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Resumo

O presente trabalho teve o objetivo de (1) testar o ensino de topografias de cores a três
adolescentes autistas por meio do fading out do modelo verbal para aquisição de
repertório intraverbal, (2) comparar duas formas de produção de variabilidade
(reforçamento contingente ao variar através do Lag e reforçamento intermitente sem
exigência de variação) do comportamento intraverbal e sua efetividade e (3) testar se
ocorre generalização para outros ambientes, com outras pessoas e se os repertórios
ficam estabelecidos ao longo do tempo. Cinco topografias de cores foram ensinadas a
três adolescentes autistas que tinham repertório intraverbal estereotipado diante do
estímulo “Me fale uma cor”. Todos passaram pelo ensino de topografias de forma
semelhante, após o ensino de topografias foi feita uma sondagem para verificação do
efeito da fase anterior, em seguida P4 foi exposto a condição Lag progressivo - de 1 a 3
- no ensino de variabilidade, e os participantes P3 e P5 foram expostos ao reforçamento
intermitente por razão variável acoplados ao desempenho de P4. Após 4 meses a fase de
generalização foi feita. Notou-se que o procedimento de Fading out do modelo verbal
foi efetivo para o ensino das topografias em todos os participantes e produziu
variabilidade em dois deles (P3 e P5) antes da fase de ensino de variabilidade. O Lag se
mostrou mais efetivo que o reforçamento intermitente, a medida que o Lag progressivo
produziu variabilidade em P4 e o reforçamento intermitente sem a exigência de variação
diminuiu a variabilidade de P3 e P5. Por fim todos os participantes apresentaram menor
grau de estereotipia na generalização comparado à linha de base e todos verbalizaram
topografias ensinadas durante a fase de ensino de topografias.

Palavras chave: autismo; variabilidade comportamental; comportamento verbal;
intraverbal.
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A linguagem tem um papel importante em nossas vidas. É através dela que a
sociedade pode entrar em contato com parte do que ocorre no mundo dentro de nossa
pele. Quando falamos em linguagem em análise do comportamento estamos nos
referindo a comportamento verbal e este nada mais é do que um comportamento
operante.
A mesma unidade de análise - contingência de três termos - capaz de explicar
qualquer comportamento operante também é capaz de explicar o comportamento verbal.
O que o torna distinto é o seu reforçamento, sempre mediado por um ouvinte. Entendese por ouvinte a pessoa que faz parte do ambiente verbal e foi treinada especialmente
por esse mesmo ambiente (Skinner, 1957/1992). Diferenças nas relações da tríplice
contingência caracterizam o que Skinner (1992) nomeou de operantes verbais,
classificando-os como: mando, tato, ecóico, textual, transcrição e intraverbal.
Nessa pesquisa iremos focar em aspectos do operante verbal nomeado de
intraverbal que é definido por uma resposta verbal com estímulo antecedente também
verbal, porém distinto da resposta, e tem como consequência um reforçador
generalizado. Podemos identificar esta relação de comportamento verbal intraverbal na
aquisição e verbalização de conteúdos acadêmicos, por exemplo, decorar a sequência
numérica e alfabética, cores, letras de música, poemas e etc.
Em alguns indivíduos nota-se um déficit na aquisição do comportamento verbal,
como no caso de pessoas diagnosticadas com autismo. Além disso, também apresentam
dificuldades sociais e de variabilidade (DSM-IV, 1994), emitindo comportamentos
estereotipados tanto motor quanto verbal.
Diversos

estudos

em

análise

do

comportamento

têm

desenvolvido

procedimentos para a instalação de repertório variado (Goetz e Baer, 1973; Neuringer,
Dess e Oslon, 2000; Grunow e Neuringer, 2002, Yamada, 2007; Caldeira, 2009;
Brilhante,

2010).

