produzia uma conseqüência natural específica: o 1º elo era seguido pela nomeação do
brinquedo escondido na caixa; o 2º recebia como conseqüência a visualização do brinquedo
e o 3º produzia o acesso e a possibilidade de brincar com ele por 20 segundos. Foi utilizado
um procedimento um de treino de fading out do modelo verbal das respostas a serem
instaladas no qual inicialmente o experimentador fornecia o modelo verbal total da frase
(passo 1) e o participante emita uma resposta ecóica; gradativamente partes do modelo
foram sendo retidas (em vários passos), passando o responder do participante a um
controle intraverbal. Empregando um delineamento de linha de base múltipla entre as
topografias, o treino, realizado em sessões individualizadas de aproximadamente 40
minutos, foi iniciado pelo último elo da cadeia. A princípio duas topografias deste elo
foram treinadas e ao final deste treino, um procedimento para promover a variabilidade das
respostas foi realizado. Em tal procedimento, nomeado treino de variabilidade I, o reforço
só era liberado quando as topografias de respostas variavam em relação àquela emitida na
tentativa anterior. A seguir, ambos os treinos – de fading seguido pelo de variabilidade I –
foram realizados para as topografias dos elos 2 e 1, respectivamente. Durante o treino
ocorriam todos os elos da cadeia em cada tentativa, ou em condição de linha de base ou em
condição de treino (que se mantinha para os elos já treinados). Finalmente, outro
procedimento para propiciar a variabilidade, treino de variabilidade II, foi realizado com o
objetivo de gerar respostas diferentes das treinadas. Nele, ocorreu o treino de uma terceira
topografia para cada elo. Depois de encerrado o treino duas sessões de teste de
generalização foram realizadas para dois participantes. A primeira foi conduzida por um
outro experimentador e a segunda foi realizada com o mesmo experimentador do treino
em um ambiente diferente daquele onde as sessões de treino ocorreram. Os resultados
indicaram que o procedimento de fading out do modelo verbal foi efetivo para instalar as
nove topografias diferentes de respostas verbais espontâneas. Entretanto o número de
respostas independentes nas três  topografias de cada elo variou, houve, em geral
predomínio de uma das topografias treinadas. Verificou-se , entre os elos, as topografias
referentes ao 3o elo da cadeia, que dava acesso ao brinquedo, foram as mais emitidas. O
procedimento de variabilidade I produziu, em geral, variação nas topografias treinadas,
principalmente nos 2o e 3o elos da cadeia. É possível dizer que as respostas de topografias
não treinadas foram mais emitidas após o treino de variabilidade II apesar de,



especialmente para um dos participantes isto ter ocorrido antes deste treino. Ficou evidente
que os treinos de variabilidade I e II realizados em um elo da cadeia tiveram efeito nas
respostas variadas dos outros elos. Durante os testes de generalização, os participantes não
emitiram três das topografias treinadas, (duas do 1º elo e uma do 2º) e as mais emitidas
foram as do 3o e 2o da cadeia.

Palavras-chave: Comportamento verbal, interação verbal espontânea, variabilidade,
desenvolvimento atípico.



Title: Procedure to teach spontaneous and varied verbal responses in children with

atypical development

Author: Priscilla Simi Braide

Advisor: Nilza Micleletto

Research Program: Applied Research in Behavior Analysis

ABSTRACT

This research aimed at investigating a procedure to install a chain of verbal
responses that initiated verbal interactions about objects – toys (non-verbal
discriminative stimuli) –, and that had varying topographies. Such chain had three links,
and for each link three topographies were trained: (a) the first link was composed of the
following topographies: “What is this?”, “Which is the toy?”, and “What are we going
to play with?”; (b) the second link consisted in the training of the following
topographies: “May I see?”, “Show the toy”, and “I want to see!”; and (c) in the third
link the following topographies: “I want to touch!”, “Give it to me.”, and “Can I play?”.
The emission of each link produced a specific natural consequence. The first was
followed by the name of the toy hidden in the box; the second received as consequence
the visualization of the toy, and the third produced access to the toy and the possibility
of playing with it for 20 seconds. A procedure of training of fading out of the verbal
model for the responses that should be installed was used. In such procedure the
researcher provided, at first, the complete verbal model for the sentence (step 1) and the
participant emitted anechoic response; gradually, parts of the model were withheld (in
several steps), and the participant’s responses were transferred to an intraverbal control.
Applying a multiple baseline design between topographies, the training, carried out in
individual sessions of approximately 40 minutes, was started with the last link in the
chain. At first, two topographies in this link were trained, and at the end of the training,
a procedure to establish variability of the responses was carried out. In such procedure,
named variability training I, the reinforcer was delivered only when the response
topographies varied in relation to the response emitted in the previous attempt. Then
both trainings – fading followed by variability I – were carried out for the topographies
in links 2 and 1. During training, all the links in the chain took place in each attempt,
either on baseline condition or on training condition (that was maintained for the links
already trained). Finally, another procedure to establish variability, variability training
II, was carried out in order to generate responses differing from the ones that had been
trained. In this procedure, the training for a third topography for each link was carried
out. Once the training was over, two generalization test sessions were carried out for
two of the participants. The first of such sessions was held by another researcher, and
the second was carried out by the same researcher present at training in a setting that
was different from the one in which the training sessions were held. Results indicated
that the procedure of fading out of the verbal model was effective in installing the nine
different topographies of spontaneous verbal responses. However, the number of
independent responses in the three topographies of each link varied; usually there was a
preponderance of one of the trained topographies. Among the links, topographies
referring to the third link in the chain, that produced access to the toy, were the most
emitted. The variability I procedure generally produced variation in the trained
topographies, manly in the second and third links of the chain. It is possible to say that



the responses of topographies that were not trained were emitted more frequently after
variability II training, in spite of this happening before this training, especially in the
case of one of the participants. There was evidence of the effects of variability trainings
I and II, carried out in one link of the chain, over the varied responses of the other links.
During the generalization tests, the participants did not emit three of the trained
topographies (two in the first link and one in the second), and the most emitted were the
ones in the third and second links in the chain.
Key words: Verbal behavior, spontaneous verbal interaction, variability, atypical
development.
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Uma das principais características das crianças com desenvolvimento atípico

classificadas como autistas é o déficit no repertório comportamental verbal, o qual pode ser

tanto ausente, como pode ser instalado mais tardiamente.

Ressalta-se que já no primeiro ano de vida se pode identificar um padrão atípico e

quantidade reduzida de balbucio. Algumas crianças autistas, por exemplo, podem emitir

sons de maneira estereotipada, sem função comunicativa. É comum a emissão de frases na

forma ecolálica1 sem relação com o contexto em que a criança está inserida. (Kaplan &

Sadock, 2003).

Lovaas (2003) foi o psicólogo que, segundo Lear (2004), aplicou pela primeira vez

os princípios da Análise do Comportamento e o ensino por tentativas discretas para ensinar

crianças com autismo. Ele descreve o repertório comportamental destas crianças da

seguinte maneira:

No primeiro ano de vida, uma criança pode não ter desenvolvido contato visual, se

comportar como se não estivesse vendo ou ouvindo, resistir em ser pega ou tocada e não

demonstrar sentir falta das pessoas da família quando estas saem de perto dela. Já no

segundo ano de vida, esta criança pode não desenvolver a fala ou compreender aquilo que

seus pais dizem. É bem provável que esta criança não brinque com os brinquedos da

mesma maneira que outras crianças fazem e que ignore completamente a companhia dos

outros, apresentando movimentos repetitivos, tais como, balançar o tronco, rodar objetos,

olhar fixamente para luzes, entre outros. Esta criança pode desenvolver irritabilidade

excessiva e comportamentos de auto-lesão graves. Não aprende a dormir durante a noite,

não aprende a se vestir sozinha e falha no treino de toalete. Algumas dessas crianças

podem se desenvolver normalmente dos 18 aos 24 meses de vida e, subitamente, perder

todos os comportamentos verbais e sociais adquiridos até então, dentro de um período de

duas ou três semanas devido a razões que até o momento ninguém é capaz de explicar.

(Lovaas, 2003, xiii).

Ao contrário das crianças com desenvolvimento atípico, uma criança com

desenvolvimento típico pode adquirir os diferentes comportamentos verbais diariamente

sem que sejam planejadas contingências de reforçamento para o ensino desses

comportamentos.
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A resposta verbal de uma criança com desenvolvimento típico pode ficar sob

controle dos aspectos mais conspícuos de um estímulo, diferentemente das crianças com

desenvolvimento atípico.

Segundo Risley e Wolf (1966), estudos têm demonstrado, no entanto, que as

crianças com desenvolvimento atípico podem não ficar sob controle tanto desses aspectos

tão evidentes dos estímulos, quanto do próprio estímulo. Devida a esta característica, é

necessário que as contingências de reforçamento sejam arranjadas de modo que respostas

verbais possam ser instaladas nestas crianças.

Apesar de as crianças autistas estarem aptas a responder às instruções verbais

simples, como por exemplo, “sente-se”, “coma” ou “feche a porta”, podem não responder

às instruções verbais mais complexas ou ao comportamento verbal abstrato, como por

exemplo, preposições (em, sob, sobre), pronomes (seu, meu, dele, dela) e de tempo

(primeiro, último, depois). A dificuldade tanto de entender quanto de se expressar

verbalmente é a queixa mais comum entre os pais dessas crianças, que expressam

preocupação e tristeza por não conseguir se comunicar adequadamente com seus filhos.

(Lovaas, 2003). Crianças com desenvolvimento atípico, em geral, não desenvolvem o que

alguns autores denominam fala espontânea2 (Charolp, 1985); expressam-se verbalmente

apenas quando alguém lhes dá um modelo verbal específico (como, por exemplo, uma

pergunta) e raramente iniciam uma conversa.

O desenvolvimento do comportamento verbal parece ser uma meta importante de

qualquer programa de treino. Segundo Sundberg e Michael (2001), pesquisas aplicadas têm

indicado que intervenções realizadas cedo e de modo intensivo são efetivas, pois

possibilitam que estas crianças freqüentem aulas de educação regular, dentro dos níveis

apropriados para sua idade.

Segundo Kaplan et al (2003), o objetivo do tratamento de crianças com diagnóstico

de autismo é o de diminuir os excessos comportamentais e auxiliar no desenvolvimento de

funções atrasadas ou inexistentes – comportamento verbal e habilidades de autonomia. A

                                                                                                                                              
1 Ecolalia: na fala das crianças com ecolalia há uma compulsão em repetir o que ouviram. Elas selecionam
uma palavra, frases inteiras, um nome, um trecho de música e as repetem infinitamente (Risley e Wolf, 1966).
2 Há diferentes terminologias para se referir ao ensino de repertório de falante, a saber: iniciar interações
verbais (Romano, 2005), linguagem auto-iniciada ou iniciações verbais (Matson, Servin, Box e Francis 1993),
verbalização auto-iniciada (Dattilo e Camarata, 1991), fala espontânea (Ingenmey e Houten, 1991) e resposta
verbal espontânea (Charlop, Schereibman e Thibodeau, 1985).
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intervenção que mais tem demonstrado bons resultados é a que utiliza os métodos de

ensino comportamentais. Veja-se:

O treinamento estruturado em sala de aula em combinação com métodos

comportamentais é o método de tratamento mais eficaz para muitas crianças autistas,

sendo superior aos usados em outras abordagens. Estudos controlados indicam a obtenção

de progressos nas áreas de linguagem e cognição, bem como uma redução do

comportamento mal-adaptativo, com o uso deste método. O treinamento e a instrução

individual dos pais nos conceitos e capacidades de modificação do comportamento e a

resolução dos problemas (...) podem produzir consideráveis ganhos na linguagem e nas

áreas do comportamento cognitivo e social da criança. Entretanto, os programas de

treinamento são rigorosos e exigem uma parcela de tempo dos pais. A criança autista

requer a maior estrutura e um programa diário com o máximo de horas possível.

(Kaplan et al, 2003, p. 984).

Lovaas (2003) também destaca os resultados favoráveis obtidos em pesquisas,

baseadas na Análise do Comportamento Aplicada, voltadas para alterar os déficits e

excessos comportamentais de crianças com desenvolvimento atípico. Dentre suas

pesquisas, um primeiro resultado mostrou que a intervenção comportamental do tipo um

para um gera resultados muito favoráveis quando ocorre desde o início do

desenvolvimento da criança. Já o segundo experimento indicou que o ensino de formas

socialmente apropriadas de comunicação reduz os comportamentos auto-lesivos e outros

comportamentos destrutivos presentes na maioria das crianças com desenvolvimento

atípico.

Segundo Sundberg e Michael (2001), a análise feita por Skinner (1957) em Verbal

Behavior traz muitas contribuições para o treino do comportamento verbal em crianças com

desenvolvimento atípico.

Skinner (1957) definiu o comportamento verbal como aquele que é reforçado pela

mediação do comportamento de uma outra pessoa, a qual foi especialmente treinada pela

comunidade verbal, em contraposição ao comportamento não verbal, que é diretamente

reforçado pelo contato com o ambiente físico. A unidade de análise é a relação funcional

entre um tipo de responder e as mesmas variáveis independentes que controlam o

comportamento não verbal, nomeadas variáveis motivadoras, estímulos discriminativos e

conseqüência que estão presentes neste tipo de responder.
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Esta unidade foi denominada por ele de operante verbal, isto é, o tipo ou classe do

comportamento distinta da instância da resposta particular. Além disso, o conjunto dessas

unidades em um indivíduo particular foi denominado por Skinner de repertório verbal.

Sundberg e Michael (2001) apontam as relações verbais elementares definidas por

Skinner (1957): mando, tato, ecóico, intraverbal, textual, transcrição e cópia de texto.

Entretanto, para a presente pesquisa o interesse maior se refere às quatro primeiras.

O mando é o operante verbal referente ao responder sob o controle de condições

específicas de privação ou de estimulação aversiva. Trata-se de uma relação especial e única

entre a resposta e a conseqüência, ou seja, a resposta especifica o reforço.

No entanto, a resposta não possui uma relação específica com o estímulo

antecedente. Tanto o comportamento do ouvinte, como o reforço final, são específicos. O

mando opera em benefício do falante porque  produzir como conseqüência um reforçador

específico.

Por sua vez, o tato é um tipo de comportamento verbal em qual a resposta é

controlada por um estímulo antecedente específico não verbal e a conseqüência produzida

é um estímulo reforçador menos explícito – reforço condicional generalizado que

independe da condição momentânea do falante. Neste operante, a resposta estabelece uma

relação especial com o estímulo antecedente, o que aumenta a probabilidade da ocorrência

da resposta Diferentemente do mando, o tato opera em benefício do ouvinte, devido ao

acesso das informações sobre o mundo.

Já os operantes verbais ecóico e intraverbal são tipos de comportamento verbal em

que a resposta é controlada por estímulos verbais e produzem como conseqüência o

reforço generalizado.

No caso do operante ecóico o estímulo antecedente é um estímulo verbal vocal e a

resposta reproduzir este mesmo estímulo, havendo, portanto, uma correspondência ponto

a ponto entre o estímulo antecedente e a resposta.

O operante intraverbal apesar de o estímulo antecedente ser também verbal vocal,

não há uma correspondência entre o estímulo antecedente e a resposta.

Skinner (1957) enfatizou também que uma mesma topografia de resposta pode

estar presente em diferentes tipos de operantes. O que significa dizer que uma mesma
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palavra tem funções diferentes para cada comportamento verbal individual. Devido à

independência funcional dos operantes verbais, uma criança pode aprender a expressar, por

meio do uso da palavra, um desejo, mas não ter a habilidade de descrever um objeto com

esta mesma palavra.

A partir da definição de Skinner sobre o comportamento verbal, Sundberg e

Michael (2001) concluíram ser possível obter ganhos ao se usar os aspectos da análise de

Skinner como base para programas de avaliação e intervenção com crianças cujo

desenvolvimento é atípico. A ênfase no operante verbal como uma unidade apropriada de

análise tem implicações para muitos elementos de um programa de intervenção.

Lerman, Parten, Addison, Vordran, Volkert, e Kodak (2005), baseados na premissa

de Skinner (1957) de que uma resposta verbal pode ou não ter múltiplas funções a

depender da história de aprendizagem de um indivíduo, realizaram um estudo que teve por

objetivo desenvolver um método para identificar as funções da fala vocal emergente em

crianças autistas e outras disfunções no desenvolvimento. Referido estudo focou os quatro

operantes verbais relevantes para a comunicação (ecóico, mando, tato e intraverbal). A

meta da avaliação foi identificar as funções das respostas vocais específicas que uma criança

emite frequentemente, no ambiente natural. Em outras palavras, a avaliação permitiria

identificar as condições sob as quais cada resposta verbal poderia ocorrer ou deixar de

ocorrer.

Participaram do estudo quatro crianças diagnosticadas com distúrbios do

desenvolvimento e selecionadas a partir do seguinte critério: a) deveriam apresentar

comportamento verbal restrito ou apresentar fala não funcional; b) deveriam emitir

frequentemente pelo menos uma resposta verbal em seu ambiente natural e; c) deveriam

apresentar comportamentos inadequados do tipo, auto-lesões, agressividade ou

comportamentos inadequados.

As sessões foram realizadas na escola das crianças. Os materiais usados durante a

coleta eram idênticos ou semelhantes àqueles presentes nos ambientes naturais das crianças

(casa e escola). Antes do início da avaliação, os objetos que eram estímulos relevantes para

a resposta vocal alvo foram identificados para cada criança. Estes objetos foram usados nas

condições de teste e de controle.
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As respostas-alvo foram selecionadas pelos professores das crianças tendo como

critério a emissão freqüente na sala de aula ou a não identificação da função da resposta.

Cada participante tinha uma ou duas respostas vocais alvo, como por exemplo, brinquedo,

bebê/vegetais, bebê e bolo/bebê.

A partir da classificação dos operantes verbais de Skinner (1957), os autores

manipularam as variáveis controladoras separadamente em três ou quatro condições de

testes, com a finalidade de identificar se a resposta-alvo havia adquirido uma ou mais

funções. Cada condição de teste foi alternada com sua condição de controle por, no

mínimo, três vezes e a partir de um delineamento de linha de base múltipla durante fases

separadas da análise. As supostas funções foram avaliadas, garantindo que os antecedentes

e as conseqüências das demais funções estariam excluídos durante as sessões de cada fase.

Uma condição de controle específica foi desenvolvida para ser comparada com cada

condição de teste, sendo que a condição de cada fase excluía as variáveis que eram

manipuladas na condição de teste correspondente.

Identificava-se a função de uma resposta alvo quando fosse mais emitidas

consistentemente  na condição de teste do que na de controle. Assim, identificava-se, por

exemplo, um operante ecóico, somente se os resultados da avaliação indicassem que a

resposta não tinha função de mando, tato ou intraverbal.

Na condição de teste de mando, a criança não havia tido acesso ao objeto ou ao

alimento relevante para a resposta vocal alvo durante os 60 minutos que antecediam as

sessões.

No início da sessão o experimentador exibia o objeto/alimento e o guardava em

uma sacola enquanto estava próximo à criança. Caso a resposta vocal alvo ocorresse, o

experimentador entregava o objeto/alimento para a criança, permitindo seu acesso ao

objeto por 20 segundos ou lhe dando um pouco do alimento.

Após, o experimentador, diante da criança, colocava o objeto/alimento dentro da

sacola. Caso a resposta vocal alvo não ocorresse, desde o último modelo do

experimentador ou da retirada do objeto, o experimentador apresentava o modelo verbal

“O que você quer?”, a cada 20 segundos. Caso a resposta vocal alvo não ocorresse em 1

minuto, o experimentador também retirava o objeto da sacola por um breve período.
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As sessões da condição de controle de mando aconteciam após a criança ter

interagido com o objeto relevante durante os 60 minutos que antecediam as sessões.

Durante referidas sessões o acesso ao objeto era contínuo e o experimentador sentava-se

do outro lado da sala. Nessa condição nenhuma conseqüência foi fornecida para as

respostas vocais.

Na condição de teste de tato a criança tinha acesso ao objeto relevante nos 60

minutos anteriores à sessão e continuamente durante a mesma, a independentemente da

ocorrência da resposta vocal. Assim, o experimentador ficava próximo à criança e

perguntava “O que é isto?”, a cada 20 segundos, se a resposta relevante não ocorresse

depois do último modelo. Toda vez que a resposta relevante fosse emitida, o

experimentador fazia um elogio, porém não repetia o nome do objeto durante a sua fala.

As sessões da condição de controle de tato também foram realizadas depois de a

criança ter interagido com o objeto relevante Porém, o objeto não estava presente na

sessão de teste o experimentador sentava-se do outro lado da sala. Nesta condição,

nenhuma conseqüência foi fornecida para as respostas vocais.

Na condição de teste intraverbal a criança interagia com o objeto relevante antes de

as sessões se iniciarem. O objeto não estava presente na sala e o experimentador sentava-se

próximo à criança. A cada 20 segundos o experimentador falava uma frase que era

relevante para a resposta vocal alvo (de maneira a completá-la), porém não continha a

resposta vocal. Assim, por exemplo, quando a resposta-alvo era “bebê”, o experimentador

falava “Chora como um ____”. Cada vez que a resposta vocal alvo era emitida o

experimentador a conseqüenciava com um elogio, sem incluir o nome do objeto.

Na condição de controle intraverbal as sessões foram realizadas da mesma maneira

que na condição de teste. Porém: a) a cada 20 segundos o experimentador falava uma frase

que não era relevante para a resposta vocal alvo e que não continha essa resposta. Assim,

por exemplo, se a resposta fosse “bebê”, o experimentador dizia “Eu dirijo o ____” e; b)

nenhuma conseqüência foi fornecida para qualquer resposta vocal.

Na condição de teste ecóico a criança também tinha acesso ao objeto antes do

início das sessões, porém o objeto não estava presente durante a sua realização. O

experimentador sentava-se próximo à criança e emitia a resposta vocal alvo a cada 20

segundos, fazendo um elogio sempre que a criança o ecoasse.
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Na condição de controle ecóico o procedimento foi conduzido da mesma maneira

que na condição de teste. Contudo, nesse caso, o experimentador sentava-se do outro lado

da sala sem interagir com a criança e nem conseqüenciava nenhuma resposta vocal.

Os resultados deste estudo mostraram que uma ou mais funções podiam ser

identificadas nas respostas vocais alvo em cada criança. Para um dos participantes a

resposta-alvo ocorreu com maior freqüência na situação de teste de mando do que na

condição de controle de mando, sugerindo que esta resposta tinha função de mando para

este participante. Em outro participante os resultados mostraram que a resposta-alvo tinha

as funções de mando e intraverbal, mas não de tato.

Segundo os autores, Lerman et al (2005) estes resultados revelam ser a análise

experimental útil para identificar as funções das respostas vocais emitidas pelas crianças

com desenvolvimento atípico.

Como Skinner (1957) definiu, as ocorrências das respostas verbais dependem da

presença de antecedentes específicos e de conseqüências. Para todas as respostas-alvo

identificou-se a função de mando. Este resultado sugere ser comum para as crianças com

desenvolvimento atípico adquirir primeiramente mandos, – os quais devem apresentar

conseqüências reforçadoras mais potentes do que as conseqüências para os outros

operantes verbais.

Os resultados obtidos a partir desse procedimento confirmam a análise feita por

Sundberg e Michael (2001), segundo a qual, para a perspectiva de Skinner, seria razoável o

treino do operante verbal mando ser o maior foco do treino do comportamento verbal

precoce, uma vez que o mando dá à criança um controle sob o ambiente social e,

indiretamente, não social. Tal controle deveria, portanto, aumentar o valor dado pela

criança ao treino do comportamento verbal em geral. Esses autores analisam, ainda, que o

mando teria mais probabilidade de ser emitido espontaneamente e, devido aos efeitos das

operações estabelecedoras, a generalização ocorreria mais rapidamente.

Também baseada na definição de operantes verbais de Skinner (1957), Silva (2003)

comparou o efeito de dois procedimentos. O primeiro utilizando o operante verbal ecóico

e o outro utilizando o operante verbal intraverbal, para ensinar o operante tato a um

adolescente com diagnóstico de autismo. A pesquisa foi realizada na casa do participante e
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as sessões de treino ocorreram, diariamente, durante dois meses. Foram ensinados 16

objetos que faziam parte do cotidiano do participante.

Três sessões de linha de base foram conduzidas para verificar se o participante

nomeava os objetos que seriam utilizados no treino. Depois das sessões de linha de base

foram realizados quatro tipos de treinos com quatro objetos diferentes em cada um.

Em um dos treinos foi feito um treino ecóico, Treino ecóico A, em que o

experimentador mostrava um objeto para o participante, nomeava-o e solicitava para que

ele ecoasse segundo o modelo. Este procedimento foi feito em cinco tentativas

consecutivas, sendo que a cada acerto, uma ficha era liberada.

Depois de realizadas as cinco tentativas o experimentador mostrava o objeto e,

diante desse estímulo visual, esperava que o participante nomeasse corretamente o objeto.

As respostas corretas foram conseqüenciadas com fichas.

