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PREFÁCIO

Este livro foi organizado no contexto da fundação do Núcleo 
Evoluir de Análise do Comportamento Aplicada, cuja proposta é o 
desenvolvimento de metodologias de intervenção cientificamente 
comprovadas e eficazes para o tratamento de pessoas com 
diagnóstico de autismo e quadros relacionados. Muitas crianças 
com essas características apresentam problemas na comunicação, 
com deficiência na linguagem ou ausência desta. Observa-se 
dificuldade nas interações sociais, o que é evidenciado pelo contato 
visual pobre com outras pessoas, deficiência nas relações sociais 
ou nas brincadeiras sociais com os pares e baixa reciprocidade 
emocional. Também se destaca uma tendência a padrões de 
comportamentos repetitivos, estereotipados e atividades ou 
interesses restritos. Dadas as dificuldades mencionadas, muitas 
crianças perdem oportunidades de aprendizagem de habilidades 
socialmente relevantes relacionadas a linguagem de forma direta ou 
indireta e as mesmas podem não ser aprendidas a partir de métodos 
convencionais. Diante dessa realidade, procedimentos especiais 
para o ensino são necessários. A Análise do Comportamento 
representa uma abordagem da Psicologia que se destaca no 
tratamento do desenvolvimento atípico, incluindo autismo, tanto 
no que diz respeito ao desenvolvimento de linguagem e outras 
habilidades como a redução de comportamentos classificados por 
outras pessoas como indesejáveis. 

Os primeiros sete capítulos deste livro descrevem sobre a 
Análise do Comportamento e propostas de intervenções para 
crianças com diagnóstico de autismo e quadros relacionados. 
O capítulo 1 trata da Análise do Comportamento como ciência, 
salientando informações sobre princípios básicos, proposta de 
análise comportamental de linguagem (comportamento verbal) 
segundo Skinner e possibilidade de aplicação dos princípios ao 
tratamento do autismo. O capítulo 2 trata do ensino de operantes 
não verbais e verbais no que se refere a habilidades nas quais muitas 
crianças apresentam deficiência, como contato visual, imitação não 
vocal e vocal, seguimento de instruções, respostas que envolvem 
percepção visual, nomeação, responder perguntas, entre outras. 



Os capítulos 3 e 4 focam no ensino de habilidades de 
linguagem/comportamento verbal em nível avançado e têm o 
capítulo 2 como pré-requisito. O capítulo 5 fornece orientações sobre 
como realizar avaliações de possíveis funções de comportamentos 
classificados como indesejáveis e sobre como tratar os mesmos de 
acordo com as funções. Os comportamentos indesejáveis tendem 
a se mostrar incompatíveis com a aprendizagem de habilidades 
relevantes. O capítulo 6 orienta para as intervenções com o 
propósito de ensinar habilidades do dia-a-dia para quem apresenta 
dificuldade na realização de rotinas como, por exemplo, escovar os 
dentes e vestir-se. O capítulo 7 oferece orientações para o leitor sobre 
como mapear os progressos nos diversos protocolos de intervenção 
a partir de medidas objetivas das respostas dos aprendizes e sobre 
como estabelecer novas metas para os programas. 

Os dois últimos capítulos representam contribuições de outras 
áreas da Psicologia relacionando temas e reflexões pertinentes para 
o desenvolvimento atípico com ênfase em autismo. O capítulo 8 
apresenta informações para o diagnóstico de autismo segundo 
critérios de manuais de classificação de transtornos e também discute 
brevemente contribuições da Neuropsicologia no que se refere a 
avaliações. O capítulo 9, por fim, descreve sobre contribuições da 
Psicologia Escolar para a promoção de uma educação inclusiva nas 
instituições educacionais, considerando a importância e necessidade 
de adaptação curricular para crianças com desenvolvimento atípico 
no contexto das salas de aula regulares. 

Reitera-se o nosso interesse de que este livro sirva como um 
material que auxilie os profissionais e estudantes das áreas de saúde 
e educação, pais e demais interessados pelo tema para a elaboração 
de estratégias que favoreçam o desenvolvimento de competências 
e habilidades relevantes dos indivíduos com desenvolvimento 
atípico nos diferentes ambientes sociais. 

Daniel Carvalho de Matos
Psicólogo, Mestre e Doutor em Psicologia 
Experimental: Análise do Comportamento. 
Consultor ABA







Análise do Comportamento:
Teoria, Comportamento Verbal

e Aplicação ao Autismo e
Quadros Relacionados

Dr. Daniel Carvalho de Matos
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Introdução

Crianças com autismo comumente apresentam déficits 
em importantes áreas do desenvolvimento como linguagem e 
comunicação, além de comportamentos indesejáveis e de difícil 
manejo, como padrões de comportamentos estereotipados / 
repetitivos, que podem se manifestar de diversas formas.  Podem 
acontecer como ações motoras ou ainda vocalizações sem sentido 
para outras pessoas e repetições de palavras e / ou frases (ecolalia). 
Tais padrões tendem a se revelarem bastante incompatíveis com a 
aprendizagem das habilidades consideradas importantes em diversos 
ambientes, pois frequentemente tornam-se fontes de distração e 
/ ou rotas de fuga de atividades possivelmente indesejadas pelas 
crianças. A dificuldade com linguagem e comunicação pode estar 
relacionada à difícil compreensão daquilo que ouvem. Crianças com 
autismo podem apresentar grande dificuldade na compreensão de 
instruções verbais. Além disso, tendem a apresentar dificuldade em 
falar de forma clara e funcional para as outras pessoas. Por exemplo, 
para comunicar uma necessidade, um autista pode, ao invés de 
descrever vocalmente algo que queira no momento a um adulto que 
lhe sirva como um mediador (dizer, por exemplo, “eu quero água” 
quando está com sede), usar o adulto como ferramenta, segurando 
sua mão e conduzindo-o até a fonte daquilo que necessita no 
momento. 

Esse tipo de realidade não significa que a criança com autismo 
não tenha condições de envolver-se em interações com as pessoas 
com quem venha a comunicar-se de forma verbal vocal funcional 
e socialmente desejável. Uma vez que a criança desenvolva pré-
requisitos (como a habilidade de imitação vocal) necessários 
para o uso da linguagem expressiva (comportamento verbal 
vocal) com diversas funções, é possível modificar seus padrões 
de funcionamento em sociedade de modo que ela se aproxime 
progressivamente dos padrões de funcionamento das crianças 
consideradas típicas. A Análise do Comportamento representa uma 
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abordagem da Psicologia que muito tem contribuído com o arranjo 
de condições de ensino apropriadas à aprendizagem de diversas 
habilidades (como linguagem / comportamento verbal) de crianças 
com desenvolvimento atípico, como no caso do autismo. 

Para o analista do comportamento, linguagem refere-se a 
um tipo de comportamento chamado verbal (Skinner, 1978/1957). 
Este representa um tipo de operante. Para uma compreensão sobre 
comportamento verbal é necessário, em primeiro lugar, entender 
sobre comportamento operante. Este descreve um tipo de relação 
entre o organismo e o ambiente; em outras palavras, ele descreve uma 
relação entre atividades (ou respostas) de um organismo e eventos 
ambientais (ou estímulos) (Skinner, 2003/1953). Para a Análise 
do Comportamento, entende-se que um determinado organismo 
opera sobre um ambiente, emitindo respostas que produzem uma 
alteração no ambiente (consequência ou estímulo), que poderá ser 
chamada de diferentes formas a depender dos efeitos que exerce 
sobre o comportamento.

Se a alteração ambiental / consequência aumenta a 
probabilidade de ocorrência futura de certas respostas sob 
circunstâncias semelhantes às que evocaram as respostas no 
passado, ela recebe o nome de reforço (ex: diante do toque de um 
celular, eu respondo atendendo e, como consequência, eu falo com 
alguém. Uma vez que o falar com alguém aumenta a probabilidade 
de quem atendeu o telefonema responder a novos toques de telefone 
no futuro de forma semelhante, assume-se que o falar com alguém 
é um reforçador que fortalece o comportamento de atender). Se a 
consequência, por outro lado, operar no sentido de certas respostas 
se tornarem menos prováveis, a mesma recebe o nome de punição 
(ex: uma criança leva um choque ao colocar o dedo na tomada. 
Possivelmente ela evitará fazer algo semelhante no futuro para 
evitar um novo choque). Relações ou comportamentos mantidos 
por consequência, em grande parte, se referem a interações que os 
indivíduos estabelecem com um tipo de ambiente físico. Por exemplo, 
quando uma pessoa está com sede, uma história de relações com o 



ambiente (relações de contingência ou dependência entre eventos, as 
respostas e as consequências) estabelece controle discriminativo de 
parte de um ambiente (bebedouro, por exemplo) e que no passado 
evocou respostas (de busca) que produziram, como consequência, 
acesso a algo significativo (água) e que permitiu a satisfação de uma 
necessidade (sede). Esse tipo de história exerce controle sobre o 
comportamento futuro. Em outras palavras, em um exemplo como 
o mencionado, a visão do bebedouro representa o contexto no qual 
o indivíduo responde, aproximando-se e pressionando (resposta) 
um botão do bebedouro e sendo em seguida reforçado com acesso 
à água (consequência / reforço). O efeito da ação do indivíduo 
sobre o contexto em que se encontra aumenta a probabilidade de 
que no futuro, sob circunstâncias semelhantes, ele responda de 
forma semelhante a fim de satisfazer sua necessidade. Esse tipo 
de interação representa relações de aprendizagem e todos os seres 
humanos (e outros organismos de outras espécies) são sensíveis a 
tais processos de aprendizagem.

Relações do tipo organismo-ambiente nos casos de seres 
humanos também são mantidas por tipos de consequências 
mediadas. Neste sentido, por exemplo, se uma pessoa está com sede, 
isso pode evocar respostas que, no passado, permitiram o acesso a 
algo significativo para a satisfação da necessidade (água), mas neste 
caso o acesso à consequência foi / é possível pela mediação de outra 
pessoa (ex: uma pessoa diz “água, por favor” para outra pessoa e 
a consequência é o acesso à água pela mediação dessa segunda 
pessoa). Relações desse tipo representam o caso de comportamento 
chamado verbal (Skinner, 1978 /1957).

Portanto, comportamento verbal é modelado e mantido 
por consequências mediadas. É importante reiterar, ainda, que as 
contingências que descrevem o comportamento operante (verbal ou 
não) referem-se tanto a um tipo de relação que se estabelece entre 
uma dada resposta e um estímulo que segue a ela e é consequência 
dela como a uma relação que se estabelece entre uma resposta e 
um estímulo que precede a resposta e serve de contexto para a 
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mesma. Este estímulo recebe o nome de estímulo discriminativo e 
estabelece a ocasião para que certas respostas sejam emitidas e, caso 
ocorram, as mesmas produzirão consequências. Como exemplo, se 
um indivíduo está com sede, isso estabelece um valor reforçador 
momentâneo de um estímulo como água e tal operação motivadora 
também favorece com que o indivíduo fique sob controle 
discriminativo de outro indivíduo. Em outras palavras, o outro 
indivíduo funciona como um estímulo discriminativo que evoca, 
por parte do primeiro, um tipo de resposta verbal como “você pode 
me dar água, por favor”, e o outro indivíduo (como consequência 
à resposta do primeiro) permite que o primeiro tenha acesso à 
água pela sua mediação. Nesse exemplo em particular, diz-se que 
o momento em que o segundo indivíduo entrega a água encerra o 
que se pode chamar de um episódio verbal (Catania, 1999; Skinner, 
1978/1957).

Um episódio verbal requer, ao menos em princípio, 
que pelo menos dois indivíduos diferentes estejam, cada um, 
desempenhando um tipo de papel ou função diferente. Aquele que 
emite uma resposta verbal (“água, por favor”) sob controle de uma 
operação motivadora (como privação) e na presença de um estímulo 
discriminativo (outra pessoa) recebe o nome de falante e aquele 
que é afetado por tal tipo de resposta e que emite outra resposta 
(entregar um copo com água) como consequência à resposta verbal 
do primeiro indivíduo, recebe o nome de ouvinte. As relações ou 
trocas entre ouvinte e falante constituem o episódio verbal.

Em seu livro O Comportamento Verbal publicado 
originalmente em 1957, Skinner deu maior ênfase à análise do 
responder daquele que assume o papel de falante no episódio verbal 
e de suas variáveis de controle (consequências responsáveis pela 
manutenção do responder e condições antecedentes que evocam o 
responder). As relações das respostas do falante com suas variáveis 
ambientais de controle descrevem operantes verbais  com diferentes 
funções. A Tabela 1 apresenta cada tipo de operante verbal primário 
(do falante) e, para cada caso, são explicitados condição antecedente, 
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tipo de resposta e tipo de consequência que descreve cada operante.

Tabela 1

Tipos de operantes verbais primários

Operante verbal Antecedente Resposta Consequência

Mando

Operação 
motivadora 
(privação ou 
presença de 
um estímulo 
aversivo)

Resposta verbal 
(ex: uma criança 
diz “quero 
biscoito” diante 
da visão de um 
biscoito)

Reforçador 
específico (ex: 
adulto entrega 
um pedaço do 
biscoito para a 
criança)

Tato

Estímulo 
discriminativo 
(Sd) não verbal 
(ex: figura de 
cachorro em um 
livro)

Resposta 
verbal vocal 
(ex: criança diz 
“cachorro”)

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(ex: um adulto 
diz “muito 
bem!”)

Ecoico

Estímulo 
discriminativo 
verbal vocal 
(ex: um adulto 
diz para uma 
criança “diga 
cachorro”)

Resposta verbal 
vocal (ex: a 
criança diz 
“cachorro”) 

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(ex: o adulto diz 
“muito bem!”) 

Intraverbal

Estímulo 
discriminativo 
verbal (Ex: um 
adulto pergunta 
para uma 
criança “O que o 
cachorro faz?”

Resposta verbal 
(ex:  a criança 
diz “au, au!”)

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(Ex: O adulto 
diz “muito 
bem!”)

Textual

Estímulo 
discriminativo 
verbal escrito 
ou impresso (ex: 
um texto que 
um professor 
escreveu em 
uma lousa)

Resposta verbal 
vocal (ex: um 
estudante lê 
o texto do 
professor em 
voz alta)

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(ex: o professor 
diz “muito 
bem!”
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Transcrição 
(cópia)

Estímulo 
discriminativo 
verbal escrito 
ou impresso (ex: 
um texto que 
um professor 
escreveu em 
uma lousa)

Resposta verbal 
escrita (Ex: o 
aluno escreve 
/ copia o que 
o professor 
escreveu em um 
caderno)

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(ex: o professor 
diz “muito 
bem!”

Transcrição 
(ditado)

Estímulo 
discriminativo 
verbal vocal 
(Ex: o professor 
dita para um 
estudante o 
conteúdo de 
uma avaliação)

Resposta verbal 
escrita (Ex: 
o estudante 
escreve o que 
professor diz no 
caderno)

Reforço 
condicionado 
generalizado 
(ex: o professor 
diz “muito 
bem!”
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A Análise do Comportamento representa uma abordagem da 
Psicologia que se caracteriza por uma visão de homem e de mundo que 
implica que muito do que fazemos (em termos de comportamento) 
é determinado pelos efeitos sobre o ambiente (consequências). Para 
o analista do comportamento, o ambiente desempenha um papel 
central na determinação do comportamento. Nosso repertório é 
composto principalmente por comportamentos que chamamos de 
operantes (incluindo os verbais) e que são modelados e mantidos 
por consequências.  Os operantes são aprendidos. A história de 
cada organismo vivo nas relações com ambiente ao longo de sua 
vida envolve aprendizagem de novos comportamentos, incluindo 
os casos chamados de linguagem (comportamento verbal). Essa 
história de relações de cada indivíduo representa o que se conhece 
com o nome de ontogênese (Catania, 1999).



Intervenção

Para o analista do comportamento, pesquisas básicas em 
laboratório com indivíduos não humanos permitiram a descoberta 
de processos básicos ou leis responsáveis pela aprendizagem / 
estabelecimento e manutenção de comportamentos operantes (e 
isso é verificado em organismos de diferentes espécies, incluindo 
os da espécie humana). A aprendizagem pode acontecer, e 
ocorre, de forma incidental (em condições fora de laboratório 
e sem controle experimental), mas as pesquisas de laboratório 
permitiram / permitem identificar com maior precisão as variáveis 
que controlam e mantêm comportamentos, além de as variáveis 
poderem ser manipuladas com o propósito de que seus efeitos 
sobre os comportamentos sejam medidos (Skinner, 1953/2003). 
A pesquisa básica favoreceu com que, posteriormente, analistas 
do comportamento trabalhassem com processos básicos, como 
reforçamento, em contextos aplicados, que envolvem o lidar 
com problemas comportamentais de seres humanos e sobretudo 
socialmente significativos. Tal investimento favoreceu com que 
tecnologias e metodologias de intervenção, fundamentadas em 
princípios de Análise do Comportamento, fossem (e são atualmente) 
desenvolvidas com o propósito de produzir mudanças sociais 
significativas. 

Tal preocupação com questões humanas é bastante visível no 
caso do lidar com problemas de déficit e aquisição de comportamento 
verbal, incluindo comportamentos socialmente e academicamente 
relevantes como leitura e escrita (Baer, Wolf & Risley, 1968; Baer, Wolf 
& Risley, 1987). Na área de educação, metodologias e tecnologias 
de intervenção foram propostas e fundamentadas em um tipo de 
programa de ensino individualizado (Skinner, 1972). Anos mais 
tarde, um importante pesquisador trabalhou com proposta de 
programa individualizado para indivíduos com desenvolvimento 
atípico como autismo e quadros relacionados (Loovas, 1987).  
O referido autor realizou um estudo em que desenvolveu um 
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tratamento fundamentado em modificação do comportamento com 
crianças autistas organizadas em dois grupos. As 19 crianças do 
chamado grupo experimental foram submetidas a um tratamento 
intensivo com duração superior a 40 horas semanais. As 19 crianças 
de um grupo controle foram submetidas a 10 horas semanais ou 
menos de um tratamento semelhante. Esse grupo foi formado com 
o objetivo de coletar informações sobre uma possível recuperação 
espontânea de crianças autistas jovens. As crianças de ambos os 
grupos receberam o tratamento por 2 anos ou mais. Terapeutas 
treinados desenvolveram diversas intervenções com as crianças 
em vários ambientes, envolvendo a casa, escola e comunidade. 
Os próprios pais desenvolveram o trabalho, fazendo parte do 
grupo de terapeutas. Os atendimentos focaram na aplicação de 
procedimentos para redução nas frequências de comportamentos 
agressivos e de auto-estimulação durante o primeiro ano e, 
paralelamente a isso, foram trabalhados repertórios como imitação, 
manipulação de brinquedos de forma apropriada e generalização 
dessas habilidades com a família. No segundo ano de intervenções, 
a ênfase foi no ensino de linguagem expressiva, linguagem 
abstrata e brincadeiras interativas com pares. O trabalho também 
foi estendido para a comunidade a fim de ensinar um melhor 
funcionamento da criança no contexto de um grupo de pré-escola. 
No terceiro ano foi enfatizado o ensino de expressões de emoções 
de forma apropriada e com variação e também a aprendizagem por 
observação de modelos (de outras crianças aprendendo). 

Como resultados foi identificado que as medidas anteriores 
ao tratamento não revelaram diferenças significativas nos 
desempenhos das crianças de ambos os grupos. Até o final da 
condição de tratamento foi constatado que as crianças do grupo 
experimental apresentaram um desempenho muito superior em 
relação às crianças do grupo controle. 47% do grupo experimental 
alcançaram um funcionamento intelectual e educacional normal, 
enquanto, no grupo controle, isso foi observado em apenas 2%. 
Até o final da pesquisa, os participantes tinham 7 anos de idade 
em média. Anos depois em outra pesquisa (McEachin, Smith & 



Lovaas, 1993), um follow up foi realizado com os participantes 
do estudo de Lovaas (1987) quando os mesmos tinham 11.5 anos. 
As avaliações realizadas com eles revelaram que aqueles do 
grupo experimental preservaram seus ganhos em comparação aos 
outros do grupo controle. Os resultados sugeriram que 8 dos 9 
participantes com melhores desempenhos no estudo original não 
apresentaram diferenças em testes de inteligência em comparação 
ao que se identifica em crianças típicas. Os autores discutem que um 
tratamento com enfoque comportamental pode produzir resultados 
significativos e duradouros em crianças jovens diagnosticadas 
com autismo. Até hoje muitas pesquisas envolvendo a aplicação 
de princípios básicos de Análise do Comportamento foram / são 
desenvolvidas e as mesmas são replicadas com muitas crianças, 
o que atesta a eficácia de procedimentos utilizados para o ensino 
de diversas habilidades. Vários dos relatos das pesquisas são 
publicados em periódicos importantes e de reconhecimento 
internacional, como o Journal of Applied Behavior Analysis e o The 
Analysis of Verbal Behavior. 

Os dados do estudo de Lovaas (1987) sugeriram que a 
exposição intensiva de jovens crianças com autismo com problemas 
de comportamento e linguagem foi uma variável crítica para a 
melhora nos desempenhos em escalas que avaliam a inteligência 
de cianças e adolescentes como a Wechsler Intelligence Scale for 
Children (WISC). Essa escala encontra-se atualmente em sua quarta 
edição. Segundo Vidal, Figueiredo e Nascimento (2011), os testes 
psicológicos necessitam ser revisados periodicamente quanto aos 
conteúdos, estrutura e normas e que isso é especialmente relevante 
nos casos de testes de inteligência por causa de ganhos de QI na 
população que acontecem com a passagem do tempo. 

Desde as contribuições de Skinner (1972) e Loovas (1987) para 
educação e educação especial com propostas de programas de ensino 
individualizado e que respeitam o ritmo do aprendiz, importantes 
manuais para ensino de linguagem ou comportamento verbal 
foram (e são) desenvolvidos com o propósito de ensinar habilidades 
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/ comportamentos (para ambas as funções de ouvinte e falante) 
a indivíduos cujos repertórios são deficientes ou inexistentes e a 
proposta envolve justamente tipos de programas individualizados 
e que respeitam o ritmo de cada aprendiz. Em um tipo de proposta 
de intervenções em ambiente estruturado e priorizando a relação 
um para um (terapeuta e criança), cada aprendiz dispõe de muitas 
oportunidades (tentativas discretas) para responder e produzir 
consequências significativamente importantes (reforçadores) 
(Barbera, 2007; Greer & Ross, 2008; Lovaas, 2003; Richman, 2001; 
Sundberg & Partington, 1998).  É proposta do presente livro 
servir a função de um manual de avaliação e intervenções para o 
ensino de linguagem / comportamentos verbais para crianças com 
autismo e quadros relacionados, que apresentam deficiências em 
tais repertórios. É proposta também do presente trabalho fornecer 
subsídios para a realização de avaliações funcionais de excessos 
comportamentais (como birras e estereotipias) e discutir possíveis 
estratégias de intervenção para o manejo dos mesmos. Tais excessos 
são frequentemente incompatíveis com a aprendizagem de 
habilidades importantes e socialmente significativas para o melhor 
funcionamento dos indivíduos. 

Espera-se que pais, profissionais das áreas de saúde e educação 
e estudantes interessados no assunto obtenham importantes 
esclarecimentos sobre o tratamento do autismo a partir do presente 
trabalho. Para um maior aprofundamento nos princípios básicos de 
Análise do Comportamento, os leitores podem consultar referências 
relevantes a seguir.
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CAPÍTULO 2



Esse capítulo compreende orientações para possível 
organização de cada um de diversos programas destinados ao ensino 
de comportamento verbal e outras habilidades importantes para 
crianças com autismo e outros casos de atraso no desenvolvimento 
de linguagem. Em nossa prática, (1) o primeiro passo que seguimos 
é o de avaliação de um possível valor reforçador para estímulos 
arbitrários, considerando que a manipulação de estímulos 
reforçadores significativos para o ensino das diversas habilidades, 
representa condição imprescindível para o sucesso das intervenções 
(reiteramos que o foco no construir relações mais naturais e mantidas 
por reforçamento positivo social é constante, mas a manipulação 
de estímulos mais arbitrários, ainda que de forma intermitente, é 
relevante para a manutenção de uma criança no realizar diversas 
atividades envolvendo habilidades em desenvolvimento em 
seu repertório); (2) o segundo passo foca no estabelecimento 
de programas básicos cujo objetivo é o desenvolvimento da 
atenção da criança ao aplicador de intervenções, pois a atenção 
é condição necessária para que uma criança obtenha o melhor 
aproveitamento possível nas intervenções de um modo geral. Com 
os programas desse passo, focamos em estabelecer e fortalecer, 
com reforçamento, habilidades no que se refere à criança manter-se 
sentada durante uma sessão de atendimento e corrigir sua postura 
sempre que o aplicador orientar para isso; desenvolver e melhorar 
progressivamente a habilidade de iniciar e manter contato visual 
com o aplicador (como um possível efeito adicional disso, espera-se 
que a criança passe a manter um melhor contato visual com outras 
pessoas fora do contexto de um atendimento); estabelecimento de 
habilidade de imitação não vocal (com e sem brinquedo) como forma 
de desenvolver e / ou aprimorar as experiências de aprendizagem 
de novos comportamentos por observação de modelos de outras 
pessoas se comportando; estabelecimento de discriminações visuais 
por meio de tarefas de emparelhamento de estímulos por relações 
de identidade (objeto-objeto e figura-figura). 

O terceiro passo (3) consiste no estabelecimento de 
habilidades de ouvinte (compreender instruções) por meio de 
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instruções simples, por exemplo, descrevendo ações motoras 
que a criança deve realizar e também programas para ensino de 
emparelhamentos de estímulos visuais (figuras e objetos) a seus 
modelos auditivos correspondentes (obs: é importante destacar 
que, na medida que as discriminações de ouvinte com tarefas de 
emparelhamento vão sendo dominadas com muitos exemplares 
de estímulos de diferentes categorias, novas discriminações mais 
complexas, em que a criança deve relacionar figuras e objetos 
a modelos de instruções que descrevem sobre características, 
funções ou categorias a que os estímulos pertencem, devem ser 
ensinadas); o quarto passo foca no ensino de operantes verbais 
(respostas verbais vocais como falante), consistindo principalmente 
em mandos, tatos, intraverbais e ecoicos em sua forma vocal (obs: 
programas para o ensino de habilidade de leitura / comportamento 
textual, cópia e escrita mediante ditado também costumam ser 
propostos, mas, em um primeiro momento, são menos explorados 
do que os outros operantes verbais mencionados). A seguir, para as 
intervenções de cada passo proposto, são apresentadas sugestões 
para a programação de contingências de reforçamento visando o 
ensino das habilidades de cada passo. 

Passo 1: Avaliação de Reforçadores

É fundamental que, no início de cada atendimento, uma 
avaliação de estímulos arbitrários, que venham a ser utilizados 
como reforçadores para os diversos programas dos próximos 
passos, seja realizada. Em nossa prática costumamos fazer uso de 
um tipo de procedimento da literatura, que consiste em apresentar 
seis estímulos (entre brinquedos, possíveis guloseimas e outros 
possíveis itens com valor reforçador para uma criança e que devem 
ser colocados sobre uma mesa e diante da criança) (DeLeon & 
Iwata, 1996). Para uma revisão sobre procedimentos de avaliação 
de preferência de reforçadores, o leitor pode consultar Ivancic 
(2000). Os estímulos precisam estar enfileirados horizontalmente. 
O procedimento compreende seis tentativas. Em cada uma delas, o 
aplicador apresenta a instrução verbal “escolha um” e, se necessário, 
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apresenta algum tipo de pista visual que oriente a criança a atentar 
para os estímulos da mesa. Uma estratégia também com esse fim, 
consiste em permitir que a criança tenha um breve acesso gratuito 
a um pouco de cada um dos estímulos antes de o procedimento 
efetivamente começar. Em se tratando de estímulos comestíveis 
é fundamental que o acesso aos mesmos seja sempre em porções 
muito discretas para cada oportunidade e como forma de assegurar 
que uma forte motivação para os mesmos seja mantida ao longo da 
sessão de atendimento inteira. Obviamente é fundamental garantir 
que, antes do início do atendimento e ao longo do dia, a criança não 
tenha acesso livre aos possíveis estímulos reforçadores manipulados 
na avaliação.