Através

da

variabilidade

podemos

selecionar

um

novo

comportamento. Assim ela adquire um importante papel na aquisição de novas
respostas.
Goetz e Baer (1973) verificaram o aumento do grau de variabilidade ao reforçar
diretamente o variar do comportamento de montar blocos realizados por crianças. A
pesquisa contou com a participação de três meninas de quatro anos de idade que
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montavam blocos de forma repetitiva e/ou simples e foi realizado na mesma sala em que
as crianças estavam acostumadas a montar blocos. Foram definidas previamente pelos
experimentadores 20 formas que envolviam dois ou mais blocos mais frequentes nas
construções, registrava-se o número de vezes que alguma dessas vinte formas apareciam
durante a sessão (diversidade de formas) e as que ocorriam sem nunca ter ocorrido antes
(nova forma).
A fase de Linha de Base poderia durar de 3 a 5 sessões, dependendo da
estabilização do número de formas por sessão. Esta fase não era reforçada. A primeira
fase - Reforçamento de diferentes formas - reforçava socialmente, com auxilio da
professora, a variabilidade da montagem de blocos. A fase seguinte - Reforçamento de
formas iguais - reforçava socialmente a construção de formas iguais e a última fase era
semelhante à segunda, reforçando socialmente a variabilidade - delineamento ABCB.
Os resultados mostraram que o reforço social controlou o desenvolvimento de
novas formas durante a montagem de blocos em relação à linha de base. Podemos
observar também que durante a fase de reforçamento de formas iguais o número de
formas novas quase se equiparou com a fase da Linha de Base. Esse estudo nos mostra
que o reforço social foi eficaz tanto para aumentar a variabilidade na montagem de
blocos quanto para diminuir a mesma.
Page e Neuringuer (1985) compararam duas contingências distintas para testar o
aumento no grau de variabilidade. Dividiram pombos em dois grupos. Um deles, o
grupo VAR, que era reforçado de acordo com uma contingência que exigia o variar,
onde uma sequência de oito respostas em duas chaves era reforçada somente se fosse
distinta das ultimas 50 sequências emitidas. Esse esquema de reforçamento pode ser
chamado de Lag 50. O outro, grupo YOKED, que recebia o reforço em esquema
intermitente de razão variável calculado de acordo com o desempenho do grupo VAR.
Os grupos recebiam a mesma quantidade de reforços na sessão e após as mesmas
sequências de oito tentativas, ou seja, no grupo VAR a variabilidade era exigida e no
YOKED não. Os autores puderam demonstrar que o grupo VAR alcançou maiores
índices de variabilidade que o grupo YOKED. Portanto, o reforço contingente ao variar
foi mais eficaz que o reforçamento intermitente.
Alguns estudos que se seguiram a este propuseram a mesma comparação e
aliaram a aquisição do comportamento novo ao seu procedimento visando identificar
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qual dessas contingências facilita mais a seleção de novas respostas. O estudo de
Neuringuer, Dess e Oslon (2000) se divide em dois experimentos. Utilizou-se ratos
distribuidos em três grupos e todos os grupos passaram por cinco fases, cada uma com
uma sequência alvo com diferente grau de dificuldade. Os grupos se diferenciavam
quanto à contingência de reforço adicional envolvida no procedimento.
O grupo VAR, além de receber o reforçamento em CRF da sequência alvo,
recebia o reforço adicional em RDF baseado na variabilidade das sequências emitidas,
ou seja, para ser reforçada a frequência da resposta deveria ser igual ou menor que a
distribuição de todas as sequências igualmente, com exceção da sequencia alvo que era
reforçada sempre que aparecia. O grupo ANY recebia o reforço adicional num esquema
de intervalo variável de um minuto (VI1min), na mesma frequência do grupo VAR
(acoplado a VAR) porém sem exigir a variação, e o reforço da sequência alvo em CRF.
Por fim, o grupo CON tinha apenas uma contingência de reforçamento, somente a
resposta alvo era reforçada em CRF.
Os resultados mostraram que a contingência do grupo VAR facilitou a seleção
de sequências alvo difíceis, por serem maiores que as fáceis, e mostrou um maior grau
de variabilidade de sequências do grupo VAR sob o grupo ANY.
Brilhante (2010) replicou sistematicamente Caldeira (2009), ambas as pesquisas
aplicavam um procedimento semelhante ao de Neuringuer, Dess e Oslon (2000) para
sujeitos humanos. Em seu estudo Brilhante (2010) programou para jovens universitários
três condições experimentais em que vigoravam contingências de reforçamento
distintas. O grupo VAR (variabilidade) era reforçado ao variar em sequências que
envolviam teclas de dois teclados, e reforçados sempre que completassem a sequência
alvo. O grupo ACO (acoplamento) recebiam seus reforços de forma intermitente e
independente de variação, de acordo com o desempenho de VAR, e o grupo CON
(controle) recebia somente reforçamento em CRF ao completar a sequência alvo. Os
mesmos grupos foram expostos a VAR e ACO em ordens diferentes.
Os resultados corroboraram com pesquisas anteriores (Neuringer, Deiss &
Olson, 2000; Grunow & Neuringer, 2002; Hunziker, Lee, Ferreira, Silva & Caramori,
2002; Yamada, 2007 e Caldeira, 2009), ou seja, a condição que reforçava diretamente a
variabilidade produziu maiores índices que as demais, além disso, os participantes
expostos à condição VAR antes da ACO mostraram maiores índices de variabilidade
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em ambas as condições experimentais, comparado aos estudantes que eram expostos a
condição ACO antes de VAR.
Uma característica do autismo é um amplo alcance de comportamentos
repetitivos e o uso repetitivo da linguagem. O responder repetitivo pode ser resultado de
um repertório restrito, ampliar este repertório através de um treino de habilidades pode
servir para aumentar a variabilidade comportamental em indivíduos com autismo, (Lee
& Sturmey, 2006). Muitas outras pesquisas em análise do comportamento aliaram
produção de variabilidade com comportamento verbal de indivíduos autistas (Lee,
McComas &Jawor, 2002; Romano, 2005; Lee & Sturney, 2006; Braide, 2007; Esch,
Esch, & Love, 2009; Esteve, 2009; Guimaraes, 2010; Figueiredo, 2011).
O procedimento do estudo de Lee & Sturney (2006) pretendeu produzir
variabilidade nas respostas de três adolescentes autistas à questão “O que você gosta de
fazer?” na presença de seus itens de preferência, apresentados de forma randomizada a
cada tentativa da sessão. Este procedimento envolveu o esquema Lag 0 e Lag 1 em fases
alternadas, num delineamento de reversão ABAB. Durante a linha de base (Lag 0) a
resposta apropriada era reforçada, a inapropriada era seguida da palavra não e a resposta
com erro gramatical era corrigida e reforçada caso o participante imitasse o modelo
dado pelo experimentador. Durante as fases em que vigorava o esquema Lag 1 o
responder apropriado que diferisse do anterior era reforçado. Os resultados obtidos
mostram que o esquema Lag 1 foi efetivo para produção de variação nas respostas de
dois participantes. Além disso, na retirada da exigência de variação houve um
decréscimo no responder apropriado e variado, e sua reintrodução gerou aumento.
Ainda podemos citar outros procedimentos que propuseram produzir
variabilidade de um repertório verbal de mando. Figueiredo (2011), ao replicar
sistematicamente o estudo de Guimarães (2010), propôs aumentar o grau de
variabilidade de respostas de mando através do ensino de diferentes topografias e ensino
de variabilidade por meio de um esquema que envolveu Lag progressivo de 1 a 3.
No começo de cada sessão os participantes passavam por uma avaliação de
preferência para escolher objetos reforçadores que eram randomizados a cada tentativa e
sessão. A fase de ensino envolveu cinco topografias diferentes que foram ensinadas
através do Fading out do modelo ecóico. O estímulo que estava sendo ensinado era
retirado gradativamente até a topografia ser instalada em seu repertório. Nas fases
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seguintes, cada participante foi exposto a contingências diferentes. Um deles participou
do ensino de variabilidade através do reforçamento direto do variar por meio do Lag
progressivo de 1 a 3, e, portanto a exigência de variação aumentou ao decorrer do
procedimento. O outro participante foi exposto a uma contingência que não exigia
variação. Seu reforçamento foi dado a partir de um esquema de razão variável, acoplado
ao desempenho do outro participante. Os resultados mostram que o Fading foi efetivo
para o ensino das topografias e que o participante exposto à contingência Lag obteve
maiores índices de variabilidade que o participante exposto ao esquema de reforçamento
intermitente.
Romano (2005) e Braide (2007) também utilizaram Fading do modelo ecóico
para ensino de topografias para crianças autistas na ausência de estímulos verbais.
Romano (2005) ensinou três formas de iniciar conversação para três diferentes situações
(mesa, banheiro e canto de intervalo), o ensino que acontecia por fading do modelo
verbal retirado gradativamente até a ausência dele, também acontecia com variação de
acordo com lag 1, portanto a topografia ensinada numa tentativa era sempre distinta da
anterior. Posteriormente uma nova topografia era ensinada enquanto Lag 1 estava em
vigor. Como resultado o fading foi efetivo para o ensino da topografia e o Lag 1 foi
efetivo para a produção de variabilidade, além da produção de respostas novas e
recombinadas. Braide (2007) ensinou respostas de cadeias verbais (três topografias
similares a Wiliams, Donley e Keller, 2000 e mais duas novas) para que crianças
autistas aprendessem a conversar sobre objetos escondidos. O ensino ocorreu de forma
semelhante a Romano (2005). Posteriormente Braide (2007) ensinou uma topografia
adicional, replicando também Romano (2005) e os dados corroboraram com Romano
(2005). O procedimento foi efetivo para ensino e variação, além de também aparecerem
respostas novas, nunca treinadas e respostas recombinadas (junção de partes diferentes
de cada frase).
A partir dessa discussão envolvendo fading, variabilidade, Lag, Lag progressivo
em respostas verbais, comportamento verbal intraverbal e autismo, o presente trabalho
pretende testar o procedimento de ensino de topografias por meio de fading out do
modelo verbal para um repertório intraverbal acadêmico e o procedimento de produção
de variabilidade deste mesmo repertório através do Lag progressivo de 1 a 3 em
comparação ao reforçamento intermitente de razão variável, de forma separada e testar
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se ocorre generalização para outros ambientes, com outras pessoas e se esses repertórios
permanecem estabelecidos ao longo do tempo.
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Método

Participantes
Foram participantes deste estudo três adolescentes diagnosticados com autismo, que
possuíam repertório verbal, ecóico, tato e mando estabelecidos e que já haviam passado por
algum treino intraverbal. Os sujeitos selecionados para participar da pesquisa também possuíam
comportamentos de sessão (são capazes de ficar sentados, esperar comando, imitar e seguir
instrução) e realizavam as atividades independente de um esquema de reforçamento direto.
Os responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido
(Anexo 1) para autorização da realização do estudo.

Local
A coleta de dados foi realizada em uma unidade de instituição da cidade de São Paulo
que atende crianças autistas, atualmente atende jovens a partir de 12 (doze) anos e adultos com
autismo moderado, leve e Síndrome de Asperger.

Material
Mesa redonda, três cadeiras, folha de registro, cartão para carimbar (composto por 45 quadrados
– cinco linhas por nove colunas), carimbos, folha em branco, lápis e computador.