Neste treino não houve randomização entre os quatro objetos de treino, sendo que

uma vez iniciado o , ou seja, o treino de um objeto somente depois de atingido o critério de

aprendizagem é que se passava para o treino do segundo objeto. Tal critério era seguido

sucessivamente, até que os quatro objetos fossem treinados.

Ressalta-se que neste primeiro treino, não foram realizadas tentativas para a

manutenção da nomeação dos objetos já ensinados. Assim, se depois do aprendizado do

nome do objeto, este não era apresentado novamente nas tentativas de treino de um outro

objeto.

Depois de o participante conseguir, diante do quarto objeto, nomeá-lo

corretamente em dez tentativas consecutivas, iniciava-se o segundo treino.

Porém, caso o participante não emitisse corretamente o nome do objeto em três

tentativas consecutivas, adotou-se um procedimento de correção.Referido procedimento

consistia no reinício do treino com as tentativas em que o participante deveria ecoar o

modelo verbal do experimentador e depois para as dez tentativas de respostas

independentes diante do objeto, sem o modelo verbal do experimentador.

Depois de realizado o treino ecóico A, foi iniciado o treino intraverbal B. O início

do procedimento foi realizado da mesma maneira que o treino anterior. Contudo, após as
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tentativas de treino apresentando o modelo verbal, o experimentador passou a dar somente

parte do modelo verbal (procedimento de fading out do modelo verbal).

Após a correta nomeação do objeto, de acordo com o modelo do experimentador,

seguindo os passos de fading out,  o objeto era mostrado ao participante, sendo que o

examinador perguntava “O que é isto?”, esperando-se como resposta a nomeação do

objeto. As respostas corretas também foram conseqüenciadas com fichas. O procedimento

de correção e o critério de aprendizagem foram os mesmos realizados no treino ecóico A.

Depois de o participante atingir o critério de aprendizagem para o primeiro objeto,

o treino era iniciado para os demais objetos. Após a realização do treino envolvendo último

objeto realizava-se um treino com todos os objetos juntos.

Em seguida foi realizado o treino ecóico A’. Referido procedimento foi realizado da

mesma maneira que o treino ecóico A. No entanto, quando o treino do segundo objeto

havia sido completado, um treino com os dois objetos já treinados era iniciado. Após esse

treino, o terceiro objeto era ensinado com o mesmo procedimento, mantendo-se, contudo,

o treino dos outros dois objetos anteriores. O quarto objeto foi treinado mantendo-se

todos os outros três objetos. A última sessão desse treino envolveu o treino de todos os

objetos treinados nos treinos anteriores. A apresentação dos objetos foi feita em ordem

randômica.

O último treino foi o intraverbal B’. O realizado o mesmo procedimento do treino

intraverbal B, porém ao contrário do treino B, utilizou-se uma mesma ordem de

apresentação dos objetos.

Os resultados mostraram que ao final dos quatro treinos o procedimento que

envolveu o operante intraverbal foi melhor na aprendizagem do operante tato do que o

procedimento que envolveu o operante ecóico. O participante aprendeu a nomear 10 dos

16 objetos treinados.

O programa de ensino que envolveu o operante verbal ecóico necessitou de mais

tentativas para que o operante tato fosse instalado. Seis sessões foram necessárias no

procedimento com o operante verbal ecóico, enquanto que somente uma sessão do

procedimento com o operante intraverbal foi necessária para instalar o operante tato no

adolescente.
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No procedimento com o operante intraverbal, o participante obteve mais sessões

com 100% de acerto do que no outro procedimento.

Um outro resultado que a autora destacou foi o efeito positivo do procedimento de

fading out como um facilitador para a aprendizagem. Os dados mostraram que houve uma

menor porcentagem de erros no treino do operante intraverbal, em que foi utilizado o

procedimento de fading out do modelo verbal, em relação ao treino do operante ecóico, em

que se utilizou um procedimento de apresentação/retirada do modelo verbal total. Segundo

a autora, a retirada brusca do modelo (no caso do treino usando o operante ecóico), em

comparação a retirada gradual (no caso do treino usando o operante intraverbal), foi um

diferencial importante para que um adolescente classificado autista aprendesse um novo

operante verbal.

A autora também apontou para o seguinte efeito de generalização do seu

procedimento: o participante, ao aprender a nomear o objeto “bandeja”, passou a nomear

o objeto com características diferentes daqueles originais ao objeto usado nas sessões de

treino.

Diversos estudos têm investigado procedimentos para instalar respostas verbais

espontâneas em crianças com desenvolvimento atípico tais como, procedimento de atraso

do modelo verbal (Charlop e Walsh 1986), procedimento de fading do modelo ecóica

(Taylor e Harris 1995) e procedimento de aprendizagem incidental (Camarata, 1993),

procedimento com diferentes modelos textuais (Thiemann e Goldstein, 2001),

procedimentos com linguagem de sinais (Carr e Kologinsky 1983), procedimento de

modelagem e de imitação (Risley e Wolf, 1966 e Hung, 1977).

Risley e Wolf (1966) utilizaram o procedimento de modelação, imitação e fading out

do modelo a ser ecoado para instalar respostas verbais funcionais em crianças que

apresentavam ecolalia. Para esses autores a presença ou ausência de ecolalia é um fator

importante para predizer a rapidez de se estabelecer o comportamento verbal mais

funcional em uma criança com desenvolvimento atípico. Neste estudo, os autores tiverem

por objetivo instalar novas topografias de respostas verbais em crianças com

desenvolvimento atípico por meio da modelação e procedimento fading out.

O procedimento também envolveu um processo longo e complexo de reforçar em

passos sucessivos os comportamentos que se assemelhavam ao comportamento final
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desejado; liberava-se o reforço para os comportamentos quanto mais próximos do

comportamento final. Quando a resposta final era obtida a resposta passou para o controle

ecóico através do treino ecóico. Referido treino consistia em reforçar uma resposta da

criança somente quando esta era emitida imediatamente após a mesma resposta do

experimentador. Uma vez que a criança repetia corretamente a maioria das palavras, frases

e sentenças, qualquer topografia de comportamento verbal podia ser produzida,

apresentando à criança um modelo verbal para ser ecoado.

Assim,uma vez ecoando o modelo, o próximo passo foi o de alterar o controle das

respostas das crianças para os estímulos apropriados. A mudança do modelo ecóico para a

nomeação na presença de um estímulo específico foi realizada a partir de um procedimento

de fading out do modelo verbal em passos gradativos.

Os resultados mostraram que o procedimento para estabelecer o que foi chamado

pelos autores de fala funcional em crianças que apresentavam ecolalia foi relativamente

simples e produziu a fala apropriada rapidamente. Para um dos participantes, depois de

algumas semanas de treino, o repertório verbal foi ampliado. No entanto, ainda possuía

algumas atipicidades, tais como ecoar a pergunta ao invés de respondê-la e inverter os

pronomes. Quanto a esta última atipicidade cita-se, por exemplo, o pedido por uma bebida

com a verbalização, “você quer água”. Os pais continuaram os treinos com a criança e após

seis meses o participante passou a usar os pronomes adequadamente e a iniciar muitos

comentários e pedidos. Contudo, a criança ainda emitia com freqüência respostas ecolálicas

inadequadas.

Alguns analistas do comportamento (Hung, 1977; Dattilo e Camarata,1991;

Ingenmey e Houten 1991; Krantz e McClannahan, 1993; Taylor e Harris 1995, Shabani,

Katz, Wilder, e Kenneth, 2002), além de investigarem procedimentos específicos para a

instalação de respostas verbais em crianças com desenvolvimento atípico, também se

preocuparam em desenvolver procedimentos que facilitassem a aquisição de um repertório

verbal espontâneo.

A habilidade de se envolver em trocas sociais espontâneas com outras pessoas é

uma tarefa difícil para as crianças diagnosticadas com autismo (Krantz e McClannahan,

1998). Muitas das crianças que foram ensinadas segundo os princípios da análise do

comportamento e passaram a apresentar um repertório verbal complexo, não conseguem

se engajar em um diálogo comum, quando modelos verbais não lhe são fornecidas. Estas
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crianças não iniciam conversas espontâneas e nem dão continuidade às interações que não

integram itens ou atividades de sua preferência.

Charlop, Schereibman e Thibodeau (1985) definiram fala espontânea em emissão

de uma resposta verbal diante de um estímulo discriminativo não verbal na ausência de um

estímulo discriminativo verbal.

 Ingenmey e Houten (1991) realizaram uma pesquisa com o objetivo de verificar se

um procedimento denominado atraso de dica verbal poderia instalar a fala espontânea

adequada em uma criança com autismo durante a brincadeira. Avaliaram, ainda, se o

procedimento seria efetivo para promover a generalização destas respostas em locais

diferentes e em outras brincadeiras da mesma classe comportamental das treinadas.

Participou do estudo um menino de 10 anos de idade com diagnóstico de autismo.

Testes para verificar a manutenção das respostas treinadas também foram

realizados após o treino ter sido encerrado. As atividades escolhidas para o treino foram:

desenhar e brincar com carrinho, as quais, segundo os autores, são acompanhadas pela fala

espontânea em crianças com desenvolvimento típico.

Antes de iniciada as sessões de treino realizadas na casa do participante, o

experimentador ensinou gradualmente as respostas motoras corretas envolvidas na

brincadeira com o carrinho, em que se cita, a título exemplificativo, parar o carro na

garagem, e na atividade de desenhar.

Depois de terminada a resposta motora, o experimentador pedia ao participante

para descrever o seu comportamento a partir da pergunta “O que você fez?”. As respostas

verbais ensinadas durante o desenho foram “Eu fiz um ___ (sol, pássaro, flor ou balão)”.

Quando o participante não respondia corretamente ou simplesmente não respondia, a dica

verbal total era dada para o participante.

Depois de atingido o critério de aprendizagem da resposta motora no pré-treino as

sessões de linha de base foram iniciadas. Os autores utilizaram um delineamento de linha

de base múltipla para as respostas de brincar com carrinho e desenhar. Quatro respostas

foram treinadas a desenhar um sol e uma flor, colocar gasolina no carro e colocar o carro

na cabine de troca de óleo.  Em cada tentativa o experimentador pedia para a criança se

engajar em uma brincadeira. Quando a criança terminava de brincar, o experimentador

esperava dois segundos e dava o modelo “Eu fiz um sol”, por exemplo. Se a criança
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ecoasse a resposta dentro de 10 segundos, a resposta era considerada correta, mas não

espontânea. As respostas corretas foram conseqüenciadas com elogios. Depois de oito

tentativas terem sido realizadas com dois segundos de atraso do modelo, as próximas oito

tentativas tinham atraso de quatro segundos e assim sucessivamente até o atraso do modelo

verbal chegar a 10 segundos. As atividades de brincar com carrinho e de desenhar eram

alternadas a cada oito tentativas.

Ao final de cada sessão de linha de base e de treino, testes foram realizados para

determinar se um efeito de generalização da fala espontânea ocorria em respostas não

treinadas. As respostas não treinadas testadas foram: desenhar um balão e um pássaro,

estacionar o carro e colocá-lo na garagem. As sessões de testes foram iguais às sessões de

treino. Contudo, nenhum modelo verbal ou elogio era dado.

Testes de generalização foram realizados em locais diferentes do local de treino

para verificar se as respostas treinadas seriam emitidas nesses locais. As sessões foram

realizadas  em uma outra sala na casa do participante depois de encerrado o treino.

Os dados obtidos neste estudo mostraram que a fala espontânea aumentou

imediatamente depois do procedimento de atraso da dica verbal ter sido introduzido, sendo

que foi mantida em níveis altos para as respostas treinadas (desenhar sol e flor, colocar

gasolina no carro e colocar o carro na cabine de troca de óleo).

Para as respostas não treinadas o procedimento também se mostrou eficaz, pois a

criança também passou a emitir respostas verbais espontâneas em níveis altos durante as

brincadeiras de carrinho não treinadas.

Quanto à generalização e manutenção das respostas, os resultados indicaram que o

procedimento foi eficaz para a emissão espontânea das respostas, durante as atividades

treinadas, não treinadas e em locais diferentes de onde as sessões de treino ocorreram. O

teste de manutenção ocorrido após cinco semanas do término do treino mostrou que a fala

espontânea se manteve na brincadeira de carrinho, porém na atividade de desenho a fala

espontânea caiu para 50%. Depois de quatro meses do final do treino, um novo teste de

manutenção foi realizado e a fala espontânea durante a brincadeira com carrinho continuou

alta, porém durante a atividade de desenhar a fala espontânea caiu para 25%.

O estudo conduzido por Carr e Kologinsky (1983) também investigou um

procedimento para a produção do comportamento verbal espontâneo em crianças com
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diagnóstico de autismo. Segundo estes autores, apesar das crianças com desenvolvimento

atípico aprenderem a classificar os estímulos no ambiente, elas não usam esta classificação

para se comunicar espontaneamente. Referidos autores produziram dois experimentos que

tiveram três objetivos: a) investigar um procedimento para facilitar a emissão espontânea de

sinais de linguagem; b) avaliar os efeitos de generalização destes procedimentos em outros

comportamentos que não fossem aqueles envolvidos nos repertórios verbais (estudar a

relação entre o treino do comportamento verbal a diminuição da ocorrência de

comportamentos inadequados) e c) identificar as variáveis que produziriam a generalização

da espontaneidade em diferentes situações e com pessoas diferentes.

Participaram do primeiro estudo três crianças do sexo masculino com diagnóstico

de autismo. Antes de o estudo se iniciar, os participantes apresentavam um repertório vocal

limitado, não apresentavam fala expressiva funcional e a fala receptiva era restrita a alguns

comandos, tais como, “sente-se” ou “pegue a sua lancheira”. Todos os participantes já

haviam participado de outros estudos de treino de sinais de comportamento verbal

conduzidos pelos autores (Carr et al., 1978; Carr & Dores, 1981) e sabiam classificar de 25

a 50 sinais Contudo, os participantes não usavam estes sinais espontaneamente para

solicitar reforçadores.

Um procedimento para selecionar comidas, brinquedos e atividades de preferência

foi realizado. Depois desta seleção, um pré-treino foi feito para verificar se as crianças

conseguiam nomear os 10 itens reforçadores selecionados. Este treino foi realizado por um

outro experimentador que não participou das fases seguintes do estudo. Este

experimentador segurava um item e pedia para a criança nomeá-lo a partir da pergunta “o

que é isto?”. Quando se tratava de uma atividade, o experimentador demonstrava a

atividade com uma outra criança, perguntando ao participante “o que eu estou fazendo?”.

Cada item foi apresentado cinco vezes para a criança nomear. As respostas corretas foram

conseqüenciadas com o item reforçador correspondente. Para a hipótese de a criança não

responder ou emitir o sinal errado, o experimentador executava o sinal para a criança

imitar. Nestas tentativas com o modelo do experimentador a criança era elogiada cada vez

que imitava o sinal corretamente, mas não recebia o item. O critério de encerramento do

pré-treino foi de 100% de respostas corretas em duas sessões consecutivas.

Depois de encerrado o pré-treino, sessões de linha de base foram realizadas para

identificar se a criança emitia os sinais espontaneamente para solicitar os reforçadores para

um adulto.
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Na situação de treino, as crianças foram ensinadas a emitir os sinais

espontaneamente na presença do experimentador. As sessões ocorreram diariamente e

duravam de 5 a 10 minutos. A tentativa iniciava quando o experimentador olhava para a

criança e apresentava o modelo do sinal referente a um dos 10 itens selecionados. Quando

a criança imitava o sinal, o experimentador liberava o acesso deste item. Na tentativa

seguinte, o experimentador olhava novamente para a criança, mas não dava o modelo. Se a

criança fizesse o sinal dentro de 5 segundos, então o experimentador conseqüenciava a

resposta com o item reforçador. Porém, se a criança não emitisse o sinal, então o

experimentador demonstrava somente uma parte do sinal (procedimento de fading out) e

esperava a criança imitar. Somente depois da imitação o item sinalizado era fornecido. As

sessões de treino se encerravam quando a criança emitia o sinal espontaneamente em duas

tentativas consecutivas. Este procedimento foi repetido para os itens restantes. Depois de

serem treinados os 10 itens, nas sessões subseqüentes, o experimentador olhava para a

criança e esperava que ela emitisse um sinal. Toda vez que a criança emitia um sinal o

reforçador correspondente era fornecido.

No entanto, para garantir que o participante teria uma história de reforçamento por

emitir sinais espontâneos e variados, o experimentador reforçava somente as duas primeiras

respostas de um dado sinal. As outras respostas daquele sinal não foram conseqüenciadas.

Caso a criança não emitisse em cinco minutos de sessão, duas vezes cada sinal, o

experimentador dava a dica dos sinais que faltavam para garantir que o participante emitisse

duas vezes o sinal de cada item. Estas dicas também foram reduzidas gradativamente

(procedimento fading out).

Nas sessões de manutenção, o procedimento foi igual ao de linha de base, porém o

experimentador reforçava toda vez que a criança emitia um dos 10 sinais treinados e não

dava nenhuma dica. Duas sessões foram feitas com outros experimentadores para verificar

a generalização das respostas treinadas na presença de outras pessoas.

Os resultados mostraram que durante as sessões de linha de base todos os

participantes não emitiam espontaneamente os sinais aprendidos. No entanto, a ocorrência

de comportamentos estereotipados foi grande. Depois da intervenção foi verificado que a

taxa de sinais emitidos espontaneamente aumentou e a taxa de comportamentos

estereotipados diminuiu. O procedimento de reforçar somente as duas primeiras respostas

de um mesmo item proporcionou a variabilidade dos sinais. Durante as sessões de linha de
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base os participantes não emitiam sinais diferentes. No entanto, quando as sessões de

treino iniciaram, o número de sinais diferentes emitidos por cada criança aumentou.

Este experimento demonstrou ser possível o ensino da emissão espontânea de

sinais e seu uso variado a partir de um procedimento que combinou modelos a serem

imitados, fading out do modelo e reforçamento diferencial da emissão de respostas variadas.

O segundo experimento foi realizado para identificar as variáveis facilitadoras para

a ocorrência da generalização da resposta de emitir sinais espontaneamente através de

diferentes situações e adultos.

Participaram do estudo três meninos diagnosticados com autismo com

características semelhantes as das crianças do primeiro experimento.

Sessões de linha de base foram realizadas para verificar se os participantes

utilizariam espontaneamente dois sinais em situações variadas para solicitar o item de

preferência correspondente. A tentativa tinha início quando o experimentador olhava para

a criança e esperava que em 10 segundos a criança emitisse algum sinal para solicitar um

item de preferência. Se a criança não fizesse nenhum sinal, então o experimentador passava

para a próxima situação. Cada criança foi avaliada duas vezes em cinco diferentes situações

(situações típicas de uma escola).

Depois das sessões de linha de base, foi iniciada a condição de reforçamento da

resposta de emitir o primeiro sinal (1). Esse procedimento foi como o da linha de base,

porém se a criança não fizesse o sinal 1 depois de passados dez segundos, ou fizesse outro

sinal, o experimentador dava o modelo do sinal 1 e reforçava a imitação correta. Ao longo

das tentativas, o modelo de imitação do sinal foi sendo retirada gradativamente

(procedimento de fading out). Se a criança fizesse o sinal 1 dentro dos 10 segundos, ela

recebia o objeto correspondente ao sinal.

A condição seguinte foi chamada de reforçamento da resposta de emitir

segundo sinal (2). Nesta condição, cada criança deveria emitir o sinal relativo ao outro

objeto. O procedimento foi igual ao da condição de reforçamento da resposta de emitir o

primeiro sinal, porém o experimentador dava o modelo de imitação do sinal 2 e reforçava

somente quando o participante emitia este sinal.
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Depois de finalizado o treino do reforçamento do segundo sinal, a terceira

condição foi introduzida para garantir que o participante utilizasse os dois sinais:

reforçamento do primeiro e do segundo sinal. Esta condição foi conduzida da mesma

maneira que as anteriores, porém, em qualquer tentativa, ambos os sinais eram reforçados.

Quando a criança fazia um sinal, o experimentador a reforçava e esperava por 10 segundos

a ocorrência de um outro sinal. Se a criança repetisse o mesmo sinal, ou fizesse

incorretamente o sinal, o experimentador dava o modelo do outro sinal. Assim, em cada

tentativa um sinal era reforçado somente uma vez.

Em cada condição, nas quatro últimas sessões, uma tentativa foi realizada em cinco

ambientes novos para avaliar se as respostas das crianças ficariam sob controle de situações

diferentes das do treino. Durante estas tentativas, as respostas corretas não foram

reforçadas para evitar os efeitos de fortalecimento.

Depois de coletados os dados com os participantes, cinco tentativas adicionais

foram conduzidas por um outro experimentador na mesma situação em que o treino

ocorreu para avaliar a generalização da resposta ensinada com uma outra pessoa. Assim

como nas tentativas de generalização através de situações, as respostas corretas não foram

reforçadas.

Os resultados mostraram a ausência de emissão espontânea dos sinais durante as

sessões de linha de base. Na condição de reforçamento da resposta de emitir o primeiro

sinal, os participantes emitiram espontaneamente este sinal em todas as tentativas e, quando

a condição de reforçamento da resposta de emitir o segundo sinal foi introduzida, os

participantes passaram a emitir este sinal em todas as tentativas, sendo que o primeiro sinal

deixou de ser emitido. Na última condição, ambos os sinais foram emitidos de maneira

correta, isto é, em cada tentativa os dois sinais foram emitidos sem que houvesse a

repetição de um mesmo sinal.

Quanto à generalização, os resultados também demonstraram que as respostas

treinadas foram generalizadas para as outras cinco situações e com outras pessoas.

Segundo os autores, os dados sugerem ser o resultado de duas estratégias a

generalização das respostas treinadas: a) treino de múltiplos itens em diferentes situações

(cinco situações de treino diferentes) e b) a programação de estímulos comuns (as pessoas
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que tiveram presentes tanto nas situações de treino e de generalização faziam parte de um

mesmo grupo de adultos, funcionando como estímulos comuns para todas as situações).

Matson, Servin, Box e Francis (1993) realizaram uma pesquisa em que compararam

os efeitos de dois procedimentos para aumentar “linguagem auto-iniciada” em crianças

com autismo.

Neste experimento, os autores manipularam os procedimentos de atraso de dica

verbal em duas respostas de “fala auto-iniciada” a serem instaladas e o procedimento de

fading out da dica visual (cartão com a frase-alvo que deveria ser dita pela criança) para

outras duas respostas de “fala auto-iniciada”. Os pais das crianças elaboraram uma lista

com as “falas auto-iniciadas” que consideravam importantes. Desta maneira, as respostas a

serem instaladas foram: para dois dos participantes as respostas “olá”, “com licença”,

“brinca comigo” e para um participante as respostas foram “olá”, “com licença” e “ajude-

me”.

O treino iniciou simultaneamente para duas das respostas-alvo. Para uma resposta o

procedimento usado foi o de atraso de dica e para a outra o procedimento fading out do

modelo visual. O procedimento de atraso de dica foi realizado da seguinte maneira: no

início do treino, o experimentador apresentava o modelo verbal e a criança deveria ecoar a

resposta dentro de um intervalo de dois segundos. Quando as respostas corretas (emissão

da frase alvo) atingiam 80% em duas sessões consecutivas, o intervalo entre a apresentação

do estímulo e o modelo verbal do experimentador foi aumentado para quatro segundos. O

atraso da apresentação do modelo foi sendo aumentado gradativamente de dois em dois

segundos. O treino foi encerrado quando a criança atingiu 80% de acerto em três sessões

consecutivas. Uma resposta correta ocorria quando o participante emitia a frase alvo em 10

segundos entre a apresentação do estímulo visual (brinquedos, item comestíveis) e antes da

apresentação do modelo verbal. As verbalizações auto-iniciadas foram conseqüenciadas

com brinquedos ou doces.

Depois de treinada uma resposta, testes para verificar a generalização das respostas

foram realizados em uma situação adicional e com mais três experimentadores. Sessões

para verificar a manutenção das respostas treinadas também foram feitas depois de dois e

dez meses do término do treino.



20

O procedimento de fading out do modelo visual foi realizado da mesma maneira que

o procedimento de atraso do modelo verbal, porém durante as tentativas, ao invés de ser

dado o modelo verbal, o experimentador apresentava um cartão contendo a frase escrita

para o participante dizer no lugar do modelo verbal. Cada tentativa incluiu a apresentação

do estímulo visual – cartão – durante um intervalo de 10 segundos para que o participante

emitisse a resposta de auto-iniciação. Se a resposta-alvo não fosse auto-iniciada dentro de

10 segundos, o experimentador dava o modelo verbal para a criança ecoar. Este

procedimento foi realizado com cinco passos de fading out do estímulo visual. No 1º passo,

o estímulo incluiu somente o modelo do cartão. No 2º passo, o cartão estava pareado com

um outro estímulo visual (o experimentador entrar na sala segurando o cartão). O 3º passo

era igual ao passo 2, exceto pelo fato do tamanho do cartão ter sido reduzido pela metade.