Retomando o procedimento de escolha de reforçadores, após 
uma primeira tentativa com a instrução para escolher, estabelece-
se que o primeiro estímulo que a criança pegar ou tocar será o 
mais preferido (o primeiro de uma ordem de preferência). Caso 
o estímulo escolhido seja algo comestível, a tentativa se encerra 
após o consumo do reforçador. Caso o estímulo consista em um 
brinquedo ou outro tipo de estímulo, o aplicador permite que 
a criança mantenha acesso ao mesmo durante um período de 30 
segundos, que deve ser medido com o auxílio de um cronômetro 
(essas orientações valem para todas as tentativas do procedimento). 
Quando os estímulos escolhidos consistirem em brinquedos é muito 
relevante que o avaliador se envolva na brincadeira junto com a 
criança, pois, muitas vezes, o valor do envolvimento na brincadeira 
é mais significativo do que apenas o acesso ao brinquedo. Além 
disso, o avaliador estará sendo pareado com atividades divertidas 
e possivelmente significativas para criança e isso poderá favorecer 
o estabelecimento de um valor reforçador para a própria pessoa do 
avaliador, o que será fundamental para que, ao longo de diversas 
sessões de atendimento, as relações entre criança e as outras pessoas 
se tornam cada vez mais naturais. É importante também que, após 
cada escolha da criança, o avaliador remova os demais estímulos 
da mesa, de modo que a criança permaneça apenas com o que ela 
escolheu pelo tempo que terá direito. Após o final de uma tentativa 
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e para o início da próxima, o avaliador deverá apresentar os 
estímulos que ainda faltam na mesa e arranjados de forma diferente 
em relação à tentativa anterior. Esse procedimento deve ser seguido 
sistematicamente ao longo das tentativas, até que a tarefa de 
avaliação seja finalizada. Deste modo será possível determinar, para 
cada dia de atendimento, uma ordem de preferência por estímulos 
que sejam utilizados como reforçadores durante os vários programas 
dos passos seguintes. A avaliação poderá ser reintroduzida ao longo 
de uma mesma sessão de atendimento, considerando que o valor de 
cada estímulo reforçador é relativo e pode mudar ao longo do tempo 
(mesmo ao longo do período de duração de uma única sessão de 
atendimento). Em nossa prática, cada sessão com uma criança tem 
uma duração de duas horas. 

Vale destacar que é possível que o procedimento mencionado 
para avaliação de reforçadores se mostre problemático pela 
dificuldade com que por vezes nos deparamos de seleção de 
estímulos com possível valor reforçador. É sempre importante 
que a criança, ao longo de suas interações com outras pessoas 
fora do contexto de um atendimento, seja introduzida a diversas 
atividades (variabilidade comportamental) que favoreçam o 
estabelecimento de diversas histórias de reforçamento e isso pode 
significar o estabelecimento de funções de inúmeros estímulos da 
vida da criança como reforçadores que venham a ser utilizados nos 
atendimentos. Um tipo de procedimento também recomendado 
pela literatura consiste em organizar, ao longo do dia e fora do 
contexto de um atendimento, um ambiente com muitos brinquedos 
e outros possíveis estímulos reforçadores para os quais a criança 
tenha a oportunidade de dedicar sua atenção. Durante períodos 
de 30 minutos a 1 hora, um avaliador pode medir a frequência 
(número de vezes) com que a criança pega cada um dos brinquedos 
e outros possíveis estímulos disponíveis no ambiente, assim como 
pode medir (para cada vez que seleciona um brinquedo) o tempo 
que dedica para cada um deles (neste caso é importante usar um 
cronômetro). Uma folha de registro pode ser improvisada para 
esse tipo de procedimento e pode ser bastante útil no sentido de o 
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avaliador identificar importantes estímulos com valor reforçador e 
que poderão ser manipulados durante as intervenções para o ensino 
de diversas habilidades. 

Passo 2: Programas Básicos para Estabelecimento de Atenção ao 
Terapeuta

Neste momento desenvolvemos programas básicos que visam 
o estabelecimento da atenção da criança ao outro (vale destacar que, 
em nossa prática, costumamos realizar cada programa, de todos 
os passos propostos em nossas intervenções, com 20 tentativas 
discretas para que a criança tenha diversas oportunidades de acesso 
a reforçamento, que é fundamentalmente a variável responsável 
pela aprendizagem). A seguir são apresentados os programas 
básicos e instruções para sua aplicação:

Sentar.

O presente programa visa o desenvolvimento de controle 
instrucional em que a criança, sob controle da instrução verbal 
“sente-se”, imediatamente senta na cadeira e tal relação é pré-
requisito importante para a realização dos demais programas de 
seu currículo. Ao apresentar a instrução, deve-se aguardar de 3 
a 5 segundos para que a criança tenha a oportunidade de emitir 
respostas livres de pistas de ajuda. É necessário tomar cuidado 
para que possíveis pistas visuais não sejam apresentadas durante 
esse programa (por exemplo, o aplicador não deve apresentar a 
instrução verbal específica do programa ao mesmo tempo em que 
aponta para a cadeira na qual a criança deve se sentar). Neste e nos 
vários outros programas do currículo da criança, pistas de ajuda 
devem ser sempre apresentadas de forma atrasada. Logo, 3 ou 5 
segundos após a instrução verbal ter sido apresentada, se a criança 
não emitir uma resposta independente / correta (ou se emitir uma 
resposta não relacionada ao que foi pedido dentro do período que 
tem para responder), o aplicador deve usar de uma pista visual 
(como apontar para a cadeira), que venha a evocar a criança sentar-
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se. Respostas independentes da pista devem ser registradas com um 
sinal + (ler o capítulo 7 que orienta para o registro de respostas em 
folhas de registro para esse fim) e respostas que sejam evocadas pela 
pista de correção mencionada são registradas como AP (resposta 
com ajuda parcial em que o aplicador pode, por exemplo, apontar 
para a cadeira e que isto venha a evocar a criança sentar-se). Em 
uma tentativa em que esse tipo de pista não funcione (a criança 
emite outra resposta não relacionada com o programa ou não emite 
nenhuma resposta em um período de mais 3 ou 5 segundos após a 
apresentação da ajuda parcial), o aplicador deve fazer uso de uma 
forma de correção um pouco mais intrusiva, em que deve orientar 
a criança fisicamente e de forma suave para que se sente. Respostas 
com esse nível de ajuda deverão ser registradas como AT (resposta 
com ajuda total). Sugere-se que esse tipo de tarefa seja realizada 
em blocos com cinco tentativas. Após cada quatro aplicações 
consecutivas desse programa, o que representa um total de 20 
tentativas, avalia-se se um critério arbitrário para o programa foi 
atingido. Se a criança apresentar 100% de respostas independentes 
em 20 tentativas ou 90% de respostas independentes em dois 
grupos com 20 tentativas, assume-se que o critério do programa foi 
cumprido e que, ao longo de outras oportunidades, será realizado 
como um programa de manutenção. A Figura 1 ilustra uma situação 
em que uma resposta independente de ajuda é emitida e outra na 
qual uma resposta com ajuda é emitida.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador diz 
“sente-se”

A criança senta 
na cadeira

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta



Figura 1. Exemplo de contingência envolvendo a resposta de sentar.

De um modo geral, quando um dado programa se torna 
de manutenção, significa que ele continuará sendo realizado ao 
longo de novas oportunidades para a aplicação do mesmo (para 
assegurar a manutenção de um responder livre de erros), mas não 
serão estabelecidas novas metas para atualizações do programa. 
A partir desse tipo de programa é esperado que a criança aprenda 
que coisas divertidas acontecem quando faz o que o aplicador pede. 
De um modo geral, esse tipo de relação é trabalhada nos vários 
programas do currículo da criança e serve para o fortalecimento de 
vínculo com o responsável pelas aplicações. Vale destacar que nos 
programas que, de um modo geral, não exploram as habilidades 
de falante da criança (operantes verbais primários), não há uma 
relação com um tipo de reforçador específico. Nesse sentido, para 
o desenvolvimento desses programas, o aplicador pode manipular, 
como consequências para respostas independentes, tanto estímulos 
sociais (como elogios, abraços, entre outros) como estímulos 
arbitrários (poderosos reforçadores como brinquedos e itens 
comestíveis de preferência da criança). 

Para o reforçamento de respostas independentes nesses 
tipos de programas (que não exploram a função de falante com 
os operantes verbais), o reforçamento deve ser feito primeiro 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Após dar 
instrução para 
sentar-se e 
a criança ter 
errado ou nnao 
ter respondido, 
o aplicador 
aplicador 
apresenta uma 
pista visual 
ou modelo de 
ajuda total se 
necessário

A criança 
apresenta a 
resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador 
pode relacionar 
a criança de 
forma a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um  reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente



com a apresentação do estímulo social e, imediatamente depois 
disso, apresenta-se um dos três reforçadores arbitrários de maior 
preferência da criança. Esse tipo de procedimento recebe o nome, 
na literatura, de pareamento de estímulos e espera-se que ao longo 
de muitas oportunidades em que a criança responde e é reforçada, 
tais estímulos sociais adquiram a função de estímulos reforçadores 
condicionados. Na medida que isso se torne uma realidade, 
ao longo do tempo, o aplicador poderá manter-se fazendo uso 
desses reforçadores de forma contínua e aumentar a intermitência 
no acesso aos reforçadores mais arbitrários (como brinquedos 
e guloseimas), que, em outras palavras, passam a ser entregues 
apenas ocasionalmente. Quando isso passar a ser uma realidade, 
os reforçadores mais arbitrários poderão ser manipulados em 
esquemas de reforçamento variáveis, no sentido que a criança não 
consiga identificar o número de respostas ou tempo que precisará 
responder para ter acesso a um reforçador mais arbitrário. Vale 
destacar que a manipulação de reforçamento social de forma 
contínua e de reforçamento arbitrário de forma mais intermitente 
deverá acontecer (em um dado programa do currículo da criança) 
quando já estiver apresentando muitas respostas independentes. 

Caso se trate ainda de um programa cuja habilidade 
trabalhada ainda está em desenvolvimento no repertório da criança 
e ela ainda está apresentando uma discreta evolução, recomenda-se 
que o acesso aos reforçadores arbitrários, contingentes às respostas 
independentes da criança, também ocorra de forma contínua, com o 
intuito de manter uma forte motivação da criança pela atividade. Vale 
destacar também que, nos programas de um modo geral (incluindo 
os de função de falante com ensino de operantes verbais), quando a 
criança não responde de forma independente, mas responde a uma 
pista de ajuda manipulada de forma atrasada, o aplicador deve 
apresentar um estímulo social suave (ex: o aplicador elogia em tom de 
voz mais baixo). Nos casos das respostas independentes da criança, 
que venham a ser reforçadas com estímulos sociais (acompanhadas 
ou não por reforçadores arbitrários), esses reforçadores sociais 
devem ser apresentados de forma eufórica (ex: o terapeuta elogia 
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a criança com euforia e tom de voz mais alto e, se possível, contato 
físico que venha a ser significativo).

Sentar bonito.

Este programa serve o propósito de ensinar a criança a 
corrigir sua postura quando sentada diante da mesa e, na medida 
que a criança fica sob controle do programa, a instrução tende a ser 
particularmente útil para o redirecionamento da mesma, quando se 
identifica que uma abordagem com esse propósito se faz necessária 
(ex: a criança está agitada ou sob controle de fontes de distração que 
interferem na realização de diversas atividades com o aplicador). 
Na realidade, o presente programa trabalha respostas de imitação. 
Em cada uma de 20 tentativas de um bloco em que o programa é 
apresentado, o aplicador apresenta a instrução “senta bonito” ao 
mesmo tempo que ele próprio corrige sua postura colocando as 
mãos sobre as pernas na cadeira em que se encontra, estabelecendo 
a ocasião para que a criança o imite. Após a apresentação dos dois 
estímulos mencionados para cada tentativa, a criança terá de 3 a 5 
segundos para responder. Uma vez que uma resposta independente 
seja emitida pela criança, ela deverá ser reforçada diferencialmente 
e um + deverá ser registrado. No princípio, quando a tarefa ainda 
é uma novidade e a criança não está sob controle da mesma, o 
primeiro modelo de pista de correção que o aplicador apresenta, se 
necessário, deve ser AT (ajuda total), em que delicadamente orienta 
a criança fisicamente para que corrija sua postura. Com o tempo, 
o aplicador pode começar a esvanecer seu nível de ajuda de modo 
que, quando a ajuda for necessária, poderá apresentar primeiro 
uma pista leve de correção ou AP (ajuda parcial) que, com o tempo, 
pode consistir de um leve toque que ajude a criança a completar 
a resposta. A Figura 2 ilustra uma situação em que uma resposta 
independente de ajuda é emitida e outra na qual uma resposta com 
ajuda é emitida.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador diz 
“senta bonito” e 
fornece modelo 
para resposta de 
imitação

A criança imita 
o modelo, 
corrigindo sua 
postura pelo 
tempo que o 
modelo for 
apresentado

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Uma vez que 
a criança não 
inicia a resposta 
dentro do tempo 
que tem para 
responder ou 
não se mantenha 
respondendo 
no tempo em 
que o aplicador 
dá o modelo, 
ele (aplicador) 
apresenta uma 
pista leve de 
correção (ex: 
tocar a criança) 
ou utiliza de 
ajuda física total

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente

Figura 2. Exemplo de contingência envolvendo a resposta de “sentar bonito”.

Na medida que a criança apresenta um desempenho com mais 
respostas independentes (RI) ao longo de blocos com 20 tentativas 
para responder, um critério será alcançado quando apresentar 100% 
de respostas independentes em um bloco com 20 tentativas ou 90% 
em dois blocos consecutivos. Neste programa, em princípio, uma 
RI é definida pelo responder sob controle da instrução e modelo 
do aplicador para imitação e os dois (aplicador e criança) devem 
manter a mesma postura por um período de 1 segundo. Para cada 
vez que um critério for alcançado, o aplicador aumenta sua exigência 
com 1 segundo adicional (ex: agora uma RI é definida pelo imitar 
a maneira do aplicador sentar e manter a mesma postura por um 
período de 2 segundos). Ao longo da evolução neste programa, o 
aplicador poderá reduzir o número total de tentativas de cada bloco 



para evitar que o programa demore muito e que isso resulte em um 
efeito de o custo ficar muito alto para a criança. Em nossa prática 
normalmente evoluímos o programa até 20 segundos e mantemos o 
mesmo com cinco tentativas. 

Olhar para mim.

O objetivo deste programa é o de melhorar o contato visual 
da criança dirigido ao aplicador. Para os programas, de um modo 
geral, é fundamental que a criança apresente um bom contato 
visual ao outro no sentido de iniciar e manter o mesmo pelo melhor 
tempo possível. Acredita-se com isso que as oportunidades para 
a aprendizagem de várias outras habilidades aumentam, pois 
seriam maiores as chances de respostas bem sucedidas. Crianças 
com autismo tendem a apresentar dificuldade no iniciar e manter 
contato visual com outra pessoa. A proposta do presente programa é 
de estabelecer uma função de reforço condicionado para a visão dos 
olhos da outra pessoa. Para que isso aconteça é necessário fazer uso 
de pareamentos de estímulos. O aplicador, em primeiro lugar, deve 
selecionar um dos três reforçadores de maior preferência da criança, 
conforme sugere a avaliação de preferência. Em seguida, para cada 
uma de 20 tentativas, deve apresentar a instrução verbal “olhe para 
mim” ao mesmo tempo que posiciona o reforçador diante de seus 
olhos para que a criança olhe (a visão dos olhos do aplicador estará 
sendo pareada com a visão do reforçador arbitrário mais preferido).

 Assim, como no programa anterior, após o terapeuta 
apresentar cada instrução de uma tentativa, a criança terá até 3 
ou 5 segundos para responder de forma independente. Uma vez 
que inicia o responder, deverá manter-se olhando para o aplicador, 
em princípio, por 1 segundo (assim como no programa anterior, 
a exigência é aumentada de 1 em 1 segundo cada vez que o 
critério arbitrário, também semelhante ao do programa anterior, é 
alcançado). Neste programa, se a criança não iniciar o responder 
dentro do período que tem para responder ou se emitir uma resposta 
não relacionada dentro desse período ou ainda se responder, mas 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
diz “olhe para 
mim” enquanto 
posiciona 
um poderoso 
reforçador 
arbitrário diante 
de seus olhos

A criança inicia 
o contato visual 
com o aplicador 
e mantém o 
mesmo pelo 
tempo que o 
reforçador for 
apresentado

O aplicador 
entrega o 
reforçador para a 
criança

não mantém o contato visual no período total que deve olhar para 
o aplicador, sugere-se que seja apresentada primeiro uma pista leve 
de correção, AP. Neste caso, o aplicador pode tentar conduzir o 
olhar da criança com seu dedo. Se esse tipo de ajuda não funcionar, 
o aplicador pode introduzir um modelo de correção mais intrusivo, 
delicadamente pegando no queixo da criança e orientando a 
mesma para que olhe. Se for observado que a adesão da criança ao 
programa está baixa, isso pode sugerir que os estímulos arbitrários 
manipulados como reforçadores estão com um valor baixo e que 
uma nova avaliação de preferência deveria ser conduzida. Na 
medida que a criança avança neste programa, constata-se que seu 
contato visual melhora sistematicamente e não são incomuns os 
efeitos de generalização dessa habilidade para outras pessoas fora 
do ambiente de atendimento. A Figura 3 ilustra uma situação em 
que uma resposta independente de ajuda é emitida e outra na qual 
uma resposta com ajuda é emitida.
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Na medida que a criança se torna mais fluente no programa 
(ex: responde mantendo o contato visual por cerca de 10 segundos) é 
importante reduzir o número de tentativas para que o programa não 
fique muito longo e um alto custo de resposta venha a comprometer 
a adesão da criança e também será importante nesse momento 
tentar esvanecer o posicionamento do reforçador diante dos olhos.

Imitação motora com e sem brinquedo.

O objetivo com o presente programa é o de trabalhar a 
habilidade de imitação não vocal. Uma vez que um efeito de 
melhora na imitação não vocal de inúmeros modelos do aplicador 
aconteça em ambiente estruturado com tentativas discretas, espera-
se que tal habilidade passe a acontecer de forma mais consistente e 
natural em ambientes fora ao que é destinado para atendimentos e 
com outras pessoas (ou ainda vídeos ou ilustrações que venham a 
evocar respostas de imitação). Sugere-se que o aplicador trabalhe 

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Uma vez que 
a criança não 
inicia a resposta 
dentro do tempo 
que tem para 
responder ou 
não se mantenha 
respondendo 
no tempo em 
que o aplicador 
mantém o 
reforçador diante 
dos olhos, ele 
(aplicador) 
apresenta uma 
pista leve de 
correção (ex: 
conduzir o olhar 
da criança com o 
dedo) ou utiliza 
de ajuda física 
total

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente

Figura 3. Exemplo de contingência envolvendo a resposta “olhar para mim”.46
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separadamente os dois tipos de imitação. Ao iniciar o programa 
de imitação não vocal sem brinquedo, o aplicador deve primeiro 
selecionar dois modelos de ações motoras simples, que possam ser 
exploradas com a criança (ex: bater palmas e levantar as mãos). 
Ao longo de 20 tentativas, o aplicador deve apresentar (para cada 
tentativa), uma instrução verbal genérica como “faça igual” ao 
mesmo tempo em que apresenta um dos modelos de ação motora, 
sob controle do qual a criança deve emitir uma resposta de imitação. 
Uma resposta independente é definida pelo responder ao modelo 
do aplicador, imitando o mesmo de forma independente até 3 
ou 5 segundos após a apresentação do modelo. Neste programa 
(assim como acontece no caso do “sentar bonito”) sugere-se que, 
no princípio, o aplicador manipule modelos de correção mais 
intrusivos (AT), quando correções forem necessárias. A ajuda total 
envolve o aplicador fisicamente e de forma suave orientar a criança 
para que o imite. Ao longo de várias oportunidades para responder, 
o aplicador passa a reduzir / esvanecer seu nível de ajuda de modo 
que, se uma correção for necessária, ele primeiro dele fazer uso de 
uma AP, que poderia consistir, no caso do modelo de ação de bater 
palmas, por exemplo, em mover as mãos da criança até um ponto 
em que ela possa concluir a ação sozinha. 

Com o tempo, quando a ajuda for necessária, pode ser que 
um leve toque passe a ser uma condição suficiente para a criança 
concluir a ação. Espera-se que tal abordagem opere para que a criança 
sistematicamente passe a apresentar mais respostas independentes 
para então cumprir com critérios arbitrários de atualização do 
programa. A verificação de critério ocorre de forma semelhante à 
dos programas anteriores. Ao longo de 20 tentativas, os modelos 
de respostas motoras para a criança são apresentados de forma 
aleatória. Cada modelo de ação (considerando que inicialmente 
são dois) pode ser apresentado em duas tentativas consecutivas ao 
longo das tentativas. Para as demais tentativas, o aplicador deve 
apresentar os modelos de forma alternada. Para cada vez que o 
critério é alcançado, o aplicador deve adicionar um novo modelo de 
ação (ex: tocar a cabeça). Em nossa prática evoluímos esse programa 
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Figura 4. Exemplo de contingência envolvendo resposta de imitação motora.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta o 
modelo de ação 
não verbal de 
bater palmas 
junto com a 
instrução verbal 
“faça isto”

A criança imita o 
modelo de ação 
do aplicador, 
batendo palmas

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo de ajuda 
parcial (ex: 
posicionando 
as mãos das 
crianças 
próximas uma 
da outra) ou 
ajuda física 
total, fazendo 
a criança bater 
palmas 

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente

até que 20 modelos de ações diferentes sejam apresentados para a 
criança, pois um importante objetivo com o programa é o de induzir 
um efeito generalizado no imitar com muitos modelos de ações 
diferentes. Quando a criança atinge o critério de encerramento da 
condição com 20 modelos de ações diferentes (em que cada resposta 
independente é reforçada), passamos a aumentar a intermitência no 
acesso ao reforçador progressivamente, de modo que o custo para 
o acesso ao reforçador aumenta. Em outras palavras atualizamos 
até um momento em que a criança apenas tenha acesso ao reforço 
após imitar 20 diferentes modelos de ações motoras. A Figura 4 
ilustra uma situação em que uma resposta independente de ajuda é 
emitida e outra na qual uma resposta com ajuda é emitida.
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A estrutura do trabalho feito com o programa de imitação com 
brinquedo é semelhante ao da imitação sem brinquedo. Há casos 
de crianças que apresentam uma evolução mais difícil na imitação 
sem brinquedo. Quando brinquedos passam a ser manipulados, 
isso pode ajudar futuramente a criança a responder melhor no 
programa de imitação sem brinquedos. Para o programa com uso 
de brinquedos, o aplicador pode selecionar objetos como bolas, 
carrinhos e outros tipos de brinquedos com os quais realiza diferentes 
ações (ex: mover um carrinho para frente e para trás) e apresenta 
uma instrução para que a criança faça o mesmo. Na medida que 
a criança apresenta um maior número de respostas independentes 
e cumpra critérios arbitrários, novos modelos de ações devem ser 
adicionados. Além desse tipo de programa poder influenciar um 
melhor desempenho no futuro com a imitação sem brinquedo, pode 
ser bastante importante no caso de crianças que não manipulam 
brinquedos de uma forma socialmente desejável. Há crianças com 
autismo, por exemplo, que, ao pegarem um carrinho, costumam 
virar o mesmo e iniciar movimentos de bater com os dedos nas 
rodas (maneirismos com objetos com movimentos circulares). 
Estratégias de redirecionamento que envolvam dar modelos para 
a criança realizar ações com brinquedos de forma mais desejável 
podem, com o tempo, favorecer esse brincar mais desejável por 
reforçamento diferencial. Na medida que esse tipo de história seja 
intensificada tanto dentro como fora do ambiente de atendimento 
e com diversos modelos para imitação e reforçamento, os padrões 
de funcionamento da criança no que se referem ao brincar poderão 
ser modificados. Muitas crianças com autismo parecem demandar 
intervenções para o brincar de forma mais desejável e procedimentos 
com ensino individualizado podem fazer a diferença, uma vez que 
sejam aplicados de forma consistente. 

No programa de imitação não vocal, um cuidado especial 
precisa ser tomado no sentido que o aplicador não pode apresentar 
um modelo de instrução verbal que especifique exatamente o que 
a criança deve fazer. Além disso, as ações exploradas no programa 
de imitação vocal sem brinquedo são importantes também para 
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outro programa que envolve ensino de discriminações de ouvinte: 
programa de seguimento de instruções. Neste programa, as respostas 
a serem evocadas por parte da criança são fundamentalmente as 
mesmas do programa de imitação (como bater palmas, levantar 
as mãos, entre outras). No entanto, os estímulos antecedentes que 
evocam as respostas nos dois casos são diferentes. No caso de seguir 
instruções, o estímulo verbal, que especifica uma ação a ser emitida 
pela criança (ex: “bata palmas”), precisa ser especificado e o modelo 
de ação não verbal (ex: o aplicador bater palmas diante da criança) 
não deve ser apresentado.

Ensino de discriminações visuais por meio de emparelhamentos 
por relações de identidade entre estímulos.

O objetivo do presente programa é o de ensinar um tipo de 
discriminação em que a criança emparelhe estímulos representados 
por figuras ou objetos presentes na mesa a modelos correspondentes 
dos mesmos e que devem ser apresentados pelo aplicador. Esses 
modelos são topograficamente idênticos aos estímulos da mesa 
aos quais correspondem. Como exemplo, em uma tarefa em que 
o aplicador mantém três figuras de animais na mesa, dispostas 
horizontalmente e diante da criança, ele apresenta, em cada 
tentativa, uma figura idêntica a uma das que se encontram sobre 
a mesa. Em seguida, ele tanto pode entregar a figura modelo 
para a criança e pedir a ela que coloque sobre a figura da mesa 
correspondente ou, ainda, pode não entregar o modelo para a 
criança e simplesmente pedir que ela aponte, toque ou pegue a figura 
da mesa que corresponde ao modelo apresentado pelo aplicador. 
Uma vez que a criança emparelhe o estímulo que corresponde ao 
modelo (resposta independente), o aplicador registra um + na folha 
e passa para a próxima tentativa. Na tentativa seguinte, um novo 
modelo é apresentado e os estímulos de comparação ao modelo 
são introduzidos na mesa com uma nova configuração (diferentes 
posições). 
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Nesse programa, respostas incorretas podem ser corrigidas 
com um modelo de ajuda leve, sendo que, se a criança erra ou não 
responde no período de até 3 ou 5 segundos que tem para responder, 
o aplicador pode apresentar uma pista de correção, tocando no 
estímulo correspondente ao modelo diante da criança ou ainda 
empurrando o mesmo na direção da criança. Respostas com esse 
nível de ajuda são registradas com AP. Caso um nível de ajuda mais 
intrusivo seja necessário, o aplicador delicadamente pega a mão da 
criança e faz com que a mesma toque o estímulo que corresponde 
ao modelo (AT). Em nossa prática, se estímulos da categoria animal 
foram selecionados (20, por exemplo), organizamos os mesmos 
em grupos (cada um com cinco figuras de diferentes animais) e 
trabalhamos cada grupo como um programa independente. Cada 
grupo terá os mesmos critérios de encerramento que os especificados 
para os programas anteriores. Na medida que esses critérios 
arbitrários vão sendo alcançados, o programa é atualizado de modo 
que passam a ser manipulados quatro estímulos de comparação 
ao modelo sobre a mesa. Quando iniciamos o trabalho com esse 
tipo de programa, costumamos determinar uma linha de base para 
cada grupo com cinco estímulos. A tarefa é fundamentalmente a 
mesma, mas não são programadas consequências diferenciais para 
respostas independentes ou incorretas (ou então realizamos sondas 
com reforçamento de respostas independentes, mas sem correção 
de respostas incorretas). Quando um critério de encerramento 
é atingido para cada grupo, costumamos também realizar uma 
avaliação (mesmo tipo de tarefa, mas sem consequências diferenciais 
para acertos e erros), como forma de medir a manutenção do que 
foi aprendido durante uma condição com ensino. Com esse tipo de 
programa objetiva-se trabalhar formação de conceito de igualdade 
de crianças com autismo. A Figura 5 ilustra uma situação em que 
uma resposta independente de ajuda é emitida e outra na qual uma 
resposta com ajuda é emitida.
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Figura 5. Exemplo de contingência envolvendo resposta de escolha de acordo com 
o modelo.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta 
três figuras 
ou objetos 
diferentes 
retratando 
animais e, 
em seguida, 
apresenta uma 
figura ou objeto 
idêntico e diz 
“toque o igual”

A criança toca 
a figura ou 
objeto da mesa 
correspondente 
ao modelo 
apresentado

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo de ajuda 
parcial (ex: 
apontando o 
estímulo correto) 
ou ajuda física 
total, colocando 
delicadamente a 
mão da criança 
sobre o estímulo 
correspondente 
ao modelo

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente

Esse mesmo tipo de tarefa é importante para emparelhamentos 
de estímulos a modelos cuja correspondência é formal e arbitrária. 
No caso do tipo de tarefa de emparelhamento de figuras ou objetos a 
modelos orais de seus nomes, chamamos o mesmo de um programa 
de discriminação de ouvinte, como será apresentado mais adiante 
(obs: no caso de crianças com autismo com muita dificuldade neste 
tipo de tarefa, o aplicador pode iniciar o ensino com dois estímulos 
da mesa ao invés de três).
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Passo 3: Programas para Estabelecimento de Habilidade de 
Ouvinte

Os programas presentes neste passo focam no estabelecimento 
de habilidades de ouvinte nos repertórios de crianças. Ambas as 
funções de ouvinte e falante, conforme foi salientado no primeiro 
capítulo deste livro, são necessárias para que um indivíduo possa 
ser considerado verbal. A habilidade de ouvinte refere-se, por 
exemplo, à compreensão de algo que é dito e a habilidade de 
falante envolve comportamentos (não necessariamente na forma 
vocal) e que permitem o acesso a consequências mediadas. A seguir 
são apresentadas informações referentes ao arranjo do ensino de 
programas relacionados ao desenvolvimento da habilidade de 
ouvinte.