Procedimento

Escolha dos participantes

A seleção dos participantes se iniciou com observações dos alunos em sala de aula e
momentos de lazer. As entrevistas informais com pais, professores e funcionários também
ajudaram a escolher participantes. Foram pré-selecionados meninos que emitissem alguma
verbalização para Linha de Base de ecóico, tato, mando e intraverbal. Foram selecionados três
adolescentes que tinham repertório bem estabelecido de ecóico e tato, além de apresentar
estereotipia no repertório intraverbal.

Fase 1. Linha de Base I
O objetivo desta fase é investigar o repertório intraverbal de cada participante. Os
sujeitos foram convidados a realizar uma atividade de desenho. Durante a atividade foi
apresentado quinze vezes o estímulo “Me fale uma cor”. Tal procedimento foi realizado três
vezes com cada sujeito, perfazendo um total de 45 apresentações do estímulo “Me fale uma
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cor”. Nenhuma reforça foi reforçada. As respostas do participante foram anotadas numa folha
de registro (Anexo 2) utilizada nesta fase, na fase de sondagem e na fase de generalização.

Fase 2. Ensino de cinco topografias para a resposta a questão “Me fale uma cor”
Nesta fase cinco topografias de intraverbal foram treinadas. As cores variaram de
acordo com o participante. O experimentador utilizou quatro níveis de fading do modelo verbal
para instalar cada topografia: no Nível I foi oferecido um modelo ecoico para a resposta à
pergunta. Depois que o experimentador perguntou “me fale uma cor” imediatamente apresentou
o modelo “verde” (por exemplo). No nível II (intraverbal intermediária), o experimentador
apresentou parte do modelo, diminuindo um pouco o modelo da resposta. No Nível III
(intraverbal mínima), após perguntar sobre uma cor, o experimentador apenas pronunciou a
primeira letra correspondente à resposta que o participante deveria emitir. Por fim, no último
nível do fading, Nível IV, o experimentador apresentou a pergunta, mas não emitiu nenhuma
verbalização como modelo para a resposta do participante. Na Tabela 1 estão apresentados
exemplos de modelos verbais apresentados em cada nível de Fading.
Em cada nível, a resposta do participante que fosse adequada à pergunta feita pelo
experimentador era consequência com um carimbo em uma cartela e um elogio. Após 45
carimbos o participante tinha acesso a três minutos de jogo no computador. Depois de três
acertos consecutivos no mesmo nível (critério de aprendizagem), o participante passava para
outro nível de ajuda.

Tabela 1:
Modelos verbais pra a resposta a pergunta em cada Nível do fading para instalação do
repertório intraverbal na Fase 2.
Pergunta do experimentador

Modelo verbal do experimentador

Nível I

Me fale uma cor

Verde (azul, laranja, preto ou branco)

Nível II

Me fale uma cor

Ver (az, laran, pre ou bran)

Nível III

Me fale uma cor

V (a, la, p, br)

Nível IV

Me fale uma cor

Sem modelo

Se o participante errasse duas vezes consecutivas, como procedimento de correção, o
experimentador voltava um nível, retornando para um Nível maior de ajuda, exceto no Nível I.
Neste, se o participante errasse duas vezes consecutivas e não ecoasse, o experimentador
poderia apresentar uma pergunta suplementar “faça igual” ou “repita comigo”. Se mesmo assim
não ecoasse o experimentador poderia testar o ensino através da solicitação da emissão de um
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tato (mostrando o cartão colorido). Seria considerado erro no Nível I o participante não
responder a pergunta imitando o modelo verbal ou verbalizando outra coisa que não
correspondesse ao estímulo “me fale uma cor”. No Nível II e III seria considerado erro não
responder a pergunta com o nome da cor completo. No Nível IV seria erro se o participante
verbalizasse algo que não respondesse a perguntar ou ficasse mais de 10 (dez) segundos sem
verbalizar.
Nesse estudo todos os participantes tiveram o treino de topografias, suas respostas
foram anotadas na folha de registro específica para esta fase (Anexo 3). Cada topografia foi
treinada separadamente, ou seja, o participante aprendeu a respostar “verde” para a questão “me
fale uma cor” e só depois de passar por esse treino (em todos os quatro níveis de fading) e
atingir o critério de aprendizagem dessa resposta (três respostas corretas consecutivas), passou
para o treino de outra topografia (azul, por exemplo). Foi realizado um treino de linha de base
múltipla no começo de cada sessão desta fase.

Fase 3. Sondagem
Depois de ensinar um repertório de cinco topografias de respostas para a pergunta “me
fale uma cor” o experimentador conduziu um teste para medir a emissão de cada topografia
treinada. No teste de sondagem, semelhante a Fase 1. Linha de Base I, o experimentador
solicitava ao participante que ele dissesse o nome de uma cor, durante uma atividade de
desenho. O estímulo “Me fale uma cor” foi apresentado quinze vezes. Foram três blocos de
quinze apresentações perfazendo um total de 45 apresentações do estímulo “Me fale uma cor”,
tal como na Fase 1. As respostas não foram reforçadas diferencialmente.

Fase 4. Ensino de Variabilidade:
Condição VAR (lag 1)
Com o objetivo de produzir a variabilidade de respostas verbais entre as tentativas, foi
utilizado nesta fase um procedimento Lag para um dos participantes do estudo (P4). Lag é um
esquema de reforço baseado na reincidência, no qual são reforçadas as respostas que diferem da
última estabelecida como parâmetro. Ou seja, em um esquema de reforçamento Lag 1, a
resposta só é reforçada se for diferente da última emitida. As tentativas na Fase 4 foram
similares ao nível 4 da Fase 2, pois nenhuma ajuda é prevista para que o participante emita uma
resposta. Porém, para o participante ser reforçado ele deve emitir uma resposta diferente da
emitida na tentativa anterior (LAG 1).

12

Caso o participante não emitisse uma resposta variada, o experimentador fazia um
intervalo de vinte segundos, no qual não interagia com o participante. Se mesmo assim o
participante não emitisse uma resposta adequada (o nome de uma cor variada em relação à
tentativa anterior), o experimentador apresentava uma pergunta adicional “o que mais você pode
responder agora?”. Caso o participante não variasse a topografia da resposta com a pergunta
adicional voltava-se ao Nível III do treino de fading, no qual é previsto uma dica intraverbal
mínima. Após três tentativas a ajuda era retirada em caso de acerto ou uma dica mais completa
(Nível II – intraverbal intermediário) era disponibilizada.
Esta fase foi encerrada após o participante atingir o critério para reforçamento (lag 1)
em cinco tentativas consecutivas. As respostas foram anotadas na folha de registro (Anexo 4)
semelhante para todas as fases de VAR e ACO do Ensino de Variabilidade.
Condição ACO – intermitência
Para esse grupo (P3 e P5) a variabilidade não foi reforçada num esquema lag1, porém,
os participantes foram expostos a um esquema de reforçamento intermitente de intervalo
variável sempre que emitiam uma resposta adequada na tentativa programada para ter reforço. A
programação da liberação do reforço foi feita com base na distribuição de tentativas que foram
reforçadas do participante P4, exposto a condição VAR (nisso consiste o acoplamento). Assim
sendo o acoplamento foi feito da seguinte forma: O participante do grupo VAR foi reforçado
nas tentativas 1,4,7,10,11 (por exemplo) então o participante do grupo ACO foi reforçado
sempre que respondeu uma cor nas tentativas 1,4,7,10 e 11independente da variação da
resposta.
O procedimento de acoplamento nas fases posteriores (5 e 6) foi o mesmo descrito na fase 4,
portanto, para o grupo ACO, os participantes permaneceram sendo reforçados em esquema
intermitente, sem um aumento progressivo de reforço da variabilidade como na condição VAR.