No 4º passo, o tamanho do cartão foi reduzido novamente pela metade (1/4). No 5º, o

cartão foi eliminado completamente, somente o estímulo não verbal foi apresentado. O

experimentador mudava para o passo seguinte de fading out quando o participante emitia

corretamente as verbalizações auto-iniciadas em 80% das tentativas em três sessões

consecutivas. As verbalizações auto-iniciadas corretas foram reforçadas.

Assim como no procedimento de atraso do modelo verbal, testes de generalização e

sessões para verificar a manutenção das respostas foram realizados.

Quando o critério de aquisição era atingido para ambas as respostas-alvo, o treino

foi iniciado da mesma maneira para o outro par de respostas-alvo.

Os resultados mostraram que ambos os procedimentos produziram um aumento na

porcentagem da “fala auto-iniciada” correta depois que foram introduzidos. Para um dos

participantes ambos os procedimentos se mostraram efetivos em aumentar a porcentagem

da fala auto-iniciada. Com o procedimento de atraso do modelo verbal, este participante

atingiu o critério de aprendizagem em 14 sessões para a resposta alvo e, com o

procedimento de fading out do estímulo visual, o critério de aprendizagem para a resposta

alvo foi atingido em 21 sessões.

 Segundo os autores, o procedimento de fading out do estímulo visual foi tão efetivo

quanto o de atraso do modelo verbal. Ambos os procedimentos fazem uso de um modelo

verbal, reforçamento positivo, múltiplos estímulos e procedimento de modelação. Para eles,

a grande diferença entre os dois procedimentos consistiria no seguinte: 1) um dos
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procedimentos faz uso de modelos verbais e, o outro, de modelos verbais com estímulos

visuais; 2) o aumento gradual do tempo para apresentação dos estímulos verbais ou visuais.

Além de comparar os resultados de dois procedimentos para instalar a linguagem

auto-iniciada, os autores pretenderam avaliar a rapidez com que a aquisição desta resposta

poderia ser alcançada na presença de outras pessoas e em outros ambientes. Nas fases

finais do treino, a resposta treinada foi emitida nas situações mais naturais – fora do

contexto experimental.

Um outro estudo realizado na área foi o de Krantz e McClannahan (1993). Estes

autores investigaram um procedimento com modelo textual para instalar o comportamento

verbal auto-iniciado. Participaram do estudo quatro crianças com diagnóstico de autismo.

Apesar de responderem às perguntas de outras crianças, estas crianças não apresentavam

em seus repertórios comportamentais a habilidade de iniciar interações verbais.

 Antes de o estudo ser iniciado, as crianças aprenderam a seguir, de modo

independente, um esquema de fotografias das atividades diárias e um esquema das mesmas

atividades escritas em cartões que especificavam longos encadeamentos de respostas

acadêmicas, de auto-cuidados e de lazer.  As crianças usavam esses esquemas durante o dia

escolar.

As iniciações verbais e as respostas às outras crianças foram medidas durante as

condições de linha de base e de treino, através de um delineamento de linha de base

múltipla entre os quatro participantes.

 As sessões de treino ocorreram na sala de aula com todos os participantes juntos.

Três atividades de artes (desenhar, colorir e pintar) foram apresentadas durante o treino em

ordem randômica. Ao entrarem na sala de aula, cada criança encontrava o material de artes

sob suas mesas, juntamente com um pedaço de papel que apresentava a instrução “Faça a

sua atividade de artes” e “Fale bastante”. Outros cartões continham dez frases do tipo:

“(Nome), você gostou de (nadar/andar de bicicleta) hoje?”; “(Nome), você gostaria de

algum biscoito?”; “(nome), você quer usar um dos meus lápis?”. Os cartões que continham

as frases foram construídos de modo a conter as atividades que as crianças haviam acabado

de completar (como por exemplo, usar os brinquedos do playground), atividades que as

crianças estavam planejando (por exemplo, “sexta-feira divertida”: atividades que incluíam

festas, idas ao parque, entre outras) e objetos no ambiente da escola (tais como, doces e
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materiais nas carteiras das crianças). Durante as primeiras sessões, as crianças foram

ensinadas a verbalizar cada uma das frases contidas nos cartões. Depois de serem

verbalizadas, as crianças marcavam a frase dita para não ser mais usada. Este procedimento

permitiu que as crianças verbalizassem somente uma vez cada frase.

Os cartões eram individuais. Assim, o cartão de cada criança incluía o nome das

outras três crianças. O professor ficava sentado atrás da criança apontando para um dos

cartões. Quando necessário, o professor também direcionava a cabeça da criança para olhar

para a outra criança, a qual o cartão se referia. Se a criança não verbalizasse o que estava

escrito no cartão dentro de cinco segundos, a orientação do professor era repetida.

Somente na primeira sessão de treino foram lidos os cartões contendo as frases. Quando a

orientação do professor deixou de ser necessária iniciou-se o procedimento de fading out do

estímulo textual. Partes dos cartões foram removidas em cinco passos, como por exemplo,

“Mike, o que você mais gosta de fazer na sexta-feira?”; a) “Mike, o que você mais gosta de

fazer; b) “Mike, o que você; c) “Mike, o que; d) “M; e) “.

Sessões de treino de generalização ocorreram no mesmo dia da sessão de treino em

um outro lugar, com um professor diferente e com um material diferente (quebra-cabeça).

Nas primeiras três sessões de generalização, um cartão contendo a instrução “Monte o seu

quebra-cabeça” e “Fale bastante” foi colocado em cima do material de cada criança. O

professor orientou cada participante a ler a instrução. Após, o professor saiu de perto das

crianças e não forneceu mais nenhuma ajuda.

 Na quarta sessão de treino de generalização, além das instruções escritas, também

foram introduzidos modelos textuais dos passos finais de fading out, da mesma maneira que

haviam sido apresentados durante a condição de treino.

Sessões para testar a manutenção das respostas treinadas também foram realizadas

após dois meses de treino.

Os resultados mostraram ser o procedimento de fading out do modelo textual efetivo

para promover as “verbalizações auto-iniciadas” nos participantes. A freqüência das

respostas de “iniciações verbais” aumentou para cada criança imediatamente após o

procedimento ter sido introduzido para cada uma. Apesar de terem sido usados somente 10

tipos de frases textuais de iniciação, as crianças fizeram mais de 10 iniciações por sessão.

Isto indica que, além das frases contidas no cartão, outras diferentes foram verbalizadas
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pelas as crianças. Quando os modelos textuais foram totalmente retirados, as iniciações

sem modelo também aumentaram de freqüência. Os participantes também emitiram

iniciações totalmente novas. Durante as sessões de generalização, as respostas de “iniciação

verbais” só ocorreram depois dos modelos textuais terem sido introduzidas.

Com o objetivo de avaliar as condições que propiciariam a generalização de

respostas verbais, Williams, Carnerero & Pérez-Gonzáles (2006), realizaram uma pesquisa

para ensinar crianças com autismo a emitir tatos de ações na ausência de estímulo

antecedente verbal.

Participaram do estudo cinco crianças com diagnóstico de autismo. Todos

apresentavam em seus repertórios iniciais a habilidade de ecoar frases, emitir mandos

usando sentenças completas e nomear muitas figuras quando perguntadas “O que ela está

fazendo?”. No entanto, estas crianças não emitiam tatos destas ações na ausência deste

estímulo verbal.

Os autores avaliaram as respostas das crianças em duas condições: 1) condição sem

o estímulo verbal antecedente e 2) condição com o estímulo antecedente verbal “O que ele

está fazendo?”.

As crianças receberam testes não-verbais, verbais ou misturados. Nos testes não

verbais, as crianças realizavam dez tentativas sem o antecedente verbal, cinco tentativas

com cada ação (foram apresentadas as ações dormindo e jogando bola randomicamente). Uma

pessoa (“ator”) executava a ação para a criança nomear durante 15 segundos. O

experimentador esperava a criança nomear a ação (não fica claro no relato da pesquisa

quanto tempo de espera era realizado). As respostas foram consideradas corretas quando

incluíam o nome do ator e a ação apropriada. Estas respostas corretas foram

conseqüenciadas pelos comentários do experimentador (“Isso mesmo! Ana está jogando

bola”) e por uma ficha. As respostas incorretas não foram conseqüenciadas.

O teste verbal foi igual ao teste não verbal exceto que em todas as tentativas o

experimentador dizia “O que ele está fazendo?”.

No teste com antecedente verbal e não verbal (misturado), também foram

realizadas dez tentativas: (a)cinco tentativas com a ação jogando bola e com o antecedente

verbal e (b) cinco tentativas com a ação dormindo sem o antecedente verbal. As tentativas

foram randomizadas.
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Depois dos testes iniciais não verbais e misturados, três crianças aprenderam a

emitir o tato da ação dormindo e três da ação jogando bola.

Para o ensino das ações, enquanto o “ator” executava a ação, o experimentador

dava o modelo verbal “(nome do ator) está dormindo/jogando bola”. Quando a criança

repetia o modelo verbal, o experimentador respondia “Isso! Ana está dormindo/jogando

bola” e dava uma ficha. Depois da emissão de duas respostas corretas com o modelo

ecóico, o experimentador apresentava parte do modelo verbal (fading out do modelo verbal).

Depois do segundo passo de fading out, o modelo verbal deixou de ser dado e o

experimentador esperava 15 segundos para a criança emitir o tato independentemente da

presença e da ação do “ator”.

Caso a criança não emitisse resposta ou emitisse uma resposta incorreta em três

tentativas consecutivas, tanto nas tentativas com modelo verbal, quanto nas tentativas

independentes, o experimentador voltava para o modelo verbal anterior e repetia o

procedimento.

Os resultados mostraram que as crianças na condição do teste não verbal antes da

intervenção não emitiam nenhum tato, mas emitiram tatos em duas a cinco tentativas na

presença do estímulo verbal antecedente “O que ele está fazendo?” (condição de teste

misturado) antes da intervenção. A maioria dos participantes aprendeu a emitir tatos da

outra ação na ausência do estímulo antecedente verbal. Os dados indicam que para a

emissão de tatos de ação na ausência do estímulo verbal antecedente é necessário que haja a

aprendizagem de tatos de outras ações na ausência do estímulo verbal antecedente.

Um outro resultado importante neste estudo se refere ao fato de a aprendizagem

com o antecedente verbal não ser suficiente para estabelecer o tato de ações na ausência do

estímulo verbal antecedente.

Alguns dos participantes também não generalizaram a resposta de tatear para uma

nova ação. Segundo estes autores, os resultados indicam que a aprendizagem da resposta de

tatear ações na ausência do antecedente verbal não é suficiente para a emissão de tatos

diante de outras ações na ausência do estímulo verbal antecedente. Estes resultados

indicam ser necessário, para a generalização da resposta de tatear ações não treinadas, a

aprendizagem desta resposta sem o antecedente verbal, assim como a aprendizagem sob

controle do antecedente verbal.
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Apesar de as iniciações verbais entre as crianças não terem ocorrido nas sessões de

generalização na ausência do modelo textual, os modelos dos passos 4 e 5 de fading out

foram suficientes para promover o controle de estímulo para um novo local, professor,

momento e atividade. Os modelos textuais menos intrusivos não só produziram a

generalização para novos locais como também foi possibilitaram a emissão de respostas de

iniciação verbal na ausência da intervenção do professor. Assim sendo, o professor não se

tornou um estímulo importante para a interação das crianças. Além disso, as crianças

adaptaram o conteúdo de suas iniciações para uma nova situação.

Com a preocupação de investigar procedimentos que produzissem a variabilidade

das respostas verbais espontâneas, Romano (2005) realizou uma pesquisa que teve dois

objetivos: a) ensinar por meio de um procedimento de fading out do modelo verbal duas

crianças com desenvolvimento atípico a “iniciar interações verbais” com topografias

diferentes em três situações (situação de aula; situação de intervalo e situação de banheiro)

e b) avaliar se este procedimento produziria topografias de respostas variadas em relação às

topografias treinadas. Foi utilizado o delineamento de linha de base múltipla entre as três

situações.

Seis perguntas foram treinadas: três para a situação de aula (“A aula começou?”, “É

hora de aprender?” e “O que vamos fazer?”) e três para a situação de intervalo (“Chegou o

intervalo?”, “Acabou a aula?” e “Com o que vamos brincar?”). Nenhum treino ocorreu na

situação de banheiro. Para o treino das perguntas foram utilizados estímulos não verbais

(contexto de cada situação), uma ajuda visual (figuras diferentes que foram pareadas uma

com cada situação e retiradas da situação com um procedimento de fading out), um modelo

ecóico (no qual o experimentador emitia a resposta verbal que o participante deveria imitar)

e modelos intraverbais (o experimentador emitia parte da resposta verbal). O treino das

perguntas foi feito em três níveis de fading out de ajuda verbal (ajuda ecóica total, ajuda

intraverbal intermediária e ajuda intraverbal mínima), com três níveis de ajuda visual (figura

próximo do participante, figura entre o participante e o experimentador e figura próxima ao

experimentador). Os participantes foram submetidos ao procedimento com diferentes

níveis de ajuda ecóica e intraverbal para aprender três topografias diferentes de respostas e

com o objetivo de passar a emiti-las em ordem variada.

Durante as sessões de treino, procedimentos de correção (voltar para o nível de

ajuda anterior) foram realizados quando a criança não respondia à ajuda verbal em vigor.
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Assim, em muitas situações, o experimentador teve que voltar para o nível de ajuda

anterior. O treino se iniciava na situação de aula. As três perguntas foram ensinadas

simultaneamente. O mesmo procedimento, com outras topografias, foi realizado na

situação de intervalo. O critério para mudança do nível de ajuda variou de acordo com o

participante e com a situação de treino. Assim, por exemplo, na situação de intervalo, o

critério para mudança do nível de ajuda ocorreu de forma mais rápida que na situação de

aula.

Em virtude de o treino ter gerado repetições de uma mesma topografia, a autora

introduziu um procedimento, chamado pela autora Nível de ajuda IV, semelhante ao de

Carr et al (1983), para promover a variação na seqüência das respostas emitidas em uma

dada situação. Neste procedimento, quando o participante emitia a mesma topografia da

tentativa anterior, o experimentador não reforçava a resposta repetida e esperava até 20

segundos para a criança emitir uma topografia diferente. Caso a criança emitisse uma

topografia diferente, esta resposta era conseqüenciada com o comentário do

experimentador e a atividade ou brincadeira era iniciada.

Entretanto, se o participante continuasse a emitir a mesma topografia, o

experimentador perguntava “O que mais você pode dizer?”. Se mesmo após este estímulo

verbal o participante não emitisse uma topografia diferente, o experimentador voltava para

a Ajuda Intraverbal Mínima de uma outra topografia treinada.

Segundo a autora, o procedimento anteriormente citado (nível de ajuda IV) não

propiciou a variação das topografias emitidas. Em razão disso, um outro nível de ajuda foi

introduzido. Esse procedimento consistiu do treino de duas novas topografias: uma na

situação de aula e a outra na situação de intervalo.

 Os resultados mostraram que o procedimento foi efetivo para construir um

repertório de respostas independentes na situação de aula e de intervalo, já que a freqüência

destas respostas aumentou depois que a fase de intervenção foi introduzida. Também

revelaram que as crianças ficaram sob controle de estímulos discriminativos não verbais,

emitindo perguntas espontâneas e sob controle de reforçadores sociais. A autora constatou,

ainda, ter havido aumento da variabilidade da topografia das respostas, apesar da

constatação de que as crianças também emitiam falas estereotipadas (houve repetição de

uma mesma topografia). A emissão de topografias de respostas variadas só pode ser

aumentada depois da realização de muitas sessões treino e com os procedimentos de
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correção. Segundo a autora, o fortalecimento simultâneo de diferentes topografias de

respostas em um dado contexto foi uma variável importante para gerar a variabilidade

topográfica. Um outro resultado importante destacado pela autora se deu na situação de

banheiro, em que não houve treino e a ausência de respostas foi um padrão durante todas

as sessões. Tal fato revela a necessidade de se treinar diretamente às respostas verbais.

Sendo assim, o procedimento não promoveu generalização entre as situações.

Williams, Donley & Keller (2000) realizaram uma pesquisa para desenvolver um

procedimento para instalar em crianças com desenvolvimento atípico a resposta de iniciar

interações sociais a partir da emissão de perguntas. Estes pesquisadores ensinaram duas

crianças autistas de quatro anos de idade a fazerem perguntas sobre os objetos escondidos

em caixas.

O estudo envolveu o delineamento de linha de base múltipla sob as três formas de

perguntas treinadas. As formas de perguntas foram: 1- “O que é isso?” – para evocar a

resposta de nomeação do objeto pelo experimentador; 2- “Posso ver?” – para que o objeto

fosse mostrado e 3- “Posso pegar?” – para ter o objeto.  Foram realizadas sessões de linha

de base antes do início do treino. Os pesquisadores utilizaram um procedimento de fading

out do modelo verbal para instalar as perguntas. A primeira pergunta ensinada foi “O que é

isto?”. O experimentador segurava a caixa que continha o objeto e fazia um comentário

sobre o objeto escondido. Em seguida, dava o modelo verbal total “O que é isto?” para a

criança ecoar. Quando a criança repetia a pergunta, o experimentador falava o que havia

dentro da caixa e dava a caixa com o objeto para a criança brincar durante 20 segundos.

Em seguida, uma outra caixa era mostrada. Quando a criança repetia corretamente a

pergunta em duas tentativas consecutivas, o experimentador retirava parte do modelo a ser

ecoado, dizendo somente uma parte da pergunta.

O modelo verbal era reduzido gradualmente até que a criança perguntasse sem o

modelo verbal. Se a criança emitisse três respostas erradas consecutivas ou não falasse nada

depois de três segundos da apresentação da caixa, o experimentador dava o modelo verbal

completo para a criança repetir. Este procedimento foi realizado até que a criança ficasse

sob controle da caixa e não do modelo verbal do experimentador. Quando a criança falava

“O que é isso?” sem modelo toda vez que uma caixa lhe era apresentada em duas sessões

consecutivas, o treino da segunda topografia era iniciado. Quando a criança dizia “O que é

isto?” o experimentador falava o nome do objeto, mas não mostrava ou dava a caixa para a

criança. O experimentador então dava o modelo verbal para a criança repetir “Posso ver?”.
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Quando a criança repetia a pergunta corretamente, o experimentador dizia “Claro, você

pode ver!” e dava a caixa para a criança brincar durante 20 segundos. O procedimento de

retirada do modelo verbal e a eliminação do modelo seguiram o mesmo critério do treino

anterior. O treino da terceira topografia de resposta “Posso pegar?” iniciou como nos

outros dois treinos, porém quando a criança perguntava “O que é isto?” o experimentador

dizia o que havia dentro da caixa, mas não mostrava ou dava a caixa. Quando a criança

falava “Posso ver?” o experimentador mostrava o objeto sem entregar a caixa. Então, o

experimentador dava o modelo verbal para a criança repetir “Posso pegar?”. Quando a

criança repetia a pergunta corretamente o experimentador dizia “Claro, você pode pegar!” e

dava a caixa para a criança brincar durante 20 segundos. O procedimento de retirada e

eliminação do modelo verbal foi idêntico aos treinos anteriores. As sessões tiveram duração

de 10 minutos sendo apresentadas 18 caixas aproximadamente.

Sessões de teste de generalização ocorreram imediatamente após cada sessão de

treino em um outro local com a mãe, sendo que esta apresentava as caixas para criança da

mesma maneira que o experimentador, porém nenhum modelo verbal era fornecido. As

contingências de reforçamento durante as sessões de generalização correspondiam às

sessões de treino precedentes a elas – as contingências de reforçamento variaram de acordo

com o treino de cada topografia de pergunta. Os dados de generalização foram coletados

durante o treino de todas as topografias.

Sessões para verificar a manutenção da resposta de fazer perguntas foram realizadas

em dois momentos após o término do treino: para um participante a sessão de manutenção

ocorreu após 20 dias do encerramento do treino e, para a outra criança, depois de 11 meses

do final do treino.

Os resultados mostraram que durante a linha de base nenhuma criança emitia as

perguntas treinadas. Imediatamente após o treino ser iniciado, os participantes passaram a

emitir as perguntas treinadas. Resultados semelhantes também foram encontrados nas

situações de generalização e foram mantidos após 20 dias e 11 meses do treino ter

terminado. Durante a terceira fase – treino da pergunta “Posso pegar?” – a freqüência da

segunda pergunta “Posso ver?” diminuiu. Segundo os autores, a diminuição da freqüência

da segunda pergunta tem como fundamento o fato de na terceira fase todas as perguntas

receberem uma conseqüência natural diferente, ou seja, as duas primeiras perguntas

passaram a ter outras contingências de reforçamento diferentes das presentes durante a

instalação da pergunta – receber a caixa.
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 Apesar de o procedimento ter sido efetivo para instalar as três perguntas, os

autores afirmaram não ter clareza sobre as variáveis que estariam mantendo cada

topografia.

Para responder esta questão, três anos mais tarde, Williams, Pérez-González e Vogt

(2003) replicaram e ampliaram o estudo de Williams e colaboradores (2000). O propósito

do estudo foi analisar mais as variáveis que influenciam o comportamento de fazer

perguntas. Para os autores era importante saber se o procedimento usado para ensinar as

três perguntas permitiria estabelecer um repertório de três mandos, cada um sendo mantido

pelas próprias conseqüências em uma variedade de contextos. Estes autores tinham três

hipóteses: (a) as três perguntas teriam formado três formas de respostas de uma única

classe de resposta operante; (b) as três perguntas faziam parte de uma cadeia de respostas;

(c) cada pergunta estaria sendo mantida pelas próprias conseqüências específicas que

produzem. Os autores pretenderam identificar o quanto as formas de perguntas de

Williams e colaboradores (2000) poderiam ser emitidas nos contextos naturais e de que

maneira elas seriam emitidas (com ou sem variabilidade).

Assim como no estudo de Williams (2000), foram ensinadas as três topografias de

respostas sobre os objetos escondidos: a) “O que é isto?”; b) “Posso ver?” e c) “Posso

pegar?”. Uma vez instaladas as perguntas, os experimentadores manipularam duas

variáveis: a) o experimentador dizia “Não!” depois que a criança fazia a segunda pergunta

(“Posso ver?”) e b) foram introduzidos objetos desagradáveis. Segundo os autores, o

desempenho da criança deveria indicar se cada pergunta teria uma função operante distinta

ou, se as três respostas formariam uma única classe de resposta ou, ainda, se os três

operantes formariam uma seqüência de resposta.

Depois que os participantes atingiam o critério de aprendizagem de uma pergunta,

o experimentador não dava mais modelos verbais para esta pergunta, mesmo quando a

criança deixava de fazê-la. O experimentador conseqüenciava a resposta da criança de

acordo com o reforçador específico de cada pergunta. Assim, se a criança perguntasse

“Posso pegar?” antes de perguntar as primeiras duas perguntas o experimentador falava

“Pode pegar” e entregava a caixa.

Os resultados mostraram que o procedimento foi eficaz para ensinar em três

crianças com autismo a resposta de fazer perguntas sobre objetos escondidos.
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Segundo os autores, os dados demonstraram que as três perguntas estavam sendo

mantidas por conseqüências diferentes que foram mudadas ao longo das condições.

Devido à flexibilidade em responder de acordo com a variação do ambiente, o método de

ensino usado neste estudo demonstrou ser eficaz em ensinar crianças com autismo a

fazerem perguntas que se igualam às funções de perguntas feitas no cotidiano.

É possível identificar, nos estudos aqui destacados, a preocupação de investigar a

generalização das respostas verbais instaladas em situação de treino (maior controle das

variáveis) para situações mais naturais do cotidiano das crianças com desenvolvimento

atípico. A maioria dos estudos testa a generalização. No entanto, outros experimentos

treinam as mesmas respostas nas situações naturais.

Todos os estudos relatados apontam para os procedimentos que vêm sendo

estudados para produzir o comportamento verbal espontâneo em crianças com

desenvolvimento atípico. Estas pesquisas revelam que este comportamento não emerge

nestas crianças sem que treinos específicos sejam realizados.

Devido à importância deste repertório para a socialização, o presente estudo teve

por objetivo instalar em crianças com desenvolvimento atípico o repertório de iniciar

interações sociais, a partir de uma seqüência de perguntas e respostas que enfatiza a

importância tanto do repertório de ouvinte, quanto de falante para as “trocas” sociais

diárias. O estudo se propõe a responder, experimentalmente, três questões:

1) Um procedimento de fading out do modelo verbal é eficaz para instalar em

crianças com desenvolvimento atípico respostas de iniciar interações verbais, isto é, é eficaz

para colocar as respostas sob controle de estímulos discriminativos não verbais na ausência

de estímulos discriminativos verbais (Charlop, Schereibman e Thibodeau 1985).

2) Treinar diferentes topografias de respostas por meio de um procedimento de

fading out do modelo verbal produz variabilidade das respostas de iniciar interações verbais

nos contextos de treino?