Seguimento de instruções.

Este programa apresenta uma estrutura bastante semelhante 
à do programa de imitação de ações motoras sem brinquedos. 
Conforme já foi explicitado, são trabalhados os mesmos tipos 
de respostas por parte das crianças em ambos os casos, mas as 
condições antecedentes (estímulos) que evocam as respostas são 
diferentes para os dois casos. Enquanto, no caso da imitação motora, 
um modelo de resposta não verbal do aplicador deve evocar uma 
resposta de imitação da criança (ex: bater palmas), no caso do seguir 
instruções, um estímulo verbal do aplicador apenas deve evocar 
uma resposta de a criança seguir uma ação especificada (ex: bater 
palmas) pelo estímulo verbal / instrução do aplicador. Sugere-se 
que este programa de seguimento de instruções seja iniciado após 
o cumprimento de critério no programa de imitação com dois 
modelos de ações diferentes (ex: bater palmas e levantar as mãos). 
Uma vez que o programa de seguir instruções seja iniciado, a 
estrutura (com 20 tentativas) e os critérios de encerramento serão 
semelhantes aos dos outros programas (incluindo o programa de 
imitação). Como no caso do programa de imitação, a cada vez em 
que o cumprimento do critério for verificado, um novo modelo de 
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ação será introduzido. Uma tentativa bem sucedida no programa 
é definida pela apresentação de uma instrução do aplicador que 
especifica a resposta a ser emitida pela criança (ex: “bata palmas”), 
a resposta da criança em período de até 3 ou 5 segundos depois da 
instrução (ex: a criança bate palmas) e a consequência apresentada 
pelo aplicador (elogio e acesso a um reforçador arbitrário de 
preferência da criança). Respostas independentes deverão ser 
registradas com um sinal +. Respostas com ajuda parcial, quando 
necessárias, serão registradas como AP e respostas com ajuda 
física total, quando necessárias, serão registradas como AT. Os 
modelos para ajuda podem ser os mesmos que aqueles utilizados 
no programa de imitação. A Figura 6 ilustra uma situação em que 
uma resposta independente de ajuda é emitida e outra na qual uma 
resposta com ajuda é emitida.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta a 
instrução verbal 
vocal “bata 
palmas”

A criança bate 
palmas com 
as mãos sob 
controle da 
instrução

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta
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Programa de ensino de discriminações de ouvinte pelo 
emparelhamento de estímulos a modelos arbitrários.

Este programa é caracterizado por uma estrutura bastante 
semelhante à do programa de discriminação visual por relações de 
identidade entre estímulos e critérios arbitrários também semelhantes 
para sua realização. Entretanto, trata-se de um programa que explora 
a função de ouvinte da criança, pois, sob controle de um estímulo 
visual na forma de figura ou objeto, deve emparelhar o mesmo a um 
modelo correspondente na forma oral que o aplicador apresenta. 
Tal correspondência é formal e arbitrária. Os critérios de registro de 
respostas independentes e os tipos de ajuda apresentadas também 
são bastante semelhantes aos do programa de discriminação visual 
por relações de identidade. Em nossa prática organizamos muitos 
estímulos na forma de figuras e objetos (mais de 70 de diferentes 
categorias) para trabalhar especialmente o tipo de tarefa referente 
ao presente programa. Realizamos uma avaliação inicial para cada 

Figura 6. Exemplo de contingência envolvendo resposta de seguimento de 
instruções.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo de ajuda 
parcial (ex: 
posicionando 
as mãos das 
crianças 
próximas uma 
da outra) ou 
ajuda física 
total, fazendo 
a criança bater 
palmas

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente
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grupo (com 4 ou 5 estímulos diferentes) separadamente com o 
intuito de determinar uma linha de base referente ao repertório de 
entrada da criança (o que ela já consegue fazer que é independente 
do nosso ensino), ensinamos a tarefa, quando é o caso, e realizamos 
uma segunda avaliação depois do critério para medir os efeitos do 
ensino. Se necessário, ensinamos a tarefa novamente caso o efeito 
sobre a segunda avaliação seja discreto. 

Em nossa prática também temos feito uso de um procedimento 
de ensino do responder por exclusão bastante discutido na literatura 
nacional de Análise do Comportamento, especialmente para o 
ensino de leitura. Na exclusão, a cada tentativa de uma tarefa de 
emparelhamento ao modelo, o aplicador, por exemplo, apresenta 
três estímulos na mesa. Desses estímulos, dois já são conhecidos 
pela criança. Assume-se que, ao responder corretamente na 
tentativa emparelhando o estímulo da mesa com o qual não tem 
familiaridade, a um modelo arbitrário correspondente apresentado 
pelo aplicador, supõe-se que respondeu corretamente sob  controle 
da exclusão dos estímulos que já conhecia. Esse tipo de procedimento 
tende a favorecer uma aprendizagem mais livre de erros, o que 
é extremamente desejável no ensino de certas habilidades para 
crianças de um modo geral. O tipo de tarefa do presente programa, 
assim como o ensino por exclusão, costuma ser bastante explorados 
por analistas do comportamento brasileiros, especialmente quando 
o objetivo é o ensino de leitura (ver, por exemplo, Hubner, Souza 
& Souza, 2014). Um tipo de relação arbitrária entre estímulos 
envolve o emparelhamento de letras, sílabas e palavras impressas 
a modelos arbitrários de seus nomes apresentados na forma oral. A 
metodologia é fundamentalmente a mesma do caso com as figuras 
ou objetos e os efeitos positivos sobre a aprendizagem de crianças 
com dificuldade no repertório de leitura são bastante expressivos. A 
Figura 7 ilustra uma situação em que uma resposta independente de 
ajuda é emitida e outra na qual uma resposta com ajuda é emitida.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta 
três figuras 
ou objetos 
diferentes 
retratando 
animais e, 
em seguida, 
apresenta a 
instrução verbal 
“toque o gato”

A criança toca 
a figura ou 
objeto da mesa 
correspondente 
ao modelo 
arbitrário 
apresentado

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo de ajuda 
parcial (ex: 
apontando o 
estímulo correto) 
ou ajuda física 
total, colocando 
delicadamente a 
mão da criança 
sobre o estímulo 
correspondente 
ao modelo

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente

Figura 7. Exemplo de contingência envolvendo resposta de escolha de acordo com 
modelo arbitrário (oral).
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta 
três figuras 
ou objetos 
diferentes 
retratando 
diferentes 
categorias e, 
em seguida, diz 
“toque o animal”

A criança toca 
a figura ou 
objeto da mesa 
correspondente a 
um cachorro

O aplicador 
apresenta 
uma forma 
estabelecida de 
reforço de maior 
valor de forma 
contingente à 
resposta

Programa de ensino de discriminações de ouvinte por função, 
característica e classe (ou categoria).

Este programa fundamentalmente envolve o mesmo tipo de 
tarefa do programa anterior e critérios para atualização, mas sua 
complexidade é superior. No programa anterior, a criança realiza 
emparelhamentos de figuras e objetos a seus nomes correspondentes 
na forma oral (ex: o aplicador diz “toque no cachorro” e a criança 
toca na figura do cachorro correspondente ao modelo). Neste novo 
programa, o aplicador não inclui, na instrução, o nome do estímulo 
que a criança precisa identificar, mas apresenta uma instrução que 
descreve sobre uma característica (ex: “toque naquele que tem 
pêlos”), função (ex: “toque naquele com quem você brinca”) ou 
classe (ex: “toque no animal”) sobre o estímulo correspondente que 
a criança deve identificar dentre outros que não correspondem ao 
que foi especificado. Em nossa prática, apenas fazemos uso deste 
programa depois que a criança aprendeu a identificar dezenas 
de figuras ou objetos na forma mais simples (tarefa do programa 
anterior). A habilidade trabalhada com este tipo de programa será 
muito importante para o ensino de respostas intraverbais (função de 
falante) em casos mais complexos que serão discutidos em capítulo 
posterior. A Figura 8 ilustra uma situação em que uma resposta 
independente de ajuda é emitida e outra na qual uma resposta com 
ajuda é emitida.
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Passo 4: Programas para Estabelecimento de Habilidade de 
Falante (Ensino de Operantes Verbais)

A maior ênfase no trabalho com crianças com autismo e outros 
casos de atraso de linguagem está no ensino de operantes verbais 
primários. Os mais importantes são os casos chamados de mando, 
tato, intraverbal e ecoico, cujas características definidoras foram 
especificadas no capítulo anterior. As funções das respostas verbais 
de um falante representam o aspecto mais relevante para análise 
de comportamento verbal e respostas com diferentes topografias 
podem desempenhar uma mesma função a depender dos efeitos 
sobre um ouvinte. Por exemplo, em um momento em que uma 
pessoa está com sede, pode, na presença de outra que sirva como 
ouvinte, emitir uma resposta como “pode me dar um copo com 
água?” e a mesma, se emitida, pode afetar o comportamento do 
ouvinte de modo que ele entrega um copo com água para o falante, 
reforçando o responder do mesmo. Por outro lado, o mesmo tipo de 

Figura 8. Exemplo de contingência envolvendo resposta de escolha de acordo com 
modelo por função.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo de ajuda 
parcial (ex: 
apontando o 
estímulo correto) 
ou ajuda física 
total, colocando 
delicadamente a 
mão da criança 
sobre o estímulo 
correspondente 
ao modelo

Resposta com 
modelo de ajuda

O aplicador pode 
redirecionar 
a criança de 
modo a emitir 
uma resposta 
de habilidade 
que já domina 
(se possível) 
e apresenta 
um reforçador 
de valor mais 
baixo de forma 
contingente
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consequência pode ser resultante de uma relação com o ouvinte em 
que, o falante, ao invés de emitir uma resposta verbal vocal, aponta 
para o copo com água. 

Essa topografia de resposta representa uma resposta verbal 
com a mesma função que o caso anterior, uma vez que, nessa 
situação, o ouvinte igualmente entrega o copo com água. Assume-
se, neste caso, que ambas as respostas da pessoa com sede são 
verbais e pertencem à mesma classe porque produzem o mesmo 
efeito sobre o ouvinte. Conforme foi exposto anteriormente, ambos 
os exemplos mencionados incluem comportamentos de mando 
no caso do falante. Para o tratamento do autismo, em função do 
maior tipo de queixa usualmente dever-se ao fato de a criança não 
falar, a ênfase de uma proposta de intervenções fundamentadas 
em Análise do Comportamento Aplicada será sobretudo no ensino 
de operantes verbais primários em sua forma vocal. Entretanto, 
há casos de crianças em que se identifica grande dificuldade no 
ensino de operantes verbais na forma vocal, pois, em certos casos, 
crianças apresentam deficiência nas imitações vocais ou ainda tal 
repertório (que representa o que se conhece com o nome de ecoico) 
simplesmente está ausente. Quando esse é o caso, fazemos o uso de 
alguns procedimentos da literatura que focam no desenvolvimento 
de imitação vocal. 

Há um tipo de procedimento em que experimentadores 
realizam pareamentos de apresentações de vocalizações (de sons 
de sílabas, palavras ou aproximações presentes ou ausentes no 
repertório da criança) com o acesso a reforçadores significativos de 
forma não contingente (o acesso ao reforçamento é independente 
de respostas da criança). Esse tipo de procedimento por vezes se 
revela eficaz no evocar um aumento na frequência de vocalizações 
/ respostas de imitação vocal que, uma vez que se tornem mais 
frequentes, o experimentador poderá ter mais sucesso em estabelecer 
um controle por contingências de reforçamento diferencial (Carroll 
& Katt, 2008; Carbone, Sidener, Rader & Delmolino, 2012; Esch, Carr 
& Grow, 2009;  Esch, Carr & Michael, 2005; Miguel, Carr & Michael, 
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2002; Normand & Knoll, 2006; Smith, Michael & Sundberg, 1996; 
Stock, Schulze & Mirenda, 2008; Ward, Pamela & Partington, 2007; 
Yoon & Bennet, 2000; Yoon & Feliciano, 2007). Esta é a situação em 
que, por exemplo, um experimentador aproxima-se de uma criança, 
apresenta um estímulo verbal vocal na forma de uma instrução como 
“diga bolinhas” e a criança, por sua vez, apresenta uma resposta 
verbal vocal com correspondência ponto a ponto com o estímulo do 
experimentador (resposta de imitação vocal) e essa resposta produz  
acesso a um estímulo reforçador social. Além desse reforçador, 
como o objetivo é o estabelecimento das respostas de imitação sob 
controle operante (algo que antes não acontecia), o experimentador 
apresenta também um reforçador arbitrário de significativo valor 
e de forma contingente à resposta de imitação vocal. Na medida 
que esse controle passa a acontecer, abre possibilidade de ensino de 
outros operantes verbais fundamentais para o repertório da criança, 
como mando, tato e intraverbal (estes apenas são possíveis se a 
habilidade de imitação vocal / ecoicos estiver bem estabelecida sob 
controle de contingências de reforçamento diferencial).

 O procedimento que pode induzir um aumento nas 
frequências de vocalizações recebe o nome de stimulus-stimulus 
pairing. Infelizmente, os resultados desse tipo de trabalho podem 
não ser suficientes para favorecer um controle sobre vocalizações de 
determinadas crianças com autismo. Para os casos em que a imitação 
vocal é comprometida, destacam-se na literatura procedimentos 
alternativos para ensino de operantes verbais para crianças com 
pouca ou nenhuma vocalização. Uma possibilidade refere-se ao 
ensino de operantes verbais com linguagem de libras, usando para 
isso a mesma metodologia que serve para o estabelecimento de 
operantes verbais na forma vocal (Sundberg & Partington, 1998). 
Outra possibilidade diz respeito ao estabelecimento de comunicação 
alternativa com trocas de figuras (Bondy & Frost, 1994; Fidalgo, 
Godoi & Gioia, 2008). Neste caso, operantes verbais do tipo mando, 
por exemplo, podem ser ensinados na medida que uma criança não 
vocal aprenda a obter acesso a um reforçador significativo quando 
seleciona uma foto representando esse reforçador de um álbum e 
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entrega para um mediador que, por sua vez, entrega o reforçador 
para a criança. Neste momento, o mediador deve, ao mesmo tempo 
em que apresenta o reforçador para a criança, verbalizar o nome do 
reforçador com voz alta e euforicamente. Há relatos que sugerem 
que esse procedimento pode também favorecer um efeito de 
emergência de vocalizações. No presente livro daremos ênfase ao 
ensino de operantes verbais na forma vocal nos casos de crianças que 
apresentam em seu repertório a habilidade pré-requisito (imitação 
vocal) para o futuro estabelecimento de operantes verbais na forma 
vocal, reconhecendo que o outro procedimento mencionado, e que 
visa o aumento nas frequências de vocalizações, parece realmente 
favorecer esse efeito, embora não aconteça sistematicamente com 
todos os casos possíveis. 

Recomendamos que se sua criança apresenta grande 
dificuldade na imitação vocal, tente em primeiro lugar o procedimento 
de pareamento de apresentações de sons ao acesso a reforçadores 
significativos de forma não contingente ao responder. Ao longo de 
muitas oportunidades em que isso aconteça e cujos efeitos sobre 
aumento nas frequências de vocalizações sejam identificados, na 
medida que as vocalizações pareadas se revelem mais frequentes, 
modifique a condição para reforçamento diferencial (o acesso ao 
reforço apenas acontecerá de forma contingente a respostas de 
imitação vocal que sejam emitidas em até 3 ou 5 segundos após a 
apresentação de um modelo de imitação vocal). Sugerimos ainda 
fortemente um aprofundamento no tema pela busca dos textos 
da lista de referências nesses assuntos. A seguir apresentamos 
informações para o ensino de operantes verbais primários nos 
casos de crianças que já apresentam o repertório ecoico (de imitação 
vocal) relativamente estabelecido (Greer & Ross, 2008; Sundberg & 
Partington, 1998).

Ensino de mando.

Reitera-se que o mando é comportamento verbal emitido 
sob controle de uma condição de privação ou estimulação aversiva 
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de um falante e é mantido por um tipo de reforçador específico. 
Em primeiro lugar, é importante realizar um registro de todas as 
respostas de mando emitidas pela criança e sem que que a mesma 
faça contato visual com reforçadores pelos quais ela responde. 
Tratam-se de respostas de mando puro, pois a criança responde 
apenas sob controle de uma operação motivadora, como no caso 
em que ela está com um pouco de fome e diz para alguém “quero 
biscoito” ou “biscoito” ou ainda uma aproximação que, no passado, 
resultou no acesso a um biscoito ou pedaço dele (concedido por 
alguém que serviu e provavelmente continuará servindo de ouvinte 
para a criança) de que se encontrava privada. Na medida que, no 
futuro, a criança continua respondendo de forma semelhante em 
função de uma história de reforçamento de acesso a biscoitos 
pela mediação de alguém e em função de uma privação e outras 
condições que evocam respostas como a presença de uma dada 
pessoa que sirva como mediadora, as respostas são chamadas 
de mando puro, pois não há, por exemplo, uma pista visual que 
exerça controle sobre o que a criança diz. Sobre os reforçadores que 
podem manter respostas do tipo mando de crianças, é importante 
lembrar que os mesmos devem representar estímulos (como jogos, 
brinquedos, atividades e possíveis itens comestíveis) para os quais 
a criança revela uma forte motivação. 

Ao apresentar um item comestível diante da criança, por 
exemplo, permita que a mesma tenha acesso a um pequeno pedaço 
do mesmo e observe se ela aceita e consome. Uma vez que isso 
aconteça, pode-se supor que há uma motivação pelo item e que 
o mesmo tem valor reforçador no momento. Em seguida, segure 
outro pequeno pedaço do reforçador comestível e aguarde até 5 
segundos, que é o tempo que a criança terá como oportunidade 
para verbalizar o nome do reforçador que está visualizando. Uma 
vez que a criança nomeie corretamente o reforçador, permita o 
acesso ao mesmo. A resposta deverá ser registrada como “mando 
impuro” ou mando com pista visual (verificar critérios para o 
registro de dados dos diversos programas no último capítulo deste 
livro. Esta observação vale para todo momento em que o leitor 
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visualizar informações sobre registro de dados. A depender do que 
for considerado resposta independente ou correta na avaliação ou 
intervenção, o aplicador deverá registrar a mesma com um sinal 
+. Por outro lado, respostas incorretas ou a ausência de respostas 
deverão ser registradas com um sinal -).

 Caso a criança não responda dentro do período de 5 
segundos que tem ou caso apresente uma resposta verbal vocal 
que não corresponda ao nome do reforçador que for apresentado, 
repita o modelo do nome do reforçador (ex:”biscoito”) três vezes 
(com intervalo de aproximadamente 1 segundo de um modelo 
para o outro). Na medida em que os modelos estiverem sendo 
apresentados, mova o biscoito devagar para perto da criança. 
Se a mesma repetir o modelo, registre a resposta com um sinal - 
circulado (simbolizando que uma resposta ecoica ou de imitação 
vocal foi emitida), pois significa que ela não emitiu uma resposta 
independente ou livre de pista, mas respondeu a um modelo de 
correção ecoica.  A avaliação deve continuar até que seja obtida 
uma medida mais precisa das respostas da criança. Uma sugestão 
para exposição (conforme costumamos realizar em nossa prática 
profissional) é de organizar a avaliação com 20 tentativas discretas 
para responder. É importante que condições adequadas para uma 
avaliação mais fidedigna sejam arranjadas. Por exemplo, deve-se 
assegurar que há de fato uma operação motivadora (como privação) 
para os estímulos selecionados como possíveis reforçadores para 
as respostas de mando. Além disso é importante que a criança não 
apresente qualquer tipo de desconforto, que exerça uma influência 
sobre o rendimento da mesma. Se essas condições não são atendidas, 
assume-se que o dado pode não representar uma medida precisa do 
desempenho real da criança. Outra sugestão para a obtenção de uma 
medida mais precisa do dado é realizar a avaliação em vários blocos 
com 20 oportunidades para responder, pois, ao longo de vários 
blocos com 20 tentativas, pode-se medir se há uma estabilidade no 
dado. Caso não se identifique isso, pode-se continuar a avaliação 
até que a estabilidade seja alcançada. Isso pode ser representado 
pelo caso de uma criança que apresenta vários blocos de tentativas 
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com um baixo desempenho (e com pouca variação nas respostas 
independentes). Se esse for o caso, sugere-se que a intervenção 
com o propósito de ensinar a habilidade seja delineada. A Figura 9 
ilustra uma situação em que uma resposta independente de ajuda é 
emitida e outra na qual uma resposta com ajuda é emitida.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

Estando uma 
operação 
de privação 
presente, o 
aplicador 
apresenta a visão 
de um reforçador 
(DVD) e a 
pergunta “O que 
você quer?”

A criança 
apresenta a 
resposta verbal 
vocal “DVD”

O Aplicador 
permite que a 
criança tenha 
acesso ao DVD 
por alguns 
segundos 
de forma 
contingente 
à resposta da 
criança

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo ecoico de 
correção (dizer 
“DVD”) para a 
criança repetir

A criança repete 
“DVD”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 9. Exemplo de contingência envolvendo resposta de mando.

Ensino de tato.

É importante lembrar que o tato representa comportamento 
verbal sob controle de estímulo discriminativo não verbal e é 
mantido por reforço condicionado generalizado. Diferente do caso 
do mando, não deve haver uma operação motivadora forte para o 
estímulo sobre o qual a criança diz alguma coisa (ex: na presença 
da foto de um cachorro, a criança diz “cachorro” e o adulto reforça 
dizendo algo como “muito bem!”. É importante frisar que, para 
determinar se um elogio tem valor reforçador, é necessário medir 
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seus efeitos sobre o comportamento futuro, pois só é reforço aquilo 
que aumenta a probabilidade de emissão futura do comportamento. 
O procedimento de parear um estímulo mais neutro a um 
estímulo mais reforçador representa uma estratégia importante 
para estabelecer um valor reforçador para estímulos sociais como 
elogios). No caso do tato, as respostas verbais vocais podem ser 
emitidas sob controle de estímulos não verbais com diferentes 
topografias. Por exemplo, respostas de tato são identificadas 
quando a criança é estimulada pela visão de uma foto ou objeto 
e ela descreve algo sobre ele; ela também pode ser estimulada por 
um estímulo auditivo, como no caso em que a criança escuta a voz 
da mãe ao telefone ou por meio de um gravador e diz “mamãe!”; 
a criança pode ser estimulada pelo toque de uma maçã escondida 
em uma caixa, que não permita acesso visual à maçã, e então a 
criança diz “maçã”; pode ser estimulada pelo sabor de um alimento 
em contato com a língua em um momento em que não possa fazer 
contato visual com o estímulo e, então, diz “maçã”. Todos esses 
exemplos servem para ilustrar diferentes condições ou estímulos 
com possível função evocativa de respostas de tato. 

Para que as habilidades de tato (e dos operantes verbais 
seguintes) possam ser medidas, é fundamental que uma boa 
relação com a criança já tenha sido estabelecida. Isso significa que é 
necessário que os estímulos sociais (futuros estímulos reforçadores 
condicionados generalizados) adquiram a função de reforçadores 
para que a avaliação de tato e demais operantes verbais seja 
mais fidedigna. Os programas mais básicos, que precisam ser 
explorados desde o princípio dos atendimentos, são cruciais para o 
estabelecimento de valor reforçador para os estímulos sociais pelos 
pareamentos dos mesmos a estímulos reforçadores arbitrários de 
maior valor.  Uma vez que isso acontece (e isso tende a implicar 
um fortalecimento de vínculo entre criança e adulto), a emissão 
de respostas em programas como o tato torna-se mais provável. 
Sugere-se que o aplicador tire fotos dos reforçadores considerados 
os mais preferidos pela criança (cujos valores são determinados 
mediante avaliações sistemáticas das preferências). Para melhorar 
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a probabilidade de estabelecimento de respostas de tato, a sugestão 
de manipulação de fotos dos reforçadores é importante para fazer 
uma relação com o caso do mando. Para que esses estímulos 
funcionem com maior probabilidade em programa de tato, é 
importante que as intervenções para ensino de respostas de mando 
pelos reforçadores de preferência tenham se mostrado frutíferas (no 
sentido de a criança apresentar altas frequências de respostas de 
mando independentes. Portanto, é relevante iniciar e intensificar as 
intervenções para ensino de respostas de mando antes de realizar 
avaliação e ensino de respostas de tato, especialmente nos casos de 
crianças com maior dificuldade com esses repertórios). Uma vez 
que uma criança já tenha passado por uma história de reforçamento 
em que, por exemplo, na presença de uma pessoa segurando um 
pedaço de biscoito e de uma condição de privação pelo biscoito, 
tenha emitido respostas corretas de mando para ter acesso ao 
reforçador específico, na avaliação de respostas de tato com a foto 
do biscoito presente, terá a oportunidade de apresentar a mesma 
topografia de resposta verbal vocal (“biscoito”), com a diferença 
que as condições que deverão evocar e manter as respostas de tato 
deverão ser diferentes  (estímulo não verbal para o qual não há uma 
operação motivadora forte como a foto do biscoito na condição 
de estímulo antecedente com função evocativa e estímulo social / 
reforço condicionado generalizado com função mantenedora do 
responder). 

A avaliação de respostas de tato com fotos de reforçadores 
ou ainda com objetos com maior neutralidade (sem haver uma 
motivação forte para os mesmos) deve ser feita com a manipulação 
do estímulo não verbal (ex: objeto ou figura) e de uma pista verbal 
como “o que é isto?”.  Respostas de tato bem-sucedidas na presença 
também dessa pista adicional de controle são denominadas “tatos 
impuros”. Entretanto é importante também avaliar respostas de 
tato na presença unicamente de um estímulo discriminativo não 
verbal (ex: na presença da foto de um biscoito que um adulto está 
apresentando, e sem que uma pergunta seja feita, a criança diz 
“biscoito” e o adulto imediatamente reforça de forma social). Nesses 
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casos dizemos que as respostas se tratam de “tatos puros”, uma 
vez que descrevem claramente a contingência que representa um 
tato livre de outro tipo de controle de estímulos. Por fim, também é 
fundamental realizar avaliações de respostas de tato (puro e impuro) 
com livros ilustrados. Se for identificado que a habilidade de tatear 
figuras em um livro é muito fraca, sugere-se fortemente que, para 
o ensino futuro, sejam intensificadas as experiências com cartões, 
sendo cada tentativa com uma figura ou objeto diferente como 
oportunidade para uma resposta. Para a avaliação, sugere-se que, 
para cada tipo de tarefa (tato puro com cartões, impuro com cartões 
e ainda com livro), o encerramento seja feito após a manipulação de 
dez itens ou figuras, uma vez que se identifique que a habilidade de 
tatear esteja ausente no repertório da criança ou deficiente. Durante 
o ensino, caso uma resposta incorreta seja apresentada pela criança 
em uma tentativa ou caso ela não responda dentro do período que 
tem para responder, deve-se apresentar um modelo ecoico do nome 
do estímulo para que a criança repita o que o aplicador disse. A 
Figura 10 ilustra uma situação em que uma resposta independente 
de ajuda é emitida e outra na qual uma resposta com ajuda é emitida.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador a 
apresenta a foto 
de um cachorro 
diante da criança 
e a pergunta “o 
que é isto?”

A criança 
apresenta a 
resposta verbal 
vocal “cachorro”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo ecoico de 
correção (dizer 
“cachorro”) para 
a criança repetir

A criança repete 
“cachorro”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 10. Exemplo de contingência envolvendo resposta de tato.
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Ensino de intraverbal.

As respostas intraverbais são emitidas sob controle de 
estímulos verbais e são mantidas por reforçadores condicionados 
generalizados (ex: um adulto pergunta para a criança “quantos 
anos você tem?” e ela responde “quatro”. O adulto, então, reforça 
diferencialmente o desempenho da criança com algum estímulo 
social). Em outras palavras, os intraverbais são importantes porque 
se referem em parte à habilidade da criança de responder perguntas 
para as quais, de um modo geral, não há nenhum estímulo visual 
ou de outra natureza que sirva de pista para a criança responder. 
Um intraverbal descreve uma relação em que não se identifica uma 
correspondência ponto a ponto entre o estímulo verbal do adulto e 
a resposta verbal da criança, pois são topograficamente diferentes 
(ex: o adulto pergunta “onde você dorme” e a criança responde “na 
cama”). Neste caso, assume-se que a correspondência entre estímulo 
e resposta é formal e arbitrária. Os intraverbais não necessariamente 
são emitidos na forma verbal vocal, pois, por exemplo, respostas 
verbais na forma impressa e que são apresentadas para perguntas 
na forma verbal impressa (ex: em uma avaliação com a pergunta 
impressa “quem descobriu o Brasil?”, a criança escreve “Pedro 
Álvares Cabral”) são também casos de intraverbais. 