Fase 5. Ensino de Variabilidade:
Condição VAR (lag 2)
O mesmo procedimento foi utilizado nesta fase, porém o critério de reforçamento foi a
emissão de uma resposta variada em relação às duas últimas tentativas (lag 2). Se houver erro,
os mesmos procedimentos de dicas serão aplicados.
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Condição ACO – intermitência
O procedimento de acoplamento foi o mesmo descrito na fase 4, portanto, para esse
grupo ACO, os participantes foram reforçados num esquema intermitente sendo eu a
distribuição de reforços foi acoplada ao participante P4 na fase 5.

Fase 6. Ensino de Variabilidade:
Condição VAR (lag 3)
O esquema de reforçamento em virgor nesta fase foi o reforçamento contínuo desde que
a resposta emitida fosse diferente das três últimas respostas emitidas (lag 3). Todos os outros
procedimentos foram idênticos a fase 4 e fase 5.
Condição ACO –intermitência
O procedimento de acoplamento foi o mesmo descrito na fase 4, portanto, para
esse grupo ACO, os participantes foram reforçados num esquema intermitente sendo eu a
distribuição de reforços foi acoplada ao participante P4 na fase 6.

Fase 7. Generalização
As sessões de generalização foram conduzidas por outro experimentador quatro meses
após a última sessão do Ensino de Variabilidade. O procedimento aplicado foi similar ao da
linha de base, sem reforço diferencial para nenhuma variação na topografia de resposta.

Fidedignidade
Outro participante fez o registro em 50% das sessões, escolhidas randomicamente. Os
cálculos ainda serão realizados.
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RESULTADOS
Os resultados de cada participante serão apresentados separadamente.
Participante P4
P4 foi selecionado para ser participante dessa pesquisa porque atingiu o critério
estabelecido: ter repertório ecóico, tato e mando e apresentar esteriotipa no repertório
intraverbal para a questão acadêmica “Me fale uma cor”. A Figura 1 mostra o resultado
das sessões de Linha de Base dos operantes verbais ecóico, tato e mando. Nela
percebemos que P4 tem repertório ecóico e tato bem estabelecido, com porcentagem de
acertos superior a 80%. O repertório de mando é mais pobre, porém pode-se afirmar que
está estabelecido a partir da ocorrência de respostas verbais de mando na presença do
estímulo. Foram emitidas 18% de respostas adequadas de mando na sessão.

100%
90%
Porcentagem de Acerto

80%
70%
60%
Respostas Inadequadas

50%
40%

Respostas Adequadas

30%
20%
10%
0%
Ecóico

Tato

Mando

Operante Verbal
Figura 1: Porcentagem de acertos de P4 nas sessões de avaliação dos operantes verbais ecóico, tato e
mando na Fase de Escolha dos participantes

O desempenho de P4 na sessão de Linha de Base de Intraverbal está
esquematizado na Figura 2. Conforme descrito anteriormente, o procedimento dessa
sessão envolvia a apresentação da questão “Me fale uma cor”. Nota-se que o
participante tem repertório intraverbal e apresenta uma estereotipia da cor preta,
possibilitando que P4 seja participante desta pesquisa. Percebe-se também que há um
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repertório estabelecido de cores já que aparecem 4 topografias diferentes na sessão, mas
isso não foi suficiente para afirmar que P4 apresenta um repertório de respostas variadas
para esta questão, visto a diferença entre o número de respostas da cor estereotipada e as
demais cores que apareceram.
30
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Acumuladas

25
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10
5
0
Amarelo

Azul

Preto

Rosa
Topografia

Verde

Outras
Respostas

Sem
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Figura 2: Total de respostas de P4, à questão “Me fale uma cor” na sessão de Linha de Base
Intraverbal.

P4 passou por todas as fases, sendo que nas fases 4, 5 e 6 foi exposto a condição
VAR. As sessões da fase 2 (Ensino de Topografias) começaram com 10 tentativas de
sondagem, onde não há a apresentação de modelo verbal e nem de reforço, e teve um
delineamento de linha de base múltipla. A Figura 3 nos mostra o desempenho de P4
nessa fase, que envolveu o ensino das seguintes topografias: azul, verde, laranja, branca
e amarela. As linhas pontilhadas verticais nos mostram, respectivamente, as tentativas
de sondagem no início de cada sessão e o delineamento de linha de base múltipla, onde
cada topografia começou a ser treinada.
As linhas de sondagem indicam que nessa fase somente duas topografias foram
verbalizadas na ausência do modelo verbal e de reforçador, simultaneamente. A cor
“vermelha” foi verbalizada na sondagem que iniciou a primeira sessão antes do ensino,
propriamente dito, começar, e foi a única cor que apareceu na sessão e não fez parte das
topografias ensinadas. A cor “azul” apareceu como resposta na sondagem que iniciou a
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Figura 3: Respostas acumuladas emitidas por P4 à questão “Me fale uma cor”, em cada nível de
fading e em cada cor, da fase de Ensino de Topografias
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terceira sessão; das 10 tentativas 9 foram “azul”. Nota-se que essa cor apareceu na
sondagem duas sessões depois de seu ensino e entre o ensino da cor azul e a
verbalização dela na sondagem da terceira sessão, duas outras topografias foram
ensinadas. Na sondagem que iniciou a segunda sessão nenhuma resposta foi
verbalizada.
O delineamento de linha de base múltipla nos permite visualizar que à medida
que o modelo verbal é fornecido e, caso ecoado, reforçado, as respostas da topografia
ensinada no momento aumentam e as outras deixam de aparecer. Portanto, de acordo
com os dados da Figura 3, podemos afirmar que o procedimento foi efetivo para a
instalação das topografias ensinadas.
As linhas referentes aos níveis de fading proporcionam a visualização do
desempenho do participante em cada topografia e em cada fading ao longo do ensino de
topografias.
A linha referente ao Fading I indica que P4 necessitou de mais tentativas com o
modelo verbal completo nas cores “azul” e “laranja”. Podemos dizer que P4 utilizou
mais tentativas com o modelo verbal completo no ensino da cor “azul” pois era a
primeira topografia a ser ensinada. De acordo com a Figura 3, o ensino da topografia
“azul”, após as primeiras tentativas, não apresentou grandes contrastes com as outras
cores ensinadas, com exceção do “laranja”, além disso, a diferença do fading I para as
topografias “verde”, “branco” e “amarelo” não foi tão significativa quanto à diferença
da cor “laranja”. A partir dessa mesma afirmação também podemos nos certificar que
P4 teve dificuldades no ensino da cor “laranja”. O contraste se dá pela utilização de
mais de dez vezes tentativas necessárias para atingir o critério para a cor laranja do que
para todas as outras.
Nota-se que a segunda sessão dessa fase ficou engessada somente no ensino da
topografia laranja com inicial alternância de fading I e II, e posteriormente somente
fading I. A Figura 3 indica que ao final da segunda sessão outra topografia começou a
ser ensinada, mesmo sem P4 atingir o critério de encerramento de ensino da topografia
laranja. Essa medida foi tomada, pois, o participante estava apresentando um
comportamento de sessão diferente, mais agressivo e distraído, com maior número de
estereotipias verbais, e ocorreram pausas constantes durante a sessão por conta do
comportamento agressivo do participante. A experimentadora foi alertada pela
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professora de P4 que o participante havia parado de tomar seus medicamentos na
semana na qual ocorria a sessão.
Para continuidade da coleta foi proposta uma modificação: como P4 respondia
melhor quando reforçado socialmente do que quando reforçamento por carimbo (com
45 carimbos o participante tinha direito a dois minutos para jogar no computador), foi
suspenso o carimbo como reforçador e o jogo no computador foi inserido em todo o
decorrer da sessão com o intuito de melhorar o comportamento de sessão diminuindo a
agressividade e a distração do participante, tornando a sessão inteira reforçadora. Para o
reforçamento de cada tentativa adequada a experimentadora passou a utilizar reforço
social.
Iniciamos a terceira sessão desta fase com a próxima topografia “branca”, onde o
participante apresentou facilidade, utilizando o mínimo de tentativas necessárias para
atingir o critério. O ensino da topografia seguinte, “amarelo”, também não apresentou
dificuldades. Retomamos então o ensino da topografia “laranja” de onde P4 tinha
parado, ou seja, do fading I, e o participante não apresentou dificuldades, utilizando,
também, o mínimo necessário (considerando somente o ensino dessa topografia depois
da pausa) para atingir o critério.
Notamos que no decorrer da fase o participante atinge o critério de forma mais
homogênea, desconsiderando a segunda sessão.
A Figura 4 compara as respostas emitidas por P4 à questão “Me fale uma cor”
nas fases de linha de base e sondagem. Na linha de base o participante apresenta uma
estereotipia na cor “preta”, mas verbaliza outras cores, já na sondagem, também vemos
a estereotipia, porém, na cor “azul”, além de não verbalizar nenhuma outra cor.
Observa-se pela Figura 3 e pela Figura 4 que P4 estereotipa na mesma topografia na
sondagem da terceira sessão da fase de ensino de topografias e na fase de sondagem.
Pode-se afirmar que a fase de ensino de topografias não foi suficiente para estabelecer
um responder variado sem modelo verbal para este participante.
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Figura 4: total de respostas de P4, à questão “Me fale uma cor” de cada topografia nas fases de Linha
de Base e Sondagem