3) As respostas instaladas a partir do procedimento de fading out ficam sob controle

de outros estímulos não verbais, outros ambientes e outras pessoas diferentes daquelas

presentes durante os treinos? O procedimento foi eficaz para a ocorrência da generalização

das respostas verbais.
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O primeiro objetivo do estudo pretendeu replicar o estudo de Williams, Donley e

Keller (2000). Contudo, ressalta-se que novas topografias de respostas foram introduzidas,

assim como a ordem do treino destas respostas foi modificada.

O segundo investigou os efeitos dos procedimentos sugeridos por Romano (2005)

sobre a produção de variabilidade de respostas. Assim como realizado pela autora, o

presente estudo treinou diversas topografias de respostas para verificar se tal procedimento

produz tanto a variação entre as respostas emitidas, quanto para produzir a emissão de

respostas não treinadas.

O terceiro objetivo avaliou a ocorrência da generalização das respostas que foram

instaladas em outros ambientes e com outros experimentadores.
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 MÉTODO

Participantes

O repertório verbal inicial dos participantes foi avaliado antes do início da pesquisa

por meio do teste The ABLLS3. O desempenho de cada participante está apresentado no

Anexo I.

Participaram do estudo três crianças com diagnóstico de autismo. D. com 7 anos,

T. com 8 anos de idade e L. com 9 anos de idade. Todas as crianças apresentavam as

habilidades de: nomear animais, objetos, cores, formas geométricas diante das figuras;

identificar animais, objetos, cores, formas geométricas quando o modelo era exposto junto

a mais dois estímulos comparação; emitir mandos tanto na presença, quanto na ausência do

estímulo reforçador; emitir tatos de animais ou personagens de desenhos animados diante

de livros ilustrativos ou filmes quando perguntado; ecoar diante de estímulos verbais.

Porém, nenhum possuía até o início da intervenção a habilidade de verbalizar frases

completas ou iniciar uma interação verbal na ausência de um estímulo verbal antecedente.

Os participantes L. e T. estudavam em uma escola onde recebiam quatro horas

diárias de atendimento com procedimentos que utilizavam tentativa discreta. O participante

D. recebia uma hora semanal de atendimento em análise do comportamento aplicada e

estudava em uma escola de ensino regular.

Os participantes emitiam alguns comportamentos nestas situações de atendimento.

Com relação aos excessos comportamentais, D. apresentava alguns

comportamentos auto-estimulatórios, tais como ranger os dentes, flaping (movimentos de

balançar as mãos para cima) e também emitia risadas durante algumas atividades que estava

participando. Assim, por exemplo, ria durante um procedimento de emparelhamento por

identidade, na situação de escovar os dentes, de comer à mesa, entre outras.

                                                
3 The Assessment of  Basic Language and Learning Skills.
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A. apresentava comportamentos auto-estimulatórios como flaping, bem como emitia

gritos e batia no professor com a função de esquiva da atividade que estava fazendo. Assim

agia, por exemplo, no momento que retornava para a sala de atividades.

T. apresentava comportamentos de esquivas das atividades de ensino, tais como, se

jogar no chão, chorar.

Os responsáveis pelas crianças assinaram um termo de consentimento, apresentado

no Anexo II, autorizando a participação na pesquisa.

Local

Para D. as sessões foram realizadas na sala de uma clínica com 9m2, local onde

recebia atendimento comportamental. Nesta sala havia uma mesa com duas cadeiras,

armário com brinquedos dentro, um sofá e duas poltronas.

L. e T. receberam o treino na sala de aula da escola onde estudavam, com 2m2. Na

sala de aula havia uma mesa com duas cadeiras. Fixado à parede havia um mural com

figuras que descrevem a rotina da escola.

Material

20 caixas de diferentes cores, formas e tamanhos e 30 sacos de diferentes cores e

tamanhos, contendo em seu interior itens de preferência do participante (150 brinquedos),

de modo que as crianças não conseguiam vê-los. (A lista dos brinquedos está apresentada

no Anexo IV).

Folha de registro dos comportamentos verbais e não verbais4, emitidos durante as

sessões de treino e teste (ver Anexo III).

Filmadora e cronômetro.

                                                
4 Segundo Carr e Kologinsky (1983) e Risley e Wolf (1968), um dos efeitos da generalização das respostas
verbais funcionais é a incompatibilidade com outras classes de respostas. Desta maneira, se um
comportamento X produz um reforçador mais forte que o comportamento Y, então a freqüência do
comportamento X aumentará e a de Y diminuirá. Os dados destas pesquisas mostraram que, após a instalação
de respostas verbais funcionais em crianças com desenvolvimento atípico, houve uma diminuição na
freqüência dos comportamentos de auto-estimulação.
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Procedimento

Teste de preferência

Antes de ser iniciada cada sessão de linha de base, de treino ou de generalização, o

participante realizava um teste de preferência.

 O experimentador apresentava sete brinquedos em ordem randômica para a

criança, colocando-os sobre uma mesa lado a lado. Então, o experimentador dava a

instrução “Escolha um” ou “Qual destes você quer?”. A resposta de escolha foi definida

como sendo o comportamento de pegar um brinquedo. A criança podia brincar durante

aproximadamente 20 segundos com o brinquedo escolhido. Decorrido os 20 segundos, o

experimentador retirava o brinquedo escolhido, alterava a posição dos outros brinquedos e

dava a instrução para o participante escolher mais um brinquedo. Este procedimento foi

repetido até que todos os brinquedos fossem escolhidos ou até que o participante não

emitisse a resposta de escolha em até 15 segundos, contatos a partir da instrução.

O experimentador realizava esta avaliação no mínimo três vezes para conseguir os

20 brinquedos de preferência que seriam usados durante uma sessão.

Controle experimental

Para a avaliação do procedimento utilizou-se o delineamento de linha de base

múltipla através das nove respostas que foram instaladas.
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Tabela 1: Curso de uma sessão experimental

Fases

1º elo da cadeia

2º elo da cadeia

3º elo da cadeia

1ª Fase

Linha de base

Linha de base

Linha de base

Linha de base

Linha de base

Treino da topografia 3A “Quero pegar!”

2ª Fase

Linha de base

Linha de base

Treino da topografia 3B “Dá para mim?”

Linha de base

Linha de base

Treino de variabilidade I das topografias 3A e 3B

Linha de base

Treino da topografia 2A “Posso ver?”

Treino de variabilidade I 3A e 3B
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3ª Fase

Linha de base

Treino da topografia 2B “Mostra o brinquedo?”

Treino de variabilidade I 3A e 3B

Linha de base

Treino de variabilidade I das topografias 2A e 2B

Treino de variabilidade I 3A e 3B

Treino da topografia 1A “O que é isto?”

Treino de variabilidade I das topografias 2A e 2B

Treino de variabilidade I 3A e 3B

4ª Fase

Treino da topografia 1B “Qual é o brinquedo?”

Treino de variabilidade I das topografias 2A e 2B

Treino de variabilidade I 3A e 3B

Treino de variabilidade I das topografias 1A e 1B

Treino de variabilidade I das topografias 2A e 2B

Treino de variabilidade I 3A e 3B

Treino de variabilidade I das topografias 1A e 1B

Treino de variabilidade I das topografias 2A e 2B

Treino de variabilidade II da topografia 3C “Posso brincar?”

5ª Fase
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Treino de variabilidade I das topografias 1A e 1B

Treino de variabilidade II da topografia 2C “Quero olhar!”

Treino de variabilidade I 3A, 3B e 3C

Treino de variabilidade II da topografia 1C “Com o que vamos brincar?”

Treino de variabilidade I 2A, 2B e 2C

Treino de variabilidade I 3A, 3B e 3C

6ª Fase

Treino de variabilidade I 1A, 1B e 1C

Treino de variabilidade I 2A, 2B e 2C

Treino de variabilidade I 3A, 3B e 3C

Procedimento Geral

Os itens selecionados pela criança no teste de preferência foram colocados no

interior de cada uma das caixas ou sacos sem que ela os visse. Estas caixas e sacos foram

utilizados nas tentativas de linha de base, de treino e de generalização.

No local onde as sessões aconteceram, as crianças ficavam sentadas em uma cadeira

de frente para o experimentador.  Uma sacola contendo as caixas e os sacos ficavam atrás

do experimentador.

O procedimento consistiu em treino de uma cadeia de respostas, tendo sido

instaladas nove respostas verbais. Para cada elo da cadeia três topografias foram treinadas.

As frases relativas ao 1º elo: (1A) “O que é isto?”; (1B) “Qual é o brinquedo?” e (1C) “Com

o que vamos brincar?”. As relativas ao 2º elo foram: (2A) “Posso ver?”; (2B) “Mostra o
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brinquedo?” e (2C) “Quero olhar!”. As relativas ao 3º elo foram: (3A)“Quero pegar!” ; (3B)

“Dá para mim?” e (3C) “Posso brincar?”.

O treino foi iniciado com as topografias do 3º elo da cadeia (topografias “Quero

pegar” e “Dá para mim”). Depois de instaladas estas duas topografias do 3º elo, o treino

das topografias do 2º elo cadeia foi iniciado (topografias “Posso ver” e “Mostra o

brinquedo”). E por último, foram treinadas as topografias do 1º elo da cadeia (topografias

“O que é isto” e “Qual é o brinquedo”).

As topografias do 3º elo da cadeia tinham como condição antecedente o estímulo

visual (brinquedo fora da caixa). A conseqüência contingente à emissão das respostas deste

grupo foi o acesso ao brinquedo.

As topografias do 2º elo da cadeia tinham como condição antecedente o estímulo

visual (caixa ou saco) e um estímulo verbal (nomeação do brinquedo escondido). A

conseqüência contingente à emissão das respostas deste grupo foi a visualização do

brinquedo.

As topografias do 1º elo da cadeia tinham como condição antecedente o estímulo

visual (caixa ou saco) e um estímulo verbal (comentário do experimentador sobre o

brinquedo escondido).

O esquema apresentado a seguir descreve a cadeia treinada.

Inserir figura Power Point



Condição antecedente            Resposta                    Conseqüência

Caixa ou saco

com

brinquedo

+

Comentário do

experimentado

r sobre o

brinquedo

escondido

1A “O que é

isto?”

Ou

1B “Qual é o

brinquedo?”

Ou

1C “Com o

que vamos

brincar?”

Nome do

brinquedo

+

Caixa

S ant            Resposta          Conseqüência

2A “Posso

ver?”

Ou

2B “Mostra o

brinquedo?”

Ou

2C “Quero

olhar!”

Experimentador tira o

brinquedo da caixa

Condição antecedente           Resposta           Conseqüência

3A “Quero

pegar!”

Ou

3B “Dá para

mim?”

Ou

3C “Posso

brincar?”

Experimentador dá o

brinquedo

Primeiro elo                                                          Segundo elo                                       Terceiro elo

Seqüência da cadeia de respostas

37
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Todas as fases envolveram testes de Linha de Base e treino.

Na condição de Linha de Base, uma sessão contendo dez tentativas de teste foi

realizada. Na condição de treino as sessões tiveram, na maioria das vezes, 20 tentativas de

treino. Uma tentativa iniciava com a apresentação de uma caixa/saco e era encerrada

quando uma nova caixa era apresentada. Houve algumas situações em que a sessão

necessitou ser interrompida antes que fossem realizadas todas as tentativas de treino, em

razão dos compromissos das crianças dentro da escola, ou, no caso do participante D., o

encerramento da sessão de atendimento. Mais de uma sessão poderia ocorrer no mesmo

dia. Quando isso acontecia, um intervalo de aproximadamente 15 minutos foi realizado

entre as sessões.

Já durante o treino de variabilidade I, cada sessão conteve 30 tentativas de treino.
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A segunda fase do procedimento envolveu o treino das topografias 3A e 3B. A

terceira fase consistiu no treino das topografias 2A e 2B e a quarta fase envolveu o treino

das topografias 1A e 1B. As topografias A e B de cada elo foi treinada uma de cada vez,

sendo a que primeira a ser treinada foi a topografia A.

Procedimento de instalação das respostas verbais

1ª Fase: Linha de base

Uma sessão de Linha de Base antes do início do treino da topografia “Quero

pegar!”  foi realizada para avaliar se a criança emitia as topografias relativas aos três elos da

cadeia. Sentado com a criança, o experimentador pegava um saco contendo um brinquedo

escondido. Passados 20 segundos, sem que a criança emitisse a classe de resposta do 1º elo

a ser instalada, o experimentador fazia um comentário sobre o brinquedo escondido –

“Nossa! Que brinquedo legal!” – sem mostrá-lo para a criança. Passados mais vinte

segundos, sem que a classe de resposta do 2º elo a ser instalada fosse emitida, o

experimentador retirava de dentro do saco o brinquedo. Passados outros 20 segundos, sem

que a classe de resposta do 3º elo fosse emitida, o experimentador pegava um novo saco

contendo um outro brinquedo escondido. O procedimento procedeu da mesma forma até

que fossem mostrados para a criança 10 sacos.

As respostas verbais e de auto-estimulação foram registradas durante a sessão de

linha de base.

Os participantes foram selecionados para o estudo por não terem emitido nenhuma

topografia da classe de resposta a ser instalada durante as 10 tentativas de Linha de Base.

2ª Fase: Treino das topografias do primeiro grupo (a) “Quero pegar” e (b) “Dá para mim?”.
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Nesta fase do procedimento duas respostas foram treinadas. Enquanto as duas

topografias do 3º elo estavam sendo treinadas, o procedimento de linha de base foi

mantido para as topografias do 1º e 2º elos.

O experimentador segurava a caixa/saco, sem mostrar para a criança o brinquedo

escondido em seu interior, e fazia um comentário sobre o objeto escondido, como por

exemplo, “Nossa, que legal!” (linha de base para avaliar a ocorrência das topografias do 1º

elo). Em seguida, o experimentador dava o modelo verbal total “Quero pegar?” para a

criança ecoar. Se a criança não ecoasse a frase em 10 segundos, a tentativa era considerada

como erro e uma nova caixa/saco era apresentada da mesma maneira.

Quando o participante ecoava a frase após o modelo do experimentador, este dizia

“Tudo bem!” ou “Sim” e dava a caixa com o item para a criança, permitindo que ela

brincasse por 20 segundos. Decorrido os 20 segundos, uma nova tentativa era iniciada com

a apresentação de uma outra caixa/saco com um outro brinquedo escondido.

Quando a criança ecoava a frase corretamente a partir do modelo verbal total do

experimentador em três tentativas consecutivas, o experimentador retirava o modelo ecóico

total e dava o primeiro modelo verbal parcial (“Quero...” – MP1). A Tabela 2 apresenta os

passos de fading out para cada topografia de cada fase.

Tabela 2: Passos de fading out para as diferentes topografias de perguntas e respostas dadas pelo experimentador em cada passo.

Topografia da
pergunta

Condição Antecedente
Resposta do
participante.

Resposta do experimentador.

-Estímulo visual: brinquedo

-“Quero pegar!” (Modelo verbal total – MT)
“Quero pegar!”

“Tudo bem!” ou “Sim” ou
“Claro” e dá a caixa para a

criança.

 “Quero...” (Modelo Parcial 1 – MP1) “Quero pegar!” Idem ao anterior

 “Quero pegar?”
3A

 “Que...” (Modelo Parcial 2 – MP2) “Quero pegar!” Idem ao anterior

“Dá para mim?”
3B

-Estímulo visual: brinquedo

“Dá para mim?” (MT)
“Dá para mim?”

“Claro que eu dou!” e entrega a
caixa para a criança.
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 “Dá para...” (MP1) “Dá para mim?” Idem ao anterior.

 “Dá ...” (MP2) “Dá para mim?” Idem ao anterior.

-Estímulo visual: brinquedo

-Estímulo verbal: nomeação do brinquedo

“Posso ver?” (MT)

“Posso ver?”
“Claro! Você pode ver!” e mostra

a caixa para a criança

“Posso v...” (MP1) “Posso ver?” Idem ao anterior

 “Posso ver?” 2A

“Posso ...” (MP2) “Posso ver?” Idem ao anterior

-Estímulo visual: brinquedo

-Estímulo verbal: nomeação do brinquedo

“Mostra o brinquedo?” (MT)

“Mostra o brinquedo?”
“Está bem!” e mostra a caixa para

a criança.

“Mostra o ...” (MP1) “Mostra o brinquedo?” Idem ao anterior.

“Mostra o
brinquedo?” 2B

“Mostra ...” (MP2) “Mostra o brinquedo?” Idem ao anterior

-Estímulo visual: brinquedo

-Estímulo verbal: comentário sobre o brinquedo

“O que é isto?” (MT)

“O que é isto?” “Isto é um ______.”

“O que ...” (MP1) “O que é isto?” Idem ao anterior.

“O que é isto?” 1A

“O ...” (MP2) “O que é isto?” Idem ao anterior.

-Estímulo visual: brinquedo

-Estímulo verbal: comentário sobre o brinquedo

“Qual é o brinquedo?” (MT)

“Qual é o brinquedo?” “É um _____.”

“Qual é o ...” (MP1) “Qual é o brinquedo?” Idem ao anterior.

“Qual é o
brinquedo?” 1B

“Qual...”(MP2) “Qual é o brinquedo?” Idem ao anterior.

Quando a criança emitia a frase completa corretamente a partir do modelo

“Quero...” do experimentador, em três tentativas consecutivas, este passava para o passo

seguinte do fading out, dando uma parte ainda menor do modelo, o modelo verbal parcial2

(“Que...” – MP2). O mesmo critério foi utilizado para passar para a próxima condição, em

que o experimentador apresentava a caixa, sendo que a criança deveria emitir a frase

“Quero pegar!”, sem que lhe fosse dado qualquer modelo verbal. Esta resposta foi

chamada de independente.

Quando a criança emitia duas respostas erradas consecutivas, o experimentador

voltava para o passo anterior do fading out do modelo verbal parcial. O procedimento era
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repetido a partir do nível em que voltou até que a criança emitisse a resposta sob controle

da caixa/saco e não do modelo verbal do experimentador.

Quando a criança emitia três respostas consecutivas corretamente sem o modelo

verbal, o treino da 2ª topografia deste elo era iniciado com o mesmo procedimento até que

emitisse a frase “Dá para mim?” independentemente.

Depois de o treino ter sido concluído para as duas topografias do 3º elo, o treino de

variabilidade I das topografias deste elo foi iniciado.

Treino de variabilidade das topografias treinadas

Ao final de cada fase, quando as duas topografias haviam sido instaladas, uma

sessão com 30 tentativas foi realizada para que a criança emitisse as diferentes topografias

em cada tentativa.

As tentativas foram realizadas como descritas anteriormente, porém quando o

participante emitia uma mesma topografia de resposta em duas tentativas consecutivas, o

experimentador dava o modelo parcial 2 da resposta que não havia sido emitida para a

criança emitir e, caso respondesse corretamente, o brinquedo era dado para a criança. Caso

não respondesse à topografia variada, a resposta era considerada errada e uma nova

tentativa era iniciada.

3ª Fase: Treino da topografia (a) “Posso ver?” e (b) “Mostra o brinquedo?”.

Na terceira fase do procedimento, duas topografias do 2º elo foram treinadas uma

de cada vez.

Esse treino se iniciou depois que as duas topografias do 3º elo foram instaladas.

Nesta fase, a sessão era iniciada no 1º elo da cadeia, com o procedimento utilizado

na fase de Linha de base para este elo. A seguir, iniciava-se o procedimento de treino por

meio de fading out da topografia “Posso ver?” do 2º elo da cadeia. Esse procedimento teve
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as mesmas características do anterior. O experimentador mostrava a caixa/saco e dava o

modelo verbal “Posso ver?” para a criança repetir. Depois de a criança repetir corretamente

a pergunta, o experimentador respondia “Claro que você pode ver!” e mostrava o objeto.

O experimentador, então esperava 10 segundos para a criança perguntar “Quero pegar!” ou

“Dá para mim?” (topografias do 3º elo). Caso a criança emitisse a resposta, o

experimentador entregava a caixa/saco permitindo o acesso por 20 segundos.

Assim como foi descrito no treino da segunda fase, os procedimentos de fading out

do modelo ecóica, eliminação do modelo, procedimento de correção do treino e o critério

para a mudança para o treino da topografia B foram os mesmos. Os passos de fading out

dessa fase são apresentados na tabela 2, topografias “Posso ver?” e “Mostra o brinquedo?”.

Durante o treino das topografias do 2º elo, o treino de variabilidade I foi realizado

para as duas topografias do 3º elo anteriormente treinadas.

Terminado o treino da topografia B “Mostra o brinquedo?” iniciava-se o treino de

variabilidade I das topografias 2A e 2B.

4ª Fase: Treino da topografia (a) “O que é isto?” e (b) “Qual é o brinquedo?”

Na quarta fase do procedimento, duas respostas foram treinadas, sendo uma de

cada vez.

Depois que as duas topografias do 2º elo da cadeia foram instaladas, iniciava-se o

treino das topografias do 1º elo. O procedimento de fading out e eliminação do modelo

verbal como os descritos nas respostas anteriormente treinadas. O experimentador iniciava

mostrando a caixa para a criança e, em seguida, escondendo-a atrás de seu corpo. Esta

alteração no procedimento foi feita para que o estímulo visual antecedente fosse diferente

do 2º elo. Logo após esconder a caixa, o experimentador fornecia o modelo verbal para a

criança repetir “O que é isto?”. Quando a criança ecoava a pergunta corretamente, o

experimentador respondia “É um ______” e, então, o experimentador esperava 20

segundos para a criança perguntar “Mostra o brinquedo?” ou “Posso ver?”.   Depois de a

criança emitir a pergunta corretamente, o experimentador falava “Sim!” e mostrava o item

escondido. O experimentador esperava mais 20 segundos para a criança dizer “Quero

pegar!” ou “Dá para mim?”. Depois que a criança emitia corretamente uma das duas
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perguntas, o experimentador entregava a caixa para a criança permitindo o acesso por 20

segundos. Os passos de fading out dessa fase são apresentados na tabela 2, topografias “O

que é isto?” e “Qual é o brinquedo?”.

Quando a criança emitia três respostas consecutivas corretamente sem o modelo

verbal, o treino da segunda topografia do 1º elo era iniciado.

Da mesma maneira que o treino dos outros elos da cadeia, após concluído o treino

de ambas as topografias deste elo, o treino de variabilidade I destas respostas era iniciado.

5ª. Fase: Treino de variabilidade II com as novas topografias “Posso brincar?” (3C); “Quero olhar!”

(2C) e “Com o que vamos brincar?” (1C).

Esta fase foi introduzida com o objetivo de verificar se a introdução do treino de

uma nova topografia promoveria a variabilidade das respostas emitidas pelos participantes.

Depois que o treino de variabilidade I das topografias do 1º elo foi completado,

iniciou-se o treino da topografia 3C.

O procedimento de fading out e eliminação do modelo foram feitos como os

descritos nas respostas anteriores, porém quando o experimentador mostrava a caixa para a

criança, esperava 20 segundos para a criança falar “O que é isto?” ou “Qual é o

brinquedo?”. Quando a criança emitia uma destas duas topografias, o experimentador

respondia “É um ______” e, então, esperava 20 segundos para a criança perguntar “Mostra

o brinquedo?” ou “Posso ver?”.

 Depois de a criança emitir a pergunta corretamente, o experimentador falava

“Sim!” e mostrava o item escondido. Imediatamente depois de mostrar o brinquedo para a

criança, o experimentador falava para a criança repetir “Posso brincar?”. Caso a criança

emitisse as outras duas topografias do 3º elo (“Quero pegar!” e “Dá para mim?”) enquanto

a topografia 3C estava sendo treinada, essas topografias não eram conseqüenciadas e a

resposta era considerada como errada. Depois de instalada esta topografia, iniciou-se o

treino da topografia “Quero olhar!”. O experimentador mostrava a caixa para a criança e

esperava esta falar “O que é isto?” ou “Qual é o brinquedo?”. Quando a criança emitia uma

dessas topografias, o experimentador dizia o que havia na caixa/saco e falava “Quero

olhar!” para a criança repetir. Depois de a criança repetir corretamente a pergunta, o
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experimentador respondia “Olha!” e mostrava o objeto. O experimentador esperava 10

segundos para a criança perguntar “Quero pegar!” , “Dá para mim?” ou “Posso brincar?” e

assim o experimentador entregava a caixa/saco permitindo o acesso por 20 segundos.

Atingido o critério de aprendizagem desta topografia, o treino da 3ª topografia do

1º elo “Com o que vamos brincar?” foi iniciado.

O experimentador mostrava a caixa para a criança e falava para a criança repetir

“Com o que vamos brincar?”. Quando a criança ecoava a pergunta corretamente, o

experimentador respondia “Vamos brincar com ______” e, então, o experimentador

esperava 20 segundos para a criança perguntar “Mostra o brinquedo?”, “Posso ver?” ou

“Quero olhar!”.  Depois de a criança emitir a pergunta corretamente, o experimentador

falava “Sim!” e mostrava o item escondido. O experimentador esperava mais 20 segundos

para a criança dizer “Quero pegar!”, “Dá para mim?” ou “Posso brincar?”. Depois que a

criança emitia corretamente uma das três perguntas, o experimentador entregava a caixa

para a criança permitindo o acesso por 20 segundos.