Entretanto, nossa maior ênfase (dados nossos propósitos 
de ensino de comportamento verbal na forma vocal) será com os 
intraverbais na forma vocal. Os intraverbais também representam 
habilidades necessárias para que a criança tenha possibilidades 
de engajar-se em conversação. A chave para a avaliação desta 
habilidade em um primeiro momento pode ser, por exemplo, cantar 
uma música que a criança tenha ouvido muitas vezes e pela qual 
apresenta relativo interesse. Em primeiro lugar, pode-se introduzir 
um breve fragmento da letra da música e a última palavra pode 
ser omitida a fim de que a criança complete o que falta (Ex: o 
aplicador canta “o sapo não lava o ....”e a criança pode completar 
a frase ao responder “pé”). Caso isso não aconteça, é recomendada 
a introdução do modelo do nome da palavra que estava faltando e 
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avançar para a próxima frase da música. Para cada oportunidade 
que a criança tiver para responder, deve-se aguardar alguns 
segundos para que ela tenha a possibilidade de emitir respostas 
intraverbais independentes (livres de pistas de ajuda). Uma vez que 
o completar partes omitidas da letra de uma música esteja presente 
no repertório da criança, o próximo passo poderá ser avaliar se ela 
consegue completar frases mais funcionais de seu cotidiano. Neste 
caso, o aplicador pode, por exemplo, dizer “você dorme em uma 
...” ou “você bate palmas com as...” e deve verificar se a criança 
consegue responder “cama” e “mãos”, respectivamente. Sugere-
se que, após a avaliação dessa habilidade de completar frases, se a 
mesma não fizer parte do repertório da criança ou se for deficiente, 
essa habilidade deverá ser ensinada antes que se avance para casos 
de estímulos mais complexos que evocam respostas intraverbais 
mais complexos, como aqueles que são estabelecidos nas formas de 
perguntas (Ex: “que fruta é vermelha?”, “O que serve para comer?”). 
Neste programa, as correções de erros também devem envolver 
a apresentação de modelos ecoicos para a criança reproduzir ou 
ainda podem envolver a manipulação de figuras que estabeleçam a 
ocasião para respostas de tato. A Figura 11 ilustra uma situação em 
que uma resposta independente de ajuda é emitida e outra na qual 
uma resposta com ajuda é emitida.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
a apresenta a 
pergunta “O que 
você come?”

A criança 
apresenta a 
resposta verbal 
vocal “maçã”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)
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Figura 11. Exemplo de contingência envolvendo resposta intraverbal.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta com 
ajuda

Caso a criança 
emita uma 
resposta 
incorreta ou 
não responda 
dentro do 
período possível, 
o aplicador 
pode apresentar 
modelo ecoico 
de correção 
(dizer “maçã”) 
para a criança 
repetir ou pode 
apresentar a 
foto de uma 
maçã para uma 
resposta de tato

A criança diz 
“maçã”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Ensino de ecoico.

O comportamento verbal denominado ecoico é descrito por 
uma contingência em que um estímulo verbal vocal evoca uma 
resposta verbal vocal, que produz um reforçador condicionado 
generalizado. Existe uma correspondência ponto a ponto entre 
o estímulo verbal do adulto e a resposta verbal da criança (Ex: 
um adulto apresenta o estímulo verbal “diga bolinhas” e, sob 
controle do mesmo, a criança responde “bolinhas”. Em seguida, o 
adulto reforça diferencialmente com um elogio ou outro estímulo 
social). Para a avaliação de ecoicos, é necessário certificar-se de 
que não existem materiais ou itens presentes e a criança deve ser 
mantida sentada próxima ao aplicador (de frente para o mesmo, 
de preferência). É necessário ter o controle de que nenhum tipo de 
pista visual influenciará as respostas da criança. 

Durante a avaliação de ecoicos, em primeiro lugar, verifique 
se a criança ecoa / reproduz modelos simples de sons como “diga 
ma” e “diga ba”. Uma vez que isso aconteça, passe a manipular 
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modelos de sons de palavras com duas sílabas como “diga copo” 
e “diga bola”. A partir daí, passe a manipular modelos de sons 
de palavras com várias sílabas e frases. Caso a criança apresente 
vocalizações com baixa frequência e o controle ecoico não esteja bem 
estabelecido, é importante que se trabalhe com procedimentos que 
favoreçam um aumento nas frequências de vocalizações próximas 
aos sons de sílabas e palavras no repertório da criança e como 
condição importante para estabelecer o controle de estímulos típico 
do operante verbal ecoico (ex: os procedimentos de pareamento de 
sons e PECS anteriormente mencionados). Uma vez que a habilidade 
ecoica não esteja bem estabelecida no repertório da criança ou ainda 
se o controle sobre as respostas ecoicas por parte do aplicador é 
fraco, a aprendizagem dos outros operantes verbais considerados 
mais importantes (mando, tato e intraverbal) fica comprometida. 
A Figura 12 ilustra uma situação em que uma resposta correta é 
emitida.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador diz 
“diga bolinhas”

A criança diz 
“bolinhas”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 12. Exemplo de contingência envolvendo resposta ecoica.

Outros operantes verbais (textual, cópia e ditado).

Programas voltados para o ensino desses operantes focam em 
habilidades academicamente importantes como leitura e escrita. 
Em nossa prática normalmente exploramos esses repertórios em 
um segundo momento (após o estabelecimento e aprimoramento 
de outras habilidades, como aquelas exploradas nos programas 
básicos, programas para desenvolvimento de discriminações de 
ouvinte e programas de ensino de operantes verbais do tipo mando, 
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tato, intraverbal e ecoico na forma vocal). O operante verbal textual 
representa leitura em voz alta e as respostas textuais são evocadas 
por estímulos verbais na forma de letras, sílabas e palavras escritas 
ou impressas. A forma de trabalhar é semelhante ao ensino de 
respostas de tato. Em nossa prática ensinamos essa habilidade 
paralelamente a tarefas de discriminação de ouvinte em que a criança 
deve identificar letras, sílabas e palavras como ouvinte (relações 
arbitrárias entre estímulos), apontando, pegando ou tocando o 
estímulo correspondente ao nome que apresentamos de forma oral. 
Normalmente também medimos os efeitos do ensino de uma tarefa 
(discriminação de ouvinte pelo emparelhamento de letras, sílabas e 
palavras impressas a modelos correspondentes na forma vocal) sobre 
a emergência do responder correto em outra tarefa (comportamento 
textual / leitura oral). Os programas de cópia e ditado, por sua 
vez, compreendem tarefas em que as crianças aprendem a escrever 
letras, sílabas e palavras sob controle de estímulo verbal escrito 
ou vocal, respectivamente. Costumamos trabalhar esses tipos 
de habilidade em crianças com bom desempenho em tarefas que 
exploram respostas motoras finas. Como alternativa para crianças 
que costumam apresentar dificuldade para a exploração de cópia 
e ditado, fazemos uso de alfabeto móvel com letras de madeira ou 
EVA para que a criança construa sílabas e palavras com essas letras 
móveis.

Avaliação de Operantes Verbais com os quais as Crianças 
Apresentam Melhor ou Pior Desempenho

Os operantes verbais denominados mando, tato, ecoico e 
intraverbal são os quatro operantes primários considerados mais 
importantes. Pode ocorrer que uma criança apresente um melhor 
desempenho com um tipo de operante verbal e pior desempenho 
com outro (s) tipo(s). Por exemplo, uma dada criança pode apresentar 
um bom desempenho com mandos e tatos, mas ter maior dificuldade 
com os intraverbais, considerando que estes devem ser evocados 
apenas por estímulos verbais. Este caso costuma ser relativamente 
comum em muitas crianças. É possível também que as respostas de 
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mando para uma criança consistam principalmente em respostas 
aproximadas (Ex: diante de um bebedouro e um adulto que sirva 
de mediador, uma criança diz “agá”, que é aceito como uma 
aproximação da palavra “água” e que é mantida pelo reforçamento 
do mediador ao entregar o copo com água para a criança). Na 
medida em que um aplicador estiver intervindo em crianças com 
essas características no futuro, deverá sempre apresentar o modelo 
do nome do reforçador (após o acesso ao mesmo pela criança), 
como condição para que as respostas progressivamente sejam 
diferenciadas no sentido de se aproximarem do modelo fornecido 
pelo adulto. Neste sentido é necessário manter um registro das 
pronúncias da criança. 

É importante também que se mantenha um registro de 
todas as palavras que a criança consiga ecoar / reproduzir a 
partir de modelos do aplicador, pois para um futuro desempenho 
significativo com os demais operantes verbais, é fundamental que a 
habilidade de imitação vocal da criança seja estendida para muitos 
modelos diferentes de vocalizações (efeito generalizado). Também 
é válido organizar um registro de todos os estímulos que a criança 
consiga tatear, sendo os mesmos tanto em três dimensões (objetos) 
como em duas dimensões (figuras). É importante que a criança já 
apresente um bom repertório de mandos, tatos e também respostas 
em programas de discriminação de função de ouvinte para que a 
habilidade intraverbal seja posteriormente melhor estabelecida 
e aprimorada. Nesse sentido também é importante manter um 
registro de palavras que a criança consiga fazer uso no completar 
letras de música (ex: “ o sapo não lava o...” e a resposta “pé”), frases 
mais neutras (Ex: “você dorme na...” e a resposta “cama”) e também 
palavras e frases que sirvam como respostas a estímulos verbais 
nas formas de perguntas (ex: “onde você mora?” e a resposta “em 
São Luís”). Por fim, também é importante que o aplicador organize 
períodos com 30 minutos ou 1 hora de duração fora de um ambiente 
estruturado de atendimento e no qual registre frequências de sons e 
palavras emitidas pela criança. 

74

Ca
pí

tu
lo

 2



O próximo capítulo apresenta orientações para o ensino de 
operantes verbais em nível avançado e os programas são indicados 
para os casos de crianças que já apresentam maior fluência nos 
vários programas apresentados no presente capítulo.
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Os protocolos do presente capítulo (e do próximo) são 
indicados para crianças que já adquiriram um repertório básico dos 
operantes apresentados no capítulo anterior (operantes verbais e 
não verbais) (Greer & Ross, 2008; Sundberg & Partington, 1998) e o 
objetivo é o ensino de habilidade de tato e responder como ouvinte 
em nível avançado. O protocolo 1 foca no ensino de tatos de ações 
(ex: na presença do estímulo não verbal de um adulto pulando e do 
estímulo verbal “o que estou fazendo?”, uma criança responde em 
voz alta “pulando”) e respostas de ouvinte sob controle de instruções 
que especificam o que o aprendiz deve fazer (ex: na presença de um 
estímulo verbal “mostre-me como se pula”, a criança literalmente 
pula); o protocolo 2 foca no ensino de tatos e respostas de ouvinte 
com duas ou mais figuras / objetos na mesa (ex: na presença de 
quatro figuras na mesa e da pergunta “o que temos aqui?”, a criança 
descreve / tateia corretamente os nomes de cada uma das figuras; na 
presença de dez figuras na mesa, uma criança identifica quatro delas 
como ouvinte, após os nomes das mesmas serem apresentados por 
um adulto); o protocolo 3 objetiva o ensino de tatos de combinações 
de verbos e nomes (ex: na presença de um estímulo não verbal 
como beber água e do estímulo verbal “o que eu estou fazendo?”, 
uma criança responde em voz alta “bebendo água”); o protocolo 
4 objetiva o ensino de tatos e respostas de ouvintes com adjetivos 
(ex: na presença de um estímulo não verbal como a visão de uma 
bola vermelha nas mãos de um adulto e do estímulo verbal “qual 
é a cor?”, a criança responde / tateia “vermelha” em voz alta;  na 
presença de três ou mais figuras coloridas sobre uma mesa e da 
instrução “aponte vermelho”, a criança identifica como ouvinte a 
figura que corresponde ao modelo oralizado); o protocolo 5 foca 
no ensino de tatos de combinações de nomes, verbos e adjetivos 
(ex: na presença de um estímulo não verbal como chutar uma bola 
vermelha e do estímulo verbal “o que estou fazendo?”, a criança 
responde em voz alta “chutando a bola vermelha”); o protocolo 
6 enfatiza o ensino de tatos e respostas de ouvinte com advérbios 
(ex: na presença de um estímulo não verbal como o pulo alto de 
um adulto e da pergunta “como pulei?”, uma criança responde / 
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tateia em voz alta “alto”; na presença de uma instrução verbal como 
“mostre-me como se pula alto”, uma criança responde corretamente 
como ouvinte, pulando alto).

 O protocolo 7 visa o ensino de tatos e respostas de ouvinte 
com preposições (ex: diante da visão de uma pequena bola dentro 
de um pote e da pergunta “onde está a bola?”, uma criança responde 
/ tateia “dentro” em voz alta; quando um adulto coloca uma 
pequena bola na mão de uma criança e apresenta a instrução verbal 
“coloque a bola dentro do pote”, a criança responde corretamente 
como ouvinte, colocando a bola dentro do pote); o protocolo 8 
objetiva o ensino de tatos e respostas de ouvinte com pronomes 
possessivos (ex: diante da visão de um adulto segurando um tablet 
e da pergunta “de quem é este tablet?”, a criança responde / tateia 
em voz alta “meu”; na presença da instrução verbal “toque meu 
nariz”, a criança responde corretamente como ouvinte, tocando o 
nariz do adulto); o protocolo 9 visa o ensino de respostas de tato 
com estimulação de outros órgãos dos sentidos (além da visão), 
sendo audição (ex: na presença da voz da mãe reproduzida por um 
gravador e da pergunta “quem você está ouvindo?”, uma criança 
responde “mamãe”), olfato (ex: na presença de um estímulo não 
verbal como cheiro de café e da pergunta “o que você está sentindo?”, 
uma criança responde em voz alta “café”), paladar (ex: ao saborear 
um pedaço de chocolate sem que tenha acesso visual ao mesmo e 
na presença da pergunta “qual é o sabor?”, uma criança responde 
em voz alta “chocolate”), tato (ex: ao tocar uma maçã sem acesso 
visual à mesma e na presença de um estímulo verbal como “o que 
está sentindo?”, uma criança responde em voz alta “maçã”). Além 
disso, serão apresentados o protocolo 10 sobre ensino de respostas 
de tato de eventos encobertos ou privados e o protocolo 11 focará 
no ensino de respostas de tato sob controle do comportamento 
passado de um indivíduo. Os próximos parágrafos focam em uma 
apresentação mais detalhada sobre o arranjo de cada protocolo de 
ensino proposto.



Protocolo 1: Ensino de Tatos e Respostas de Ouvinte com Verbos/
Ações

Ações são difíceis de serem ensinadas porque o estímulo 
para um verbo é breve ou transitório (ex: quando um adulto pula 
diante de uma criança, o acesso ao estímulo cessa no momento em 
que a ação do adulto é concluída). Para o ensino de respostas de 
tato, as ações selecionadas devem ser realizadas como modelo para 
criança. O adulto poderá selecionar modelos de ações como rolar, 
levantar, pular, bater, caminhar, correr, dançar, entre outras. Em 
cada oportunidade para uma resposta da criança, o adulto deverá 
apresentar os seguintes estímulos antecedentes: 1) modelo de uma 
ação para a criança reproduzir (ex: o adulto pula diante da criança); 
2) estímulo antecedente verbal “o que eu estou fazendo?”. Após 
a apresentação dos estímulos antecedentes, a criança terá de 3 a 5 
segundos para emitir uma resposta independente (dizer “pulando”). 
Se isso não acontecer, o adulto deverá apresentar o modelo ecoico 
da ação “pulando” e a criança terá até 5 segundos para reproduzir 
o modelo. Caso emita uma resposta independente de ajuda, o 
adulto deverá elogiar com euforia e apresentar outros estímulos 
sociais com valor reforçador e de forma contingente à resposta. Se 
a resposta tiver sido emitida sob controle de um modelo ecoico, o 
adulto deverá apresentar apenas um elogio discreto. Com o tempo, 
na medida em que o desempenho se tornar mais independente ao 
longo de várias oportunidades para responder, o adulto poderá 
intercalar tentativas em que apresenta o modelo da ação que a 
criança deve tatear junto com a pergunta “o que estou fazendo?” 
com tentativas em que apresenta apenas o modelo da ação para 
respostas livres do controle da pergunta. A sugestão como critério 
de encerramento (e esse critério vale para todos os protocolos deste 
capítulo) é de dois blocos com 90% de respostas independentes ou 
um bloco com 100%. Sugere-se ainda que o ensino de respostas 
de ouvinte seja realizado paralelamente ao ensino de respostas 
de tato. Como exemplo, após uma tentativa de tatear a ação de 
pular, o adulto poderá verbalizar algo como “mostre-me como se 
pula”. Respostas independentes de ajuda (até 5 segundos após 
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instrução) deverão produzir como consequência estímulos sociais 
como elogios e estímulos mais arbitrários de preferência da criança 
(de forma mais intermitente). Respostas incorretas deverão ser 
corrigidas com algum modelo de ajuda física parcial ou total e essa 
regra deve ser mantida para os demais protocolos do capítulo em 
que se propõe que a habilidade de ouvinte seja trabalhada. A Figura 
1 representa um exemplo de contingência que descreve o responder 
como falante e outra contingência que descreve o responder como 
ouvinte.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador 
apresenta a 
pergunta “o que 
estou fazendo?”, 
enquanto pula 
diante da criança

A criança 
apresenta a 
resposta verbal 
vocal “pulando”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta a 
instrução verbal 
“mostre-me 
como se pula”

Sob controle 
da instrução, a 
criança começa a 
pular

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 1. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de ações.

Protocolo 2: Ensino de Tatos e Responder como Ouvinte com Dois 
ou Mais Estímulos

 Neste protocolo, o adulto poderá inicialmente selecionar dois 
estímulos (figuras) já conhecidos pela criança e posicioná-los sobre 
uma mesa e diante dela (criança). Em seguida, apresenta estímulo 
verbal / pergunta (“o que temos aqui?”) que evoque resposta de 
tatear os estímulos. Uma resposta independente será definida pelo 
tatear corretamente os dois estímulos da mesa em até 5 segundos 
desde a apresentação do estímulo antecedente verbal. Se for emitido 
o tato de apenas um dos estímulos ou se houver erro, o adulto 
poderá reapresentar a tentativa com uma pista de ajuda. Dois tipos 
de pistas nesse sentido poderão ser apresentados: 1) pista verbal 
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“e”; 2) o adulto pode apresentar a pista de apontar para o outro 
estímulo que está na mesa. Caso a criança cometa um erro ao tentar 
tatear um dos estímulos, o adulto poderá apresentar um modelo 
ecoico de correção. Sugerimos que, para cada vez que um critério 
arbitrário do programa for atingido (maior percentual de respostas 
independentes), um estímulo / figura adicional seja apresentado na 
mesa. 

Para o ensino de respostas de ouvinte, o adulto poderá 
orientar a criança para que inicialmente identifique (apontando, por 
exemplo) dois estímulos de um grupo com dez (Todos eles deverão 
estar dispostos sobre a mesa ao longo de cada oportunidade para 
responder. As posições deverão ser modificadas ao longo das 
tentativas). Cada vez que um critério arbitrário for alcançado, o 
adulto poderá pedir para a criança que identifique como ouvinte 
também um estímulo adicional do arranjo (ex: solicita que três 
estímulos específicos sejam identificados a cada tentativa). A Figura 
2 representa um exemplo de contingência que descreve o responder 
como falante e outra contingência que descreve o responder como 
ouvinte.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador 
apresenta 
duas figuras 
de animais 
(cachorro e gato) 
diante da criança 
e pergunta “o 
que temos aqui?”

A criança 
apresenta a 
resposta verbal 
vocal “cachorro, 
gato”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta 10 
diferentes 
figuras de 
animais diante 
da criança e diz 
“aponte o gato e 
a galinha”

Sob controle 
da instrução, 
a criança 
receptivamente 
identifica o gato 
e a galinha, 
apontando para 
as figuras dos 
mesmos

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 2. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de dois ou mais estímulos.
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Protocolo 3: Ensino de Tatos e Respostas de Ouvinte de 
Combinações de Nomes e Verbos 

Para a organização da tarefa de tato, o adulto poderá 
apresentar um estímulo antecedente não verbal na forma de uma 
ação realizada com um objeto (ex: bater uma bola contra o chão) e 
um estímulo antecedente verbal como “o que eu estou fazendo?”. 
Como resposta independente, a criança deverá descrever a ação 
junto com o nome do objeto com o qual a ação está sendo realizada 
(ex: na ocasião em que o adulto estiver batendo a bola e a pergunta 
for apresentada, a criança deverá responder “batendo a bola”). Caso 
a criança apresente uma resposta apenas parcialmente correta (ex: 
descreve apenas a ação que está sendo realizada), o adulto poderá 
apresentar uma pista intraverbal (ex: “o que eu estou batendo?”). 
Se, ainda assim, a criança não apresentar nenhuma resposta em até 
5 segundos ou se errar completamente a tentativa, o adulto poderá 
apresentar um modelo ecoico completo (diga “ batendo a bola”) 
como modelo de ajuda para a criança. Recomenda-se que este 
protocolo seja realizado quando a criança já estiver mais fluente no 
protocolo 1 de ensino de tatos e respostas de ouvinte com verbos / 
ações apenas. 

Na situação em que a criança deverá responder como ouvinte, 
o aplicador entregará a bola para a criança e apresentará a instrução 
“bata com a bola”. Sob controle disso, a criança deverá realizar a 
ação especificada pela instrução. Caso a mesma responda de forma 
incorreta ou não apresente uma resposta em até 3 ou 5 segundos, 
o aplicador poderá apresentar um modelo de ajuda física como 
correção. A Figura 3 representa um exemplo de contingência 
que descreve o responder como falante e outra contingência que 
descreve o responder como ouvinte.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador bate 
com uma bola no 
chão e pergunta 
“o que eu estou 
fazendo”

A criança 
apresenta 
descreve 
verbalmente 
o que está 
acontecendo 
(“batendo a 
bola”)

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
entrega uma 
bola nas mãos 
da criança e 
apresenta a 
instrução “bata 
com a bola”

Sob controle 
da instrução, a 
criança realiza 
corretamente a 
ação especificada

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 3. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de combinação de ação (verbo) e objeto com o qual a ação é realizada.

Protocolo 4: Ensino de Tatos e Respostas de Ouvinte com Adjetivos  

Para o ensino de respostas de tato, o adulto poderá apresentar 
um objeto conhecido diante da criança como estímulo antecedente 
não verbal e também um estímulo antecedente verbal (ex: enquanto 
segura um carrinho vermelho diante da criança, pergunta “qual é 
a cor?”). Respostas independentes deverão envolver consequência 
diferencial (elogio) e respostas incorretas (ou 5 segundos sem 
resposta) poderão envolver uma pista ecoica de correção (ex: 
“vermelho”). Na situação de ensino de respostas de ouvinte, o adulto 
poderá começar com dois estímulos do mesmo tipo (ex: carrinhos), 
mas com cores distintas. Em cada oportunidade para uma resposta, 
o adulto orientará verbalmente a criança para que identifique, 
como ouvinte, um dos estímulos (ex: “toque vermelho”). Respostas 
incorretas (ou 5 segundos sem responder) poderão envolver uma 
pista de correção parcial (ex: empurrar o estímulo correto para a 
criança) ou pista total de correção (ex: guiar a criança fisicamente de 
modo que toque ou pegue o estímulo correto). O presente protocolo 
poderá ser replicado com outros adjetivos (ex: pequeno e grande; 
curto e longo). A Figura 4 representa um exemplo de contingência 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador 
apresenta 
um carrinho 
vermelho diante 
da criança e 
pergunta “qual é 
a cor”

A criança 
responde 
“vermelho”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta 
dois ou mais 
carrinhos de 
cores diferentes 
diante da criança 
e apresenta 
a instrução 
verbal “toque 
vermelho”

Sob controle 
da instrução, 
a criança toca 
o carrinho 
vermelho

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 4. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de combinação de adjetivos.

que descreve o responder como falante e outra contingência que 
descreve o responder como ouvinte.

Protocolo 5: Ensino de Tatos de Combinações de Nomes, Verbos 
e Adjetivos

Nesta tarefa, a criança deverá apresentar respostas de tato 
de uma ação realizada por um adulto (verbo), o objeto com o qual 
a ação está sendo realizada (nome) e aquilo que qualifica o objeto 
da ação (adjetivo) (ex:  sob controle da visão do adulto batendo 
com uma bola vermelha no chão e da pergunta “o que eu estou 
fazendo?”, a criança deverá apresentar a resposta verbal “batendo 
a bola vermelha”). Cada resposta independente de ajuda deverá ser 
consequenciada com elogio e respostas incorretas (ou 5 segundos 
sem resposta) deverão ser seguidas por uma pista verbal de 
correção, que poderá ser composta por estímulos para respostas 
intraverbais (ex: “batendo o quê?”; “e”) ou ainda por um modelo 
ecoico completo (ex: “batendo a bola vermelha”). Recomenda-se 
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que esta tarefa seja realizada depois que a criança já apresentar um 
desempenho mais fluente nos protocolos 1 e 3 de ensino de tatos 
com ações e com combinações de ações e nomes, respectivamente. 
Na situação em que respostas de ouvinte deverão ser evocadas, o 
aplicador deverá apresentar instruções verbais (como “bata com 
a bola vermelha no chão”) e a criança deverá realizar as ações 
correspondentes às instruções. O aplicador poderá apresentar 
diferentes exemplares dos estímulos (ex: bolas com diferentes 
cores) para aumentar a complexidade da tarefa de discriminação. 
Caso a criança não apresente uma resposta correta ou não responda 
em até 3 ou 5 segundos, o aplicador poderá apresentar modelo 
de ajuda física como correção. A Figura 5 representa um exemplo 
de contingência que descreve o responder como falante e outra 
contingência que descreve o responder como ouvinte.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador bate 
com uma bola 
vermelha no 
chão e pergunta 
“o que eu estou 
fazendo”

A criança 
apresenta 
descreve 
verbalmente 
o que está 
acontecendo 
(“batendo a 
bola”)

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta a 
instrução verbal 
“bata com a bola 
vermelha”

Sob controle 
da instrução, a 
criança seleciona 
uma bola 
vermelha dentre 
outras com 
cores diferentes 
e realiza a ação 
especificada pela 
instrução

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 5. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de combinação de ação (verbo), objeto com o qual a ação é realizada e 
o qualificador (adjetivo) do objeto.
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Protocolo 6: Ensino de Tatos e Respostas de Ouvinte com 
Advérbios 

Enquanto um verbo define uma ação, um advérbio modifica 
as circunstâncias em que uma ação ocorre. Neste protocolo, o adulto 
poderá arranjar situações sob controle das quais a criança deverá 
emitir respostas verbais com advérbios:  1) O adulto apresenta um 
pulo baixo e, em seguida, pergunta à criança “como eu pulei?”. A 
resposta correta, a ser emitida pela criança, deverá ser “baixo”; 2)  
O adulto apresenta um pulo mais alto e, em seguida, pergunta à 
criança “como pulei?”. A resposta correta será “alto”; 3) O adulto 
correrá rapidamente perto da criança e pergunta “como corri?”. A 
resposta correta será “rápido”. 4) O adulto correrá devagar perto da 
criança e pergunta “como corri?”. A resposta correta será “devagar”; 
5) O adulto baterá palmas com força perto da criança e perguntará 
“como bati palmas?”. A resposta correta será “forte”; 6) O adulto 
baterá palmas discretamente diante da criança e perguntará “como 
bati palmas?”. A resposta correta será “fraco”; 7) O adulto deverá 
falar algo brevemente e com alto tom de voz e perguntará “como 
falei?”. A resposta correta será “alto”; 8) O adulto deverá falar algo 
brevemente e com baixo tom de voz e perguntará “como falei?”. A 
resposta correta será “baixo”; 9) O adulto deverá rir por 5 segundos 
e perguntará “quanto eu ri?”. A resposta correta será “muito”; 
10) O adulto deverá rir por 2 segundos e perguntará “quanto eu 
ri?”. A resposta correta será “pouco”. É necessário que todas essas 
instruções sejam apresentadas para a criança de uma forma aleatória. 
Correções, quando necessárias, poderão envolver apresentações de 
modelos ecoicos para a criança. Na tarefa para ensino de respostas 
de ouvinte, o adulto modificará seu estímulo verbal de modo que o 
mesmo evoque por parte da criança respostas que receptivamente 
correspondam ao que foi dito pelo adulto (ex: o adulto diz “mostre-
me como se pula alto” e a criança pula mais alto). Caso correções 
sejam necessárias nesses casos, a criança poderá apresentar modelos 
de ajuda física. A Figura 6 representa um exemplo de contingência 
que descreve o responder como falante e outra contingência que 
descreve o responder como ouvinte.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador dá 
um pulo alto 
e em seguida 
pergunta “como 
pulei?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “alto”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta a 
instrução verbal 
“mostre-me 
como se pula 
alto”

A criança emite 
a resposta 
especificada pela 
instrução

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 6. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de advérbios.