Nas fases de Treino de Variabilidade, como o participante foi exposto à
condição VAR, o reforço era fornecido de acordo com a variabilidade das respostas, de
acordo com o procedimento Lag. A Figura 5 mostra o desempenho de P4 nas sessões
desta fase, a área referente a cada Lag indica o número de tentativas que o participante
usou para atingir o critério de encerramento do procedimento em cada Lag.
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Figura 5: Respostas acumuladas de P4, à questão “Me fale uma cor” de cada topografia nas fases de
Treino de variabilidade (Lag 1, 2 e 3)

21

O participante utilizou três sessões para atingir o critério de Lag 1, 2 e 3, com
número de tentativas necessárias distintas para cada Lag. Percebe-se que ao longo das
sessões P4 necessita utilizar cada vez menos tentativas para atingir o critério, sendo que
em Lag1 o participante precisou de 60 tentativas, 57 tentativas em Lag 2 e 40 tentativas
em Lag 3.
Verifica-se também que P4 manteve a cor azul bastante estereotipada, mas
diminuindo gradativamente ao longo das fases. Mesmo assim P4 alcançou a
variabilidade necessária para completar o procedimento do estudo. Na Figura 6 nota-se
que além da diminuição gradativa da estereotipia do azul, o verde e o laranja
apareceram somente quando o procedimento de Lag 3 estava em vigor e não tinham
aparecido quando o critério de variabilidade era menor (Lag 1 e 2). Portanto, quanto
maior a exigência de variabilidade, maior o número de topografias verbalizadas.
Também mostra que, além das cinco topografias ensinadas, mais duas
topografias foram verbalizadas, o preto e o vermelho. A topografia vermelha apareceu
pela última e única vez na sondagem da primeira sessão de ensino de topografias, e a
topografia preta apareceu pela ultima e única vez na fase de linha de base. Podemos
afirmar que o procedimento foi efetivo para a produção de variabilidade,
consequentemente também favoreceu a diminuição da estereotipia.
Quando o participante não emitia uma resposta adequada a variabilidade exigida
o experimentador fazia uma pergunta adicional, como “Que outra cor você pode me
dizer?”. Se mesmo assim o participante não emitisse a resposta adequada o
experimentador voltaria a oferecer o modelo do fading III, se ainda assim o participante
apresentasse dificuldade o experimentador retornaria aos níveis de fading anteriores (I e
II).
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Figura 6: Total de respostas de P4, à questão “Me fale uma cor” de cada topografia no Ensino de
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A Figura 7 mostra o desempenho de P4 em cada nível de Fading no treino de
variabilidade. Observa-se que o participante utiliza mais os níveis de ajuda quando Lag1
estava em vigor, inicialmente P4 varia entre respostas na ausência de modelo, respostas
com instrução e principalmente fading III, com o aparecimento também da necessidade
de retornar ao fading II. Conforme as tentativas se sucedem P4 necessita menos dos
níveis de ajuda e o número de respostas sem modelo verbal passa a ser superior as
respostas com ajuda, principalmente fading I.
Quando Lag 2 está em vigor também observamos essas mesmas características,
sem a necessidade de utilizar o nível de ajuda fading II, utilizando menos tentativas do
que quando Lag 1 estava em vigor para diminuir a necessidade de ajuda e aumentar as
respostas sem modelo verbal.
Em Lag 3, P4 otimiza mais ainda o desempenho, diminuindo as tentativas
necessárias para atingir o critério e necessitando menos de ajuda. Portanto, a medida
que a exigência da variabilidade aumenta, o participante utiliza menos os dispositivos
de ajuda, pergunta adicional e fading, emitindo respostas adequadas sem modelo verbal
de forma mais rápida.
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Figura 7: Respostas acumuladas de P4, à questão “Me fale uma cor” em cada nível de ajuda no
Treino de variabilidade (Lag 1, 2 e 3)
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A Figura 8 mostra o desempenho de P4 na fase de generalização, onde o
procedimento semelhante a linha de base e sondagem foi aplicado por outro
experimentador, em outro ambiente após cerca de 4 meses, vemos que o participante
verbalizou somente duas topografias. Entretanto, as duas fizeram parte da fase de
ensino, o que pode indicar que o ensino foi efetivo em estabelecer a topografia como
parte do repertório do adolescente após um bom tempo. Porém visualiza-se também a
estereotipia da cor verde, com 33 respostas de 45 possíveis. Além disso, respostas
inadequadas e tentativas sem respostas voltaram a ocorrer.
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Figura 8: Total de respostas acumuladas de P4 a questão “Me fale uma cor”, de cada topografia na
fase de generalização

A Figura 9 mostra a evolução das respostas de P4 à questão “Me fale uma cor”.
Percebe-se que o participante mostra estereotipia em todas as fases que não envolvem
contingências de reforçamento, e apresenta maior grau de variabilidade na fase de
ensino de variabilidade, onde ele é reforçado em lag progressivo de 1 a 3. Nota-se que
na fase de ensino de variabilidade, além de preceder uma nova topografia (o vermelho),
P4 emite todas as topografias ensinadas no procedimento e, após essa fase, as cores
verbalizadas são somente cores que estavam na fase de ensino.
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Figura 9: Porcentagem de emissão de cada topografia à questão “Me fale uma cor” do participante P4 das fases Linha de Base, Sondagem, Ensino de Variabilidade
e Generalização

Porcentagem de emissão da topografia

Participante P3

P3 também atingiu o critério para ser participante dessa pesquisa. A Figura 10
nos mostra os resultados da linha de base dos operantes verbais ecóico, tato e mando. O
participante apresentou 100% de respostas adequadas em todos eles.
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Figura 10: Porcentagem de acerto de P3 nas sessões de Linha de Base dos operantes verbais ecóico,
tato e mando na fase de escolha dos participantes