Quando a criança emitia em três tentativas consecutivas a resposta “Com o que

vamos brincar?”, sem nenhum modelo verbal, o treino de variabilidade I de todas as

topografias era iniciado da mesma maneira realizada ao final da instalação de cada elo da

cadeia. As respostas independentes só eram conseqüenciadas quando variadas em relação à

topografia emitida na tentativa anterior. Exigia-se que a criança emitisse estas respostas

variadas nos três elos da cadeia. Assim como os outros treinos de variabilidade I uma

sessão com 30 tentativas de treino era realizada.

Variáveis mensuradas

Respostas corretas: (a) respostas verbais emitidas sob controle de um estímulo

discriminativo não verbal (um objeto) na ausência de um estímulo discriminativo verbal. (b)

respostas verbais de completar as respostas parcialmente apresentadas pelo experimentador

nos passos do procedimento de fading out.

Respostas erradas: diante do modelo verbal dado pelo experimentador, não ecoá-lo

corretamente ou não emitir nenhuma resposta verbal depois de decorrido 10 segundos da

apresentação da caixa/saco. As respostas incorretas foram registradas.
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Mensuração e Concordância entre observadores

Em todas as sessões foram feitas gravações de imagem e som.

O experimentador e um observador tinham uma folha de registro para anotar as

respostas do participante (ver Anexo III).

Os registros do experimentador e do observador foram comparados em 20 sessões.

Generalização

O mesmo procedimento que foi descrito no item de linha de base foi realizado

novamente por um outro experimentador que conduziu as sessões de generalização.

Depois de instaladas as nove topografias de respostas iniciou-se os testes de

generalização. Duas sessões de teste foram realizadas: (1) um segundo experimentador

conduziu esta sessão de teste para verificar se as respostas instaladas na fase de treino

seriam emitidas na presença deste novo experimentador e (2) o teste foi conduzido pelo

experimentador presente em todo treino em um outro ambiente (parquinho da escola onde

estudam) para verificar se as respostas instaladas durante as sessões de treino seriam

emitidas nessa situação.
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RESULTADOS

Os resultados serão apresentados individualmente e, a após a análise

individualizada, serão comparados entre os participantes.

Participante D.

A aprendizagem de diferentes topografias de respostas verbais envolveu o ensino

de uma cadeia de respostas contendo três elos. Três topografias diferentes foram instaladas

em cada elo da cadeia. O treino foi iniciado pelo último (terceiro elo) composto das

topografias “Quero pegar!” (3A), “Dá para mim?” (3B) e “Posso brincar?” (3C). No

segundo elo foram treinadas as topografias “Posso ver?”(2A), “Mostra o brinquedo?”(2B) e

“Quero olhar!” (2C). O primeiro elo consistiu no treino das topografias “O que é isto?”

(1A), “Qual é o brinquedo?”(1B) e “Com o que vamos brincar?” (1C).

Primeiro foram treinadas duas topografias de cada elo. Depois de instaladas as duas

topografias dos três elos da cadeia, a terceira topografia foi introduzida em cada elo.

Foram realizadas 19 sessões de treino para o participante D, a fim de que toda a

cadeia de respostas fosse aprendida.

 A Figura 1 mostra o número acumulado de respostas, independentes das

topografias treinadas em cada elo da cadeia, durante as sessões experimentais.

O gráfico superior da figura 1 indica o número acumulado de respostas

independentes das topografias treinadas “Quero pegar!” (3A), “Dá para mim?” (3B),

“Posso brincar?” (3C) e das topografias não treinadas que ocorreram durante as tentativas

de linha de base e sessões de treino.

Como pode ser visto, durante a sessão de linha de base, nenhuma resposta das

topografias dos elos da cadeia a ser instalada foi emitida. Depois de três sessões de treino

da topografia “Quero pegar!”, o participante D. passou a emiti-la independentemente. O

número de respostas independentes dessa topografia aumentou imediatamente após o

critério de aprendizagem ter sido atingido e, como indicado, depois de instalada iniciou-se

o treino da topografia “Dá para mim?” (3B). Diferentemente do treino anterior, foi

necessária somente uma sessão de treino para o participante emiti-la independentemente.
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Figura 1: Número acumulado de respostas independentes das topografias
de cada elo emitidas durante todas as sessões experimentais do participante

D.
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Como representado no gráfico, muitas respostas da topografia “Quero pegar!” e da

topografia “Dá para mim?” foram emitidas durante as sessões experimentais. Ao total

foram emitidas, respectivamente, 137 e 148 respostas independentes. Até a 16ª sessão,

referente ao treino de variabilidade I do 1º elo da cadeia, a curva das respostas da

topografia “Quero pegar!” prevaleceu mais inclinada. Além destas duas topografias

treinadas, algumas respostas independentes não treinadas foram emitidas durante o treino

da topografia “Quero pegar!” e da topografia “Dá para mim?”.

Depois de atingido o critério de aprendizagem para esta topografia, o treino de

variabilidade I foi realizado na 9ª sessão para as duas topografias do 3º elo instaladas. Nesse

treino, as respostas foram reforçadas quando variavam suas topografias em relação à

resposta anterior; em outras palavras, quando o participante emitiu em duas tentativas

consecutivas uma mesma topografia, o brinquedo não era fornecido.  A entrega do

brinquedo somente ocorria quando a topografia era diferente em relação à anterior.

Durante este treino foram emitidas poucas respostas independentes da topografia

“Dá para mim?”. Entretanto, respostas independentes da topografia “Quero pegar!” foram

emitidas em quase todas as tentativas de treino realizada nessa sessão.

Nas sessões referentes ao treino das topografias dos outros elos da cadeia, tanto a

topografia “Quero pegar!” como a “Dá para mim?” foram emitidas independentemente.

Entretanto, houve um predomínio inicial da topografia “Quero pegar!” (3A). Respostas

independentes da topografia “Dá para mim?” aumentaram a partir do treino de

variabilidade I das topografias do 2º elo (na 14ª sessão).

Depois de instaladas as duas topografias de cada elo da cadeia, um novo treino de

variabilidade foi proposto – treino de variabilidade II – em que uma nova topografia foi

introduzida em cada elo. Na sessão 17, a topografia “Posso brincar?” (3C) foi introduzida

no 3º elo da cadeia. Observou-se uma redução no número de tentativas de treino

necessárias para a aprendizagem. Esta topografia foi treinada na mesma sessão em que o

treino da topografia seguinte foi realizado.

Atingido o critério de aprendizagem, o participante D. passou a emitir com mais

freqüência essa topografia do 3º elo da cadeia (“Posso brincar?”) até a 20ª sessão. É

importante destacar, ainda, que, a partir do treino de variabilidade II, respostas

independentes não treinadas também foram emitidas.
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A última sessão de treino ocorreu na 21ª sessão para o participante D. Nesta sessão

foi feito o treino de variabilidade I de todas as topografias instaladas. Nota-se que o

número de respostas de todas as topografias treinadas e não treinadas do 3º elo aumentou.

No gráfico do meio da Figura 1, é apresentado o número acumulado de respostas

independentes das topografias do 2º elo da cadeia: “Posso ver?” (2A), “Mostra o

brinquedo?” (2B), “Quero olhar!” (2C) e de topografias não treinadas relativas a este elo.

A partir da 11ª sessão o treino de duas topografias do 2º elo da cadeia (“Posso ver?”

e, a seguir, “Mostra o brinquedo?”) foi iniciado. Durante o treino desse elo (2º), as

topografias “Posso ver?” e “Mostra o brinquedo?” eram seguidas pelas topografias de

respostas do 3º elo anteriormente treinadas (“Quero pegar!” e “Dá para mim?”). Neste

momento do procedimento, o experimentador colocava a caixa na frente da criança e fazia

um comentário sobre o brinquedo escondido. Passados 10 segundos da apresentação do

brinquedo, o experimentador dizia o nome do objeto. Em seguida, dava o modelo das

topografias do 2º elo da cadeia para a criança repetir. Ao ser repetido, o experimentador

conseqüenciava a resposta mostrando o brinquedo e, então, a criança emitia as topografias

do 3º elo da cadeia, após as quais o brinquedo era entregue.

Em uma única sessão, as topografias “Posso ver?” e “Mostra o brinquedo?” foram

instaladas; em outras palavras, um número menor de tentativas de treino foi necessário para

que ambas as topografias fossem instaladas.

Diferentemente das respostas do 3º elo, neste elo (2º) houve a prevalência de

respostas independentes (ta faltando algo) uma das topografias. Foram emitidas 156

respostas independentes da topografia “Mostra o brinquedo?”, 63 da topografia “Posso

ver?” e 35 da topografia “Quero olhar!” durante todo o treino. O número de respostas não

treinadas desse elo foi menor em relação às respostas independentes não treinadas do elo

anterior. Até o final do treino, 11 respostas de topografias não treinadas foram emitidas

pelo participante.

Como indicado no gráfico do meio, este participante emitiu mais respostas da

topografia “Mostra o brinquedo?” do que da topografia “Posso ver?”, durante todo o

procedimento.
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O treino de variabilidade I das topografias desse elo (2º) foi realizado na sessão 14,

após a topografia “O que é isto?” (1A) ter sido instalada. Nessa sessão e nas posteriores, o

número de respostas de ambas as topografias do 2º elo treinadas aumentou.

Diferentemente da topografia “Mostra o brinquedo?”, em algumas sessões de

treino, respostas independentes da topografia “Posso ver?” deixaram de ser emitidas. Tal

fato ocorreu durante o treino das topografias “Quero olhar!” (mesmo elo da cadeia) e

“Com o que vamos brincar?”. É importante destacar que quando uma topografia de um elo

estava sendo treinada, esperava-se que as outras do mesmo elo deixassem de ser emitidas.

Na 17ª sessão, foi iniciado o treino da terceira topografia do elo referente ao treino

de variabilidade II (topografia “Quero olhar!” 2C). O participante atingiu o critério de

aprendizagem em uma única sessão de treino, tal como ocorrido com as duas outras

topografias do elo. Imediatamente após terem sido instaladas, respostas independentes

desta topografia não mais deixaram de ser emitidas até o final do procedimento.

Além de respostas da topografia “Quero olhar!”, este participante também emitiu

mais respostas não treinadas após o treino de variabilidade II ter sido introduzido. Assim

como ocorrido com as topografias do 3º elo, na última sessão de treino – treino de

variabilidade I – um número maior de respostas treinadas e não treinadas deste elo da

cadeia foi emitido.

No gráfico inferior da Figura 1, é mostrado o número acumulado de respostas

independentes das topografias do 1º elo da cadeia: “O que é isto?” (1A), “Qual é o

brinquedo?” (1B),  “Com o que vamos brincar?” (1C) e de respostas não treinadas.

A curva com mais respostas independentes emitidas se refere à da topografia “O

que é isto?”. Verificou-se que 95 respostas independentes dessa topografia foram emitidas.

Essa topografia foi a primeira a ser treinada e, como já mencionado, o treino de

variabilidade I das topografias do 2º elo a incluiu. Tal fato pode ter gerado um

fortalecimento dessa topografia.

O treino da 1ª topografia do elo (“O que é isto?”) foi iniciado na 11ª sessão. O

participante passou a emitir respostas independentes dessa topografia na 13ª sessão.

Mesmo durante o treino da 2ª topografia do elo (“Qual é o brinquedo?”), respostas

independentes da topografia “O que é isto?” continuaram a ser emitidas. Durante as

sessões do treino da 3ª topografia do elo (1º), referente ao treino de variabilidade II, a
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topografia “O que é isto?” deixou de ser emitida até a penúltima sessão de treino (20ª

sessão).

O início do treino da 2ª topografia -“Qual é o brinquedo?” - ocorreu na 15ª sessão e

respostas independentes desta topografia passaram a ser emitidas já na primeira sessão de

treino. No total, 35 respostas independentes dessa topografia foram emitidas.  Depois do

treino de variabilidade I, menos respostas da topografia “Qual é o brinquedo?” foram

emitidas independentemente.

A última topografia do 1º elo da cadeia - “Com o que vamos brincar?” –  foi

introduzida na 18ª sessão. Verificou-se que 11 respostas desta topografia foram emitidas até

o final do procedimento. Depois de atingido o critério de aprendizagem (20ª sessão)

respostas independentes foram emitidas até a última sessão.

Assim como ocorrido com as topografias dos elos da cadeia anteriormente

treinadas, o número de respostas das três topografias do 1º elo aumentou na última sessão

de treino de variabilidade I.

Quanto às topografias não treinadas, poucas respostas referentes ao 1º elo foram

emitidas no decorrer do treino. No entanto, na última sessão de treino, duas respostas não

treinadas desse elo foram emitidas.

O número de tentativas de treino necessário para que cada topografia fosse

emitida variou para o participante D.

A Figura 2 indica o número de tentativas necessárias para a instalação de cada

topografia as quais estão apresentadas na seqüência em que os treinos ocorreram. Como

indicado na Figura, para as duas primeiras topografias do 3º elo da cadeia, um número

maior de tentativas de treino foi realizado para atingir o critério de aprendizagem.

A partir da topografia “Posso ver?” (2A), o número de tentativas de treino foi

muito menor. Dentre aproximadamente 80 tentativas, o participante passou a receber

somente 15 tentativas de treino para que as topografias fossem instaladas.

Este resultado não foi replicado para os outros participantes.
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As topografias de respostas foram instaladas a partir de um procedimento de fading

out do modelo verbal realizado, inicialmente, em três passos. Entretanto, para o treino de

algumas das topografias, outros passos de fading out foram introduzidos.

A Figura 3 mostra o número de respostas emitidas em cada passo de fading out  ao

longo do treino das topografias de cada elo da cadeia. (Ver em Anexo IV os mesmos dados

apresentados nesta Figura comparados ao número de respostas independentes). Os gráficos

estão apresentados em duas colunas na seqüência em que o treino ocorreu. A coluna de

gráficos da esquerda se refere ao treino das duas primeiras topografias de cada elo. A

coluna da direita mostra as terceiras topografias de cada elo relativas ao treino de

variabilidade II.

O primeiro gráfico apresenta as respostas da topografia “Quero pegar!” (3A). Na

primeira sessão, somente respostas com o Modelo Total e Modelo Parcial 1 foram

emitidas. A partir da 4ª sessão, quando o participante passou a ser treinado com o 3º passo,

(Modelo Parcial 2) ele não mais emitiu respostas com o Modelo Total. Poucas respostas

Figura 2: Número de tentativas necessárias para instalar cada topografia no participante
D, segundo a seqüência em que foram treinadas.
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foram emitidas com o Modelo Parcial 1 e, a partir da 5ª sessão, respostas independentes

passaram a ser emitidas. O critério de aprendizagem foi atingido na 6ª sessão. As respostas

independentes foram aumentando ao longo das sessões de treino e os passos de fading out

com modelo verbal deixaram de ser necessários, exceção feita à 16ª sessão, durante o treino

de variabilidade I, em que se retornou para o terceiro passo de fading out (Modelo Parcial 2)

para treinar uma topografia diferente da emitida.

O 2º gráfico exibe as respostas emitidas da topografia “Dá para mim?” (3B). Um

número inferior de tentativas com o modelo Total foram feitas em relação à topografia

anteriormente instalada. Durante o treino, um número maior de tentativas com o Modelo

Parcial 2 foi necessário em relação aos demais passos de fading out. Depois de atingido o

critério de aprendizagem, na 8ª sessão,  iniciou-se o treino de variabilidade I. Durante esse

treino, tal como ocorrido com a topografia anteriormente treinada, foi introduzido

novamente o Modelo Parcial 2, durante o treino de variabilidade I, para promover a

variação entre as topografias emitidas. A partir de então, as respostas emitidas foram

independentes até a última sessão de treino.

O 3º gráfico apresenta as respostas da topografia “Posso ver?” (2A).  O participante

atingiu o critério de aprendizagem na mesma sessão em que o procedimento de fading out

foi iniciado. Menos respostas que as necessárias para instalar as duas topografias do 3º elo

da cadeia foram emitidas com o Modelo Total e Modelo Parcial 1 – as curvas desses passos

estão sobrepostas. Assim como para as topografias do 3º elo, os passos de fading out 1 e 2

(Modelo Total e Modelo Parcial 1) não foram mais necessários depois de introduzido o

passo 3 (Modelo Parcial 2). Depois de instaladas as respostas independentes, algumas

respostas com o Modelo Parcial 2 foram emitidas na sessão de treino de variabilidade I.

O 4º gráfico indica as respostas da topografia “Mostra o brinquedo?” (2B). Para o

treino dessa topografia, um novo passo de fading out foi introduzido (Modelo Parcial 3) que

consistiu do modelo parcial “Mos ...”. Um número inferior de respostas com todos os

passos de fading out foi necessário durante o treino dessa topografia. Assim como para as

topografias treinadas anteriormente (sem sentido. Está faltando alguma coisa). O único

momento em que o último passo de fading out foi introduzido novamente ocorreu no treino

de variabilidade I.

No 5º gráfico são demonstradas as respostas da topografia “O que é isto?” (1A).

Neste treino o 4º passo de fading out (Modelo Parcial 3) também foi necessário. Na 1ª
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sessão, foram emitidas somente respostas com o Modelo Total e Modelo Parcial 1 e na 2ª,

os passos com o Modelo Parcial 2 e 3 foram introduzidos. Assim como no treino das

outras topografias, não foi necessário voltar para um passo de fading out anterior. Para essa

topografia, nem mesmo durante as sessões de treinos de variabilidade I, os passos de fading

out foram necessários.

O 8º gráfico exibe as respostas da topografia “Qual é o brinquedo?” (1B). Durante

esse treino, tal como no treino das outras topografias, poucas tentativas foram necessárias

em cada passo de fading out. Os passos de fading out não foram mais necessários depois de a

resposta ter sido instalada, assim como ocorrido em algumas das topografias anteriormente

treinadas.

Os três gráficos apresentados na coluna da direita se referem às topografias do

treino de variabilidade II, ocorrido depois do treino de variabilidade I das topografias do 1º

elo.

O 1º gráfico da coluna à direita mostra as respostas da topografia “Posso brincar?”

(3C). As curvas com o passo do Modelo Total e Modelo Parcial 1 estão sobrepostas.

Durante o treino, somente três tentativas com o Modelo Total e Modelo Parcial 1 foram

realizadas. Depois de instalada, respostas independentes foram emitidas e os passos de

fading out deixaram de ser necessários.

No 2º gráfico são apresentadas as respostas da topografia “Quero olhar!” (2C).

Assim como no treino da 3ª topografia do 3º elo e das duas do 2º elo, poucas tentativas

com os passos de fading out foram necessárias durante o treino. Nota-se que as curvas dos

passos de fading out dos gráficos da topografia “Posso brincar?” e “Quero olhar!” são bem

parecidas.

O 3º gráfico desta coluna indica as respostas da topografia “Com o que vamos

brincar?” (1C). O gráfico dessa topografia apresenta as curvas dos passos de fading out

semelhantes às curvas das topografias “Qual é o brinquedo?”, “Posso brincar?” e “Quero

olhar!”. Poucas tentativas de treino foram realizadas com cada passo de fading out.



Figura 3: Número acumulado de respostas emitidas em passo de fading
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À medida que o treino das topografias de cada elo da cadeia foi ocorrendo, poucas

tentativas em cada passo de fading out foram necessárias. A Figura 4 mostra o número de

tentativas necessárias em cada passo de fading para o treino das topografias.

Um número grande de tentativas com o Modelo Total foi necessário no treino da

primeira topografia. A partir da segunda topografia treinada, somente três tentativas com o

Modelo Total foram realizadas.

O treino da segunda topografia (“Dá para mim?”) envolveu várias tentativas com

os outros dois passos de fading out (Modelo Parcial 1 e 2). À medida que novas topografias

foram sendo treinadas, o número de tentativa com modelos foi diminuindo.

Um menor número de tentativas com modelo verbal passou a ser realizado já na

terceira topografia treinada. Tal padrão se mantém até a última topografia instalada.

Figura 4: Número de tentativas em cada passo de fading out  durante o treino de
todas as topografias realizados com o participante L.
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Desde o início do treino, a emissão das topografias de cada elo da cadeia produzia

uma conseqüência natural específica. Assim sendo, a emissão das topografias do 1º elo (“O

que é isto?”, “Qual é o brinquedo?” e “Com o que vamos brincar) recebia a conseqüência

do nome do brinquedo; as do 2º elo (“Posso ver?”, “Mostra o brinquedo?” e “Quero

olhar!”) produzia a visualização do brinquedo e, finalmente, as do 3º elo (“Quero pegar!”,

“Dá para mim?” e “Posso brincar?”) foi conseqüenciada pelo acesso ao brinquedo. O

treino foi iniciado pelo último elo da cadeia (3º) e, no treino das topografias do 1º elo,

exigia-se a emissão de todos os elos da cadeia na seqüência correta para que o acesso ao

brinquedo ocorresse. Entretanto, os participantes emitiam tanto as topografias do 2º e 3º

elos antes do 1º, quanto emitiam as topografias do 1º elo no final da emissão de toda a

cadeia. Quando emitidas fora da seqüência, estas respostas não foram reforçadas.

A Figura 5 mostra o número acumulado de respostas independentes não reforçadas

e reforçadas para cada elo durante as sessões experimentais. Cada curva apresenta as

topografias referentes a cada elo da cadeia.

Pode-se observar que as curvas que apresentam o maior número de respostas

independentes se referem às de respostas reforçadas em cada elo. Apesar de o participante

D. ter emitido um maior número de respostas não reforçadas no 3º elo da cadeia, a curva

das respostas reforçadas deste elo está muito mais inclinada. A curva do 2º elo referente às

respostas não reforçadas também apresenta uma inclinação semelhante a do 3º. E, assim

como para o 3º elo, a curva com maior inclinação das respostas independentes do 2º elo se

refere também à de respostas reforçadas. A curva com menos respostas não reforçadas é a

das topografias do 1º elo, assim como também é o elo que apresenta menor número de

respostas reforçadas. Nota-se que à medida que novas topografias foram sendo treinadas, o

número de respostas emitidas não reforçadas e reforçadas também aumentou.

É importante lembrar que as topografias do 3º elo tiveram mais oportunidades de

ser emitidas, já que o treino foi iniciado por elas em contraste com relação às topografias

referentes ao 1º elo, que menos oportunidades tiveram de serem emitidas, devido ao fato

de terem sido as últimas treinadas.
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Além de instalar respostas verbais espontâneas, esta pesquisa também objetivou a

produção de variabilidade das topografias emitidas. Esperava-se verificar se o

procedimento produzia dois tipos de variação, a saber, a variação entre as topografias

emitidas, isto é, se a topografia emitida seria diferente da anterior, e a variação da emissão

de topografias não treinadas.

A Figura 6 mostra o número acumulado de respostas variadas em relação à resposta

anterior e o número acumulado de respostas não variadas em relação à anterior.

Em cada gráfico são apresentadas as respostas variadas e não variadas de cada elo

da cadeia. Algumas semelhanças entre eles podem ser destacadas: (a) a curva com maior

inclinação é a de respostas não variadas em relação à resposta anterior, (b) os treinos de

Figura 5: Número acumulado de respostas independentes não reforçadas e
reforçadas ao longo de todas as sessões experimentais do participante D. A seta

TVI o treino de variabilidade I de cada elo da cadeia



61

variabilidade I,em geral, fizeram com que o número de respostas variadas aumentasse e (c)

na última sessão de treino, em que foi realizado o treino de variabilidade I após todas as

topografias terem sido instaladas, houve uma maior inclinação da curva de respostas

variadas em relação à curva de respostas não variadas em todos os elos da cadeia.

O gráfico superior da Figura 6 indica as respostas do 3º elo da cadeia. Tanto o

treino de variabilidade I quanto o II fizeram com que o número de respostas variadas

aumentasse (a curva de respostas variadas inclinasse mais nas 9ª, 14ª, 18ª e 21ª sessões). O

treino de variabilidade I, relativos aos outros dois elos, também fez com que o número de

respostas variadas aumentasse.

 Na 12ª sessão há uma desaceleração de ambas as curvas devido ao número inferior

de tentativas ocorridas nessa sessão. Somente 12 tentativas de treino foram realizadas. O

treino de variabilidade II – treino da topografia “Posso brincar?” – também promoveu,

após sua introdução, um aumento da variação das topografias emitidas.

O gráfico do centro mostra as respostas do 2º elo da cadeia. Há um aumento na

inclinação da curva de respostas variadas, principalmente na 14ª (que se mantém acelerada

até 16ª sessão) e 21º sessões, em que foram realizados os treinos de variabilidade I. A

introdução de uma nova topografia no treino de variabilidade II parece não ter produzido a

emissão de topografias variadas em relação à anterior. Durante o treino da terceira

topografia do 1º elo da cadeia, o participante também não emitiu respostas variadas das

topografias referentes ao 3º elo da cadeia.