Protocolo 7: Ensino de Tatos e Respostas de Ouvinte com 
Preposições 

Preposições descrevem relações espaciais entre dois 
estímulos. Por exemplo, na expressão “livro sobre a mesa”, “sobre” 
especifica como o livro se relaciona espacialmente em relação à 
mesa. Sugerimos que sejam utilizadas inicialmente as preposições 
“dentro” e “sobre” como respostas alvo que a criança deverá 
emitir. O adulto pode, em primeiro lugar, selecionar dois estímulos 
conhecidos pela criança (ex: duas tigelas idênticas e um brinquedo 
pequeno).  Durante o ensino do responder como ouvinte, respostas 
independentes serão elogiadas e respostas incorretas (ou 5 segundos 
sem resposta) deverão ser corrigidas com modelo de ajuda física. 
Em cada tentativa manter uma tigela de cabeça para baixo e a 
outra na posição normal diante da criança. Em cada uma de várias 
oportunidades, o adulto entregará o carro na mão da criança e 
apresentará a instrução verbal “coloque o carrinho dentro da 
tigela”. Em outra oportunidade, deverá entregar o carrinho na mão 
da criança e apresentar a instrução verbal “coloque o carrinho sobre 
a tigela”. Para o ensino de respostas de tato, em cada oportunidade, 
o carro deverá ser previamente colocado pelo adulto em uma das 
posições da tarefa anterior (dentro ou sobre a tigela). Em cada 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

Diante de um 
pote com um 
carrinho dentro 
dele, o aplicador 
pergunta para 
a criança “onde 
está o pote?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “dentro”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
entrega um 
carrinho na mão 
da criança e 
diz “coloque o 
carrinho dentro 
do pote”

A criança emite 
a resposta 
especificada pela 
instrução.

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 7. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de preposições.

tentativa, o adulto deverá apresentar o estímulo verbal “aonde está 
o carrinho?”. Tentativas em que a resposta “dentro” será correta 
e tentativas em que a resposta “sobre” será a correta deverão ser 
apresentadas aleatoriamente.  Assim, como na condição anterior, 
se o desempenho indicar menos do que 90% de respostas corretas, 
o adulto deverá ensinar a tarefa para a criança. Na situação de 
ensino, respostas corretas deverão ser consequenciadas com elogio 
e respostas incorretas (ou 5 segundos sem resposta) deverão ser 
corrigidas com a apresentação do modelo verbal vocal “dentro” ou 
“sobre”, a depender do que for o correto. Com o tempo é importante 
testar a generalização do uso das preposições com outros estímulos 
e, quando possível, adicionar novas preposições. A Figura 7 
representa um exemplo de contingência que descreve o responder 
como falante e outra contingência que descreve o responder como 
ouvinte.
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Protocolo 8: Ensino de Tatos e Responder como Ouvinte com 
Pronomes Possessivos 

Este passo poderá ser iniciado na tarefa de ouvinte (primeiro 
momento) com o uso dos pronomes “meu”, “minha, “seu”, “sua”. 
O adulto poderá selecionar materiais que pertençam tanto a ele 
como à criança (se necessário ensinar a criança a identificar cada 
item como ouvinte e falante). Durante a tarefa com pronomes, o 
adulto apresenta uma instrução verbal como “toque sua camisa” e 
reforça (socialmente e com arbitrário) respostas corretas. Respostas 
incorretas deverão ser corrigidas com ajuda física parcial ou total. 
Em outra oportunidade, o adulto apresenta a instrução verbal “toque 
minha caneta” e arranja consequências diferenciais semelhantes 
às da instrução anterior.  Os dois tipos de instruções deverão ser 
apresentados de forma aleatória ao longo de várias oportunidades 
com diferentes itens / estímulos. 

Para o ensino de uso de pronomes possessivos como tato, 
sugere-se primeiramente a organização de tentativas apenas com os 
pronomes “meu” e “minha” (segundo momento). O procedimento 
geral envolverá apresentação de uma instrução verbal como “toque 
o biscoito”. Em seguida, o adulto poderá perguntar “de quem é 
este biscoito?”. Respostas independentes, por parte da criança 
(“meu”), resultarão no acesso ao reforçador (pedaço do biscoito, 
por exemplo). Ao reforçar, é importante não dizer algo como “seu 
biscoito”. Respostas incorretas poderão envolver um modelo ecoico 
“meu” ou “minha” como correção. Se possível, uma segunda 
pessoa poderá apresentar o modelo ecoico de correção por detrás 
da criança. Vários itens diferentes poderão ser manipulados nesta 
condição. 

 O terceiro momento do procedimento poderá contar com 
a presença de dois adultos. Ambos poderão se revezar em uma 
tarefa em que um deles pegará um item com valor reforçador para 
a criança e entregará para a mesma dizendo “aqui está seu / sua ... 
nome do reforçador...”. A criança poderá ser também auxiliada por 
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um dos adultos (por detrás dela) a pegar um dado item e entregar 
para o outro adulto, dizendo “aqui está seu / sua .... nome do 
item...” (inicialmente com ajuda por modelo ecoico).

Após a criança ter-se tornado fluente na tarefa do terceiro 
momento, o adulto trabalhará de forma semelhante ao segundo 
momento, evocando respostas de tato, mas, além do uso dos 
pronomes “meu” e “minha”, os pronomes “seu” e “sua” também 
serão trabalhados. O procedimento geral envolverá o adulto 
instruir a criança a tocar um item que lhe pertença (ex: “toque o 
Ipad”) e, em seguida, perguntará algo como “de quem é o Ipad?” 
e a resposta correta da criança será “meu” / “minha”; em outro 
momento, a criança será instruída a tocar um estímulo pertencente 
ao adulto (ex: “toque a caneta”) e a resposta correta será “seu” / 
“sua”.  Nestes casos, respostas corretas serão consequenciadas 
com elogios e, respostas incorretas, serão corrigidas com modelos 
ecoicos (poderão ser apresentados por outra pessoa por detrás da 
criança). Caso a criança possua boas habilidades de leitura, modelos 
de correção poderão consistir em cartões que contenham o modelo 
impresso correspondente à resposta correta para que a criança leia. 
A Figura 8 representa um exemplo de contingência que descreve 
o responder como falante e outra contingência que descreve o 
responder como ouvinte.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
falante

O Aplicador 
apresenta 
um item que 
pertence à 
criança e 
pergunta “de 
quem é este 
tablet?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “meu”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
resposta de 
ouvinte

O Aplicador 
apresenta a 
instrução verbal 
“toque seu 
nariz”

A criança emite 
a resposta 
especificada pela 
instrução.

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”)

Figura 8. Exemplos de contingências descrevendo respostas de falante e ouvinte 
sob controle de pronomes possessivos.

Protocolo 9: Ensino de Tatos por Meio de Outros Órgãos dos 
Sentidos 

Tatos podem ser emitidos sob controle não apenas de 
estímulos não verbais que podem ser vistos.  Tatos também podem 
ser emitidos em circunstâncias em que o indivíduo é estimulado 
por meio de outros órgãos de sentidos (audição, olfato, paladar e 
estimulação tátil).

Tatos auditivos.

Um adulto poderá gravar diferentes sons com um gravador 
(celular ou tablet). Como exemplo, em cada uma de várias 
oportunidades, apresentará um som diante da criança (a voz de 
sua mãe, por exemplo) e, em seguida, um estímulo verbal como “o 
que você ouve?”. Respostas independentes deverão ser elogiadas 
e respostas incorretas (ou 5 segundos sem responder) deverão 
ser corrigidas com a apresentação de modelo ecoico. A Figura 9 
representa um exemplo de situação em que uma resposta correta é 
emitida e outra situação com correção de um erro.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta a 
voz da mãe da 
criança por meio 
de um gravador 
e pergunta 
“quem você 
ouve?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “mamãe”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico 
“mamãe”

A criança repete 
“mamãe”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 9. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
estímulo auditivo.

Tatos sob controle de estimulação tátil.

O adulto poderá formar um grupo com objetos que a criança 
não poderá ver inicialmente, mas ela poderá ser direcionada para 
tocar cada um deles em tentativas discretas. Em cada oportunidade, 
o adulto manterá um objeto diferente dentro de uma caixa e sem 
que a criança tenha acesso visual ao mesmo. O aplicador orienta a 
criança para que toque o objeto dentro da caixa e pergunta “o que 
você está sentindo?”. Respostas independentes de descrever o nome 
do objeto deverão ser elogiadas e respostas incorretas deverão ser 
corrigidas com a apresentação do objeto diante da criança. Se uma 
resposta não for emitida neste caso, o adulto poderá apresentar 
o modelo ecoico do nome do objeto para a criança. A Figura 10 
representa um exemplo de situação em que uma resposta correta é 
emitida e outra situação com correção de um erro.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
esconde uma 
maçã dentro 
de uma caixa e 
permite que a 
criança toque 
a maçã sem ter 
acesso visual 
a ela. Por fim 
pergunta “o que 
está sentindo?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “maçã”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
objeto diante 
da criança para 
uma resposta de 
tato ou fornece 
o modelo ecoico 
de seu nome.

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “maçã”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 10. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
estímulo tátil.

Tatos sob controle de estimulação olfativa.

Nesta tarefa, a criança poderá ser vendada. Em cada uma de 
várias oportunidades, além de submeter a criança a um cheiro de 
um dado estímulo (comida, flores e certas fragrâncias), o adulto 
deverá apresentar o estímulo verbal “o que você sente / cheira?”.  
Respostas corretas serão reforçadas e respostas incorretas serão 
corrigidas por meio de modelos ecoicos. A Figura 11 representa um 
exemplo de situação em que uma resposta correta é emitida e outra 
situação com correção de um erro.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
venda a criança 
e permite que 
a mesma cheire 
um pouco de pó 
de café. Por fim, 
pergunta “o que 
está sentindo?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “café”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
objeto diante 
da criança para 
uma resposta de 
tato ou fornece 
o modelo ecoico 
de seu nome.

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “café”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 11. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
estímulo olfativo.

Tatos sob controle de estimulação gustativa.

Os quatro tipos de sabores que afetam os humanos são doce, 
azedo, amargo e salgado. A criança deverá discriminar entre estes 
tipos de sabores em tentativas discretas em que terá que ser privada 
dos outros órgãos dos sentidos (ex: será orientada a fechar os olhos). 
Em cada tentativa discreta em que a criança experimentará um 
alimento sólido ou líquido, o adulto perguntará “qual é o sabor?”. 
Respostas corretas serão reforçadas e respostas incorretas serão 
corrigidas por meio de modelos ecoicos. A Figura 12 representa um 
exemplo de situação em que uma resposta correta é emitida e outra 
situação com correção de um erro.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
orienta a criança 
para que feche os 
olhos e permite 
que a criança 
experimente 
uma pipoca. Por 
fim, ele pergunta 
“qual é o sabor?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “pipoca”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
objeto diante 
da criança para 
uma resposta de 
tato ou fornece 
o modelo ecoico 
de seu nome.

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “pipoca”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 12. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
estímulo gustativo.

Protocolo 10: Ensino de Autoconhecimento/Tatos de Eventos 
Privados

Este protocolo visa o ensino de comportamento verbal sob 
controle de eventos internos / encobertos. O ensino de relatos sobre 
esses tipos de eventos é mais difícil, pois as pessoas da comunidade 
verbal não têm acesso direto ao que pode estar acontecendo 
encobertamente com uma criança. Uma criança típica, por exemplo, 
pode aprender sem grande dificuldade a sinalizar uma dor de 
barriga, apontando para a região da dor e dizendo algo como “não 
me sinto bem”. Uma criança com desenvolvimento atípico e atraso 
no desenvolvimento de linguagem, por outro lado, provavelmente 
não dirá nada, mas usualmente se comportará de forma diferente 
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(por exemplo, um indivíduo pode agredir fisicamente em uma 
situação de desconforto físico). Em um programa para ensino de 
linguagem, as primeiras palavras que uma criança aprende sob 
controle de eventos privados normalmente são “banheiro”, “feliz”, 
“triste”, “zangado” e “cansado”. 

 Sundberg e Partington (1998) descrevem sobre quatros 
métodos por meio dos quais os membros da comunidade verbal 
ensinam outros indivíduos a tatearem eventos privados (que 
ocorrem dentro do corpo) são: (1) acompanhamento público; (2) 
eventos colaterais; (3) propriedades comuns; (4) redução de resposta. 

1. Acompanhamento público/ensino em ambiente natural: 
um estímulo privado normalmente é acompanhado por um 
evento publicamente observável. Por exemplo, quando um 
indivíduo sofre uma queda, ou choca-se contra alguma coisa, 
apresentando ferimentos em função disso e um observador 
tem acesso a isso, ele (observador) pode assumir que estímulos 
internos dolorosos estão em vigor. Neste momento, aproveita 
a oportunidade para ensinar a criança a dizer algo como “ai” 
ou “dói”.  

2. Eventos colaterais/ensino em ambiente natural: ao ser 
afetado por uma estimulação privada (ex: dor de estômago), 
um indivíduo pode engajar-se em um comportamento 
colateral (ex: segurar / apertar o estômago com as mãos). Um 
observador pode aproveitar a oportunidade para ensinar a 
criança a tatear a estimulação interna. 

3. Propriedades comuns/ensino em ambiente natural: eventos 
privados podem compartilhar algumas das características de 
estímulos publicamente observáveis. Como exemplo, uma 
determinada sensação na perna pode ser descrita como uma 
perna que está “dormente” ou “adormecida”. Um observador 
poderá aproveitar oportunidades em que algo assim acontece 
com um indivíduo e ensinar tatos dessa natureza (metáforas).
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4. Redução de resposta/ensino em ambiente natural: há situações 
em que um indivíduo aprende uma determinada resposta 
verbal sob controle de condições públicas, mas o controle do 
responder posteriormente muda para condições / eventos 
privados. Ex: a comunidade verbal ensina um indivíduo a 
descrever que está sentado no momento em que se encontra 
sentado em uma cadeira. Além dos estímulos publicamente 
observáveis nessas situações, eventos privados também estão 
presentes (ex: as sensações que o estar sentado produzem 
nos músculos, tendões e juntas). Um indivíduo pode passar a 
descrever sobre condições corporais (ex: está se sentando; está 
se levantando) sob controle unicamente de eventos privados. 
A partir de um procedimento com tentativas discretas, o 
adulto pode, por exemplo, vendar os olhos do aprendiz e pedir 
ao mesmo que descreva sobre a posição de seu corpo e seus 
movimentos (ex: sentando; levantando; girando, pulando). A 
Figura 13 representa um exemplo de situação em que uma 
resposta correta é emitida e outra situação com correção de 
um erro.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
venda a criança 
e a orienta 
fisicamente para 
que se sente em 
uma cadeira. No 
momento em 
que a criança 
está realizando 
o movimento 
de sentar, 
o aplicador 
pergunta “o 
que você está 
fazendo?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “sentando”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica
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Figura 13. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
eventos privados.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta um 
modelo ecoico 
“sentando”como 
correção

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “sentando”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Protocolo 11: Ensino de Tatos de Comportamentos Passados 

Respostas do tipo tato podem ser apresentadas sob controle 
do próprio comportamento passado de um indivíduo. Para o 
ensino desta habilidade, em cada uma de várias tentativas discretas, 
o adulto poderá ou realizar uma ação junto com a criança (ex: jogar 
bola por alguns segundos) ou criar uma oportunidade para a criança 
fazer algo sozinha (ex: jogar no tablet). Após interromper a ação, o 
adulto deverá imediatamente esconder o item manipulado junto 
com a criança e apresentar o estímulo verbal “o que nós fizemos?” 
ou “o que você fez?”. Respostas independentes por parte da criança 
(de descrever o que foi feito) deverão ser consequenciadas com 
elogio. Respostas incorretas (ou 5 segundos sem resposta) poderão 
ser corrigidas com modelos ecoicos ou intraverbais. O programa 
poderá ser constantemente atualizado de modo que o adulto poderá 
gradualmente aumentar o intervalo de tempo entre a interrupção 
da atividade (guardando o brinquedo ou item da atividade) e a 
apresentação da pergunta sobre o que foi feito. O fato de a criança 
apresentar uma resposta correta na presença do estímulo verbal e 
na ocasião em que o objeto é guardado, torna o responder em parte 
intraverbal. No entanto é possível que, com o tempo, a criança 
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venha a descrever seu comportamento passado sem a necessidade 
de apresentação de uma pergunta sobre o mesmo. A Figura 14 
representa um exemplo de situação em que uma resposta correta é 
emitida e outra situação com correção de um erro.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
brinca com uma 
bola junto com 
a criança por 
alguns segundos. 
Em seguida, ele 
esconde a bola e 
pergunta “o que 
fizemos”

A criança 
responde 
verbalmente 
“brincamos com 
a bola”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta um 
modelo ecoico 
ou intraverbal 
como correção

A criança emite 
a resposta 
verbal vocal “ 
brincamos com a 
bola”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 14. Exemplo de contingência descrevendo resposta de tato sob controle de 
comportamento passado. 
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Os protocolos deste capítulo visam o ensino de operantes 
intraverbais e mando em nível avançado. Neste primeiro momento, 
o foco será no ensino de intraverbais avançados. Conforme já foi 
esclarecido, intraverbais são representados por respostas verbais 
mantidas por reforçadores condicionados generalizados e evocadas 
por estímulos verbais (Sério, Gioia, Andery & Micheletto, 2008 
/ 2002; Skinner, 1978 / 1957). No capítulo 2 foi apresentado que 
casos mais simples de intraverbais são aqueles em que uma criança 
completa frases presentes nas letras de músicas divertidas (ex: um 
adulto canta um trecho de uma música como “parabéns para ....”, 
omitindo a última palavra da frase e dando oportunidade para que 
a criança complete o que está faltando, dizendo “você”) ou ainda 
frases referentes a ações que realizamos rotineiramente na vida (ex: 
um adulto diz “você dorme em uma .... “, omitindo a última palavra 
da frase para que a criança complete, dizendo “cama”). Casos mais 
complexos são aqueles em que os estímulos verbais, por exemplo, 
são apresentados na forma de pergunta (ex: um adulto faz perguntas 
do tipo “onde você dorme?”, “como você se chama?”, “quantos 
anos você tem?”, etc.). Pesquisas norte-americanas sobre respostas 
intraverbais focaram historicamente em dois repertórios: responder 
perguntas (Finkel & Williams, 2001; Ingvarsson, Tiger, Hanley & 
Stephenson, 2007; Sundberg, San Juan, Dawdy & Arguelles, 1990; 
Sundberg & Sundberg, 1990) e nomear estímulos / membros de 
diferentes categorias (Braam & Poling, 1983; Grannan & Rehfeldt, 
2012; Goldsmith, LeBlanc & Sautter, 2007; Luciano, 1986; Miguel, 
Petursdottir & Carr, 2005; Partington & Bailey, 1993; Petursdottir, 
Carr, Lechago & Almason, 2008; Sautter, Leblanc, Jay, Goldsmith & 
Carr, 2011; Watkins, Pack-Teixeira & Howard, 1989). 

Na literatura diversas variáveis foram manipuladas com o 
propósito de ensinar respostas intraverbais livres do controle de 
pistas de ajuda. Entre essas variáveis, destacam-se: modelos ecoicos 
(Coon & Miguel, 2012; Ivangvarsson & Hollobaugh, 2011; Invarsson, 
2011; Kodak, Fuchtman & Paden, 2012; Polick, Carr & Hanney, 2012; 
Sundberg et al., 1990; Valentino, Shillingsburg & Call, 2012; Vedora, 
Meunier & Mackay, 2009; Watkins et al., 1989); mimetismo (Sundberg 
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& Sundberg, 1990), objetos (Luciano, 1986), figuras (Braam & Poling, 
1983; Coon & Miguel, 2012 ;  Golsmith et al., 2007; Ivangvarsson 
& Hollobaugh, 2011; Invarsson, 2011;  Kodak, Fuchtman & Paden, 
2012; Luciano, 1986; Miguel et al., 2005;  Petursdottir, Ólafsdóttir 
& Aradóttir, 2008), pista textual (Braam & Poling, 1983; Finkel & 
Williams, 2001;  Invarsson, 2011); Vedora, Meunier & Mackay, 
2009 ); em vários estudos, aumentos ou reduções nos atrasos para 
apresentação de pistas foram gradualmente manipulados (Braam & 
Poling, 1983; Finkel & Williams, 2001; Luciano, 1986; Watkins et al., 
1989); procedimento para aprendizagem sem erro com apresentação 
da pista sem atraso (Goldsmith et al., 2007; Luciano, 1986); pergunta 
com resposta de alta probabilidade (Davis et al., 1998); modelação 
por vídeo (Sherer et al., 2001); resposta de observação (ex: repetir a 
questão) (Kisamore & Karsten, 2013); procedimento com ensino de 
tato de figuras com os nomes das mesmas e o nome das categorias 
a que pertencem (Grannan & Rehfeldt, 2012; Miguel et al., 2005; 
Partington & Bailey, 1993; Petursdottir, Carr, Lechago & Almason, 
2008 ) e ainda procedimento de seleção da figura como ouvinte ao 
ouvir o modelo verbal vocal do nome da categoria (Grannan & 
Rehfeldt, 2012; Miguel et al., 2005). Os protocolos indicados a seguir 
focam em procedimento para ensino de respostas intraverbais com 
manipulação de pistas ecoicas e de tatos atrasadas como correção 
quando necessário. Sundberg e Partington (1998) originalmente 
sugerem que para que os protocolos de intraverbais deste capítulo 
sejam indicados para uma dada criança, é importante que a mesma 
já tenha adquirido de 50 a 100 respostas de tato e de ouvinte e 
também já apresente respostas independentes em programa de 
discriminação de ouvinte por função, característica e classe, além 
de já precisar apresentar um desempenho com poucos erros em 
programas de intraverbais mais simples. Eles argumentam ainda 
que é importante que a criança já apresente um repertório de 
mandos fortalecido e boas habilidades de imitação não vocal e vocal 
(ecoicos). 



Protocolo 1: Mudança da Instrução da Tarefa de Discriminação 
de Ouvinte (por Função, Característica e Classe) para Evocar 
Intraverbais

Foi discutido no capítulo 2 que o ensino de discriminações de 
ouvinte por função, característica e classe consiste na apresentação 
de estímulos não verbais (ex: figuras de biscoito e bola) e pedir para 
a criança que aponte para um deles com base em uma instrução que 
descreva sobre uma função, característica ou classe a que o estímulo 
pertença (ex: “toque naquilo que você pode comer”) (Kodak & 
Paden, 2015; Sundberg & Partington, 1998; Sundberg, 2008). É 
comum que crianças que tenham sido bem sucedidas nessas tarefas, 
passem a tatear os itens enquanto tocam neles (ex: dizer “biscoito” 
ao tocar na figura de biscoito). Essa resposta verbal, junto com a 
ação de apontar o estímulo e a instrução verbal, contém elementos 
básicos para uma resposta intraverbal, exceto pela presença da 
figura e resposta de apontar.

 Para evocar respostas intraverbais, primeiro  pode-se 
apresentar uma tentativa da tarefa do programa de discriminação 
de ouvinte (por função, característica e classe), arranjando três 
figuras diferentes sobre uma mesa e apresentando um estímulo 
verbal para resposta de ouvinte. Após uma resposta correta 
da criança, deve-se remover as figuras da mesa e, em seguida, 
apresentar um estímulo verbal semelhante ao da instrução anterior, 
mas modificado de modo a evocar uma resposta como falante 
(intraverbal). Ou seja, o aplicador pode apresentar o estímulo verbal 
“você come ....” e a criança completa a frase, dizendo “biscoito” ou 
então ele pode apresentar o estímulo verbal na forma de pergunta 
como “o que você come?” e a criança deve responder verbalmente 
e vocalmente “biscoito”. As respostas independentes de ajuda 
poderão ser consequenciadas com elogio e respostas incorretas 
(ou 5 segundos sem resposta) poderão ser corrigidas com um 
modelo ecoico ou de tato (mostrando-se a figura para criança) de 
correção atrasados. Ao longo de várias oportunidades, espera-se 
que a frequência de respostas livres de ajuda seja maior. Sugere-se 
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que, quando os intraverbais de completar frases estiverem sendo 
trabalhados e na medida que a criança vai se tornando mais fluente 
nessa tarefa, o aplicador pode modificar os estímulos verbais de 
modo a evocarem novas respostas intraverbais. Por exemplo, após 
apresentar o estímulo verbal “você come ...” e a criança responder 
“biscoito” de forma correta, o aplicador pode apresentar o estímulo 
verbal “o biscoito é algo que você ...” e a criança deve responder 
“come”. Também neste caso, respostas independentes deverão ser 
consequenciadas com elogios e respostas incorretas (ou 5 segundos 
sem responder) poderão ser corrigidas com modelo ecoico de 
correção.

 Essa estratégia de mudança dos estímulos verbais para 
evocarem novas respostas ajuda a evitar o estabelecimento de 
respostas intraverbais por controle restrito. Sugere-se a organização 
de grupos de estímulos diferentes para coleta de dados e que cada 
grupo seja trabalhado separadamente. Na medida em que a criança 
for se tornando fluente no responder completando frases (primeiro 
estímulo verbal da tarefa), sugere-se que os estímulos verbais sejam 
modificados para a forma de perguntas. Na situação em que as 
perguntas estiverem sendo feitas, caso a criança apresente uma 
resposta incorreta, o adulto também poderá utilizar o estímulo 
verbal de completar frase como pista de correção. Por exemplo, se o 
adulto perguntar “o que você come?” e a criança errar a resposta ou 
não responder em 5 segundos que tiver para responder, o aplicador 
pode reintroduzir o estímulo verbal “você come ...” como correção 
para que a criança complete, dizendo biscoito”. Na medida em 
que essa ajuda será atrasada, espera-se que, ao longo de outras 
oportunidades, a criança passe a responder de forma independente 
na presença da pergunta “o que você come?”. É importante também, 
com o tempo, adicionar novas figuras da categoria trabalhada com o 
intuito de promover generalização no responder (várias coisas que 
servem para comer, por exemplo). A Figura 1 ilustra uma situação 
em que uma resposta independente é emitida e outra situação em 
que uma pista de correção se faz necessária.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta o 
estímulo verbal 
“o que você 
come?”

A criança 
responde 
verbalmente 
“maçã”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta uma 
pista intraverbal 
(“você come…”) 
ou ecoica 
(“maçã”) 
ou uma que 
evoque resposta 
de tato (pela 
apresentação da 
figura da maçã)

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “ maçã”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 1. Exemplo de situação em que uma resposta intraverbal correta por função 
é emitida e outra situação em que uma correção se faz necessária.

Protocolo 2: Responder Questões Simples X Responder Questões 
Mais Complexas

Sundberg e Partington (1998) sugerem que as avaliações 
que servem o propósito de determinar o repertório de entrada de 
crianças no que se refere a responder intraverbalmente na presença 
de perguntas e outros estímulos verbais relevantes, devem ser 
realizadas em princípio com a manipulação de estímulos verbais 
mais simples. Os autores recomendam a utilização de estímulos 
verbais como os seguintes: 
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1 - O que você come?; 2 - O que você bebe?; 3 - O que você 
dirige?; 4 - O que você veste?; 5 - Qual é o seu nome?; 6 - Diga-me o 
nome de um animal; 7 - Diga-me o nome de uma fruta; 8 - Diga-me 
o nome de uma carne;  9 - Diga-me o nome de uma sobremesa; 10 
- Diga-me o nome de uma cor; 11 - Diga-me o nome de uma parte 
do corpo; 12 - Cante uma canção; 13 - Diga-me onde você senta; 
14 - Diga-me onde você dorme; 15 - Diga-me onde você brinca; 16 - 
Diga-me onde você desenha.

Uma vez que a avaliação acuse erros, o adulto poderá ensinar 
as respostas para os referidos estímulos verbais (manipulando, por 
exemplo, pistas ecoicas ou de tatos atrasadas) até que a criança 
domine a tarefa. O próximo passo consistirá no aumento de 
complexidade do estímulo verbal, de modo que a criança aprenda 
a identificar intraverbalmente diferentes estímulos pertencentes a 
uma mesma categoria. Por exemplo, após o aplicador apresentar 
a pergunta “o que você come?” e a criança emitir uma resposta 
independente (ex: “biscoito”), o aplicador poderá em seguida 
apresentar mais uma pergunta como “o que mais você come?” 
e manipular a pista atrasada de outra figura retratando outro 
alimento (ex: maçã) como correção quando necessário.  O modelo 
de contingência é semelhante ao que foi ilustrado pela Figura 1 do 
protocolo 1. 