Além disso, na sessão de linha de base do operante verbal intraverbal, P3
apresentou estereotipia verbal a questão acadêmica “Me fale uma cor”, sendo
capacitado a ser participante dessa pesquisa. A Figura 11 nos mostra o desempenho de
P3 na sessão de linha de base de intraverbal, percebemos a estereotipia da cor lilás ao
responder a questão proposta pela experimentadora. P3 emite a cor lilás como resposta
com uma frequência de aproximadamente 90%.
P3 passou por todas as fases, sendo que, nas fases 4, 5 e 6 foi exposto a condição
ACO. A fase 2 envolveu o ensino de cinco topografias das cores verde, azul, laranja,
preto e branco. Cada sessão era iniciada com 10 tentativas de sondagem, onde não há
apresentação de modelo verbal nem de consequência.
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Figura 11: Total de respostas de P4 à questão “Me fale uma cor” na sessão de Linha de Base de
Intraverbal

Esta fase teve um delineamento de linha de base múltipla, ou seja, a partir do
momento em que o estímulo é apresentado, somente este fica em vigor. Por exemplo,
após as 10 tentativas de sondagem iniciou-se o ensino da cor verde para o participante
P3. Assim,a partir do momento em que o estímulo “Me fale uma cor” e a apresentação
do modelo verbal “verde” era oferecido, somente ele estava era verbalizado, quando
este ensino era finalizado, de acordo com o critério de encerramento citado no
procedimento, o ensino de outra cor entrava em vigor. Na Figura 12 podemos identificar
uma linha pontilhada cinza, que mostra a tentativa em que o ensino de cada topografia
se inicia. Portanto, ela mostra quando a contingência que está em vigor, é iniciada e/ou
finalizada.
A linha pontilhada preta da Figura 12 refere-se às tentativas de sondagem que
iniciam cada sessão. A partir dela vemos que quando não tinha modelo verbal nem
consequência, P3 continuou estereotipando suas respostas à questão, sempre com a cor
lilás. Nota-se também que P3 levou somente duas sessões para completar o ensino das
cinco topografias, sendo que na segunda sessão utilizou cerca de um terço das 45
tentativas. Isso ocorreu porque P3 não apresentou dificuldades no aprendizado de
nenhuma topografia ensinada. As linhas horizontais referem-se ao desempenho do
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Figura 12: Respostas Acumuladas emitidas por P3 à questão “Me fale uma cor”, em cada nível de
fading e em cada cor, da fase de Ensino de Topografias
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participante em cada nível de Fading em cada topografia ensinada. Elas mostram que o
participante utilizou, na maioria das topografias, a quantidade mínima para o
aprendizado (três tentativas seguidas em cada nível de fading), com exceção do Fading
II das cores azul e laranja onde utilizou 4 tentativas. Além disso, P3 verbalizou a
topografia amarela, durante o ensino da cor azul.
A fase seguinte (Sondagem) teve como objetivo verificar o efeito do ensino das
cinco topografias nas respostas do participante diante da mesma questão numa
contingência idêntica à linha de base. A Figura 13 apresenta uma comparação entre o
desempenho de P3 na linha de base e na sondagem. Verifica-se que na linha de base o
participante verbalizou somente três topografias (amarelo, azul e lilás), apresentando
estereotipia da cor lilás com 41 respostas em 45 tentativas. Já na fase de sondagem P3
aumentou o número de topografias emitidas para 11. Apesar de a cor lilás continuar
sendo a mais verbalizada, a porcentagem de respostas desta topografia caiu de 91,1%
para 17,7%. A topografia amarela manteve o número de verbalizações e a cor azul
aumentou de 2,2% para 13,3% após o ensino. Todas as cores ensinadas na fase anterior
apareceram pelo menos uma vez e elas estão identificadas pelas barras de cor azul na
Figura 12. Como a cor azul apareceu antes mesmo de ser ensinada ela está representada
pela barra de cor azul e contorno preto. Além disso, apareceram quatro novas
topografias (cinza, marrom, rosa e vermelho) que não haviam aparecido até esta fase,
representadas pelas barras de cor vermelha.
Pode-se dizer que os dados da Figura 13 mostram que o ensino de topografias
aumentou o número de topografias emitidas, diminuiu a estereotipia da cor lilás
consideravelmente, aumentou a emissão de uma cor anteriormente emitida e
possibilitou a emissão de quatro novas topografias.
P3 foi exposto à condição ACO durante a fase treino de variabilidade. Os
participantes (P3 e P5) expostos a esta condição recebem o reforço intermitente,
independente de sua resposta, portanto, nesta fase a variabilidade não é exigida para a
condição ACO. O reforçamento intermitente desses participantes foi feito de acordo
com o desempenho de P4 (participante que foi exposto à condição VAR e teve o Lag
como procedimento para ensino de variabilidade). Assim, o reforço dos participantes da
condição ACO era acoplado ao reforço do participante na condição VAR. Por exemplo:
se P4 (participante exposto a condição VAR) tivesse acesso ao reforço nas tentativas 1,
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3, 7 e 10, os participantes de ACO também teriam acesso ao reforço nessas tentativas,
tendo eles um responder variado ou não.
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Figura 13: Total de respostas de P3 à questão “Me fale uma cor”, em cada topografia nas fases de
Linha de Base e Sondagem

A Figura 14 nos mostra o número de respostas de P3 durante acoplamento ao
treino de variabilidade. O primeiro gráfico refere-se às respostas que foram reforçadas
intermitentemente de acordo com o desempenho de P4 em Lag1, o segundo gráfico
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Figura 14: Total de respostas de P3 à questão “Me fale uma cor”, em cada topografia nas fases de
Acoplamento ao treino de variabilidade
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refere-se às respostas reforçadas intermitentemente de acordo com o desempenho de P4
em Lag2 e o terceiro gráfico são as respostas que foram reforçadas de forma
intermitente de acordo com o desempenho de P4 em Lag3. As barras pretas referem-se a
topografias que já haviam aparecido nas fases anteriores, as barras azuis referem-se às
topografias ensinadas na fase de ensino e as barras vermelhas referem-se a topografias
novas, que não haviam aparecido até esta fase.
Nota-se que o número de topografias diminuiu da fase anterior para esta fase. De
11 topografias em 45 tentativas o número passou para 9 topografias em 164 tentativas
(número de tentativas desta fase que foi acoplada ao treino de variabilidade – Lag 1, 2 e
3 de P3). Surgiram três novas topografias (verde claro, azul claro e roxo), porém, ao
longo das tentativas elas deixaram de ser emitidas. Apenas duas topografias ensinadas
foram emitidas no ensino de variabilidade, o verde e o azul, essas permaneceram até a
ultima fase do ensino de variabilidade juntamente com o amarelo.
A Figura 15 também se refere às respostas de P3 nas fases 4, 5 e 6, porém elas
estão organizadas de forma que podemos perceber o seu responder tentativa a tentativa
e identificar quais são reforçadas e quais não são. Os marcadores mostram as tentativas
em que P3 recebeu o reforço. Nota-se que o participante ao receber o reforço varia e ao
não receber o reforço continua a emitir a mesma resposta, essa só muda quando P3
recebe o reforço. Quanto menor o intervalo de reforçamento, maior a variabilidade das
respostas de P3. Essa Figura nos permite afirmar que as respostas de P3 são controladas
pelo reforçador.
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Figura 15: Respostas acumuladas emitidas por P3 à questão “Me fale uma cor”, nas fases de
acoplamento ao treino de variabilidade
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A última fase do estudo, a Generalização, foi aplicada cerca de quatro meses
após a última fase, por outro experimentador e em outro local, ela foi conduzida da
mesma forma que as sessões de Linha de Base e Sondagem. A Figura 16 nos permite
ver que somente três topografias foram verbalizadas durante esta fase (amarelo, azul e
vermelho). Dentre elas, somente uma participou da fase de ensino: o azul. Apesar de
somente três topografias serem emitidas nesta fase, vemos que todas elas têm
aproximadamente o mesmo número de emissões.
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Figura 16: Total de respostas de P3 à questão “Me fale uma cor”, para cada topografia na fase de
generalização