O gráfico inferior apresenta as respostas do 1º elo da cadeia. Há inclinação da curva

de respostas variadas somente nas sessões 16 e 21, em que ocorreram os treinos de

variabilidade I.
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Figura 6: Número acumulado de respostas independentes variadas e não variadas
em relação à anterior do participante D. para as topografias do 1º elo (gráfico

superior), 2º elo (gráfico médio) e 3º elo (gráfico inferior).

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Número de sessões

N
úm

er
o 

ac
um

ul
ad

o 
de

 re
sp

os
ta

s

Não variada

Variada

Linha 
de 

base

Treino "Quero 
pegar"

Treino "Dá 
para mim" Treino 

"Variabilidade 
I"

Treino de 
variabilidade ITreino de 

variabilidade II      
" Posso brincar"

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Número de sessões

N
úm

er
o 

ac
um

ul
ad

o 
de

 re
sp

os
ta

s

Não variada

Variada

Linha de base

Treino "Posso 
ver" e "Mostra o 

brinquedo"

Treino de 
variabilidade II 
"Quero olhar"

Treino 
Variabilidade I

Treino 
Variabilidade I

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Número de sesões

N
úm

er
o 

ac
um

ul
ad

o 
de

 re
sp

os
ta

s

Não variada

Variada

Treino "O que é 
isto"

Treino "Qual é o 
brinquedo"

Treino de 
variabilidade I

Treino de 
variabilidade II "Com 

o que vamos 

Treino de 
variabilidade I

Linha de base



63

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Número de sessões

N
úm

er
o 

de
 r

es
po

st
as

 in
de

pe
nd

en
te

s 
ac

um
ul

ad
o 

Topografias Novas

Topografia recombinada

Topografia + nome do
brinquedo

Treino 
"Quero 
pegar"

Treino "Dá 
para mim"

TVI

TV I 

TV I 

TV I 

Treino "Posso 
ver" e "Mostra o 

brinquedo" 

Treino "O 
que é isto"

Treino "Qual é o 
brinquedo" 

Treinos de variabilidade 
II "Posso brincar" e 

"Quero olhar"  

Treino de 
variabilidade 
II"Com o que 

vamos brincar"

Durante as sessões experimentais, os participantes emitiram respostas de

topografias não treinadas. Três tipos de topografias não treinadas foram emitidas pelo

participante D.: (a) topografias novas, as quais apresentavam pouca ou nenhuma

semelhança com as topografias treinadas; (b) topografias recombinadas, as quais se

referiam à junção entre partes das topografias treinadas e (c) topografias com o nome do

brinquedo, relativas à nomeação do brinquedo com parte de uma topografia treinada ou

inteira.

A Figura 7 indica as variações das respostas não treinadas emitidas. Os dados

mostram a emissão de topografias com o nome de o brinquedo ter ocorrido desde a 2ª

sessão (sem sentido. Verificar). A partir da 8ª sessão, treino da topografia “Dá para mim?”,

topografias recombinadas passaram a ser emitidas. Na 10ª sessão, durante o treino da

topografia “Mostra o brinquedo?”, foram emitidas mais respostas de topografias

recombinadas. O participante também emitiu duas topografias totalmente novas, a saber,

“Assopra”, no contexto em que o experimentador mostrava a bolinha de sabão e “Quero

Mc Donald’s” diante do brinquedo que é dado nesta lanchonete na compra de um lanche

(boneco Furby). As topografias não treinadas recombinadas foram as mais emitidas por este

participante.

Figura 7: Variações das respostas não treinadas do participante D. durante todas
as sessões experimentais.
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Diferentemente dos outros dois participantes que serão descritos a seguir, para D.

não foram realizadas as sessões de testes de generalização devido a dificuldade de contatá-

lo depois de encerrado o procedimento de treino.

Participante L.

Para o participante L., foram realizadas mais sessões de treino para toda a cadeia de

resposta a ser instalada, em relação ao participante anterior. 29 sessões foram necessárias. A

Figura 8 mostra o número acumulado de respostas independentes de cada topografia

durante as sessões experimentais.

O gráfico superior desta Figura indica o número acumulado de respostas

independentes das topografias treinadas do 3º elo “Quero pegar!” (3A), “Dá para mim?”

(3B), “Posso brincar?” (3C) e de topografias não treinadas que foram emitidas durante as

tentativas de linha de base, sessões de treino e de testes de generalização.

Assim como para o participante anterior, durante a sessão de linha de base

nenhuma topografia das classes de respostas a serem instaladas foi emitida. O treino da

topografia “Quero pegar!” iniciou-se na 2ª sessão. Diferentemente do participante D., que

precisou de cinco sessões, após uma sessão de treino da topografia “Quero pegar!” o

participante L. passou a emiti-la independentemente imediatamente após o critério de

aprendizagem ter sido atingido.

Este participante emitiu mais respostas independentes do 3º elo em relação ao

participante descrito anteriormente. Foram 422 da topografia “Quero pegar!”, 167 da

topografia “Dá para mim?”, 69 da topografia “Posso brincar?” e 36 respostas de

topografias não treinadas, até a sessão de teste de generalização. É importante destacar que

o participante L. teve mais possibilidade de emitir as topografias desse elo em decorrência

do maior número de sessões realizadas em relação ao participante D.

Depois de instalada a topografia “Quero pegar!” (3A), iniciou-se o treino da

topografia “Dá para mim?” (3B). Assim como para a topografia anterior, somente uma

sessão de treino foi necessária para o critério de aprendizagem ser alcançado. A curva com

maior número de respostas independentes se refere à da primeira topografia treinada

(“Quero pegar?”).
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Diferentemente do participante descrito anteriormente, depois de terem sido

instaladas as duas topografias desse elo da cadeia, não foi realizado o treino de variabilidade

I, em que as respostas independentes somente eram reforçadas quando variavam em

relação à resposta anterior. Este treino só foi realizado a partir da 12ª sessão.

O treino de variabilidade II do 3º elo da cadeia ocorreu na 20ª sessão. Neste treino,

a terceira topografia do elo da cadeia, “Posso brincar?”, foi introduzida. Respostas

independentes ocorreram logo após uma sessão de treino e não deixaram mais de ser

emitidas até a última sessão de treino. O número de respostas não treinadas aumentou após

o treino de variabilidade II desse elo.

O gráfico do centro mostra o número acumulado de respostas independentes das

topografias do 2º elo da cadeia “Posso ver?” (2A), “Mostra o brinquedo?” (2B), “Quero

olhar!” (2C) e das topografias não treinadas.

O participante L. emitiu 187 respostas independentes da topografia “Posso ver?”,

232 da topografia “Mostra o brinquedo?”, 23 da topografia “Quero olhar!” e 41 topografias

não treinadas.

O treino da topografia “Posso ver?” iniciou na mesma sessão em que a topografia

“Dá para mim?” foi treinada. O critério de aprendizagem foi atingido na sessão seguinte.

Houve uma pausa esperada na emissão de respostas independentes desta topografia entre a

6ª e 10ª sessões, devido ao treino da topografia “Mostra o brinquedo?”. Depois do treino

de variabilidade I ter sido realizado na 11ª sessão, respostas da topografia “Posso ver?”

passaram a ser emitidas novamente.

O treino da topografia “Mostra o brinquedo?” iniciou-se na 4ª sessão.

Diferentemente das topografias anteriormente treinadas, o participante precisou de muitas

sessões de treino. Foram realizadas sete sessões para a resposta ser instalada. Tal como o

participante anteriormente descrito, mais respostas da topografia “Mostra o brinquedo?”

foram emitidas ao longo das sessões de treino em relação à topografia “Posso ver?”. No

entanto, nas sessões 25 e 31, um maior número de respostas com a topografia “Posso ver?”

em relação à topografia “Mostra o brinquedo?” foi emitido.

Depois de instaladas estas duas topografias desse elo da cadeia, realizou-se o treino

de variabilidade I. De acordo com o gráfico, nessa sessão, houve um aumento no número

de respostas tanto das topografias treinadas quanto das não treinadas.
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Na 21ª sessão foi introduzido o treino da topografia “Quero olhar!” – treino de

variabilidade II. A topografia “Posso ver?” deixou de ser emitida durante esse treino.

Porém, a topografia “Mostra o brinquedo?” continuou a ser emitida.
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Figura 8: Número acumulado de respostas independentes durante as sessões
de treino do participante L. As setas indicam o início de cada treino.
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Mesmo depois de treinada essa topografia as duas topografias anteriormente

treinadas continuaram a ser emitidas, principalmente a topografia “Posso ver?”. A

introdução dessa nova topografia produziu, na 23ª sessão, um pequeno aumento do

número de respostas de topografias não treinadas.

O gráfico inferior exibe o número acumulado de respostas independentes das

topografias do 1º elo da cadeia, “O que é isto?” (1A), “Qual é o brinquedo?” (1B), “Com o

que vamos brincar?” (1C) e de topografias não treinadas.

Durante todo o procedimento nenhuma topografia não treinada do 1º elo foi

emitida por este participante. Este dado é semelhante ao participante anterior, que emitiu

somente duas respostas de topografia não treinada do 1º elo durante todo o procedimento.

Foram emitidas 38 respostas independentes da topografia “O que é isto?”, 102 da

topografia “Qual é o brinquedo?” e 20 da topografia “Com o que vamos brincar?”.

Diferentemente do participante D., que emitiu mais respostas independentes da

topografia “O que é isto?”, L. emitiu mais respostas da topografia “Qual é o brinquedo?”

em relação às demais topografias do 1º elo.

A primeira topografia treinada deste elo foi a topografia “O que é isto?”. O treino

iniciou-se na 12ª sessão e foi encerrado na 14ª sessão. Diferentemente do participante

anteriormente apresentado, poucas respostas dessa topografia foram emitidas em todo o

procedimento. Todavia, após o treino de variabilidade I na 20ª sessão, o número de

respostas independentes da topografia “O que é isto?” aumentou.

O treino da topografia “Qual é o brinquedo?” foi mais longo em relação ao treino

da topografia anterior. Ao todo, foram necessárias cinco sessões de treino.  Respostas

independentes ocorreram logo após o critério de aprendizagem ter sido atingido.

Assim como ocorrido com as outras topografias treinadas, durante as sessões do

treino da topografia “Com o que vamos brincar?”, referente ao mesmo elo da cadeia, as

respostas da topografia “Qual é o brinquedo?” deixaram de ser emitidas.

O treino da terceira topografia do 1º elo –“Com o que vamos brinca?” – foi

iniciado na 23ª sessão. Esse treino foi o mais longo para este participante: sete sessões

foram realizadas para a topografia ser instalada. Respostas independentes foram emitidas

após o critério de aprendizagem ter sido atingido.
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O número de tentativas de treino necessárias para instalar cada topografia foi

variado.

A próxima figura (Figura 9) apresenta o número de tentativas necessárias para o

treino de cada topografia. As topografias estão apresentadas segundo a seqüência em que

foi treinada.

Os dados deste participante são bem diferentes dos dados obtidos pelo

participante D. As três primeiras topografias foram instaladas com menos de 20 tentativas

de treino para o participante L., enquanto que para o participante D. as duas primeiras

topografias treinadas foram as mais difíceis.

Para L., a 4ª topografia – “Mostra o brinquedo?” – foi mais difícil de ser

instalada em relação às anteriores. Foram realizadas 71 tentativas treino, enquanto que para

o participante D. o número de tentativas de treino foi sendo menor à medida que as

topografias foram introduzidas.

A 1ª topografia treinada do 1º elo da cadeia (“O que é isto?”) foi instalada com

um número menor de tentativas em relação à anterior. Já para o treino da próxima

topografia (“Qual é o brinquedo?”) o dobro de tentativas de treino foi necessário.

Para o treino das topografias “Posso brincar?” e “Quero olhar!”, assim como

para o treino das três primeiras topografias, menos tentativas de treino foram realizadas.

Entretanto, a última topografia treinada, “Com o que vamos brincar?”, foi a topografia

mais difícil de ser instalada para este participante. Foram necessárias 125 tentativas para o

critério de aprendizagem ser atingido.

As topografias do 1º elo, em geral, precisaram de mais tentativas de treino e as

do 3º elo menos.
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Quanto ao procedimento de fading out do modelo verbal, o número tentativas

realizadas em cada passo variou entre os treinos de cada topografia.

A Figura 10 mostra o número de respostas emitidas em cada passo durante o treino

das topografias.

Os três primeiros gráficos da coluna da esquerda apresentam, respectivamente, as

respostas referentes às topografias do 3º elo “Quero pegar!” (3A) e “Dá para mim?” (3B),

além da topografia do 2º elo, “Posso ver?”, ao longo de todas as sessões. Para esses treinos

foram realizados três passos de fading out, do mesmo modo que para o participante D.:

Modelo Total, Modelo Parcial 1 e Modelo Parcial 2.

Figura 9: Número de tentativas necessárias para instalar cada topografia no
participante L, segundo a seqüência que foi treinada.



70

Na primeira sessão de treino foram emitidas respostas com cada modelo verbal.

Depois da topografia instalada, respostas independentes foram emitidas. Porém os terceiro

passos de fading out (Modelo Parcial) voltaram a ser introduzidos, principalmente nas

sessões de treino de variabilidade I, para que essas topografias voltassem a ser emitidas.

O Modelo Parcial 2 também voltou a ser introduzido, para que respostas

independentes da topografia “Posso ver?” fossem emitidas nas sessões do treino de

variabilidade I e durante o treino da topografia “O que é isto?”. O Modelo Parcial 1 da

topografia “Posso ver?” também foi necessário durante o treino da topografia “Com o que

vamos brincar?”. O Modelo Parcial 1 foi dado ao invés do Modelo Parcial 2, devido ao fato

do Modelo Parcial 2 ser igual ao da topografia “Posso brincar?”.

O 4º gráfico da Figura 10 apresenta as respostas da topografia “Mostra o

brinquedo?” (2B). Durante as sessões de treino muitas tentativas com o Modelo Total

foram realizadas. O participante emitiu muitas respostas erradas (ausência de resposta ou

não emissão da topografia treinada de acordo com o modelo) durante esse treino, tendo

sido necessário o retorno para os passos de fading out já introduzidos. Por conta desses

erros, até mesmo o Modelo Total voltou a ser dado. Depois de atingido o critério de

aprendizagem, diferentemente de todas as topografias treinadas anteriormente, não foram

mais necessários a introdução dos modelos verbais, nem mesmo durante as sessões do

treino de variabilidade I.

O 5º gráfico da Figura 10 mostra as respostas da topografia “O que é isto?” (1A).

Para o treino desta topografia, o quarto passo de fading out  (Modelo Parcial 3), que

consistiu da apresentação do modelo parcial “O...”, foi introduzido. Somente na sessão 19,

relativa ao treino de variabilidade I, foi necessário a volta para o passo de fading out anterior.

O 6º gráfico exibe as respostas da topografia “Qual é o brinquedo?” (1B). Em

decorrência do grande número de respostas erradas, um novo passo de fading out foi
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introduzido (Modelo Parcial 4, que consistiu do modelo verbal parcial “Qua...”). Além de o

último passo de fading out ter sido introduzido novamente nas sessões de treino de

variabilidade I, esse passo também foi necessário logo após o critério de aprendizagem ter

sido alcançado.

Os gráficos da coluna da direita apresentam, respectivamente, as respostas da

topografia “Posso brincar?” (3C), “Quero olhar!” (2C) e “Com o que vamos brincar?” (1C),

referentes ao treino de variabilidade II.

Para o treino da topografia “Posso brincar?”, assim como durante o treino das

outras duas topografias do 3º elo, poucas tentativas dos três passos de fading out foram

necessárias, sendo que depois de instalada o passo de fading out (sem sendtido. Ta faltando

palavra?). Modelo Parcial 1 foi necessário na sessão de treino de variabilidade I.

Quanto ao treino da topografia “Quero olhar!”, durante o treino da última

topografia “Com o que vamos brincar?”, o Modelo parcial 1 voltou a ser dado.

Para o treino da topografia “Com o que vamos brincar?”, assim como para o treino

da topografia “O que é isto?”, foram realizados quatro passos de fading out. Durante esse

treino, os passos de fading out tiveram que ser introduzidos novamente, devido à emissão de

respostas erradas.
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Figura 10: Número acumulado de respostas emitidas em cada passo

de fading out das topografias de todos os elos da cadeia do

participante L.
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O número de tentativas nos diferentes níveis de fading out variou no treino de cada

topografia. A Figura 11 mostra o número de tentativas em cada nível de fading out no treino

de cada topografia.

Diferentemente do participante D., o número de respostas dadas em cada nível de

fading out foi muito diferente de um treino para outro. Ao contrário do participante D., os

número de tentativas com o modelo não diminuiu à medida que as outras topografias

foram sendo treinadas.

Para a maioria das topografias, o número de respostas com o Modelo Total foi

menor em relação aos outros passos de fading out. No entanto, no treino da topografia

“Mostra o brinquedo?”, um número muito grande de respostas foi emitido com esse passo.

O último passo de fading out foi mais emitido no treino das topografias “Quero pegar!”,

“Dá para mim?”, “Posso ver?” e “Qual é o brinquedo?”.

O Modelo Parcial 1 foi mais emitido em relação aos outros modelos no treino das

topografias “Posso brincar?” e “Quero olhar!”.

Como pode ser visto, para este participante, as três topografias mais difíceis de

serem instalada foram: a topografia “Mostra o brinquedo?” (2º elo), “Qual é o brinquedo?”

e “Com o que vamos brincar?”(1º elo).

Figura 11: Número de tentativas em cada passo de fading out  durante o treino de
todas as topografias realizados com o participante L.



74

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número de sessões

N
úm

er
o 

ac
um

ul
ad

o 
de

 r
es

po
st

as

Não reforçadas
do terceiro elo
da cadeia

Não reforçadas
do segundo elo
da cadeia

Não reforçads
do primeiro elo
da cadeia

Reforçadas do
terceiro elo

Reforçadas do
segundo elo

Reforçadas do
primeiro elo

Topografias do grupo 1

Linha 
de 

base

Treino 
"Quero 
pegar"

Treino "Dá para 
mim" e "Posso 

ver"

Treino 
"Mostra o 
brinquedo"

Treinos  
variabilidade II 

"Posso brincar"

Treino "O 
que é isto"

Treino "Qual é o 
brinquedo"

Treinos  
variabilidade II 
"Quero olhar"

Treinos  
variabilidade II 

"Com o que vamos 
brincar"

TVI

TVI

TVI

Assim como para o participante anteriormente descrito, o participante L. também

emitiu topografias fora da seqüência da cadeia. Como mencionado anteriormente, as

respostas emitidas fora do elo ao qual foram treinadas não foram reforçadas.

A Figura 12 apresenta o número acumulado de respostas de cada elo, não

reforçadas e reforçadas, emitidas durante todo o treino. Tal como para o participante D., as

curvas que apresentam maior número de respostas se referem às das respostas reforçadas.

Da mesma maneira que para o participante D., o maior número de respostas não

reforçadas emitidas se refere às topografias do 3º elo da cadeia. A curva que apresenta um

menor número de respostas não reforçadas se refere ao 1º elo da cadeia. O número de

respostas não reforçadas e reforçadas aumentou à medida que as diferentes topografias

foram sendo introduzidas.

A Figura 13 mostra o número acumulado de respostas variadas e não variadas em

relação à resposta anterior.

Figura 12: Número acumulado de respostas independentes não reforçadas e
reforçadas ao longo de todas as sessões experimentais do participante L. A seta TVI o

treino de variabilidade I de cada elo da cadeia.
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 O gráfico superior da Figura 13 indica as respostas do último elo da cadeia.

Diferentemente do participante D., a curva com mais respostas independentes se refere à

de respostas variadas.

No início do treino, a curva de respostas não variadas está um pouco menos

inclinada do que a curva de respostas variadas.Tanto uma, quanto a outra permanecem

aceleradas. Da mesma maneira que para o participante D., durante os treinos de

variabilidade I ocorridos nas sessões 11 e 30, a curva de respostas variadas apresenta uma

maior aceleração.

Até a sessão do treino de variabilidade II, em que foi introduzida a topografia

“Posso brincar?”, o número de respostas não variadas permaneceu superior ao número de

respostas variadas, apesar de muito próximos. No entanto, a partir desta sessão, a curva

com mais número de respostas acumuladas passou a ser a de respostas variadas em relação

à resposta anterior.

Como mostrado no gráfico, o número de respostas variadas aumenta quando o

treino de variabilidade II estava acontecendo para os outros elos da cadeia.

Houve uma redução no número de respostas variadas durante as sessões 10 (treino

da topografia “Mostra o brinquedo?”), 17 (treino da topografia “Qual é o brinquedo?”) e

20 (treino da topografia “Posso brincar?”). É importante destacar que durante o treino de

uma topografia não era possível o participante variar as respostas referentes ao elo que

estava sendo treinado.

Tal como o participante D., as curvas que apresentam maior número de respostas

no 2º e 1º elo da cadeia é a de respostas não variadas.

O gráfico do meio da Figura 13 mostra as topografias do 2º elo da cadeia.

Até a 10ª sessão, poucas topografias independentes do 2º elo foram emitidas.

Houve aumento no número de respostas de ambas as curvas até a última sessão de treino.

Durante as sessões de treino de variabilidade I, mesmo às relativas ao 1º elo, o número de

respostas variadas aumentou (sessões 11, 19 e 30).

O gráfico inferior da Figura 13 apresenta as topografias do 1º elo da cadeia. Até a

30ª sessão, poucas respostas variadas foram emitidas por este participante. No entanto,
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assim como ocorrido para as topografias dos 3º e 2º elos, na última sessão do treino de

variabilidade I (30ª sessão), há um aumento das respostas variadas em relação à anterior.

Figura 13: Número acumulado de respostas independentes variadas e não
variadas em relação à anterior do participante L. para as topografias do 1º
elo (gráfico superior), 2º elo (gráfico médio) e 3º elo (gráfico inferior).
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O participante L., do mesmo modo que o participante D., emitiu topografias de

respostas não treinadas ao longo do procedimento.

Na Figura 14 estão apresentadas o tipo de resposta não treinada emitidas. Este

participante emitiu tanto topografias com o nome do brinquedo, quanto topografias não

recombinadas (as quais se referem à junção de partes de topografias treinadas). Já na 2ª

sessão, o participante emitiu topografias com o nome do brinquedo. A partir da 4ª sessão,

topografias recombinadas foram emitidas, durante as sessões de treino da topografia

“Mostra o brinquedo?” (sessões 9 e 10) Houve outro aumento no número de topografias

recombinadas na 22ª sessão, após o treino da topografia “Quero olhar!” (treino de

variabilidade II).

Para o participante L., duas sessões de teste de generalização foram feitas depois de

72 dias que o treino havia sido encerrado. As duas sessões ocorreram no mesmo dia.

Porém, enquanto uma foi conduzida por um outro experimentador no mesmo local onde

as sessões de treino foram realizadas, a outra sessão ocorreu em um ambiente diferente de

onde as sessões de treino aconteceram. Em cada teste foram realizadas 20 tentativas.

Contudo, este participante não emitiu a cadeia de respostas completa em nenhuma das

tentativas.

Figura 14: Variações das respostas não treinadas do participante L. durante todas
as sessões experimentais.
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No teste realizado por outro experimentador, o participante emitiu somente seis

respostas das topografias do 3º elo da cadeia (“Quero pegar!” e “Dá para mim?”) das 20

tentativas realizadas e uma resposta da topografia “Posso ver?”, referente ao 2º elo da

cadeia. Já no teste de generalização realizado em outro ambiente, 13 respostas de todas as

topografias do 3º elo da cadeia e seis da mesma topografia do 2º elo “Posso ver?” foram

emitidas. Como indicado no gráfico, nenhuma topografia do 1º elo da cadeia foi emitida

durante as sessões de teste. Este participante emitiu mais respostas da topografia “Quero

pegar!” do que das demais topografias do 3º elo.

Participante T.

O procedimento foi efetivo para instalar novas topografias ao participante T., que

precisou de mais sessões de treino do que os participantes anteriormente descritos. Foram

realizadas 31 sessões de treino para instalar toda a cadeia de resposta. Este participante

emitiu mais respostas independentes do que os outros dois participantes.

Figura 15: Número de respostas de cada elo da cadeia emitidas pelo
participante L. durante os testes de generalização
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A Figura 16 mostra o número acumulado de respostas independentes de cada

topografia durante as sessões experimentais.

Foram realizadas 31 sessões de treino para que a cadeia de respostas fosse instalada.

O gráfico superior da Figura 16 indica o número acumulado das topografias do

último elo da cadeia: “Quero pegar!” (3A), “Dá para mim?” (3B), “Posso brincar?” (3C).

Igualmente aos outros dois participantes, durante a sessão de linha de base,

nenhuma resposta das topografias das classes de respostas a ser instaladas foi emitida.

Assim como para o participante L., o treino das topografias do 3º elo da cadeia foi

mais rápido. O treino da topografia “Quero pegar!” iniciou-se na 2ª sessão. Tal como para

os outros participantes, a curva que apresentou o maior número de respostas desse elo foi a

da topografia “Quero pegar!” (357 respostas independentes).