Protocolo 3: Responder Intraverbalmente a Perguntas com 
Figuras/Objetos Presentes

 O objetivo é o desenvolvimento de habilidade de conversação, 
envolvendo descrever sobre estímulos para os quais o acesso visual 
é possível. O adulto poderá selecionar estímulos como a foto de 
uma jarra de suco, por exemplo. Em seguida apresentará a pergunta 
“ o que é isto?” para a criança. Uma vez que esta tenha apresentado 
uma resposta independente, ao dizer “suco”, o adulto introduzirá 
uma pergunta que evoque outra resposta sobre o estímulo para o 
qual a criança tem acesso visual. Ex: “que você faz com isto?” e a 
criança poderá responder algo como “bebo”. Com o tempo, o adulto 
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poderá manipular variações do estímulo verbal como, por exemplo, 
“ para que serve o suco?” para efeito de generalização. Correções, 
quando necessárias, poderão ser realizadas com modelos ecoicos. A 
Figura 2 ilustra dois exemplos de contingências que envolvem, cada 
uma, uma resposta diferente sobre o estímulo (figura) para o qual o 
acesso visual é possível.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
de tato 
independente

O Aplicador 
apresenta o 
estímulo verbal 
“o que é isto?” 
junto com um 
estímulo não 
verbal (foto de 
uma jarra com 
suco)

A criança 
responde 
verbalmente 
“suco”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Exemplo 
de situação 
com resposta 
intraverbal 
independente

Estando a foto de 
uma jarra com 
suco visualmente 
presente para 
a criança, o 
aplicador 
pergunta “o que 
você faz com o 
suco?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “ bebo”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Figura 2. Exemplos de contingências que envolvem respostas verbais para um 
estímulo para o qual o acesso visual é possível

Protocolo 5: Aumentando a Complexidade da Instrução por 
Questões Intraverbais com Múltiplos Componentes

Neste protocolo, os estímulos verbais do adulto deverão evocar 
mais do que uma resposta simples por parte da criança (ex: o adulto 
diz “diga-me nomes de alimentos quentes” e a criança responde 
“pizza, feijão e lasanha”).  O mesmo procedimento de correção com 
pistas de tatos ou ecoicos já mencionado nos protocolos poderá ser 
utilizado. Para avaliação e ensino, Sundberg e Partington (1998) 
sugerem a utilização de estímulos verbais como os seguintes:
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
apresenta o 
estímulo verbal 
“Diga-me 
nomes de pratos 
quentes”

A criança 
responde 
verbalmente 
“suco”

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

1 - Pode me dizer nomes de alimentos quentes?; 2 - Pode 
me dizer  nomes de alimentos frios; 3 - Pode me dizer nomes de 
lanches?; 4 - Pode me dizer nomes de bebidas quentes; 5 - Pode 
me dizer nomes de bebidas geladas?; 6 - Pode me dizer nomes de 
alimentos de café da manhã?; 7 - Pode me dizer nomes de alimentos 
de jantar?; 8 - Pode me dizer nomes de animais marinhos?; Pode me 
dizer nomes de animais que sabem voar?; 9 - Pode me dizer nomes 
de coisas com rodas?; 10 - Pode me dizer nomes de coisas que 
flutuam?; 11 - Pode me dizer o seu programa de televisão preferido?; 
12 - Pode me dizer o nome do seu super-herói preferido?; 13 - Pode 
me dizer o nome do seu jogo preferido?; 14 - O que você pode 
encontrar em uma cozinha? 15 - O que você pode encontrar em uma 
garagem?; O que você pode encontrar em um banheiro?; 16 - O que 
você pode encontrar em uma cama?; 17 - O que você pode encontrar 
no quintal?; 18 - O que você pode encontrar em um shopping?; 19 - 
O que você pode encontrar em uma livraria? A Figura 3 apresenta 
um exemplo de contingência em que uma resposta independente 
é emitida e outra situação em que uma correção se faz necessária.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
correção

Caso a criança 
apresente o 
nome de apenas 
um item ou caso 
não responda 
nada em até 3 
ou 5 segundos, o 
aplicador pode 
introduzir pistas 
intraverbais que 
evoquem novas 
respostas (ex: 
“o que mais?”) 
ou pode ainda 
apresentar pistas 
para respostas 
de tato pela 
apresentação de 
figuras ou ainda 
pistas ecoicas.

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “pizza, 
feijão e lasanha”

O Aplicador 
apresenta uma 
consequêcia 
social (atenção) 
de forma discreta

Figura 3. Exemplo de situação em que respostas intraverbais independentes são 
emitidas e outra situação em que uma pista de correção se faz necessária.

Parte 2: Ensino de Mandos em Nível Avançado 

Mandos são caracterizados por respostas verbais emitidas sob 
controle de uma condição de privação ou estimulação aversiva do 
falante (Sério et al., 2008 / 2002; Skinner, 1978 / 1957). Ao longo dos 
diversos protocolos sugeridos, é esperado que a criança aprenda a 
solicitar acesso a outros estímulos com valor reforçador, além de 
alimentos ou itens / atividades preferidos.

Protocolo 1: Ensino de Mandos para Itens Ausentes 

Sundberg e Partington (1998) sugerem a manipulação de 
operações motivadoras que evoquem respostas de mandos para 
itens ausentes. Os seguintes exemplos orientam sobre como um 
adulto pode criar condições para esses casos de respostas:

1. Entregue para a criança uma tigela de sorvete sem uma colher
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2. Entregue para a criança uma caixa trancada e sem uma chave

3. Peça à criança para que penteie o seu cabelo, mas não dê um 
pente para ela

4. Dê um sanduíche para a criança sem seu recheio preferido 
dentro dele

5. Dê um copo vazio para a criança (sem nenhum líquido dentro 
dele)

6. Entregue um tocador de DVD para a criança sem um DVD

7. Quando a criança estiver em um balanço, não a empurre até 
que a mesma peça

8. Entregue um pequeno quadro para a criança sem pincel ou 
giz

9. Entregue um livro de colorir para a criança, mas nenhum giz 
de cera

10. Entregue um pão sem manteiga para a criança

11. Entregue uma tesoura para a criança e nenhum papel

12. Entregue um giz de cera para a criança, mas nenhum papel

13. Entregue um tablet, celular ou computador para a criança, 
mas não o ligue

14. Entregue um pote com um reforçador dentro para a criança

15. Permaneça no caminho de frente para a porta quando a 
criança quiser sair

16. Inicie um jogo com a criança e pare abruptamente 
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17. Entregue uma bateria sem baquetas para a criança 

18. Entregue uma garrafa de refrigerante fechada para a criança 

Durante o ensino, o adulto poderá manipular pistas 
intraverbais, de tatos e de ecoicos. Ao manipular uma pista 
intraverbal, um procedimento de esvanecimento precisará ser 
utilizado com o tempo para que as respostas da criança sejam 
emitidas unicamente sob controle de uma operação motivadora. 
Ex: Quando o adulto entrega um tocador de DVD sem DVD, ele 
deverá, inicialmente, apresentar uma pergunta como “Do que você 
precisa para assistir um vídeo?”. Uma vez que a criança responda 
intraverbalmente a esse tipo de pergunta, o adulto deverá, ao longo 
de várias oportunidades, gradualmente esvanecer sua pergunta 
(iniciando pela omissão da última palavra), como no caso “o que 
você precisa para assistir um...?”. Ao longo de várias tentativas, o 
esvanecimento das palavras deve continuar até chegar a algo como 
“o que...?” e uma expressão de questionamento no rosto do adulto. 
Depois deverá apenas mostrar uma expressão de questionamento 
e, por fim, nenhuma pista facial. A Figura 4 apresenta um exemplo 
de contingência em que a resposta de mando (impuro) é emitida em 
parte na presença de uma pergunta e um exemplo de contingência 
em que a resposta de mando (impuro) é emitida sob controle da 
operação motivadora apenas.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O Aplicador 
entrega um 
tocador de DVD 
(sem um DVD) 
para a criança 
e pergunta “Do 
que você precisa 
para assistir um 
vídeo?”

A criança 
responde 
verbalmente 
“DVD”

O Aplicador 
apresenta um 
DVD de forma 
contingente 
à resposta da 
criança
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Figura 4. Exemplo de contingência em que uma resposta de mando é emitida em 
parte sob controle de uma pergunta e outra em que a resposta de mando é emitida 
na ausência de pergunta. 

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
correção

O Aplicador 
entrega um 
tocador de DVD 
(sem um DVD) 
para a criança

A criança 
responde 
verbalmente 
“DVD”

O Aplicador 
apresenta um 
DVD de forma 
contingente 
à resposta da 
criança

Protocolo 2: Ensino de Mandos para Ações

Um adulto poderá selecionar modelos de ações (levantar, 
sentar, pular, correr e caminhar). O procedimento envolverá a criança 
e o aplicador alternarem papéis em que um exerça controle sobre o 
comportamento motor do outro. Por exemplo, o aplicador primeiro 
apresenta uma instrução verbal para a criança do tipo “Diga-me para 
levantar”. Uma vez que a criança descreva a instrução (“levante-se”), 
o adulto deve segui-la e elogiar a criança. Se necessário, o aplicador 
pode manipular modelo ecoico para correção (ex: o aplicador diz 
“repita levante-se”). Em um segundo momento, o adulto modifica a 
instrução de modo que a criança responda receptivamente à mesma, 
realizando uma ação motora (ex:  O adulto diz “agora você levanta” 
e a criança responde como ouvinte, levantando-se). Espera-se que a 
probabilidade de a criança seguir a instrução seja alta. Se necessário, 
o aplicador poderá apresentar modelos de ajuda física como forma 
de correção. Ao longo de várias oportunidades para as experiências 
com troca de papéis, pistas verbais como “sua vez” ou “agora você 
me diz para fazer” poderão ser manipuladas. Com o tempo, novos 
modelos de respostas deverão ser explorados.  A Figura 5 ilustra 
uma contingência em que uma resposta independente de falante 
é emitida e outra contingência em que uma resposta de ouvinte é 
emitida.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente
(Falante)

O Aplicador 
apresenta o 
estímulo verbal 
“diga-me para 
levantar”

A criança 
responde 
verbalmente 
“levante-se”

O Aplicador 
segue a instrução 
da criança e 
a elogia pela 
instrução

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente
(Ouvinte)

O Aplicador 
apresenta o 
estímulo verbal 
“agora é a sua 
vez, levante-se”

A criança 
responde como 
ouvinte de forma 
correspondente 
ao que foi 
especificado na 
instrução

O Aplicador 
apresenta um 
reforçador 
condicionado 
generalizado 
(“muito bem!”) 
de forma 
eufórica

Figura 5. Exemplo de contingência em que uma resposta correta de falante é 
emitida e exemplo de contingência em que uma resposta de ouvinte é emitida.

Protocolo 3: Ensino de Mandos para Atenção e Remoção de 
Eventos Aversivos 

Certas crianças necessitam de treino para a aprendizagem 
de mandos sob controle de obtenção de atenção dos outros ou 
para remoção de estímulos aversivos. Tais mandos tendem a ser 
emitidos nas formas de comportamentos indesejados. Mandos para 
obter atenção podem ser ensinados por meio de respostas como 
“veja!”, “levantar o braço”, “dizer o nome de alguém”.  Mandos sob 
controle de remoção de eventos aversivos podem ser estabelecidos 
por meio de respostas como “vá embora!”, “não!”, “pára!”, 
“devolva!”, “deixe-me em paz!”.  Em ambos os casos, um adulto 
pode, inicialmente, apresentar modelo de ajuda para que a criança 
venha a emitir as respostas mencionadas e, com o tempo, deve 
esvanecer gradualmente sua ajuda, favorecendo um responder sob 
controle de uma operação motivadora ou remoção de um estímulo 
aversivo. A Figura 6 ilustra um caso de contingência em que uma 
resposta independente de mando sob controle da atenção de alguém 
é emitida e outro caso de contingência em que uma resposta de 
mando sob controle da remoção de um estímulo moderadamente 
aversivo é emitida.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
contingência 
de mando sob 
controle de 
atenção

O Aplicador 
finge que está 
lendo um livro 
enquanto a 
criança está 
diante dele

A criança 
responde, 
levantando 
o braço ou 
dizendo o nome 
do aplicador

O Aplicador 
apresenta 
atenção de forma 
contingente 
à resposta da 
criança

Exemplo de 
contingência 
de mando 
sob controle 
de remoção 
de evento 
aversivo 
moderado

O Aplicador 
aproxima uma 
colher com 
um pedaço 
de rabanete 
perto da boca 
da criança (ela 
não gosta de 
rabanete)

A criança 
responde “não 
quero!”

O Aplicador, 
de forma 
contingente 
à resposta da 
criança, remove 
a colher de perto 
dela

Figura 6. Exemplo de contingência de mando em que a resposta da criança produz 
acesso à atenção de outra pessoa e exemplo de contingência de mando em que a 
resposta produz como consequência a remoção de um estímulo aversivo moderado.

Protocolo 4: Ensino de Mandos com Preposições, Adjetivos, 
Advérbios e Pronomes

Preposições. Como exemplo, um adulto pode colocar um 
reforçador (ex: pipoca ou salgadinho) dentro de uma tigela e 
perguntar “o que você quer?”. Após a criança dizer o nome do 
reforçador, o adulto pergunta “onde está + nome do reforçador?” e 
aguarda até 5 segundos para apresentar uma pista ecoica “dentro”, 
se for necessário. Com o tempo, outras preposições como “sobre” 
poderão ser manipuladas. A Figura 7 ilustra uma situação em que 
uma resposta independente de mando é emitida e outra em que 
uma correção é apresentada.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
coloca uma 
pipoca dentro 
de um pote e 
pergunta “onde 
está a pipoca?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “pipoca”

O Aplicador 
entrega a 
pipoca de forma 
contingente 
à resposta da 
criança

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta um 
modelo ecoico 
de correção 

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “pipoca” 

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 7. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra  em que uma correção é feita.

Adjetivos.

O aplicador seleciona diferentes copos coloridos sob controle 
dos quais uma criança poderá emitir mandos como “copo vermelho”. 
Caso os copos não tenham valor reforçador, o aplicador poderá usar 
uma estratégia em que cobrirá um reforçador de grande valor com 
um dos copos e moverá os copos sobre a mesa. Depois, o adulto 
perguntará “qual você quer?” e a resposta independente seria, por 
exemplo, “copo vermelho”. Esse tipo de procedimento poderá 
ser replicado com outros tipos de adjetivos, como “longo” versus 
“curto” ou “grande” versus “pequeno”. A Figura 8 apresenta um 
exemplo em que uma resposta independente é emitida e o caso em 
que uma correção com modelo ecoico é necessária.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
cobre uma 
pipoca com um 
copo vermelho 
dentre outros 
que estão sobre 
uma mesa. Ele 
move os copos 
sobre a mesa, 
mudando as 
posições dos 
mesmos e 
pergunta para 
a criança “qual 
você quer? “

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “copo 
vermelho”

O aplicador 
entrega o copo 
vermelho junto 
com a pipoca 
para a criança

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta um 
modelo ecoico 
de correção

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “copo 
vermelho” 

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 8. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita. 

Advérbios e pronomes.

O aplicador iniciará um jogo como oportunidade para 
ensino de advérbios com função de mando. Poderá, por exemplo, 
selecionar carrinhos que deverão ser movimentos rapidamente ou 
devagar. Inicialmente ele poderá por vezes mover o carrinho de 
forma rápida diante da criança e dizer “rápido”, assim como por 
vezes moverá o carrinho devagar e dizer “devagar”.  Durante o 
ensino, o aplicador poderá manipular pistas verbais como “que 
velocidade você quer?”, e a a criança poderá responder “rápido”, 
por exemplo.  Durante esta tarefa, será também importante ensinar 
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a criança a discriminar sua vez e a vez do adulto, dizendo “minha 
vez” e “sua vez”. A Figura 9 apresenta um exemplo em que uma 
resposta independente é emitida e o caso em que uma correção com 
modelo ecoico é necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
apresenta um 
carrinho diante 
da criança e 
pergunta “que 
velocidade você 
quer?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “rápido”

O aplicador 
movimenta 
o carrinho 
rapidamente 
sobre a mesa

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta um 
modelo ecoico 
de correção 

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “rápido” 

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 9. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.

Protocolo 5: Ensino de Sentenças de Mando

O objetivo deste protocolo é ensinar a criança a usar a expressão 
“eu quero...” + nome do reforçador. Isso deverá ser possível, uma 
vez que uma criança já consiga emitir mandos com apenas uma 
palavra e de forma fluente (ex: a criança diz “suco” quando existe 
uma operação motivadora forte para suco). A meta agora envolve 
o adulto apresentar o modelo verbal “diga, eu quero suco” quando 
houver privação para o suco e o mesmo aguarda que a criança 
reproduza o modelo apresentado. Em seguida, o adulto pergunta 
“o que você quer?”. Se necessário, o adulto poderá apresentar uma 
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pista da primeira parte da resposta, ao dizer “eu...” de modo que 
a criança venha a completar a frase. Tal abordagem pode vir a 
favorecer com que no futuro a criança passe a emitir respostas livres 
do controle de pistas. Com o tempo e na medida que a criança passe 
a demonstrar fluência no responder de forma independente, outras 
expressões poderão também ser trabalhadas como “eu posso...”, 
“entregue-me...”.

Se o ensino de “eu quero...” para uma dada criança estiver 
muito difícil, uma alternativa poderá ser o ensino de respostas 
múltiplas que façam referência às características específicas do item 
desejado. Ex: Uma criança pode emitir um mando com a topografia 
“suco de maçã” ou “suco de uva”. Nos casos de crianças que 
apresentarem maior facilidade na aprendizagem de organizações 
de sentenças, o uso de expressões ou complementos como “eu 
quero” e “por favor” poderá ser ensinado como forma de aumentar 
a probabilidade de reforçamento por parte de um ouvinte (ex: “Eu 
quero suco de maçã, por favor”). A Figura 10 apresenta um exemplo 
em que uma resposta independente é emitida e o caso em que uma 
correção com modelo ecoico é necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
apresenta um 
pedaço de 
biscoito diante 
da criança e 
pergunta “o que 
você quer?”

A criança 
responde 
verbalmente “eu 
quero biscoito”

O aplicador 
entrega o pedaço 
de biscoito 
de forma 
contingente 
à resposta da 
criança
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta diante 
da pergunta do 
caso anterior ou 
não responda 
em até 3 ou 
5 segundos, 
o aplicador 
apresenta uma 
pista intraverbal 
(ex: “eu…) 
para a criança 
completar a 
resposta ou 
então apresenta 
um modelo 
ecoico da frase 
inteira

A criança 
responde 
verbalmente “eu 
quero biscoito”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 10. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita. 

Protocolo 6: Ensino de Mandos por Informação

A relevância do fazer perguntas para o desenvolvimento verbal 
de um indivíduo deve-se ao fato de elas permitirem que um falante 
adquira comportamento verbal adicional. O presente protocolo 
representa uma proposta de ensino desse tipo de habilidade com o 
uso de perguntas com as palavras onde, o que, quem, qual, quando, 
como e por que.

Onde. Compreende perguntas que permitem a identificação 
da localização de um item de desejo. Como sugestão de aplicação, 
um aplicador pode esconder um reforçador sob um de dois copos 
coloridos e diante da criança. Ex: Coloca um pedaço de chocolate 
sob um dos copos, move-os algumas vezes e apresenta a seguinte 
instrução para a criança “repita onde está o chocolate?”. Respostas 
com ajuda poderão ser reforçadas em princípio (ex: quando a 
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criança repetir o modelo, dizendo “onde está o chocolate?”, o 
adulto revela a localização do chocolate e entrega um pedaço do 
mesmo para a criança) e, depois, as pistas poderão ser esvanecidas 
para emergência de respostas mais independentes (Ex: o adulto 
diz “repita onde está...”; diz apenas “repita...” em outra ocasião; 
apresenta um movimento com os ombros e face em outra ocasião; 
e finalmente aguarda por uma resposta independente sob controle 
apenas de uma operação motivadora) e o adulto também poderá 
utilizar outros tipos de objetos para esconder reforçadores (como 
tigelas, chapéus, papel, etc.), assim como diferentes reforçadores. A 
Figura 11 apresenta um exemplo em que uma resposta independente 
é emitida e o caso em que uma correção com modelo ecoico é 
necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
coloca um 
pedaço de 
chocolate sob um 
copo vermelho 
dentre outros 
sobre uma mesa; 
move os copos, 
modificando 
suas posições 
e aguarda uma 
resposta por 
parte da criança

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “onde está 
o chocolate?” 
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde 
“embaixo do 
copo vermelho” 
e permite que 
a criança tenha 
acesso ao pedaço 
de chocolate

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico 
de correção 
“repita onde está 
o chocolate?”

A criança emite 
a resposta verbal 
vocal “onde está 
o chocolate?

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 11. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.
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O que.

A resposta é emitida sob controle de operação motivadora por 
uma informação verbal. Para organização da tarefa, o aplicador e 
a criança podem se revezar em fazer perguntas sobre os nomes de 
diferentes estímulos. O aplicador pode perguntar “o que é isto?”, 
enquanto mostra um estímulo conhecido pela criança e, após a 
resposta correta de identificação, ele apresenta outro estímulo 
desconhecido pela criança e a instrução verbal “sua vez, pergunte 
para mim”. Pistas adicionais podem ser necessárias incialmente 
para que a criança responda (ex: o adulto diz “repita o que é 
isto?”). A Figura 12 apresenta um exemplo em que uma resposta 
independente é emitida e o caso em que uma correção com modelo 
ecoico é necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
mostra algo de 
interesse pela 
criança que ela 
não consegue 
nomear (ex: 
pipoca) e 
aguarda alguns 
segundos

A criança 
responde “o que 
é isso?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde 
“pipoca” e 
permite que a 
criança tenha 
acesso à pipoca

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico de 
correção “repita 
o que é isso?”

A criança 
responde “o que 
é isso?”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 12. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita. 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
mostra uma 
figura retratando 
um dentista para 
uma criança e 
aguarda uma 
resposta dela por 
alguns segundos

A criança 
responde “quem 
é esse?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde 
“dentista”

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico de 
correção “repita 
quem é esse?”

A criança 
responde “quem 
é esse?”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 13. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.

Quem.

O procedimento é semelhante ao do caso anterior, mas 
pessoas deverão ser utilizadas no lugar de objetos (ex: no primeiro 
momento, o aplicador perguntará “quem é este?” ao mostrar uma 
foto retratando um médico. No segundo momento, o aplicador dirá 
“sua vez, pergunte para mim”, enquanto mostra uma foto retratando 
um dentista para a criança). O aplicador poderá manipular fotos de 
pessoas reais ou figuras retratando profissões diferentes no formato 
de revezamento de perguntas entre adulto e criança. A Figura 13 
apresenta um exemplo em que uma resposta independente é emitida 
e o caso em que uma correção com modelo ecoico é necessária.
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Qual.

Esse tipo de questão envolve um mando para um item específico 
ou informação sobre o mesmo. Um adulto poderá selecionar itens 
comestíveis e, em um primeiro momento, perguntará para a criança 
“qual você quer?”. No segundo momento, o adulto apresentará a 
instrução “sua vez, pergunte para mim”. A Figura 14 apresenta um 
exemplo em que uma resposta independente é emitida e o caso em 
que uma correção com modelo ecoico é necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
apresenta um 
pedaço de 
biscoito e uma 
pipoca perto 
da criança e 
aguarda uma 
resposta por 
alguns segundos

A criança 
responde “qual 
você quer?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde 
“pipoca”

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico 
de correção 
“repita qual você 
quer?”

A criança 
responde “qual 
você quer?”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 14. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.

Quando.

Caso de mando por informação envolvendo tempo. Em 
primeiro lugar, um adulto poderá sinalizar para uma criança que 
um evento reforçador está para acontecer. Isso poderá favorecer uma 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador olha 
para a criança 
e diz “Está 
chegando a hora 
de irmos para o 
parque!”

A criança 
responde 
“quando nós 
vamos?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde 
“agora!”

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico 
de correção 
“repita quando 
nós vamos?”

A criança 
responde 
“quando nós 
vamos?”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 15. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.

operação motivadora para informação sobre a passagem do tempo. 
Inicialmente, o adulto poderá apresentar a instrução verbal “repita 
quando nós vamos?” e, após a criança repetir, reforça a resposta 
com acesso à informação sobre a partida (Sugestão de aplicação em 
situações naturais). A Figura 15 apresenta um exemplo em que uma 
resposta independente é emitida e o caso em que uma correção com 
modelo ecoico é necessária.

Como.

Inicialmente, o aplicador poderá demonstrar alguma 
atividade como a montagem de um brinquedo com várias peças 
e com valor reforçador para uma criança. O aplicador poderá em 
princípio apresentar a instrução verbal “repita como fez isso?” para 
a criança repetir e o reforçador consistirá em mostrar para criança 
como operar o brinquedo. A Figura 16 apresenta um exemplo em 
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que uma resposta independente é emitida e o caso em que uma 
correção com modelo ecoico é necessária.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador 
constroi uma 
pequena casa 
com blocos e 
aguarda uma 
resposta da 
criança por 
alguns segundos

A criança 
responde “como 
fez isso?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
faz uma nova 
demonstração 
sobre como a 
montagem é feita

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico de 
correção “repita 
como fez isso?”

A criança 
responde “como 
fez isso?

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 16. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita.

Por que.

Mando com perguntas sobre causas de comportamento ou 
eventos. O aplicador poderá realizar alguma ação na presença de 
uma criança (ex: abrir o compartimento de pilhas de um brinquedo 
movido a pilha). Inicialmente, o adulto poderá apresentar a instrução 
“repita por que você abriu?” para a criança repetir e, após isso, o 
adulto responderá “para trocar as pilhas”. A Figura 17 apresenta 
um exemplo em que uma resposta independente é emitida e o caso 
em que uma correção com modelo ecoico é necessária.
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo 
de situação 
com resposta 
independente

O aplicador abre 
o compartimento 
de pilhas de um 
brinquedo diante 
de uma criança e 
aguarda alguns 
segundos

A criança 
responde “por 
que você fez 
isso?”
(pergunta para o 
aplicador)

Como 
consequência, 
o aplicador 
responde “para 
trocar as pilhas”

Exemplo de 
situação com 
correção

Uma vez que a 
criança apresente 
uma resposta 
incorreta ou não 
responda em até 
3 ou 5 segundos, 
o aplicador 
apresenta o 
modelo ecoico de 
correção “repita 
por que você fez 
isso?”

A criança 
responde “por 
que você fez 
isso?”

Idealmente, 
o aplicador 
deveria 
redirecionar a 
criança de modo 
a apresentar 
uma resposta de 
outro programa 
que domina 
para ter acesso 
a reforçador 
de menor 
preferência

Figura 17. Exemplo de situação em que uma resposta independente de mando é 
apresentada e outra em que uma correção é feita. 
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Crianças, de um modo geral, engajam-se em comportamentos 
classificados pelos pais ou outros responsáveis como indesejáveis. 
Para ilustrar um caso, considere um episódio em que uma criança 
demonstra uma forte motivação por alguma coisa (ex: brinquedo) 
cujo acesso seria possível pela mediação de alguém. Uma vez que 
este não permite o acesso, isso pode implicar em vários efeitos sobre 
o comportamento da criança. Em primeiro lugar, ela pode mostrar-
se persistente em continuar tentando produzir o acesso ao que deseja 
(insistindo no pedir). Na medida que sua abordagem não se revela 
bem-sucedida, outros efeitos podem ser observados sobre o que faz. 
Podem ser identificadas mudanças nas topografias das respostas (ex: 
a entonação da voz da criança é modificada, ela está falando mais 
alto) e, depois, possíveis reações emocionais manifestadas na forma 
de choros e gritos extremamente indesejados. Dada a aversividade 
que as reações emocionais de frustração da criança comumente 
representam, para eliminar essas reações indesejadas, muitas vezes 
o responsável acaba cedendo e permite que a criança tenha acesso 
aquilo a que ela está sensível (o que ela quer). Ainda que essa 
abordagem possa implicar em um efeito imediato significativo para 
o responsável (pois as reações emocionais podem cessar logo após 
fazer o que a criança aparentemente deseja), efeitos indesejados são 
comumente identificados sobre as frequências de comportamentos 
no futuro. Ao longo do tempo e de outras oportunidades é comum 
identificar um aumento nas frequências de respostas de choro e 
gritos da criança sob controle de produzir o acesso a algo que deseja 
no momento. 