A Figura 17 mostra a evolução das respostas de P3 durante as fases de Linha de Base,
Sondagem, Ensino de Variabilidade (fases 4, 5 e 6) e Generalização. Observa-se que a
fase com maior variabilidade foi a Sondagem, fase que sucedeu o ensino de topografias.
Nas fases seguintes P5 foi diminuindo o número de topografias gradativamente até
emitir somente três topografias, mesmo número de cores emitidas na linha de base.
Vemos que o ensino causou uma maior emissão de topografias, porém o grande número
não se manteve nas fases seguintes que não exigiam variabilidade.
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Porcentagem de emissão da topografia

Figura 17: Porcentagem de emissão de cada topografia à questão “Me fale uma cor” das fases Linha de Base, Sondagem, Ensino de Variabilidade e
Generalização

Fase

Participante P5

Um terceiro participante foi selecionado para participar do estudo, pois, o
participante P3 atingiu um grau de variabilidade muito alto após a fase de ensino. P5 foi
selecionado para ser participante da pesquisa a partir de seu desempenho nas sessões de
Linha de Base dos operantes verbais ecóico, tato, mando e intraverbal. A Figura 18 nos
mostra seu desempenho nos operantes ecóico, tato e mando. P5 apresenta repertório
bem estabelecido de todos os operantes testados com porcentagem superior a 90% nos
três, sendo que no operante verbal mando P5 emitiu 100% de respostas adequadas.
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Inadequadas
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60%
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Adequadas

40%
30%
20%
10%
0%
Ecóico

Tato
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Operante Verbal
Figura 18:Porcentagem de acerto de P5 nas sessões de avaliação dos operantes verbais ecóico, tato e
mando na fase de escolha dos participantes

Na sessão de linha de base do operante verbal intraverbal P5 apresentou
estereotipia da cor Azul diante do estímulo “Me fale uma cor”. A Figura 19 ilustra o
desempenho do participante nessa fase (Linha de Base de Intraverbal), a cor azul
aparece em cerca de 60% das respostas, além disso, o número de topografias
verbalizadas é muito baixo, somente três (amarelo, preto e azul), vemos que em grande
parte das tentativas o participante não verbalizou nada (28,9%) e em uma das tentativas
P5 emitiu uma resposta que não era cor, portanto, inadequada para a pergunta.
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Figura 19: Total de respostas de P5 à questão “Me fale uma cor” na sessão de Linha de Base de
Intraverbal

P5 passou por todas as fases, sendo que nas fases 4, 5 e 6 foi exposto a condição
ACO. A fase 2 envolveu o ensino de cinco topografias de cores, sendo elas: verde,
laranja, azul, preto e branco. A Figura 20 nos mostra o desempenho de P5 nessa fase.
Assim como nas Figuras 3 e 12, as linhas tracejadas pretas delimitam as tentativas
referentes às sondagens do início de cada sessão e a linha pontilhada cinza ilustra em
que tentativa entrava em vigor o ensino de uma nova topografia. A partir da figura, é
possível observar que P5 continuou apresentando estereotipia em suas respostas a
questão “Me fale uma cor”, mas mudou a topografia estereotipada em relação à fase de
linha de base. A cor estereotipada nessa fase é rosa. Nota-se que na sondagem da
segunda sessão aparece a cor verde, ou seja, após o ensino da cor verde ela aparece de
forma independente numa contingência que não envolvia modelo verbal nem
consequência à resposta, podendo indicar efetividade no ensino.
As linhas referentes aos níveis de Fading em cada cor mostram o desempenho de
P5 no ensino dessas topografias. Nota-se que o participante teve certa dificuldade no
aprendizado das cores verde e preto. A topografia verde foi a primeira a ser ensinada,
portanto, a primeira topografia da primeira sessão, de acordo com a Figura 20, P5
mostrou maior dificuldade em Fading II, ou seja, a partir do momento em que o modelo
verbal diminuiu e ecoar não consequenciava mais o reforço.
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Figura 20: Respostas acumuladas emitidas por P5 a questão “Me fale uma cor”, em cada nível de
fading e em cada cor, da fase de Ensino de Topografias
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Observando o andamento das duas sessões e comparando-as percebe-se que
conforme passa de nível de fading no ensino da primeira topografia da sessão P5
necessita de menos tentativas para atingir o critério, portanto, sua dificuldade diminui
gradativamente à medida que o nível de fading vai aumentando até chegar ao mínimo
necessário, mantendo-se até o final da sessão necessitando somente do número mínimo
de tentativas para atingir o critério de encerramento do ensino de cada topografia.
O efeito da fase de ensino pode ser observado na fase seguinte, a sondagem, em
uma sessão semelhante à de Linha de Base, sem modelo verbal nem consequência a
resposta, P3 respondia a mesma questão. A Figura 21 ilustra isto.
Na Figura 21 está representado o desempenho do participante antes e depois do
ensino, a fim de comparar suas respostas. Nota-se que o número de cores emitidas como
resposta aumentou de 2 para 9, diminuindo as respostas estereotipadas a questão “Me
fale uma cor”, a incidência de respostas da cor azul caiu de 57,7% para 15,5%. A figura
não é em %Também vemos que apesar de termos ensinado a cor azul para P5, mesmo
que fosse ela a cor mais emitida na linha de base, houve a diminuição da verbalização
para um número semelhante às outras cores emitidas na sondagem (de 3 a 7 vezes).
A Figura 21 também mostra que, além do azul, mais 3 cores que foram
ensinadas na fase anterior foram emitidas na fase de sondagem (verde, preto e branco),
quatro novas topografias que não foram ensinadas apareceram e a topografia amarela
que havia sido emitida somente uma vez na linha de base, foi emitida 6 vezes na
sondagem. Nota-se também que o participante respondeu a todas as questões de forma
adequada. Portanto, podemos afirmar, a partir da Figura 4, que a fase de ensino
proporcionou um responder elaborado numa contingência que não envolvia modelo
verbal nem reforço, diminuindo a emissão da cor anteriormente estereotipada,
aumentando o número de topografias emitidas, sendo elas ensinadas na fase anterior e
novas, além de acabar com respostas inadequadas à questão ou ausência de resposta.
Nas fases seguintes P5 também foi exposto à condição ACO, portanto, o
reforçamento de suas respostas era intermitente e não exigia a variabilidade, assim
como P3, ele também foi acoplado ao desempenho de P4 no ensino de variabilidade.
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Figura 21: Número de respostas de P5 a questão “Me fale uma cor”, de cada topografia nas fases de
Linha de Base e Sondagem

A Figura 22 nos permite ver que o participante respondeu à questão “Me fale uma cor”
com apenas 4 topografias (amarelo, azul, verde e vermelho), sendo o azul e verde
topografias ensinadas e as outras não. Nota-se que na fase 4 o responder de P5 se mostra
estereotipado, ao responder cerca de 55% das tentativas com a cor vermelho, nas fases 5
e 6 o número de respostas de cada uma das 4 cores se aproxima. Além disso, podemos
notar que diminui de 9 para 3 o número de topografias emitidas da sondagem para o
ensino de variabilidade.
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Figura 22: Total de respostas de P5 a questão “Me fale uma cor”, de cada topografia nas fases de
Ensino de Variabilidade
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A Figura 23 refere-se à fase de Generalização, esta fase foi realizada 4 meses
após a fase anterior e foi aplicada por outro experimentador em local diferente, em
contingência semelhante à Linha de Base e Sondagem. Podemos ver que P5 verbalizou
quatro topografias, sendo duas novas (amarelo claro e branco com amarelo), uma
ensinada (branco), uma topografia que já havia aparecido, além de voltar a não
responder algumas tentativas. O número de topografias emitidas na fase anterior
continuou o mesmo, mas diminuiu de nove para quatro topografias emitidas da
sondagem para a generalização, porém aumentou de dois para quatro topografias
emitidas da sessão de linha de base para a sessão de generalização.