No início das sessões de treino, a partir da 2º sessão, o participante passou a emitir

muitas respostas de topografia não treinada e este número se manteve superior às outras

topografias desse elo da cadeia até a 20ª sessão.

A topografia “Dá para mim?” foi instalada em uma única sessão. No entanto,

poucas respostas dessa topografia foram emitidas durante todo o treino. O total de

respostas independentes desta topografia foi 29, enquanto que para os demais participantes

o número de respostas independentes dessa mesma topografia foi 148, para o participante

D, e 167 para o participante L.

Diferentemente dos demais participantes, T. emitiu 212 respostas de topografia não

treinada. A partir da 4ª sessão, após o treino da topografia “Dá para mim?”, o participante

passou a emitir somente a topografia não treinada “Dá na minha mão?”

A topografia “Posso brincar?” foi introduzida na 22ª sessão (treino de variabilidade

II), porém apesar de ter sido atingido o critério de aprendizagem, poucas respostas (7)

desta topografia foram emitidas até o final do treino.

No gráfico do meio da Figura16, é apresentado o número acumulado de respostas

independentes das topografias do 2º elo da cadeia: “Posso ver?” (2A), “Mostra o

brinquedo?” (2B), “Quero olhar!” (2C) e das topografias não treinadas.
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O participante emitiu 45 respostas da topografia “Posso ver?”, 463 da topografia

“Mostra o brinquedo?”, 14 da topografia “Quero olhar!” e 35 respostas não treinadas.

Para o treino da topografia “Posso ver?” mais sessões foram realizadas em relação

ao treino das topografias anteriores. Depois de atingido o critério de aprendizagem, houve

uma pausa esperada na emissão de respostas independentes desta topografia durante as

sessões do treino da topografia “Mostra o brinquedo?”.

Do mesmo modo que para os outros dois participantes, o número de respostas da

topografia “Mostra o brinquedo?” foi maior em relação ao número de respostas da

topografia “Posso ver?” durante todas as sessões experimentais.

Na 25ª sessão foi introduzida a topografia “Quero olhar!” (2C) – treino de

variabilidade II. A topografia “Posso ver?” e “Mostra o brinquedo?” deixaram de ser

emitidas durante as sessões de treino da topografia “Quero olhar!”. Porém, na 27ª sessão, o

participante voltou a emitir respostas da topografia “Mostra o brinquedo?”, mas não a

topografia “Posso ver?”.

Depois de ter sido treinada a topografia “Posso brincar?”, referente ao 3º elo, o

número de respostas não treinadas aumentou.

O gráfico inferior da Figura 16 mostra o número acumulado de respostas

independentes das topografias do 1º elo da cadeia: “O que é isto?” (1A), “Qual é o

brinquedo?” (1B) e “Com o que vamos brincar?” (1C).

O treino da topografia “O que é isto?” iniciou-se na 13ª sessão, sendo que foi

encerrado após quatro sessões de treino. Até o final do procedimento somente 18

respostas desta topografia foram emitidas.
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Figura 16: Número acumulado de respostas independentes emitidas
durante as sessões experimentais do participante T.
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O treino da topografia “Qual é o brinquedo?” foi iniciado na 16ª sessão. O

participante precisou de cinco sessões de treino. Diferentemente dos outros participantes,

esta foi a topografia mais difícil de ser instalada para este participante. Tal como para o

participante L., a topografia “Qual é o brinquedo?” foi a mais emitida deste elo.

 O treino da topografia “Com o que vamos brinca?” (1C) – treino de variabilidade

II – foi iniciado na 26ª sessão e encerrado na 30ª sessão. O participante emitiu seis

respostas dessa topografia até o final do procedimento.

Durante o treino desta topografia, respostas com a topografia “Qual é o

brinquedo?” não deixaram de ser emitidas.

Assim como para os demais participantes, o número de tentativas necessárias

para o treino de cada topografia variou.

A Figura 17 indica o número de tentativas necessárias para o treino de cada

topografia. As topografias estão apresentadas na seqüência em que o treino ocorreu.

Igualmente para o participante L., as topografias instaladas mais rapidamente foram as duas

primeiras: “Quero pegar!” e “Dá para mim?” e a topografia “Quero olhar!”. As topografias

com mais tentativas de treino se referem à topografia “Mostra o brinquedo?”, “Qual é o

brinquedo?” e “Com o que vamos brincar?”. Em contraste ao participante D. e L., a

topografia mais demorada de ser treinada foi a “Mostra o brinquedo?”. As topografias do

1º elo foram as mais difíceis de serem instaladas, assim como para o participante L.

Com exceção ao 3º elo, as topografias mais difíceis de ser instaladas foram as

mais emitidas por este participante. Este padrão não foi encontrado nos demais

participantes: a topografia que mais precisou de treino não foi necessariamente a mais

emitida dentro de seu elo.
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Como já mencionado, utilizou-se o procedimento de fading out do modelo verbal

para instalar nove topografias de respostas nos três participantes.

A Figura 18 mostra o número de respostas emitidas em cada passo de fading out  de

cada topografia treinada.

O 1º gráfico da coluna da esquerda apresenta as respostas da topografia “Quero

pegar!” (3A), ao longo de todas as sessões. Durante as sessões de treino desta topografia

poucas tentativas foram necessárias para que a topografia fosse instalada. Porém, após o

critério de aprendizagem ter sido alcançado, tentativas com o passo MP2 durante as sessões

de treino das topografias do 2º elo da cadeia. O passo foi introduzido novamente devido ao

fato de o participante ter emitido, na maioria das tentativas, uma mesma topografia de

resposta não treinada “Dá na minha mão?”. O Modelo Parcial 2 também foi introduzido

novamente no treino de variabilidade I na 12ª sessão.

A próxima topografia treinada foi a “Dá para mim?”. O treino desta topografia foi

o mais rápido: somente três tentativas do Modelo Total foram necessárias durante o treino,

para que fossem emitidas respostas independentes dessa topografia. Entretanto, o Modelo

Parcial 2 foi apresentado em muitas tentativas de treino durante todo o procedimento, em

decorrência do elevado número de respostas emitidas da topografia “Dá na minha mão?”.

Figura 17: Número de tentativas necessárias para instalar cada topografia do
participante T na seqüência em que foram treinadas.
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O 3º gráfico da Figura 18 apresenta as respostas referentes à topografia “Posso

ver?”. Assim como para o treino das topografias anteriormente descritas, durante o treino

dessa topografia, poucas tentativas com os passos de fading out foram realizadas. Contudo,

devido a pouca emissão de respostas independentes, o Modelo Parcial I e Modelo Parcial II

voltaram a ser introduzidos em várias sessões de treino.

 O 4º gráfico dessa coluna mostra as respostas da topografia “Mostra o

brinquedo?” (2B). Para o treino desta topografia um novo passo de fading out foi

introduzido – Modelo Parcial 3. Um número maior de tentativas em cada passo do fading

out foi necessário para o treino desta topografia, tal como ocorrido com o participante L

Diferentemente das outras topografias treinadas, o participante T. precisou voltar

para o passo do modelo verbal anterior, devido ao fato de terem sido emitidas respostas

consideradas erradas. Apesar de o treino ter sido realizado com mais tentativas com os

passos de fading out, o número de respostas independentes desta topografia aumentou

imediatamente após o critério de aprendizagem ter sido atingido, sendo que os passos de

fading out não mais foram necessários.

O 5º gráfico da Figura 18 mostra as respostas da topografia “O que é isto?” (1A).

Para o treino desta topografia foi introduzido um quinto passo de fading out – Modelo

Parcial 4. Igualmente ao treino anterior, muitas tentativas com os passos de fading out

durante a instalação da resposta foram feitas. Tal como para as primeiras topografias

treinadas, nos treino de variabilidade I (21ª e 31ª sessões), os passos com Modelo Parcial 4

foram introduzidos novamente, para que o participante voltasse a emitir a topografia.

O 6º gráfico indica as respostas emitidas da topografia “Qual é o brinquedo?” (1B).

Assim como no treino da topografia “Mostra o brinquedo?”, depois de o participante

avançar para o próximo passo de fading out, foi necessário a volta para o passo anterior em

muitas tentativas. Conduto, depois de atingido o critério de aprendizagem, o número de

respostas independentes aumentou até a última sessão de treino, sendo que nenhuma

resposta com o modelo verbal foi emitida novamente, após o critério de aprendizagem ter

sido atingido.

Na coluna da direita estão apresentados os gráficos das topografias referentes ao

treino de variabilidade II. O 1º gráfico mostra as respostas da topografia “Posso brincar?”
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(3C). Para o treino dessa topografia quatro passos de fading out foram realizados: Modelo

Total, Modelo Parcial 1, Modelo Parcial 2 e Modelo Parcial 3. Este treino foi mais longo

quando comparado ao treino das demais topografias desse grupo. O fato de esta

topografia, “Posso brincar?”, ter a mesma palavra de uma topografia anteriormente

treinada pode ter contribuído para tal ocorrência.

Quanto à topografia “Quero olhar!”, um número menor de tentativas foi realizado

com fading out feito. O Modelo Parcial 1 voltou a ser dado na sessão de treino de

variabilidade I .

O 3º gráfico apresenta as respostas da topografia “Com o que vamos brincar?”

(1C). Nas sessões de treino, mais respostas com o Modelo Parcial 1 e 3 em relação aos

outros foram dadas. O número de respostas independentes da topografia “Com o que

vamos brincar?” aumentou logo após a topografia ter sido instalada, sendo que o Modelo

parcial 3 precisou ser introduzido novamente na sessão do último treino de variabilidade I,

como ocorrido nas outras topografias emitidas com menos freqüência.

O número de tentativas em cada passo de fading out variou entre as diversas

topografias treinadas.

A Figura 19 mostra o número de tentativas com cada modelo verbal. Durante o

treino da primeira topografia, “Quero pegar!”, mais tentativas com o Modelo Parcial 2

foram feitas em relação aos demais passos foram realizadas.

 Tal como para o participante L., o número de tentativas em cada passo foi

diferente no decorrer do treino e não houve, portanto, a redução no número de tentativas

no decorrer do treino como para o participante D.

Como já mencionado, os treinos mais rápidos foram os referentes às duas primeiras

topografias treinadas (“Quero pegar!” e “Dá para mim?”) e à topografia “Quero olhar!”.
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Figura 18: Número acumulado de respostas emitidas em cada passo
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No geral, o número de tentativas com o Modelo Total e Modelo Parcial 1 foram

diminuindo no decorrer do treino, exceto para as topografias “Mostra o brinquedo?”,

“Posso brincar?” e “Quero olhar!” em que o número de tentativas para esses passos foi

maior. Para o treino da maioria das topografias, um número maior de tentativas com o

último passo de fading out foi necessário.

Aparentemente, para esse participante, à medida que os treinos das topografias

foram sendo realizados, um número maior de tentativas com os passos do fading out foi

necessário.

As respostas independentes só foram reforçadas quando emitidas na seqüência da

cadeia de respostas. Tal como nos resultados os participantes anteriormente descritos, o

participante T. também emitiu respostas independentes que não foram reforçadas.

A Figura 20 apresenta o número acumulado das respostas não reforçadas e

reforçadas durante o procedimento. Quando comparadas as curvas de respostas reforçadas

com a de respostas não reforçadas de um mesmo elo, nota-se que em todos os elos a curva

com maior inclinação se refere à de respostas reforçadas. Diferentemente dos outros dois

participantes, T. emitiu mais respostas independentes não reforçadas do 2º elo da cadeia.

Figura 19: Número de tentativas em cada passo de fading out  durante o treino de
todas as topografias realizados com o participante T.
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Do mesmo modo que para os outros participantes, foram emitidas menos respostas

reforçadas e não reforçadas das topografias referentes ao 1º elo. No decorrer do

procedimento, o número de respostas não reforçadas aumentou, assim como o número de

respostas independentes reforçadas.

Além do objetivo de instalar nove topografias de respostas verbais, um outro

objetivo proposto nesta pesquisa foi o de promover a variabilidade das topografias

emitidas.

A Figura 21 mostra o número acumulado de respostas variadas e não variadas em

relação à resposta emitida anteriormente.

Figura 20: Número acumulado de respostas independentes não reforçadas e reforçadas ao
longo de todas as sessões experimentais do participante T. A seta TVI o treino de

variabilidade I de cada elo da cadeia.



89

Igualmente para o participante D., o número de respostas não variadas em relação à

resposta anterior é maior nas topografias de todos os elos da cadeia.

O gráfico superior dessa figura indica as topografias do último elo da cadeia.

Mesmo sendo menor o número de respostas variadas, a curva de respostas variadas

acompanhou a inclinação da curva de respostas não variadas.

 Principalmente nas sessões do treino de variabilidade I (12ª, 21ª e 31ª sessões), um

aumento do número de respostas variadas em relação à anterior ocorreu. Um outro

momento em que há uma inclinação na curva de respostas variadas é na sessão do treino da

terceira topografia do 1º elo “Posso brincar?”.

O gráfico do centro da Figura 21 mostra as respostas do 2º elo da cadeia. Esse

participante emitiu poucas respostas variadas desse elo da topografia. Os únicos momentos

em que respostas variadas são emitidas são na sessão do treino de variabilidade I (12ª

sessão), durante o treino da topografia “O que é isto?”, (15ª sessão) e na primeira sessão de

treino da topografia “Quero olhar!” (treino de variabilidade II).

O gráfico inferior da Figura 21 apresenta as respostas das topografias do 1º elo da

cadeia. Como já mencionado, poucas respostas variadas foram emitidas com as topografias

do 1º elo da cadeia. Durante o treino, há três momentos em que respostas variadas foram

emitidas: a) na sessão do treino de variabilidade I (27ª sessão), b) durante a última sessão do

treino de variabilidade II (topografia “Quero olhar!”) e c) na sessão do treino de

variabilidade I (31ª sessão). Depois de introduzida a topografia do treino de variabilidade II

– “Com o que vamos brincar?” – houve um aumento no número de respostas variadas.
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Figura 21: Número acumulado de respostas independentes variadas e
não variadas em relação à anterior do participante T.
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O procedimento não só pretendeu promover a variabilidade das respostas emitidas,

como também objetivou a emissão de respostas não treinadas pelos participantes.

Tal como ocorrido com os outros participantes, respostas não treinadas do 3º elo

foram também predominantes para o participante T.

A Figura 22 apresenta as variações das respostas não treinadas, emitidas no decorrer do

treino. Os dados obtidos por este participante é muito diferente dos demais, pois muitas

respostas não treinadas, 212, foram emitidas no decorrer das sessões experimentais,

principalmente do 3º elo da cadeia.

O número de respostas não treinadas foram emitidas desde a 2ª sessão de treino,

assim como para os outros participantes.

Uma topografia nova (“Dá na minha mão?”) foi emitida com bastante freqüência

por esse participante na maioria das tentativas de treino ocorridas nas primeiras sessões do

treino. Aparentemente, tal topografia substituiu a topografia “Dá para mim?” (3B) (este

participante emitiu poucas respostas dessa topografia).

Este participante também emitiu topografias recombinadas e topografias com o

nome do brinquedo. Respostas de topografias recombinadas começaram a ser emitidas na

11ª sessão (durante o treino da topografia “Mostra o brinquedo?”).

A partir da 22ª sessão (treino de variabilidade II, topografia “Quero olhar!”) mais

respostas de topografia recombinada foram emitidas, até mesmo na sessão do teste de

generalização.

Apesar da emissão estereotipada de uma topografia não treinada (“Dá na minha

mão?”), ao final do treino o número de respostas dessa topografia diminuiu e outras

topografias não treinadas passaram a ser emitidas.
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Quanto à generalização das respostas treinadas, duas sessões de testes foram feitas

para avaliar a extensão das respostas treinadas para outro ambiente e pessoa.

 Para o participante T., diferentemente do participante L., que realizou esses testes

mais tardiamente, os testes de generalização foram feitos após 41 dias da finalização do

treino. Na sessão de teste foram realizadas 20 tentativas, sendo que em cada uma delas o

participante poderia emitir todos os elos da cadeia.

No primeiro teste de generalização, a sessão foi conduzida por um outro

experimentador. Nessa sessão, T. emitiu-se topografias de todos os elos da cadeia em

oposição ao participante L., que não emitiu nenhuma topografia referente ao 1º elo.

Em quase todas as tentativas possíveis, respostas da topografia “Quero pegar!”

foram emitidas. Também foram emitidas algumas respostas de topografia recombinada do

3º elo da cadeia e uma da topografia “Dá para mim?”. Quanto às topografias do 2º elo, este

participante emitiu em todas as tentativas respostas da topografia “Mostra o brinquedo?” e

em 5 tentativas respostas da topografia “Qual é o brinquedo?” foram emitidas.

Figura 22: Variações das respostas não treinadas do participante T. durante todas
as sessões experimentais.
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Consequentemente, o participante emitiu a cadeia de respostas em 5 tentativas das 20

possíveis.

Na sessão do teste de generalização conduzido pelo mesmo experimentador do

treino, porém em um local diferente do de treino, T. também emitiu as topografias de

todos os elos da cadeia, porém em menor freqüência em relação à do 1º elo.

Em todas as tentativas, respostas da topografia “Quero pegar!” e “Mostra o

brinquedo?” foram emitidas. Entretanto, somente em 3 das 20 tentativas possíveis foram

emitidas respostas da topografia “Qual é o brinquedo?”.

Figura 23: Número de respostas de cada elo da cadeia emitidas pelo
participante L. durante os testes de generalização
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DISCUSSÃO

Diferentemente das crianças com desenvolvimento típico, dificilmente uma criança

diagnosticada como autista irá adquirir os diferentes comportamentos verbais sem que

sejam planejadas contingências de reforçamento.

A aprendizagem de comportamento verbal espontâneo e a variabilidade das

respostas verbais, geralmente, necessitam de procedimentos específicos. Estudos na área

têm investigado diferentes procedimentos para instalar estas respostas em crianças com

desenvolvimento atípico (Carr et al1983; Krantz et al, 1993; Matson et al,1993).

O primeiro objetivo deste estudo foi o de ensinar o comportamento verbal

espontâneo, classificado por Charlop, Schereibman & Thibodeau (1985) como sendo a

emissão de uma resposta verbal sob controle de um estímulo discriminativo não verbal, na

ausência de um estímulo discriminativo verbal, em três crianças diagnosticadas autistas.

Uma cadeia de respostas contendo três elos, com três topografias possíveis em cada

elo, foi instalada. O 1º elo foi composto pelas topografias “O que é isto?”, “Qual é o

brinquedo?” e “Com o que vamos brincar?”; o 2º elo continha as topografias “Posso ver?”,

“Mostra o brinquedo?” e “Quero olhar!” e por último, o 3º elo com as topografias “Quero

olhar!”, “Dá para mim?” e “Posso brincar?”. A emissão de topografias de um elo produziu,

desde o início do treino, uma conseqüência específica: o primeiro elo, o nome do

brinquedo, o segundo, a visão do brinquedo e a conseqüência do elo final foi o acesso ao

brinquedo.

Os resultados obtidos demonstraram ser o procedimento de fading out eficiente para

instalar nove topografias de respostas verbais espontâneas nos três participantes. Outros

estudos na área (Williams, et al, 2003; Williams et al, 2000; Risley & Wolf; 1966 entre outros]

também produziram resultados semelhantes ao utilizarem o procedimento de fading out para

o mesmo fim.

Diferenças entre os participantes desse estudo foram identificadas: um deles (D.)

concluiu a fase de treino com 19 sessões. Os outros dois, com 29 (L.) e 31 (T.). O número

de respostas independentes de cada elo da cadeia e de cada topografia do elo emitidas no

decorrer do estudo também foi diferente. O número de respostas independentes durante
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os treinos também diferiu. Alguns participantes (L. e T.) chegaram a emitir de 500 a 600

respostas de uma topografia, o outro (D.) emitiu na mesma topografia 137 respostas. Este

número variou de acordo com o número de sessões necessárias para o treino da cadeia.

Todos os participantes emitiram mais as topografias do 3º elo do que dos demais. O

número de respostas independentes das topografias referentes à este elo aumentaram

sempre durante todo o procedimento.

Alguns aspectos podem estar relacionados a este dado, a saber, (a) a seqüência em

que o treino foi realizado possibilitou mais a emissão das topografias do 3º elo do que das

demais porque foram as primeiras treinadas e, portanto, (b) uma maior possibilidade de

serem produzidas conseqüências a partir da emissão dessas topografias e (c) especialmente

a conseqüência deste elo – acesso ao brinquedo – pode ter fortalecido mais a emissão de

suas topografias.

Este dado também foi encontrado no estudo realizado por Williams et al (2000). Os

autores treinaram três topografias “O que é isto?”, “Posso ver?” e “Dá para mim?” na

situação em que objetos estavam escondidos em caixas. Entretanto, o procedimento destes

autores consistiu em treinar as topografias na seqüência em que seriam emitidas e a

conseqüência da emissão de uma topografia, desde o início, envolvia o acesso ao

brinquedo.

A primeira resposta treinada foi referente ao primeiro elo da cadeia,“O que é isto?”,

a segunda resposta “Posso ver?”, referente ao 2º elo e a terceira resposta, “Dá para mim”

relativo ao 3º elo. No estudo desses autores, a resposta que mais teve possibilidade de ser

emitida, por ter sido a primeira treinada, foi a do primeiro elo. Apesar disto, a resposta mais

emitida pelos participantes desse estudo foi a resposta “Dá para mim?”, referente  ao

terceiro elo.

O presente estudo e o de Williams (2000) foram realizados por meio de uma

seqüência de treino diferente para instalar respostas espontâneas sobre objetos escondidos.

Entretanto, os resultados obtidos em ambos os estudos são semelhantes tanto no que se

refere à eficiência em instalar tais respostas, quanto ao aspecto de ter produzido mais a

emissão da classe de resposta que produzia como conseqüência o acesso ao brinquedo.

No estudo de Williams et al (2000), a freqüência da emissão de cada topografia

aumentou logo após a intervenção ser iniciada para cada uma.  Todavia, quando o treino da
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próxima topografia era iniciado, referente ao 2º e, principalmente, ao 3º elo, a freqüência de

respostas independentes da topografia treinada anteriormente – mais distante da

conseqüência do brinquedo – diminuía.

Com relação ao número de tentativas necessárias para o treino de cada topografia

desta pesquisa, o resultado variou entre os participantes. Para o participante D. as primeiras

topografias treinadas foram as mais difíceis de serem instaladas pois, um número de

tentativas maior em relação às demais topografias foi necessário para a aprendizagem das

mesmas.

No entanto, à medida que as diversas topografias foram sendo introduzidas, menos

tentativas de treino foram necessárias. O fato de ter havido uma redução no número de

tentativas de treino a partir da 3ª topografia treinada pode indicar que o treino das

primeiras topografias influenciou na aprendizagem das demais. Aparentemente, este

participante aprendeu a aprender.

Esta diminuição do número de tentativas necessárias para estabelecer respostas

espontâneas ao longo do treino não foi identificada para os demais participantes. Apesar de

ter havido um padrão de desempenho rápido para o participante D., tal tendência não

esteve presente para os demais participantes. Para o participante L. as topografias do 3º elo

da cadeia “Quero pegar” e “Dá para mim” e, a do 2º elo da cadeia “Posso ver” e “Quero

olhar” foram instaladas mais rapidamente (aproximadamente 20 tentativas de treino). A

topografia “Mostra o brinquedo” do 2º elo da cadeia, e as três do 1º elo “O que é isto”,

“Qual é o brinquedo” e “Com o que vamos brincar” foram aprendidas com um número

maior de tentativas de treino.

Também para o participante T. as topografias do 3º elo “Quero pegar” e “Dá para

mim” e do 2º elo “Quero olhar” foram aprendidas mais rapidamente, enquanto que para as

demais topografias foram necessárias um número bem maior de tentativas de treino.

Nota-se, portanto, ter as topografias do 1º e 2º elo as mais difíceis de serem

instaladas para esses dois participantes. Ambos os elos estão mais distantes da

conseqüência do acesso ao brinquedo que se mostrou a mais reforçadora. Isto pode indicar

que as conseqüências produzidas pelas topografias do 1º e 2º elo da cadeia – a nomeação e

a visualização do brinquedo respectivamente – tinham, possivelmente, menor valor

reforçador.
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Risley e Wolf (1966) discutem a importância de serem usados alimentos como

conseqüência reforçadora para modificar a fala e outros comportamentos de crianças com

desenvolvimento atípico. Segundo estes autores, as conseqüências sociais sofisticadas, tais

como, atenção, elogio e até mesmo brinquedos, são, normalmente, reforçadores positivos

fracos para a maioria dessas crianças.

Contudo, o presente estudo demonstrou ter sido o brinquedo uma conseqüência

reforçadora para instalar e manter a emissão de inúmeras respostas verbais espontâneas em

três crianças com desenvolvimento atípico.

Nesta pesquisa adotou-se o procedimento de fading out do modelo verbal para

estabelecer o controle de um estímulo não verbal para que a resposta verbal espontânea

fosse instalada. Este procedimento foi adotado neste estudo para que tal discriminação

fosse estabelecida sem erro (Doran, J & Holland, J. G, 1979).