Uma vez que a função seja essa, em Análise do Comportamento 
supõe-se que os comportamentos indesejáveis da criança 
nesses casos são mantidos por reforçamento positivo imediato 
e que é mediado por outra pessoa. Para que os comportamentos 
indesejáveis possam ser modificados, é relevante analisar o contexto 
em que ocorrem e as variáveis / estímulos responsáveis por sua 
manutenção. No exemplo explicitado, a hipótese funcional é de que 
mediante circunstâncias em que a criança tem a necessidade de algo 
(privação) e, nesse ambiente, há outra pessoa (ex: um adulto) que 
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lhe sirva como mediador para o acesso ao que quer, ela (criança) 
aprende que deve apresentar respostas indesejadas (como as 
mencionadas) como condição para produzir o acesso ao que deseja. 
Assume-se que o entregar aquilo que a criança quer de forma 
contingente (como consequência) a certas respostas indesejadas 
(como choros e gritos) representa um reforçamento positivo no 
sentido que o efeito disso tende a ser o aumentar a probabilidade de 
que comportamentos semelhantes sejam emitidos no futuro. Esse 
tipo de avaliação funcional é absolutamente necessário para que 
medidas de intervenção sejam delineadas com o intuito de modificar 
as variáveis ambientais que evocam e mantêm os comportamentos 
vistos como indesejáveis. Muitas pessoas têm grande dificuldade em 
realizar avaliações funcionais, considerando que tendem a manter 
o discurso de que o problema se refere a algo da personalidade da 
criança ou que se trata de um problema da idade ou ainda que a 
criança tem um gênio forte. Embora seja uma tentativa de avaliação 
e tenha um mérito pelo esforço, é incompatível com a proposta de 
uma avaliação funcional. O caso ilustrado descreve um exemplo 
de comportamento problema mantido por reforçamento positivo, 
mas há vários outros casos de comportamentos indesejáveis em que 
se identificam outras relações de controle. Em se tratando de casos 
de crianças diagnosticadas com autismo, entre diversos casos de 
comportamentos indesejáveis que venham a apresentar, destacam-
se aqueles que envolvem estereotipias vocais ou motoras (excessos 
comportamentais), que podem desempenhar diversas funções 
e que são extremamente incompatíveis com a aprendizagem de 
habilidades importantes nos mais diversos ambientes em que a 
criança se insere (em casa, na escola, etc.). O objetivo do presente 
capítulo é o de apresentar a avaliação funcional como ferramenta 
importante para a compreensão das funções de comportamentos 
indesejados e norteadora de medidas de intervenção apropriadas 
para sua modificação e estabelecimento de outros comportamentos 
socialmente mais desejáveis. O próximo tópico versa sobre possíveis 
funções de comportamentos com base nos tipos de reforçadores que 
os mantêm.
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Avaliação Funcional de Comportamento Indesejável: Tipos de 
Reforçadores Responsáveis por sua Manutenção

Para o analista do comportamento, consequências ambientais 
operam na manutenção de comportamentos indesejáveis. Para 
a identificação dessas possíveis variáveis responsáveis por tais 
comportamentos, uma análise funcional é proposta. Por meio 
dela busca-se identificar possíveis fontes de reforçamento que 
controlam os comportamentos. Esta representa uma condição para 
que propostas de intervenção sejam delineadas visando produzir 
reduções nas frequências dos comportamentos. Quando uma análise 
funcional é finalizada, comportamentos mais desejados poderão 
ser estabelecidos pelo arranjo de novas contingências de reforço. 
Os possíveis tipos de reforçamento responsáveis pela manutenção 
de muitos comportamentos indesejados de crianças com autismo e 
quadros relacionados são os seguintes (Neef & Peterson, 2007).

Reforçamento positivo social mediado.

Neste caso, respostas indesejadas de crianças e mantidas 
por seu controle (de reforçadores positivos) podem ser aquelas 
que resultam em uma forma estabelecida de atenção imediata por 
parte de outra pessoa. A atenção diferencial do outro pode ser 
manifestada em situações em que olha para criança logo após as 
respostas indesejadas, revelando expressões faciais de surpresa, 
aplicando reprimendas ou ainda usando de alguma abordagem 
para tentar acalmar a criança. No caso de uma criança com autismo, 
que tenha grande dificuldade em comunicar-se com uso de 
palavras, padrões de respostas emocionais como choros, gritos ou 
ainda respostas agressivas em que a criança venha a bater, morder 
(entre outras respostas) outra pessoa ou ela própria podem estar 
entre as possíveis ações reforçadas por um mediador e muitas 
vezes se mantêm, considerando também que a criança em questão 
não possui um repertório para obter atenção de uma forma mais 
desejável. 
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Exemplo hipotético: João é uma criança autista com 5 anos 
de idade e tem grande dificuldade em se comunicar com uso de 
palavras. Em períodos mais específicos do dia em que seu pai se 
encontra em casa (como no período da noite em que o pai comumente 
assiste televisão), a criança engaja-se em comportamentos como 
gritar, bater ou morder o pai. Nesses momentos, o pai costuma 
aplicar algum tipo de reprimenda, diz para a criança não se 
comportar daquela forma e ainda realiza algum tipo de atividade. 
Uma vez que esse tipo de situação tende a se reproduzir com 
alta frequência, a hipótese funcional é de que a criança, nesses 
momentos, está bastante sensível às formas de atenção do pai e 
tais comportamentos passam a ser mantidos por essa relação. A 
criança, em outras palavras, aprende que ela deve engajar-se nos 
tipos de respostas mencionadas como forma de obter atenção do pai 
e oportunidades para atividades com ele. A Figura 1 representa um 
modelo de contingência em que uma resposta indesejada é mantida 
por reforçamento positivo social mediado.

Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de
Comportamento 
mantido por  
reforçamento 
positivo social

Pai da criança 
assitindo 
televisão na sala

A criança 
aproxima-se do 
pai e o morde

O Pai, como 
consequência, 
diz para a 
criança não bater 
e realiza alguma 
atividade lúdica 
com ela

Figura 1. Exemplo de comportamento mantido por reforçamento positivo social.

Reforçamento positivo tangível ou arbitrário e socialmente 
mediado.

Neste caso, destacam-se respostas da criança que venham a 
produzir o acesso a coisas ou atividades possivelmente desejadas 
(como, por exemplo, uma guloseima, um programa de televisão, 
um jogo de tablet ou computador). Uma vez que a criança engaje-
se em respostas potencialmente indesejadas, mas que produzem o 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de
Comportamento 
mantido por  
reforçamento 
positivo 
tangível ou 
arbitrário

A mãe não 
permite que a 
criança tenha 
acesso a uma 
guloseima de 
sua preferência

A criança 
apresenta 
reações 
emocionais com 
choro e gritos e 
morde a mãe

A mãe entrega a 
guloseima para a 
criança

Figura 2. Exemplo de comportamento mantido por reforçamento positivo 
arbitrário.

acesso aos tipos de reforçadores mencionados, costuma-se observar 
um efeito imediato de cessação das respostas indesejadas, mas as 
frequências das mesmas tendem a aumentar de forma significativa 
em outras oportunidades (situações semelhantes) em que a criança 
deseja algo, que requeira a mediação de outra pessoa para o acesso. 

Exemplo hipotético: Raul é uma criança com 6 anos de 
idade e, com frequência, solicita o acesso a itens ou atividades de 
preferência para sua mãe. Esta, por exemplo, não quer que Raul 
coma doces sempre que ele quiser, mas quando acontece de a mãe 
negar o acesso, Raul apresenta fortes reações emocionais com choro 
e gritos altos e, por vezes, tenta bater na mãe. Esta normalmente cede 
nesses momentos, entregando o doce para a criança. A mãe deseja 
modificar esses padrões, mas seu comportamento na relação com 
Raul (de permitir o acesso ao item ao qual está sensível e de forma 
contingente a respostas muito indesejadas da criança) mantém o que 
Raul faz de indesejado bastante fortalecido. A Figura 2 representa 
um modelo de contingência em que uma resposta indesejada é 
mantida por reforçamento positivo tangível socialmente mediado.

Reforçamento positivo automático.

As respostas problemáticas de uma criança com autismo, 
nesse caso, são mantidas por tipos de consequência que são 
produto direto do comportamento da criança. Como exemplo 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de
Comportamento 
mantido por  
reforçamento 
positivo 
automático

Criança dentro 
de uma sala 
com brinquedos 
e sem 
apresentação de 
demandas

A criança 
apresenta 
movimentos 
estereotipados 
com as mãos 
com alta 
frequência

As respostas 
são mantidas 
por estimulação 
sensorial que são 
produto direto 
do que a criança 
faz

Figura 3. Exemplo de comportamento mantido por reforçamento positivo 
automático.

destaca-se o comportamento de uma criança chupar o dedo, que 
muitas vezes pode ser mantido por um efeito de auto-estimulação 
sensorial (reforçamento positivo automático). Em casos como 
esse, o reforçamento que mantém o que a criança faz não requer 
mediação por outra pessoa, ele depende apenas da própria criança. 
Entre outros exemplos de comportamentos com esse tipo de 
controle, destacam-se os maneirismos ou estereotipias das crianças 
com autismo que podem ser estabelecidos com várias topografias, 
sendo elas tanto motoras (ex: movimentos de bater com as mãos) 
ou ainda vocalizações sem sentido ou repetições de palavras, 
aproximações de palavras ou frases com muita frequência. Esses 
tipos de comportamentos comumente acontecem em momentos em 
que a criança aparenta estar eufórica.

Exemplo hipotético: José tem 4 anos e diagnóstico de autismo. 
Em momentos em que nenhum tipo de demanda é apresentada 
sobre a criança e tem oportunidade de brincar com muitos 
brinquedos disponíveis em uma sala, observa-se que ele passa a 
maior parte do tempo fazendo movimentos de bater com as mãos 
com alta frequência e produzindo vocalizações. A hipótese é de que 
esses comportamentos são mantidos por reforçamento positivo 
automático. A Figura 3 representa um modelo de contingência que 
ilustra um comportamento mantido por reforçamento positivo 
automático.
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Reforçamento negativo social (fuga).

Reforçadores negativos são estímulos aversivos que 
fortalecem respostas que, quando emitidas, o removem ou o evitam. 
Para ilustrar sobre como isso acontece no cotidiano de uma pessoa, 
imagine que alguém, ao sair de casa para um compromisso, decide 
ir a pé até seu destino. No caminho começa a chover, a pessoa se 
molha e imediatamente busca abrigo. Ao encontrar abrigo, esse 
responder (fuga) é reforçado, pois a pessoa conseguiu remover a 
chuva como consequência (remoção do reforço negativo / estímulo 
aversivo, chuva). Em outros momentos da vida, ao atentar para 
pistas que estavam presentes na ocasião em que se molhou (Ex: 
nuvens carregadas), a pessoa sai de casa portando um guarda-
chuva (resposta de esquiva) que evita a chuva. A esquiva é outro 
tipo de resposta mantida por reforçamento negativo, pois, quando 
emitida, evita o contato com o mesmo. 

Comportamentos indesejáveis de crianças com autismo podem 
ser mantidos pela remoção de reforçadores negativos socialmente 
mediada. Isso costuma ser verdadeiro quando, por exemplo, um 
adulto está realizando alguma atividade em que a criança apresenta 
pistas de que a mesma é indesejada por ela (por exemplo, atividades 
da escola). Nesse tipo de contexto, a criança pode apresentar 
desde respostas agressivas, até respostas de autolesão ou também 
vocalizações fora de contexto, que possivelmente são reforçadas 
quando o adulto interrompe a atividade que estava fazendo (a 
atividade seria o reforçador negativo para a criança). 

Exemplo hipotético: Nícolas tem 5 anos e apresenta com 
frequência respostas que interferem na realização de uma tarefa da 
escola junto com seus pais ou mesmo em atividades conduzidas 
por um profissional em um momento de terapia. Essas respostas 
consistem, por exemplo, em vocalizações repetitivas, que impedem 
o adulto de seguir com a tarefa junto com a criança. Respostas 
agressivas (como morder ou beliscar) também acontecem com 
frequência sob as circunstâncias mencionadas. Nesses momentos, 
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Condição
Antecedente Resposta Consequência

Exemplo de
Comportamento 
mantido por  
reforçamento 
negativo social

Criança 
realizando 
uma atividade 
acadêmica 
possivelmente 
indesejada com 
um adulto

A criança morde 
e belisca o 
adulto

O adulto 
interrompe a 
atividade e libera 
a criança

Figura 4. Exemplo de comportamento mantido por reforçamento negativo social.

um adulto costuma dizer algo como “ok, parece que você não está 
no seu melhor momento para fazer essa atividade” e efetivamente 
interrompe a atividade, sem atentar que, com isso, a criança 
possivelmente conseguiu justamente aquilo que ela queria. Uma 
vez que isso aconteça, assume-se que os comportamentos são 
reforçados negativamente (sua emissão permite a remoção de um 
estímulo aversivo, que possivelmente seria a atividade do adulto). 
A Figura 4 representa um modelo de contingência que ilustra um 
comportamento mantido por reforçamento negativo social.

Reforçamento negativo automático.

Comportamentos mantidos por esse tipo de reforçamento são 
mais raros de acontecer. Neste caso, por exemplo, uma condição 
de desconforto físico representa uma operação motivadora que 
estabelece o valor reforçador do término do desconforto. 

Ex: Jeremias tem 8 anos e tem o diagnóstico de autismo. 
Costuma sofrer de problemas de infecção no ouvido direito, o que é 
bastante incômodo para ele (a estimulação produzida pela infecção 
é um reforçador negativo). Ao sentir o desconforto produzido pela 
infecção, constantemente bate com a mão com força no lado em 
que sente o incômodo e esse responder se mantém possivelmente 
porque produz algum tipo de alívio imediato do desconforto da 
infecção. A consequência do responder (remoção do reforçador 
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negativo pelo alívio imediato do desconforto da infecção) é produto 
direto do comportamento da criança. 

O próximo tópico trata sobre diferentes métodos para 
realização de avaliações funcionais.

Sobre a Importância da Compreensão da Avaliação Funcional 
para Modificação de Comportamentos Indesejados de Crianças 

A identificação da função de um comportamento problema 
é fundamental para o delineamento do tipo de intervenção mais 
apropriada para sua posterior modificação. Quaisquer tentativas 
de mudar o comportamento antes que a função do mesmo seja 
determinada podem ser muito problemáticas. Abordagens baseadas 
em punições podem ser eficazes no controle de um comportamento 
indesejado, pois o mesmo cessa imediatamente com a punição. 
Entretanto, tal efeito tende a ser apenas temporário e uma das 
objeções quanto ao uso de punições, por parte de analistas do 
comportamento, se deve a isso. Analistas do comportamento também 
não defendem o uso de punições na educação porque elas tendem a 
gerar subprodutos extremamente malévolos para os seres humanos. 
Punições tendem a gerar reações emocionais indesejadas naqueles 
que sofrem as punições e também uma tendência a fuga e esquiva 
da fonte de controle aversivo, incluindo a pessoa que faz uso desse 
tipo de controle, pois a própria pessoa é pareada / associada com 
a punição que aplica e pode se tornar também aversiva para quem 
é punido. Pensando em um caso como o de um adulto que pede 
para uma criança lavar as mãos antes de almoçar e ela apresenta 
reações indesejadas sob controle de não lavar as mãos, vamos supor 
que o adulto faça uso de alguma forma de punição como remover 
privilégios sob controle de eliminar as respostas indesejadas de 
birra. Embora a criança venha a seguir a instrução do adulto no 
futuro, sob controle de evitar a punição dele, essa abordagem não 
garante que a criança lavará as mãos na ausência do adulto, pois 
as condições que evocam a esquiva do lavar as mãos continuarão 
presentes na vida da criança e mesmo na ausência do adulto. Além 
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disso, o tipo de controle por punição que venha a ser utilizado com a 
criança, não controla possíveis reações emocionais encobertas dela, 
que são função da punição e esta poderá também gerar outros tipos 
de reações como agressão e destruição de propriedade. Na Análise 
do Comportamento Aplicada é proposto que, após a realização de 
avaliações funcionais para determinar possíveis funções de certos 
comportamentos indesejáveis, medidas de intervenção específicas 
para cada caso devem ser implementadas e devem envolver, de um 
modo geral, princípios baseados em reforçamento positivo e este é 
considerado o único tipo de controle do comportamento que é não 
coercitivo e que não resulta em efeitos malévolos para os indivíduos.

Existem vários métodos em Análise do Comportamento 
para a realização de avaliações funcionais: (a) avaliação funcional/
experimental; (b) avaliação descritiva; e (c) avaliação indireta. A 
seguir seguem algumas informações breves sobre cada método. 

Avaliação funcional/experimental.

Neste caso, a proposta é de programação de eventos 
antecedentes e consequentes separadamente a fim de que seus 
efeitos sobre o comportamento problema possam ser observados 
e medidos. As condições de manipulação de variáveis são: (a1) 
brincar livre, em que atividades de preferência e atenção são 
apresentadas. Demandas não são apresentadas e o comportamento 
problema é ignorado ou redirecionado de forma neutra. Se o 
comportamento problema persistir, supõe-se que o mesmo seja 
mantido por reforçamento automático. Esse é o caso que se aplica à 
análise de muitos dos comportamentos estereotipados de crianças 
com autismo; (a2) condição com atenção contingente, em que um 
avaliador apresenta uma forma de atenção de maneira contingente 
ao comportamento problema. A atenção é apresentada como 
reprimendas moderadas (ex: “não faça isso”). Se o comportamento 
problema persistir neste caso, pode-se supor que é mantido por 
reforçamento positivo socialmente mediado; (a3) condição com 
fuga contingente, na qual o avaliador apresenta demandas para 
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a criança de forma contínua. Caso o comportamento problema 
seja evocado, o avaliador imediatamente suspende as demandas. 
Uma vez que o comportamento problema persista nesta condição, 
pode-se supor que seja mantido pela eliminação de reforçamento 
negativo socialmente mediado; (a4) condição sozinho, na qual 
todos os materiais para tarefas e brincadeiras não estão disponíveis. 
Caso o comportamento problema ocorra, o mesmo é ignorado. Se o 
comportamento problema persistir, pode-se supor que seja mantido 
pelo não acesso a itens como brinquedos.

Avaliação descritiva funcional do comportamento.

Neste caso procede-se à avaliação direta do comportamento 
em condições naturais. Um tipo de análise descritiva recebe o 
nome de ABC (antecedente-resposta-consequência), que consiste 
no registro contínuo de respostas e outros eventos presentes no 
ambiente natural. Exemplos disso foram previamente apresentados 
pelas figuras do presente capítulo. Realiza-se o registro de eventos 
antecedentes e subsequentes, que podem operar no controle de 
respostas problemáticas. 

Avaliação comportamental funcional indireta.

Neste tipo de avaliação, realiza-se coleta de informações sobre 
comportamentos problema de crianças a partir de relatos de outras 
pessoas sobre os mesmos. Esse tipo de avaliação pode ser feita, 
por exemplo, por meio de entrevistas com os responsáveis pela 
criança. Com as entrevistas buscam-se informações sobre possíveis 
consequências mantenedoras de comportamentos indesejáveis; 
os períodos em que os comportamentos ocorrem, assim como 
seus contextos / ambientes; pessoas envolvidas; descrições sobre 
eventos antecedentes e sobre como as pessoas reagem às respostas 
indesejadas das crianças, entre outras informações. Um roteiro para 
avaliação indireta pode ser organizado com uma estrutura como a 
seguinte (Silvares & Gongora, 1998):
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1. Conte-me sobre os motivos da busca por atendimento 
psicológico para seu filho (a)?

2. O que a criança faz e o que vocês (pais) gostariam que deixasse 
de fazer?

3. Com que freqüência aquilo que a criança faz acontece e qual é 
a duração desse (s) comportamento (s)?

4. Como iniciou? (pessoas envolvidas, locais e horários).

5. O que acontece logo após os comportamentos indesejados da 
criança? 

6. O que vocês ou outros fazem / fizeram quando a criança se 
comporta da maneira mencionada? Apresente um exemplo.

7. O que vocês ou outros fazem / fizeram quando a criança não 
se comporta da maneira mencionada? Apresente um exemplo.

8. Quanto  tempo passou desde o início dos comportamentos e 
a busca por terapia?

9. O que percebem de bom e ruim quando a criança se comporta 
da maneira mencionada?

10. O que vocês consideram positivo na criança ?

11. Como vocês reagem diante de comportamentos positivos? 

12. O que a criança não faz e gostariam que fizesse? 

13. Descrevam como é a relação de vocês com a criança

14. Com que frequência passam tempo juntos e qual é a duração 
dos episódios (em que ficam juntos)? 
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15. Como vocês percebem a criança na interação com vocês?

Estratégias de Intervenção para o Manejo de Comportamentos 
Indesejáveis 

Três propostas de intervenção para a modificação dos tipos 
de comportamentos apresentados são discutidas a seguir: 1) 
mudança nas variáveis antecedentes ao responder; 2) mudanças nas 
variáveis subsequentes (consequências) ao responder; 3) ensino de 
comportamentos alternativos.

Mudança nas variáveis antecedentes ao responder.

Tal possibilidade de intervenção pode ser delineada pela 
manipulação de uma operação motivadora (OM) ou estímulo 
discriminativo (Sd) que evoca respostas indesejadas. Suponha 
que uma determinada criança costuma comer doces ou outras 
guloseimas pelas quais apresenta forte motivação e que isso tende 
a acontecer com frequência antes do horário do almoço. Se o 
adulto responsável pela criança nega o acesso ao que ela quer, a 
mesma chega a apresentar reações emocionais fortes como birras 
e, por vezes, o adulto acaba permitindo que a criança coma as 
guloseimas. Neste caso, o comportamento problema é mantido pelo 
reforçamento positivo (guloseimas) mediado pelo adulto. Durante 
o almoço, a criança não quer comer e se o adulto insiste um pouco, 
respostas de birra novamente acontecem. Desta vez elas estão sob 
controle de fuga do próprio almoço com o adulto, pois a criança se 
recusa a comer. Se a criança é liberada, o comportamento é reforçado 
negativamente. A proposta de modificação de variáveis antecedentes 
poderia consistir em não manter guloseimas em casa, pois assim o 
adulto elimina estímulos discriminativos (guloseimas) que evocam 
respostas indesejadas da criança e que no passado produziram o 
acesso às guloseimas pela mediação do adulto. Uma vez que estará 
relativamente privada de alimento no momento do almoço e na 
medida que o adulto ofereça alguns alimentos que estejam entre 
os mais preferidos pela criança, estará possivelmente manipulando 
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operações motivadoras que aumentarão a probabilidade de que a 
criança aceite tais alimentos no momento do almoço e conforme 
desejado pelo adulto. 

Outro exemplo poderia ser o caso de uma criança que 
apresenta reações indesejadas de birra quando o adulto solicita à 
mesma que lave as mãos na pia antes de ir almoçar. Suponha que 
tal demanda historicamente evocou / evoca as reações indesejadas 
e que as mesmas são ocasionalmente reforçadas, pois o adulto 
por vezes permite que a criança não lave as mãos (a criança 
evita o reforço negativo). Uma vez que a visão da torneira possa 
representar um estímulo discriminativo que evoca as respostas 
problemáticas da criança, uma alternativa para o adulto prevenir 
as reações indesejadas poderia ser pela mudança no estímulo 
discriminativo, na medida que, por exemplo, oferecesse um pouco 
de álcool em gel com o qual a criança pudesse realizar a limpeza das 
mãos. Uma vez que essa abordagem evitasse as reações indesejadas, 
o adulto passaria a ter controle sobre as mesmas possivelmente não 
ocorrerem. 

Mudanças nas variáveis subsequentes ao responder 
(consequências).

Já foi discutido que muitas respostas indesejadas de crianças 
podem ser mantidas por reforçamento positivo social e reforçamento 
negativo social. Para o tratamento de tais respostas mantidas por 
ambos os tipos de reforçamento, uma estratégia que pode ser 
utilizada recebe o nome de extinção. O procedimento consiste no 
adulto não apresentar qualquer tipo de atenção diferencial para 
as respostas indesejadas da criança. É importante esclarecer que 
esse tipo de procedimento requer bastante consistência para sua 
aplicação, pois, durante a extinção, a criança pode variar suas 
respostas no sentido de apresentar reações emocionais mais fortes e, 
se o adulto der alguma atenção a isso, correrá o risco de fortalecer as 
mesmas. Na medida que o adulto não apresente qualquer atenção 
diferencial ao problema, mesmo que a criança varie suas respostas 



com reações emocionais mais intensas, tenderá a acalmar-se com o 
tempo. Na medida que isso acontece, é necessário que se proceda 
a algum tipo de redirecionamento. Se as reações indesejadas são 
mantidas por um reforçador positivo (ex: brinquedo), o adulto 
pode, após a extinção, redirecionar a criança para que tenha o acesso 
ao brinquedo caso responda calmamente. Se o acesso ao brinquedo 
no momento não for desejado pelo adulto, este pode, por exemplo, 
redirecionar a criança para outra atividade de seu interesse e para 
qual ela receba atenção diferencial positiva por parte do adulto. 
Com isso, o objetivo seria mudar o foco de atenção da criança. Por 
outro lado, caso as reações emocionais indesejadas da criança sejam 
mantidas por reforçamento negativo (ex: cessação de uma atividade 
indesejada pela criança como, por exemplo, uma determinada tarefa 
da escola), o adulto poderia, após a extinção do comportamento 
problema, substituir temporariamente a atividade indesejada 
pela criança por outra mais desejada e mais fácil para ela. Com o 
tempo, o adulto poderá gradualmente inserir a atividade original 
novamente, intercalando períodos da atividade menos desejada 
com períodos de uma atividade mais desejada pela criança. Sugere-
se que o tempo com atividade menos desejada seja gradualmente 
aumentado enquanto o tempo com a atividade mais desejada 
seja mantido constante. Com esse tipo de abordagem, espera-se 
que, ao longo do tempo e de muitas oportunidades, as atividades 
originalmente menos desejadas pela criança passem a se tornar mais 
significativas para ela e assim assume-se que seu comportamento 
passará a ocorrer sob controle de relações / contingências mais 
naturais. 

Ensino de comportamentos alternativos.

Algumas informações presentes nos tópicos anteriores servem 
para o presente tópico. No caso em que uma criança apresenta 
reações emocionais indesejadas quando um adulto solicita para a 
mesma que lave as mãos na pia antes de almoçar (o comportamento 
problema é mantido pelo evitar reforçamento negativo, o lavar as 
mãos na pia), um comportamento alternativo pode ser evocado 
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quando o adulto permite que a criança limpe as mãos com álcool 
em gel. Na medida em que a adesão da criança seja maior com essa 
nova abordagem, esse representa um comportamento alternativo 
que previne certas reações emocionais indesejadas pelo adulto. 
Caso semelhante acontece quando a criança está realizando uma 
determinada atividade escolar com o adulto (ex: tarefa de cópia com 
uso de lápis e tal habilidade ainda está em fase de desenvolvimento 
no repertório da criança), pois a mesma pode apresentar reações 
emocionais indesejadas e com função de fuga da tarefa. Neste caso, 
uma vez que o adulto proponha a realização de outra atividade 
(após a conclusão de extinção de respostas indesejadas da criança) 
mais simples e que a criança já domina (ex: realizar tarefa de cópia 
de sílabas e palavras com alfabeto móvel com letras de madeiras), 
tenderá a prevenir as reações emocionais indesejadas. O ensino 
de comportamentos alternativos é importante também para o 
tratamento de comportamentos repetitivos, que normalmente são 
mantidos por um efeito reforçador automático (mas também são 
manifestados em situações em que servem a função de interromper 
uma atividade indesejada). Um adulto pode, por exemplo, 
interromper os maneirismos de uma criança (ex: movimentos de 
bater com as mãos e / ou vocalizações presentes) e fazer uso de 
estratégias de redirecionamento para outras atividades (Ahearn, 
Clark, MacDonald & Chung, 2007; Ahrens, Lerman, Kodak, 
Worsdell & Keegan, 2011; Cassella, Sidener, Sidener & Progar, 2011; 
Colón, Ahearn, Clark & Masalsky, 2012). Se a criança apresenta 
movimentos motores estereotipados, por exemplo, o adulto pode 
interromper tais movimentos fisicamente e de forma suave em 
primeiro lugar. Logo em seguida, deve redirecionar a criança 
apresentando estímulos que evoquem respostas rápidas e precisas 
por parte dela. 

Mesmo que a criança não responda imediatamente às 
instruções, o adulto pode apresentar modelo de ajuda física para 
isso. Por exemplo, no momento em que uma dada criança está 
realizando uma tarefa possivelmente indesejada com um adulto ou 
no momento em que ela está relativamente livre, sem que demandas 
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sejam apresentadas para ela, ela apresenta respostas estereotipadas 
motoras (como, por exemplo, movimentos de bater com as mãos). 
Ao interromper os movimentos fisicamente, o adulto apresenta 
instruções simples e para as quais a crianças tenha condições de 
responder. Ele, por exemplo, descreve instruções verbais como 
“levante as mãos”, “toque a barriga”, “toque o nariz” e, caso a 
criança não responda às mesmas (mais provavelmente por se 
recusar), o adulto depois de 2 segundos desde a apresentação de 
cada instrução, delicadamente orienta a criança fisicamente para 
que realize cada ação descrita nas instruções. O adulto mantém-se 
apresentando as instruções até que a criança responda a três delas 
de forma consecutiva e livre de pistas de ajuda. Imediatamene 
após isso, o adulto redireciona a criança para a realização de outra 
atividade. Uma vez que isso seja possível, poderá facilitar com 
que a criança se mantenha sob controle da tarefa para a qual foi 
redirecionada e estará recebendo atenção diferencial e outros 
tipos de reforçamento que tornem as respostas estereotipadas 
problemáticas menos prováveis.  É válido destacar que, quando 
as respostas repetitivas da criança são vocais (ex: vocalizações sem 
sentido ou apresentações repetidas de palavras, aproximações 
de palavras ou frases fora do contexto de uma atividade que está 
sendo realizada com a criança), a melhor estratégia para quebrar 
/ interromper tais respostas poderia ser produzir uma resposta de 
observação da criança para o adulto (este, por exemplo, faz com 
que a criança olhe, gentilmente posicionando sua cabeça na direção 
dele, o adulto) e, em seguida, o adulto evoca respostas intraverbais 
a partir de perguntas simples que a criança possa responder sem 
muita dificuldade (ex: “qual é o seu nome?”, “onde você estuda?”, 
“qual é o nome de sua mãe?”, etc.) e, no momento em que a criança 
tiver respondido a três perguntas sucessivas e livres de pistas de 
ajuda (modelos ecoicos de correção), o adulto poderá redirecionar 
a criança para outra atividade para a qual receba atenção e outros 
reforçadores. É importante destacar que se, para ambos os casos 
das estereotipias motoras e vocais, a criança novamente apresentar 
os comportamentos indesejados de antes, o mesmo procedimento 
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deverá ser repetido. É importante, no entanto, que se tenha certeza 
de que a atividade para a qual a criança será redirecionada, no 
momento em que isso for possível, será significativa, de modo 
que isso favorecerá maior adesão da criança ao redirecionamento 
e possivelmente diminuirá a probabilidade de comportamentos 
indesejáveis. 