Total de Respostas

15

10

5

0
Amarelo

Amarelo Claro

Branco

Branco com amarelo Sem Resposta

Topografia
Figura 23: Total de respostas de P5 a questão “Me fale uma cor”, de cada topografia na fase de
Generalização

A Figura 24 refere-se à evolução do participante ao longo das fases, nota-se que
P5 emitiu quatro topografias de cores em todas as fases, com exceção da Sondagem,
nessa, o participante atingiu seu maior grau de variabilidade emitindo 9 topografias, ou
seja, logo após o ensino de topografias, o participante emitiu o seu maior número, mas
nas demais fases, quando a variabilidade não era exigida, o participante verbalizou
somente 4 topografias em cada uma. Podemos afirmar também que a estereotipia da cor
azul, que apareceu na Linha de base, deixou de existir.
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Porcentagem de emissão da topografia

Figura 24: Porcentagem de emissão de cada topografia à questão “Me fale uma cor” do participante P5das fases Linha de Base, Sondagem, Ensino de
Variabilidade e Generalização

Fases

DISCUSSÃO
Uma ambiente que não exige variabilidade pode resultar em comportamento
repetitivo. Responder repetitivo para questões sociais é estigmatizante, pode restringir
oportunidades de interações verbais sociais mais elaboradas e pode interferir na
aprendizagem de novas respostas. Portanto, é desejável identificar procedimentos que
possam gerar um responder variado (Lee &Sturney, 2006).
O presente estudo testou procedimento de ensino de cinco respostas acadêmicas
Intraverbais por meio do Fading. Avaliou se é possível aumentar o grau de variabilidade
de respostas intraverbais à pergunta acadêmica proposta através do lag progressivo.
Comparou resultados de duas contingências de reforçamento para identificar a eficácia
do reforçamento contingente ao variar ou da variabilidade como subproduto de
reforçamento intermitente, além de testar se há generalização para outros ambientes,
com outras pessoas meses depois do procedimento ter terminado.
Em relação à instalação de cinco topografias de cores que serviriam como
resposta a questões intraverbais acadêmicas por meio do fading out do modelo verbal
ecóico certificou-se que este procedimento foi efetivo. Dos três participantes, dois deles
tiveram notável facilidade na fase de ensino de topografias (P3 e P5). O terceiro (P4)
apresentou dificuldade no aprendizado de somente uma topografia, o laranja, não
definindo o procedimento como falho no ensino para este participante e sim outras
variáveis que estariam controlando seu comportamento.

Portanto, esses dados

corroboram com os resultados obtidos por Romano (2005), Caldeira (2010) e
Figueiredo (2011).
Após a fase de ensino P3 e P5 apresentaram variabilidade superior a todas as
outras fases, com a verbalização de cores já verbalizadas antes, cores ensinadas na fase
anterior e cores novas. É importante lembrar que nessa fase nenhum reforço foi dado
aos participantes. Podemos dizer que o desempenho desses participantes reafirma Lee
&Sturney (2006) ao dizerem que o responder repetitivo pode ser fruto de um repertório
restrito. A ampliação deste repertório através de um treino de habilidades pode servir
para aumentar a variabilidade no responder. Neste caso aumentou, mas, somente na fase
seguinte ao ensino.
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Esses mesmos sujeitos foram expostos na fase de ensino de variabilidade a
contingência que não exigia o variar, eles eram reforçados de forma intermitente de
acordo com o desempenho de P3. Notou-se que além da variabilidade não aumentar, em
relação à sondagem, o número de topografias emitidas por P3 diminuiu até chegar a
três, enquanto que para P5 somente quatro topografias foram verbalizadas durante todo
o ensino de variabilidade. Portanto, além de não aumentar o variar, o procedimento
causou um decréscimo no número de topografias emitidas pelos participantes desta
pesquisa, se diferenciando do resultado de Schwartz (1980, 1982a) e corroborando com
os dados de Page & Neuringuer (1985), Neuringer, Dess e Oslon (2000), Brilhante
(2010), Figueredo (2011).
Em contrapartida, P4 continuou apresentando estereotipia em suas respostas
após a fase de ensino, mas mudou a topografia estereotipada, e ao ser exposto ao Lag
progressivo aumentou de uma topografia verbalizada na sondagem para sete no ensino
de variabilidade com Lag. O que prova que para esse estudo o reforçamento contingente
ao variar foi mais efetivo ao produziu maior variabilidade do que o reforçamento
intermitente. Este resultado se assemelha aos resultados obtidos pela maioria das
pesquisas citadas neste estudo (Goetz e Baer, 1973; Neuringer, Dess e Oslon, 2000;
Grunow e Neuringer, 2002; Romano, 2005; Braide, 2007; Yamada, 2007; Caldeira,
2009; Brilhante, 2010; Guimarães, 2010; Figueiredo, 2011).
A fase de generalização nos mostrou que os sujeitos verbalizaram cerca de duas
a quatro topografias, porém sempre contendo pelo menos uma topografia ensinada. Isso
nos mostra que o ensino de topografias se manteve, mesmo que em baixa incidência,
porém o treino de variabilidade não se manteve para nenhum dos participantes.
Pudemos perceber, a partir deste estudo, que o procedimento de fading out do
modelo verbal foi efetivo para o ensino, o Lag foi efetivo para o ensino da variabilidade,
comparado ao reforçamento não contingente ao variar. Percebemos que o procedimento
de ensino de topografias se mostrou mais duradouro, pois, cores ensinadas apareceram
na generalização dos três participantes. Enquanto o ensino de variabilidade proposto no
presente estudo foi eficaz para manter a variabilidade apenas no momento em que o
reforçamento é contingente ao variar.
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ANEXO 1

Termo de Consentimento

Prezados Pais,
Na condição de aluna do curso de

Psicologia da Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo e sob orientação da professora Nilza Micheletto, solicito o seu
consentimento para que _____________________________ participe da pesquisa sobre
ensino de comportamento verbal com formas variadas.
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 o máximo de
sigilo, preservando a identidade dos participantes.
Atenciosamente,
_____________________________________
_____________________________________

Eu ___________________________________________________________________,
RG______________________, na condição de ________ e responsável dou meu
consentimento livre e esclarecido para ____________________________________
(nome

do

participante)

participar

da

pesquisa

conduzida

pela

aluna

________________________________________ do curso de Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
São Paulo, ______ de ________________ de 2011
_________________________________
Assinatura do Responsável
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ANEXO 2

Folha de registro das fases de Linha de Base, Sondagem e Generalização
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ANEXO 3

Folha de registro da fase de Ensino de Topografias
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ANEXO 4

Folha de registro da fase de Ensino de Variabilidade

e
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