Com relação aos passos de fading out utilizados, os dados mostraram que para todos

os participantes este procedimento demonstrou ser eficiente para a aprendizagem de cada

topografia. Os passos de fading out foram realizados durante o treino de cada topografia e,

na maioria das vezes, depois de instalada, esses passos só foram novamente introduzidos

nas sessões do treino de variabilidade – referente ao refoçamento das respostas

espontâneas variadas em relação à resposta emitida anteriormente.

Assim como no estudo de Romano (2005), o treino não ficou restrito ao número de

passos de fading out pré-estabelecidos.  De início, três passos com modelo verbal foram

utilizados. Contudo, o número de fading out ao longo do procedimento foi aumentado.

Nesta pesquisa, o desempenho dos participantes durante o treino de determinadas

topografias indicou a necessidade de novos passos com modelo verbal serem introduzidos

em oposição ao de Romano (2005) em que o desempenho indicou a possibilidade de serem

reduzidos alguns passos.

Como sugerido por Romano (2005), foram realizadas poucas tentativas de treino

com o modelo verbal total para evitar o fortalecimento de respostas estereotipadas.

Quando o participante atingia o critério para mudança do modelo seguinte ao modelo total,

raramente a volta para o modelo total foi necessário.
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Novamente, com relação à rapidez com que o treino das topografias foi realizado, a

escolha de algumas topografias de respostas gerou, em determinados treinos, a necessidade

de mais tentativas com o modelo verbal, como por exemplo, a introdução de topografias

com o início semelhante ao de uma topografia treinada anteriormente, como por exemplo,

nos treinos das topografias “Quero olhar!”, com o início semelhante ao da topografia

“Quero pegar!” e a topografia “Posso brincar?”, com o início semelhante ao da topografia

“Posso ver?”. Esta semelhança dificultou o controle de parte do estímulo apresentado

como modelo e, no 3º passo do fading out,o modelo verbal parcial era o mesmo para as duas

topografias semelhantes: “Quero...” e “Posso ...” (Modelo Parcial 2).

Os resultados alcançados nessa pesquisa mostraram ter sido adequado para a

aprendizagem de respostas verbais espontâneas tanto o número de passos de fading out do

modelo verbal, quanto o critério para mudança do passo adotado.

Alguns estudos destacam a importância de se realizar procedimentos específicos

para produzir a variabilidade das respostas verbais espontâneas devido ao padrão de

repetição comumente encontrado nas crianças com desenvolvimento atípico. (Carr et al ,

1983).

O segundo objetivo desse estudo se refere à produção de variabilidade das

respostas verbais caracterizadas de dois tipos: (a) promover emissões de topografias que

fossem variadas em relação à topografia anterior e (b) gerar emissões de respostas de

topografias não treinadas.

Para tanto, os mesmos procedimentos utilizados por Romano (2005) foram

realizados nessa pesquisa. No primeiro procedimento, treino de variabilidade I, as respostas

independentes emitidas só produziam reforço quando eram diferentes da topografia

anterior. Já o segundo procedimento, treino de variabilidade II, três novas topografias em

cada elo da cadeia foram introduzidas.

Ao contrário dos resultados encontrados por Romano (2005), apesar de ter havido

o predomínio de respostas não variadas em relação à anterior, os dados indicaram que o

treino de variabilidade I produziu um aumento da emissão de respostas variadas em relação

à anterior, assim como, gerou a emissão de topografias não treinadas. Em geral, as curvas

de respostas variadas em relação à anterior do 3º elo da cadeia mantêm uma inclinação

próxima à curva de respostas não variadas. É importante destacar que estas topografias
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foram as primeiras a serem treinadas e que, portanto, o treino de variabilidade I se manteve

por mais sessões de treino em relação às topografias dos outros elos. Destaca-se também o

fato de ter sido o 2º elo da cadeia a segunda curva com maior número de respostas

variadas.

Pode-se observar um aumento no número de respostas variadas em relação à

anterior tanto nas sessões de treino de variabilidade I do elo que estava sendo treinado,

quanto durante o treino de variabilidade I ocorrido nas topografias dos outros elos, ou seja,

é possível afirmar que o treino de variabilidade I produziu a variação de respostas

independentes emitidas. Tal resultado foi encontrado em todos os participantes.

Entretanto, o que diferiu entre eles foi a inclinação da curva de respostas variadas

referentes a cada elo da cadeia.

Como mencionado anteriormente, notou-se a prevalência da emissão de uma

topografia sobre a outra do mesmo elo. No entanto, durante as sessões de treino de

variabilidade I, no geral, o número de respostas da topografia menos emitida aumentou

durante esses treinos.

Para todos os participantes, a curva que teve a menor inclinação de respostas

variadas em relação à anterior foi a do 1º elo da cadeia. Para o participante L., por exemplo,

só houve inclinação da curva de respostas variadas em relação à anterior no último treino

de variabilidade I.

Na última sessão de treino de variabilidade I, para todos os participantes, um

aumento no número de respostas independentes emitidas de todas as topografias treinadas

ocorreu. As curvas relativas às respostas variadas de todos os elos também aumentou. Tal

resultado se deve a dois aspectos: (a) durante este treino, as nove topografias haviam sido

instaladas, portanto, o participante poderia emitir qualquer uma delas, dentro do elo da

cadeia, para produzir como conseqüência o acesso ao brinquedo e (b) os participantes

haviam passado várias vezes pelo treino de variabilidade I, ou seja, haviam entrado em

contato com a contingência de emitir respostas variadas para a produção do reforço

diversas vezes.

O outro aspecto referente à variabilidade que se pretendeu promover foi a emissão

de topografias não treinadas.
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O treino de variabilidade II envolveu a introdução de três novas topografias:

“Posso brincar?” (3C), “Quero olhar!” (2C) e “Com o que vamos brincar?” (1C). Os

resultados obtidos com esse treino sugerem ter sido efetivo para promover a emissão de

topografias não treinadas.

Estes dados confirmam os encontrados por Romano (2005). Assim como no

estudo dessa autora, a emissão de respostas não treinadas foi influenciada pela introdução

de outras topografias no treino. Três tipos de respostas não treinadas foram produzidas, a

saber, (a) topografia nova, referente à emissão de topografias com pouca semelhança das

topografias treinadas; (b) topografias recombinadas, relativo à junção de partes das

topografias treinadas e (c) nome do brinquedo com a topografia treinada.

Os resultados indicaram a efetividade do procedimento de variabilidade II em gerar

tais respostas. Ao serem introduzidas outras topografias, o número de respostas

independentes não treinadas aumentou tanto durante o treino, quanto após o mesmo. O

tipo de topografia mais emitida durante esse treino foram as recombinadas. Tal resultado

pode ser verificado nas Figuras 14 e 18 relativas às variações das respostas não treinadas

dos participantes L. e T. respectivamente.

É importante destacar o fato de que para o participante T. uma topografia não

treinada foi emitida com muita freqüência durante, principalmente, as primeiras sessões de

treino. Esta topografia, “Dá na minha mão?”, começou a ser emitida depois do treino da

topografia “Dá para mim?” com muita repetição, isto é, um padrão estereotipado foi

produzido. Entretanto, à medida que o treino das demais topografias e o treino de

variabilidade I foram sendo realizados, esta topografia passou a ser menos emitida.

Assim como relatado por Romano (2005), o procedimento produziu aumento na

variabilidade das respostas, porém também houve o comportamento verbal estereotipado

(repetição de uma mesma topografia). Segunda a autora, algumas variáveis são importantes

para a ocorrência da emissão de respostas variadas: (a) treino de várias topografias em uma

mesma situação, assim como e (b) a realização de muitas sessões de treino. Essa pesquisa

também buscou avaliar esses dois aspectos do treino e, como indicado pelos resultados,

pode-se dizer que tais variáveis tiveram grande influência na produção de respostas variadas

referentes aos dois tipos mencionados anteriormente.



101

Com relação à generalização, duas sessões de teste foram realizadas para dois dos

participantes. Para o participante L. essas sessões foram feitas depois de 72 dias e para o

participante T. após 41 dias.  O primeiro teste avaliou se as respostas treinadas seriam

emitidas na presença de um outro experimentador e, o segundo testou se tais respostas

ocorreriam em um outro ambiente.

Segundo Baer, Wolf e Risley (1968), só é possível dizer que houve a generalização

quando a resposta treinada (1) se provar durável ao longo do tempo, (2) se ela ocorrer em

uma ampla variedade de ambientes possíveis ou (3) se tal resposta se estender para uma

variedade de comportamentos relacionados.

No presente estudo, os resultados obtidos nos testes de generalização indicaram ter

havido a generalização de algumas das topografias treinadas tanto para um novo ambiente,

quanto para uma outra pessoa.

No entanto os resultados destes testes foram muito diferentes entre os dois

participantes. O participante L. não emitiu em nenhuma tentativa a cadeia de respostas

completa, pois nenhuma resposta referente ao 1º elo foi emitida. No 1º teste de

generalização, conduzido por um outro experimentador, somente uma resposta do 2º e seis

do 3º foram emitidas. Já no 2º treino, realizado em um outro ambiente, o número de

respostas emitidas aumentou. Seis respostas do 2º elo e 13 respostas referentes ao 3º elo

foram emitidas.

Contudo, para o participante T. em quatro tentativas das 20 possíveis, a cadeia de

respostas completa foi emitida no 1º teste. Nesta sessão, cinco respostas do 1º elo, quatro

do 2º e 25 do terceiro foram emitidas. No 2º teste, um menor número de respostas do 1º

elo foi emitido, porém em todas as tentativas, topografias do 2º e 3º elo foram emitidas.

O fato de ter sido testada a generalização dos após muito tempo do encerramento

do treino pode ter influenciado no número de respostas independentes emitidas, tal como a

emissão de somente algumas das topografias treinadas. O resultado de um estudo realizado

por Ingenmey & Houten (1991) mostrou ter havido diferenças na freqüência das respostas

treinadas quando testadas depois de algumas semanas do encerramento do treino.

No estudo destes autores foram realizados tanto testes de generalização, quanto de

manutenção. O teste de generalização ocorrido em seguida ao término do treinou não

mostrou a redução no número de respostas emitidas durante as sessões de treino.
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Entretanto, o teste de manutenção realizado após cinco semanas do final do treino

mostrou que a resposta espontânea treinada se manteve para uma situação treinada na

mesma freqüência em que estava sendo emitida no final do treino, porém para a outra

situação, a freqüência da resposta espontânea caiu para 50%. Depois de quatro meses do

final do treino, um outro teste de manutenção foi realizado. Para a 1ª situação, novamente,

a freqüência da resposta permaneceu com a mesma freqüência emitida no teste realizado

anteriormente e para a outra, a freqüência caiu ainda mais (25%). O fato de ter ocorrido

uma redução da freqüência das respostas emitidas após algumas semanas que o treino havia

encerrado pare

Como já mencionado anteriormente, durante as sessões de treino, observou-se a

emissão mais freqüente de uma topografia em cada elo da cadeia para a maioria dos

participantes. Este dado, aparentemente, se repetiu durante os testes de generalização:

somente as topografias mais freqüentes durante o treino foram emitidas nesses testes.

O presente estudo não investigou as variáveis que contribuíram para a ocorrência

em maior freqüência de determinadas topografias referentes ao mesmo elo da cadeia.

Pesquisas futuras deveriam investigar estas variáveis que mantêm a emissão de algumas

respostas em maior freqüência tanto nas sessões de treino, quanto durante os testes de

generalização.

Estudos futuros deveriam introduzir as estratégias sugeridas por Carr e Kologinski

(1983) para a ocorrência da generalização das respostas treinadas: (a) treinar múltiplas

respostas em diferentes situações e (b) programar estímulos comuns, como por exemplo, as

pessoas presentes nas situações de treino e generalização deveriam fazer parte da rotina do

participante.

As pesquisas que realizaram tanto o teste de generalização em seguida às sessões de

treino, quanto os que realizaram sessões de treino da generalização das respostas, como por

exemplo, Williams e al (2000), Krantz e McClannahan (1993), obtiveram resultados mais

satisfatórios dos apresentados aqui no que se refere à não redução no número de respostas

emitidas em outras situações diferentes das treinadas.

Baer et al (1968) deram ênfase ao fato de a generalização não ser automática,

devendo ser, portanto, programadas as contingências de refoçamento para a ocorrência das

respostas treinadas em outros ambientes onde a extensão dessa resposta se faz importante.
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Os resultados encontrados nesse estudo se mostraram satisfatórios nos três

objetivos que se pretendeu alcançar:

1) Instalar respostas verbais espontâneas – todos os participantes passaram

a emitir as nove topografias treinadas ao final do treino;

2) Promover a variabilidade das respostas – houve aumento no número de

respostas variadas em relação à anterior em decorrência do procedimento

de treino de variabilidade I, assim como, respostas não treinadas foram

emitidas ao longo do treino em decorrência ao treino de variabilidade II;

3) Generalização das respostas para outro ambiente e pessoa – as

topografias, principalmente referentes ao 2º e 3º elo da cadeia foram

emitidas nos testes de generalização.
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Descrição do repertório verbal dos participantes

L. T. D.
Linguagem Receptiva

sim não sim não sim não

C1. Responde ao próprio nome X X X
C2. Segue Instruções para fazer uma ação divertida dentro do contexto X X X
C3. Segue Instrução de olhar para um item reforçador X X X
C4. Segue Instrução de olhar para um item comum X X X
C5. Segue Instrução de tocar um item reforçador em várias posições X X X
C6. Segue Instrução de tocar um item comum em várias posições X X X
C7. Segue Instrução de fazer uma ação divertida fora do contexto X X X
C8. Segue Instrução em situações de rotina X X X
C9. Segue Instrução de dar um objeto não reforçador nomeado X X X
C10. Segue Instrução de fazer uma ação motora simples X X X
C11. Segue Instrução de tocar item versus um item comum (distrator) X X X
C12. Segue Instrução de selecionar um item reforçador de um conjunto de 2 objetos X X X
C13. Segue Instrução de selecionar um entre dois itens reforçadores X X X
C14. Segue Instrução de selecionar um entre dois objetos comuns X X X
C15. Selecionar uma entre duas figuras de itens comuns X X X
C16. Segue instruções variadas para selecionar usando cada resposta (Ex: Mostre....;
Toque o...; Cadê o .....)

X X X

C17. Tocar partes do próprio corpo X X X
C18. Apontar partes do corpo em figuras ou em outros X X X
C19. Tocar peças de roupa que está usando X X X
C20. Selecionar pela função X X X
C21. Selecionar pelo aspecto X X X
C22. Selecionar pela classe X X X
C23. Selecionar um entre três ou mais objetos sobre a  mesa X X X
C24. Selecionar um entre três ou mais objetos sobre a mesa X X X
C25. Selecionar dois objetos de um conjunto grande de objetos X X X



C26. Selecionar duas figuras de um grande conjunto X X X
C27. Segue Instrução de ir até uma pessoa X X X
C28. Segue Instrução para dar um item para uma pessoa ou lugar do objeto sobre a
mesa

X X X

C29. Segue Instrução de andar até alguém e pegar um item nomeado X X X
C30. Segue Instrução de ir até uma pesoa e fazer uma ação X X X
C31. Respostas motoras específicas em tarefas receptivas X X X
C32. Demonstrar uma ação específica com um objeto quando dado objetos diferentes X X X
C33. Demonstrar uma específica ação de “ faz de conta” X X X
C34. Selecionar um entre três figuras que representam ações X X X
C35. Aprende  novas habilidades sem treino intensivo X X X
C36. Seleciona ajudantes da comunidade (Ex; policial, bombeiro) X X X
C37. Localiza objetos em grande e complexa figura X X X
C38. Localiza objetos quando apenas parte do objeto aparece em figura complexa X X X
C39. Seleciona sons comuns do ambiente X X X
C40. Seleciona adjetivos X X X
C41. Selecionar um item com duas características específicas X X X
C42. Selecionar um conjunto de itens com uma característica específica X X X
C43. Selecionar um conjunto de itens com duas características específicas X X X
C44. Selecionar figuras associadas X X
C45. Seguir Instrução com seqüência de múltiplos componetes X X X
C46. Selecionar “iguais” e “diferentes” X X X
C47. Preposições receptivo X X X
C48. Pronomes receptivo X X X
C49. Selecionar não-exemplos (ex: o que não é comida?) X X X
C50. Selecionar figuras que representam lugares ou atividade em cenas X X X
C51. Selecionar figuras que representam emoções X X X
C52. Selecionar figuras de interações sociais X X X

 Imitação Vocal
L. T. D.



sim não sim não sim não

E1. Imitar sons pedidos X X X
E2. Imita sons de início de palavras X X X
E3. Imitar pronuncia  de consoantes X X X
E4. Imitação de palavras quando pedido X X X
E5. Imitação de frases quando pedido X X X
E6. Imitação de seqüência de números quando pedido X X X
E7. Prosódia X X X
E8. Imitação espontânea de palavras X X X
E9. Imitação espontânea de frases X X X

L. T. D.
Pedidos

sim não sim não sim não

F1. Pedir  indicando (apontando o que quer) X X X
F2. Pedir o que quer na presença do reforçador, figura ou palavra X X X
F3. Pedir usando figura ou palavra quando perguntado “o que você quer?” X X X
F4. Pedir o que quer quando perguntado na ausência do reforçador X X X
F5. Faz pedidos espontâneos X X X
F6. Pedir para o outro fazer uma ação X X X
F7. Pedir atenção X X X
F8. Pedir itens que estão faltando para completar um tarefa X X X
F9. Fazer pedidos com movimentos de cabeça ou dizendo sim / não X X X
F10. Pedir usando sentença X X X
F11. Pedir ajuda X X X
F12. Pede para outros para remover um item ou parar uma atividade X X X
F13. Pedir informação usando “O que” X X X
F14. Pedir informação usando “Onde” X X X
F15. Pedir informação usando “Quem ou De quem” X X X
F16. Pedir informação usando “Qual” X X X
F17. Pedir informação usando “Quando” X X X
F18. Pedir informação usando “Como” X X X



L. T. D.
 Nomeação

sim não sim não sim não

G1. Nomear reforçadores X X X
G2. Nomear objetos comuns X X X
G3. Nomear pessoas comuns X X X
G4. Nomear figuras de itens comuns X X X
G5. Nomear a ação que o outro está fazendo X X X
G6. Nomear  figura de ações comuns X X X
G7. Aprende novas palavras sem treino intensivo X X X
G8. Nomear usando frases X X X
G9. Nomear partes do corpo X X X
G10. Nomear partes ou aspectos de um objeto X X X
G11. Nomear adjetivos X X X
G12. Nomear itens quando dizem sua função X X
G13. Nomear itens quando dizem um de seus aspectos X X
G14. Nomear itens quando dizem sua classe X X X
G15. Nomear função de um item X X X
G16. Nomear classe de um objeto X X X
G17. Nomear a classe de um conjunto de itens X X X
G18. Nomear indicando sim/não X X X
G19. Nomear aspectos de itens que estão ausentes ou incorretos X X X
G20. Nomear o que está fora da categoria X X X
G21. Identificar problemas óbvios X X X
G22. Nomear dois objetos X X X
G23. Nomear duas figuras X X X
G24. Nomeação de dois componentes usando frases X X X

L. T. D.
Intraverbais

sim não sim não sim não

H1. Completar músicas com palavras X X X
H2. Completar com o que falta na frase (sobre item divertido ou atividade) X X X



H3. Uso de sinais que indicam palavras X X X
H4. Sons de animais X X X
H5. Responder perguntas de informações pessoais X X X
H6. Completar descrição de atividade com palavras X X X
H7. Completar com o item dado sua função (Ex: cortamos o papel com a ____) X X X
H8. Completar com o que falta na frase nomeando a função de um item X X X
H9. Complete a frase com o aspecto de um item X X X
H10.Complete  com o item dado seu aspecto X X X
H11. Complete a frase com a classe dado um item X X X
H12. Complete a frase com o item dado sua classe X X X
H13. Múltiplas respostas dadas para categorias específicas X X X

L. T. D.
Vocalização Espontânea

sim não sim não sim não

I1. Vocaliza sons de fala identificáveis X
I2. Fala palavras ou aproximações de palavras espontaneamente X
I3. Espontaneamente fala frases X
I4. Canta músicas com modelo X
I5. Canta músicas X X X
I6. Imitações vocais espontâneas X X X
I7. Pede itens espontaneamente X X X
I8. Nomear espontaneamente X X X
I9. Conversação espontânea X X X



ANEXO II:

Termo de Consentimento



Termo de Consentimento

Prezados Pais,

Na condição de mestranda em Psicologia Experimental: Análise do

Comportamento, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sob a orientação da

profa Nilza Micheletto, solicito o seu consentimento para que ____________________

participe da pesquisa cujo título é “Procedimento para ensinar crianças com desenvolvimento atípico a

fazer perguntas sobre objetos escondidos: uma extensão do estudo de Williams, Donley e Keller”.

Ressalto que durante o trabalho, serão fornecidas todas as informações necessárias

para o desenvolvimento desta pesquisa. A criança poderá interromper sua participação a

qualquer momento.

Os dados serão utilizados para fins acadêmicos e tratados com máximo sigilo,

preservando a identidade dos participantes.

Atenciosamente,

________________________

Priscilla Braide

Eu______________________________________________________________,

RG_________________, na condição de ______ e responsável dou meu consentimento

livre e esclarecido para (nome do participante)

______________________________________________________________ participar

da pesquisa conduzida pela pesquisadora Priscilla Braide, para conclusão de seus estudos de

Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento pela Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo.

São Paulo,       de                    de 2006

_______________________________

Assinatura do Responsável



ANEXO III:

Folhas de Registro



Folha de Registro
Participante:                                                       Data:                                            Sessão:                                    Experimentador:

T Fase
Tipo de
Ajuda

Resposta 1
Tipo
de

Ajuda
Resposta 2

Tipo de
Ajuda

Resposta 3 Anotações
Item

Apresentado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Folha de Registro da Avaliação de Preferência com Múltiplos Estímulos

(DeLeon e Iwata, 1996)

AVALIAÇÃO DE PREFERÊNCIA DE ESTÍMULOS

Folha de Registro

Participante:__________________Experimentador:________________Data: ________

Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3
1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

Avaliação 1 Avaliação 2
Circule a posição

Item selecionado
Circule a posição

Item selecionado

1. x x x x x x x 1. x x x x x x x
2.  x x x x x x 2.  x x x x x x
3.   x x x x x 3.   x x x x x
4.    x x x x 4.    x x x x
5.      x x x 5.      x x x
6.        x x 6.        x x
7.          x 7.          x

Avaliação 3
Circule a posição

Item selecionado

1. x x x x x x x
2.  x x x x x x
3.   x x x x x
4.    x x x x
5.      x x x
6.        x x
7.          x



ANEXO IV:

Lista de brinquedos



BRINQUEDOS UTILIZADOS NA PESQUISA

1 Abajur de fibra ótica colorida

2 Acqua play

3 Alce de plástico que dá corda

4 Apito em forma de pato

5 Arminha de água

6 Avião

7 Bexiga

8 Bola “flufi”amarela

9 Bola amarela que gruda na parede

10 Bola colorida que desmonta

11 Bola de espuma de basquete

12 Bola de futebol

13 Bola pequena, colorida e de espuma

14 Bola que brilha quando aperta o botão

15 Bolinha de sabão

16 Boneca

17 Boneco FURBY de pelúcia

18 Brinquedo de ímã

19 Cabeça de batata

20 Cachorro de borracha

21 Cachorro de plástico (Mauzão)

22 Caixa de música

23 Caixa registradora que faz barulho

24 Caleidoscópio

25 Caminhão que vira robô

26 Carimbos de frutas

27 Carrinho

28 Casinha com encaixes, telefone que faz barulho

29 Cavalo de borracha

30 Chocalho

31 Cobra d´agua

32 Computador de brinquedo

33 Cornetinha

34 Dados coloridos grandes

35 Dedoches de animais

36 Dedoches de personagens de livros

37 Dinossauro de borracha

38 Elefante de borracha

39 Elefante de pelúcia

40 Elefante que mexe a tromba e na ponta dela tem ímã para pegar objetos

41 Encaixa pinos

42 Engenheiro

43 Esquilo de plástico que mexe a boca e os olhos

44 Estrela do mar de gelatina, quando aciona o botão ela pisca

45 Estrela do mar, laranja, de borracha

46 Fantoche de joaninha

47 Fazendinha

48 Gato de borracha

49 Geleca

50 Iguana de plástico





ANEXO V:

Figuras referentes ao número acumulado de respostas emitidas em cada passo

de fading out e independentes das topografias de todos os elos da cadeia.
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Figura: Número acumulado de respostas emitidas em cada nível de

fading out e independentes de todos os elos da cadeia do participante

D.
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Figura: Número acumulado de respostas emitidas em cada nível de

fading out  e independentes  de todos os elos da cadeia do participante L.
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Figura: Número acumulado de respostas emitidas em cada nível de

fading out  e independentes de todos os elos da cadeia do participante

T.