Esse capítulo descreveu sobre a importância da avaliação 
funcional como ferramenta norteadora de tratamentos mais eficazes 
de comportamentos indesejados com base nas funções dos mesmos. 
A identificação dos tipos de reforçadores (apresentados ao longo 
deste capítulo) responsáveis pela manutenção dos comportamentos 
é fundamental para sua posterior modificação, pois, uma vez 
que a função seja determinada, pode-se fazer uso de medida de 
intervenção específica e apropriada de acordo com a função. 
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O autismo é caracterizado por três deficiências centrais. Um 
indivíduo com autismo tende a apresentar uma expressiva deficiência 
na comunicação, envolvendo padrões de linguagem repetitiva, 
atraso no desenvolvimento de linguagem ou mesmo ausência total 
de linguagem; observa-se também grande dificuldade em interações 
sociais e isso pode ser constatado pelo contato visual pobre com os 
outros, deficiência nas relações sociais ou brincar social com os pares 
e baixa reciprocidade emocional; por fim, indivíduos com autismo 
tendem a apresentar padrões de comportamentos repetitivos, 
estereotipados e atividades ou interesses restritos  (Kodak & Laura, 
2011). É importante destacar que, em função das deficiências 
mencionadas, muitos perdem oportunidades de aprendizagem de 
habilidades socialmente relevantes e as mesmas usualmente não 
são aprendidas por meio de métodos convencionais ou de forma 
incidental. Procedimentos especiais para o ensino de habilidades 
(no que se refere ao uso de linguagem de forma funcional, brincar de 
forma funcional e realizar atividades de rotina, como tomar banho e 
vestir-se) são necessários a fim de que novos padrões desejados de 
funcionamento em sociedade sejam estabelecidos.

A literatura da Análise do Comportamento relaciona diversas 
pesquisas que foram feitas com o intuito de ensinar a realização 
de atividades de rotina de casa e de trabalho para indivíduos com 
autismo e outros casos com desenvolvimento atípico. Nesses estudos, 
procedimentos com manipulação de pistas foram delineados 
visando a independência no realizar diversas tarefas. Connins 
(1979) investigou os efeitos de um procedimento de auto-registro 
combinado com pistas de fotos organizadas sequencialmente sobre 
a realização de tarefas e forma independente por parte de quatro 
adultos com retardo mental. Martin, Rusch, James, Decker e Trtol 
(1982) objetivaram o estabelecimento de autocontrole na realização 
de refeições complexas por indivíduos com retardo mental de leve a 
moderado.  Wacker e Berg (1983) mediram os efeitos do uso de pistas 
de fotos sobre a aquisição, generalização e manutenção de tarefas 
vocacionais complexas com cinco adolescentes com retardo mental 
de moderado a severo. Frank, Wacker, Berg e McMahon (1985) 
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fizeram uso de pistas de fotos com o propósito de ensinar cinco 
estudantes com retardo mental a acessar e finalizar um programa 
de computador. Wacker, Berg, Berrie e Swatta (1985) fizeram uso 
de um pacote com pistas de foto, visando o ensino de tarefas 
vocacionais complexas ou tarefas do cotidiano. MacDuff, Krantz e 
McClannahan (1993) fizeram uso de um procedimento de ensino 
de esquemas de atividades com pistas de fotos em quatro crianças 
com autismo. Pierce e Schreibman (1994) mediram a eficácia de um 
sistema de autogerenciamento com uso de fotos sobre aprendizagem 
de habilidades do cotidiano de três crianças com autismo. Phillips e 
Vollmer (2012) mediram o controle de estímulos por pistas de fotos 
em quatro crianças de 3 anos com desenvolvimento atípico. 

Uma descrição mais detalhada sobre a pesquisa de Phillips e 
Vollmer (2012) é relevante, pois o modelo que utilizamos em nossa 
prática para o ensino de atividades da vida diária para crianças com 
autismo é semelhante. A pesquisa de Phillips e Vollmer avaliou o 
seguir instruções sob controle de pistas visuais (fotos) em quatro 
conjuntos de tarefas (sendo cinco passos por conjunto). Respostas 
de generalização foram medidas ao longo do estudo e foram 
manipuladas sequências de pistas visuais. Conjuntos de brinquedos 
com várias partes foram manipulados: 1) fazenda de brinquedo 
(com fazenda, cavalo, estábulo, entre outros); 2) alimentos de 
plástico (prato, tábua para cortar, faca, morango, cebola, laranja, 
ervilhas); 3) casa de boneca (casa com mobília, boneca, cachorro, 
gato); 4) mesa de refeições (prato, copo, banana de plástico).  Cada 
um dos conjuntos de brinquedos podia ser organizado com uma 
sequência de passos a serem cumpridos por uma dada criança. Os 
passos eram organizados com fotos, cujas imagens representavam 
o que a criança deveria fazer. Os passos expressos pelas fotos eram 
relativamente independentes entre si, de modo que os mesmos 
poderiam ser organizados com diferentes ordens. As fotos eram 
organizadas nas páginas laminadas de uma pasta catálogo pequena, 
que era organizada como guia de uma sequência de passos que 
uma criança deveria realizar com cada conjunto com brinquedos. A 
última página da pasta continha a informação “acabou!” impressa. 
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Inicialmente Phillips e Vollmer (2012) ensinaram cada criança 
a virar as páginas da pasta catálogo. Após isso, quando as crianças 
passaram pela tarefa de ensino da manipulação de cada conjunto de 
brinquedos e seus passos, uma resposta independente (correta) era 
definida pelo abrir o catálogo na primeira página, visualizar a ação 
expressa na imagem (ex: uma foto representa uma mão conduzindo 
um cavalo de brinquedo para dentro do estábulo) e realizar a ação 
com os brinquedos que ficavam à disposição da criança diante de 
uma mesa. Caso a criança não seguisse o que estava representado 
na foto, pistas de ajuda eram manipuladas. Um primeiro nível 
de ajuda (1) era uma instrução genérica que servia a função de 
colocar a criança sob controle da foto na tentativa de evocar uma 
resposta (ex: o experimentador dizia “faça o que está na foto”); se 
essa ajuda não fosse o bastante, o experimentador (2) apresentava 
uma pista vocal por meio da qual especificava a ação a ser realizada 
pela criança (ex: “mova o cavalo para dentro do estábulo”); se 
isso não bastasse, o experimentador (3) apresentava alguma ajuda 
gestual, apontando para os itens necessários para a realização do 
passo (ex: apontava para o cavalo e para o estábulo);  se isso não 
fosse suficiente, o experimentador (4) apresentava a pista vocal 
específica e também apontava para os brinquedos com os quais a 
ação teria que ser realizada (ex: ao mesmo tempo em que apresenta 
a instrução específica, apontava para o cavalo e para o estábulo); 
por fim, se a pista anterior também não servisse como correção, o 
experimentador apresentava um modelo de ajuda física completa, 
guiando a criança fisicamente para a realização da tarefa. Esse 
modelo de trabalho com os vários níveis de ajuda, se necessários, 
era utilizado sempre que uma tarefa de ensino era programada. 

O delineamento da pesquisa de Phillips e Vollmer (2012) 
envolveu uma linha de base múltipla através de conjuntos de 
brinquedos e os pré-requisitos para as tarefas do estudo foram 
(1) a criança conseguir emparelhar fotos dos brinquedos com os 
próprios brinquedos e o inverso disso (o teste era feito por meio de 
tarefa de emparelhamento ao modelo e, se necessário, a habilidade 
era ensinada) e (2) a criança deveria conseguir emparelhar cada 
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brinquedo ou item dos conjuntos com os modelos de seus nomes 
na forma oral (o teste também era feito por emparelhamento ao 
modelo e, caso necessário, a habilidade era ensinada). As condições 
da pesquisa foram; 1) linha de base (condição de avaliação para 
determinar o que cada criança já sabia e o que não sabia); 2) avaliação 
da instrução genérica (condição de teste apenas da instrução “faça o 
que está na foto”); 3) treino (condição de ensino com consequência 
diferencial / reforçamento para respostas independentes e 
manipulação das pistas já mencionadas quando houvesse resposta 
incorreta); 4) sondas com novas sequências; 5) treino com única 
instrução (apenas duas páginas na pasta). Como resultado, os 
desempenhos independentes de ajuda foram estabelecidos com 
o tempo e de forma independente de sequência (o controle do 
responder foi mantido pelas fotos) e houve generalização parcial 
para novos conjuntos após o ensino (de um a três conjuntos). 

Sugestão de Protocolo de Intervenção

O modelo de Phillips e Vollmer (2012) pode ser adaptado 
para realização de diferentes rotinas da vida diária por parte de 
indivíduos com dificuldade na execução das mesmas. Os modelos 
atrasados de ajuda para a realização de diversos passos de cada 
rotina são importantes para que os indivíduos se tornem cada 
vez mais independentes ao longo do tempo. A sugestão de uso de 
pistas de fotos como variável que evoque a realização de passos é 
importante para que os indivíduos se tornem mais independentes 
da presença de outra pessoa. Como sugestão de protocolo de 
ensino, apresentamos três tipos de rotinas, sendo cada uma com 
uma sequência de passos que o indivíduo deve realizar (1 - uso do 
banheiro; 2 - lavar a louça; 3 - escovar os dentes). Embora estejamos 
sugerindo os possíveis passos a seguir para a realização das rotinas 
mencionadas como sugestão de intervenção, outras rotinas poderão 
ser propostas e ensinadas com base na mesma metodologia. Para 
cada exemplo de rotina, os passos são expressos por letras e alguns 
deles são relativamente independentes entre si, de modo que 
diferentes sequências de passos podem ser ensinadas para sua 
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realização. O ensino de sequências diferentes e manipulação de fotos 
como pistas que evoquem a realização de passos, pode favorecer 
a aprendizagem do responder sob controle de ações especificadas 
pelas fotos. 

Tipos de Rotinas 

Uso do banheiro (passos).

A - ir para o banheiro; B - levantar a tampa do vaso; C - fechar 
a tampa do vaso; D - dar a descarga; E - molhar as mãos na pia; F 
- colocar sabão nas mãos; G - lavar as mãos; H - enxugar as mãos.

Lavar a louça (passos).

A - pegar o prato; B - colocar o prato dentro da pia; C - pegar 
o copo; D - colocar o copo dentro da pia; E - pegar a colher; F - 
colocar a colher dentro da pia; G - abrir torneira; H - pegar esponja; 
I - enxaguar a esponja; J - passar o sabão na esponja; L - esfregar a 
esponja no prato; M - enxaguar o prato; N - enxugar o prato; O - 
guardar o prato; P - esfregar esponja no copo; Q - enxaguar o copo; 
R - enxugar o copo; S - guardar o copo; T - esfregar esponja na colher; 
U - enxaguar colher; V - enxugar colher; X - guardar a colher.

Escovar os dentes (passos).

A - ir ao banheiro; B - pegar a escova; C - enxaguar a escova; 
D - pegar a pasta; E - abrir a pasta; F - colocar a pasta na escova; G - 
colocar a tampa na pasta; H - escovar os dentes; I - enxaguar a boca; 
J - pegar a toalha; L - enxugar a boca; M - guardar a toalha. 

Etapas do Procedimento 

Em primeiro lugar, o aplicador deverá tirar fotos que ilustrem 
as ações dos passos de cada rotina proposta. Em seguida deverá 
avaliar e, se necessário, ensinar habilidades pré-requisito em 
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que a criança deverá (1) emparelhar as fotos dos objetos de cada 
rotina aos seus objetos correspondentes e vice-versa. O aplicador 
também (2) avaliará e, se necessário, ensinará o emparelhamento 
das fotos e objetos aos seus modelos apresentados na forma oral. 
Uma vez que essas habilidades estejam presentes no repertório da 
criança, o aplicador deverá (3) ensinar a manipulação de uma pasta 
catálogo com folhas laminadas. A última folha laminada conterá a 
informação “fim!” e, após leitura desta mensagem ou reprodução 
de um modelo ecoico do aplicador, a criança poderá ser liberada 
para um intervalo. Durante o ensino do tocar na pasta catálogo e do 
virar as páginas, o aplicador poderá, quando necessário, fornecer 
modelos de ajuda gestual e física como correção para a criança. 
Quando a criança conseguir finalizar o abrir e virar todas as páginas 
da pasta catálogo por duas vezes consecutivas, a habilidade poderá 
ser considerada aprendida e a próxima etapa do procedimento 
entrará em vigor. 

A etapa seguinte (4) deverá envolver a avaliação da execução 
dos passos de cada rotina proposta separadamente. Cada rotina 
poderá ser avaliada mais do que uma vez. Para a avaliação de cada, 
as fotos que representam seus passos deverão estar dentro das 
folhas laminadas (uma foto por folha). Cada foto representando um 
passo ou ação a ser realizada representará uma tentativa. Respostas 
independentes (de reproduzir corretamente o que está representado 
na foto) não deverão envolver consequências diferenciais e serão 
registradas com sinal +. Respostas incorretas não serão corrigidas 
e serão registradas com sinal -. Após a avaliação de cada rotina em 
separado, o ensino (5) poderá ser programado para uma das rotinas 
e as avaliações das demais poderão continuar (sugestão de utilização 
de um delineamento de linha de base múltipla). Na medida em 
que um número cada vez maior de respostas independentes seja 
alcançado com a rotina que estiver sendo ensinada, a variável 
independente de ensino (reforçamento e pistas de correção) poderá 
ser introduzida para o ensino da rotina seguinte e o mesmo poderá 
ser feito com a última rotina posteriormente. Na medida que seja 
identificado que o desempenho melhora substancialmente nas 
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tarefas em que o ensino é aplicado, enquanto o desempenho nas 
demais tarefas não ensinadas permanece inalterado, sugere-se que 
a evolução na tarefa de ensino é função das variáveis manipuladas 
para o ensino.

Uma tentativa de ensino é caracterizada pelo seguinte: 
no passo de uma rotina (ex: representando a ação de colocar um 
pouco de pasta de dente em uma escova de dentes), uma resposta 
independente será definida pelo realizar a ação expressa na foto e, se 
isto acontecer em até 5 segundos que a criança terá para responder 
desde a visualização da foto, o aplicador poderá elogiá-la. Caso a 
criança emita uma resposta incorreta ou não responda dentro do 
período que tem, o aplicador manipulará um primeiro nível de ajuda 
(1) em que apresentará uma instrução verbal genérica (“faça o que 
está na foto”); caso esta não funcione, (2) apresentará um modelo 
de ajuda com instrução específica da ação que a criança precisará 
realizar (“coloque pasta na escova de dentes”); caso essa instrução 
não seja o bastante, (3) apontará para os objetos com os quais a ação 
deverá ser realizada como pista gestual; se esta não for o bastante, 
(4) apresentará o modelo de instrução específica e também ajuda 
gestual, apontando para os objetos com os quais a ação deverá ser 
realizada; finalmente, se esta abordagem também não funcionar, o 
aplicador apresentará modelo de correção com ajuda física total. 
Esta metodologia deverá ser utilizada nas tentativas de ensino de 
um modo geral e é esperado que a criança, com o tempo, responda 
sob controle unicamente das fotos. 

Na medida que a criança for se tornando independente no 
realizar os passos das várias rotinas, atingindo 100% de respostas 
independentes, o programa poderá ser atualizado, de modo que a 
ordem dos passos poderá ser manipulada. Esta será uma maneira 
de medir se o responder correto se mantém sob controle das fotos 
ou de um efeito de sequência. Além disso, com o tempo, o aplicador 
deverá esvanecer sua presença, de modo que as fotos passem a ser 
condição suficiente para que uma dada criança realize as rotinas 
propostas, sem depender da presença de alguém. Além disso, na 
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medida que a criança se torna fluente no realizar as tarefas com as 
fotos, uma nova meta a ser estabelecida poderá ser a de remover 
as mesmas sob controle de a criança tornar-se independente das 
próprias fotos também. É esperado que a presente proposta de 
procedimento favoreça a aprendizagem do realizar de forma 
independente diversas atividades de rotina que fazem parte das 
vidas das pessoas. É crucial que indivíduos com desenvolvimento 
atípico sejam beneficiados com procedimentos eficazes para o 
ensino dessas e de outras habilidades importantes para seu melhor 
funcionamento em sociedade.
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No trabalho com crianças com autismo e outros casos de 
atraso de linguagem, realizamos um registro sistemático das 
respostas que elas apresentam nos mais diversos programas que 
fazem parte do “currículo individualizado da criança”. Em nossa 
prática, para cada atendimento, uma folha de registro de dados é 
utilizada para registro de respostas de uma criança por programa. 
Desta maneira conseguimos realizar um mapeamento de todos os 
progressos alcançados e, a partir disso, atualizamos cada programa 
com estabelecimento de novas metas e seguindo critérios arbitrários 
para isso (Greer & Ross, 2008). Por exemplo, em um programa básico 
de imitação de ações motoras com 20 tentativas e dois modelos 
de ações diferentes apresentados de forma aleatória ao longo das 
tentativas (como, por exemplo, bater palmas e levantar as mãos), 
se em um bloco de tentativas, a criança atinge 100% de respostas 
independentes ou então 90% em dois blocos, consideramos que 
nosso critério foi alcançado e, na próxima vez em que o programa 
for aplicado, adicionamos mais um modelo de ação para imitação 
(três no total). Cada vez que o critério é cumprido, aumentamos 
nossa exigência por meio da inclusão de mais um modelo de ação. 
Esse tipo de critério é utilizado sistematicamente em todos os 
programas do currículo da criança. De um modo geral, uma resposta 
independente é registrada com o sinal + e uma resposta incorreta é 
registrada com sinal -. A Figura 1 representa um modelo de folha de 
registro com uma relação de programas realizados com uma dada 
criança. A Figura 2 representa o mesmo modelo de folha de registro 
com dados hipotéticos referentes a um dia de atendimento de uma 
criança X, que será objeto de análise no presente capítulo.
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Figura 1. Modelo de folha de registro.
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Figura 2. Modelo de folha de registro com dados.
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A Figura 1 representa o modelo de folha de registro de dados 
que utilizamos nos atendimentos. Para cada programa, costumamos 
trabalhar com 20 tentativas ou oportunidades para responder. 
A primeira coluna da folha de registro apresenta cada uma das 
tentativas (de 1 a 20) e uma relação com programas possíveis está 
localizada na última coluna da folha. A Figura 2 representa um 
modelo de como a folha de registro pode ser utilizada.  Nas colunas 
que seguem a primeira onde estão discriminadas 20 tentativas, o 
aplicador pode fazer a identificação de cada programa que realizar 
no topo de cada coluna. Cada número discriminado no início de cada 
uma dessas colunas representa um programa diferente do currículo 
de uma possível criança. Em cada uma dessas colunas, o aplicador 
adiciona ao segundo quadrado uma informação que representa 
uma característica atual de um programa da criança. Por exemplo, 
na segunda coluna após a coluna de tentativas, há o número 1 no 
primeiro quadrado e que corresponde ao programa com o nome 
“senta bonito”, que é utilizado no ensino de uma habilidade básica 
para desenvolvimento da atenção ao terapeuta. A informação 2s, 
que aparece no segundo quadrado da coluna desse programa, 
significa 2 segundos. Em outras palavras, pelas características 
desse programa e que foram previamente explicitadas, esse tempo 
representa o tempo que a criança precisa manter-se sentada e 
com postura ereta a cada tentativa em que o aplicador apresenta 
a instrução e o modelo não verbal da ação a ser realizada. Vale 
ainda destacar que, na última coluna com a relação dos programas 
do currículo da criança, identifica-se o resultado da avaliação de 
preferência por reforçadores arbitrários que serão utilizados ao 
longo de um atendimento. A relação de reforçadores (números de 1 
a 6) descreve uma ordem de preferência, sendo aquele representado 
pelo número 1 o mais preferido e o representado pelo número 6, o 
menos preferido. 

Reitera-se que reforçadores arbitrários como os mencionados 
no modelo de folha de registro com dados, são importantes 
para que se garanta que a criança se mantenha motivada em 
responder aos programas de um modo geral. Entretanto, destaca-
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se novamente que o propósito do trabalho não é de que a criança 
se torne dependente dos mesmos para responder. Estímulos sociais 
como elogios e outras formas de atenção são consistentemente 
utilizados de forma apropriada ao longo dos atendimentos e são 
constantemente pareados com os reforçadores mais arbitrários a 
fim de que as relações com a criança progressivamente passem a 
ser mantidas por contingências mais naturais. Na medida que o 
vínculo com o terapeuta vai sendo fortalecido, tende-se a identificar 
uma maior motivação por parte da criança em manter a interação 
e aprender de forma mais natural. Uma vez que isso aconteça é 
esperado que novos padrões de aprendizagem (mais naturais) se 
generalizem para outros contextos e com outras pessoas que fazem 
parte da vida da criança.

É possível identificar ainda na coluna do programa “senta 
bonito”, sinais de +, + circulados, AP e AT, que dizem respeito às 
respostas da criança ao longo das tentativas do programa. Cada um 
desses símbolos representa algo específico. Cada sinal + significa 
que uma resposta independente (ou correta) de ajuda ou pista foi 
emitida (nas condições de ensino nos programas de um modo geral, 
respostas independentes são diferencialmente reforçadas). O sinal + 
circulado significa que uma resposta independente foi emitida, mas, 
além disso, a criança repetiu a instrução do aplicador do programa. 
Esse tipo de representação é importante, ainda que a imitação 
vocal não seja o objetivo do programa em si, pois serve como uma 
medida de que a criança está apresentando respostas ecoicas com 
maior frequência e que são importantes para o estabelecimento e 
manutenção de operantes verbais primários (função de falante). 
Isso é especialmente crítico no caso de crianças que apresentam 
maior deficiência na habilidade de imitação vocal. As respostas 
representadas por AP (ajuda parcial) são consideradas incorretas e 
um modelo de ajuda parcial ou leve é administrado como correção 
(Ex: o aplicador apresenta a instrução “senta bonito” e se, em 3 
ou 5 segundos que a criança tem para responder, não responde 
ou realiza algo não relacionado à tarefa, o aplicador utiliza de um 
modelo de ajuda como dar um leve toque como pista para que a 
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criança se corrija). Respostas com a representação AT (ajuda total) 
são respostas incorretas e, para a correção, um modelo de ajuda 
um pouco mais intrusiva se faz necessário (Ex: no mesmo caso 
considerado, a criança não responde de forma independente no 
tempo que tem para responder ou emite uma resposta incorreta, o 
modelo de ajuda parcial falha e, por fim, o aplicador delicadamente 
corrige fisicamente a postura da criança na cadeira). Respostas com 
ajuda do tipo AP e AT podem ser utilizadas em todos os programas 
que visam o estabelecimento de discriminações de ouvinte (seguir 
instruções, tarefas de emparelhamento ao modelo por relações 
arbitrárias como, por exemplo, discriminações áudio visuais), 
discriminações visuais (como emparelhamento ao modelo por 
relações de identidade e programas de imitação). Vale destacar que 
as colunas finais permitem ao aplicador medir as somas de respostas 
independentes (RI) de blocos de tentativas de cada programa, as 
somas de respostas com ajuda parcial (AP) quando for o caso, as 
somas de respostas com ajuda total (AT) quando for o caso, e as 
respostas ecoicas (E) referentes à imitação vocal. 

Em relação a outros programas com dados de coleta e que 
envolvem esses tipos de discriminações, vale destacar que o programa 
4 representa “seguimento de instruções” com ações motoras. A 
representação 5 A depois do número do programa, significa que, no 
momento, o programa foi feito com 5 modelos de ações diferentes 
que a criança deveria emitir sob controle de instruções específicas. 
Nesse programa em particular, a criança atingiu um critério, pois 
apresentou 100% de respostas independentes em 20 tentativas 
(normalmente programamos um critério de encerramento de 
100% de respostas independentes em um bloco de tentativas ou 
90% em dois blocos consecutivos, ou duas aplicações seguidas do 
programa). O cumprimento do critério no programa em questão 
implica que, na próxima vez em que o mesmo for realizado, um 
modelo adicional de instrução para uma ação nova entrará em 
vigor. Em outras palavras serão seis ações diferentes ao longo de 20 
tentativas na próxima aplicação. Reitera-se aqui que, para cada vez 
que um critério arbitrário de encerramento é cumprido, aumenta-



se a exigência sobre a criança na próxima aplicação do programa. 
Esse representa um importante critério para atualização de um 
programa, na medida que novas metas precisam ser estabelecidas. 

Os programas 10 e 12 consistem em tarefas de emparelhamento 
ao modelo com estímulos de categorias diferentes. Embora não 
apareça outra especificação no modelo de planilha com dados 
da Figura 2, esses programas tanto podem representar tarefas de 
discriminação visual / condicional por relações de identidade 
(pareamentos entre estímulos topograficamente idênticos) ou ainda 
relações arbitrárias (pareamentos entre estímulos semelhantes, 
mas que não são topograficamente idênticos como, por exemplo, 
diferentes modelos de carro ou ainda tarefas de discriminação 
áudio visual em que uma criança deve emparelhar um objeto ou 
figura a seu modelo falado / oral correspondente). Para ambos os 
programas, em nossa prática, 5 S significa que há cinco estímulos 
diferentes na tarefa (ex: cinco diferentes animais). Nas tarefas de 
pareamento, cada diferente estímulo deve ser apresentado como 
modelo em quatro de 20 tentativas, pois a criança deve ter o mesmo 
número de oportunidades para responder com cada estímulo como 
modelo. Os dados para ambos os programas indicam que um critério 
de encerramento foi alcançado para ambos. Após isso, o aplicador 
pode, por exemplo, realizar uma avaliação em que o objetivo é 
verificar se o desempenho correto se mantém sem correções de 
respostas incorretas ou reforçamento de respostas independentes 
(entretanto, em nossa prática, costumamos fazer uso de sondas 
com reforçamento de respostas independentes para assegurar forte 
motivação da criança pelo manter-se em atividade e para assegurar 
a manutenção do que já faz parte do repertório). 

Os outros programas, e dados apresentados no modelo da 
Figura 2, focam na função de falante. No programa 7 de mando, 
3S+ ou SR+ significa que, em cada uma de 20 tentativas, o aplicador 
apresenta os três reforçadores de maior preferência (segundo dados 
de avaliação de preferência) e introduz o estímulo verbal “o que 
você quer?”. Supõe-se que uma resposta de nomeação oral de um 
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reforçador que a criança apresentar será sob controle em grande 
parte de uma maior motivação para o reforçador que estiver 
nomeando e, como consequência, o aplicador permite que a criança 
tenha acesso imediato ao mesmo. Nesse programa, as respostas 
representadas por – circulado significam que a criança não emitiu 
respostas de mando (respostas consideradas independentes no 
programa), mas respondeu a modelos de ecoicos de correção (dos 
nomes dos reforçadores) do aplicador, repetindo o que ele disse. Os 
modelos ecoicos são também pistas de correção (quando for o caso) 
muito importantes em outros programas que visam o ensino de 
operantes verbais, como o programa 8 de tato (em que 5 S significa 
que cinco estímulos não verbais estão sendo manipulados para 
oportunidades de respostas de tato em 20 tentativas) e o programa 
9 de intraverbal (e que 5 S significa que cinco estímulos verbais que 
evocam respostas intraverbais são manipulados em 20 tentativas). 
Um programa cujo objetivo é unicamente o de evocar respostas 
ecoicas (imitação vocal) deve também ser trabalhado e, no modelo 
da Figura 2, é representado pelo número 6. 

Por fim, destaca-se, no modelo da Figura 2 com dados, 
informações referentes a respostas estereotipadas vocais ou 
motoras possíveis no caso de uma criança com diagnóstico de 
autismo. Padrões de verbalizações ou ações motoras estereotipadas 
podem ser extremamente incompatíveis com aprendizagem de 
importantes habilidades e precisam ser modificados. Tais respostas 
motoras podem ter uma função de auto-estimulação (uma criança, 
por exemplo, engaja-se em tais respostas mesmo em situações em 
que demandas não são apresentadas) ou ainda uma função de fuga 
de atividades possivelmente indesejadas (por vezes identifica-se 
que tais respostas aumentam em frequência durante a realização 
de uma atividade pela qual a criança dá pistas de que tem pouco 
interesse). Estratégias de intervenção, conforme foi descrito em 
capítulo anterior sobre o assunto, precisam ser delineadas para 
a modificação de comportamentos indesejáveis (estes não se 
referem apenas às estereotipias, mas, em nossa prática, por vezes 
damos ênfase especialmente ao registro de dados de estereotipias). 
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Utilizamos um tipo de procedimento da literatura em que alternamos 
períodos de 5 minutos, representados por 5’ (LB), de observação 
e registro das frequências de estereotipias com períodos de 30 
minutos, representados por 30’, de intervenção em que fazemos uso 
de um tratamento com o propósito de diminuir as frequências das 
estereotipias. O tratamento consiste em interromper as respostas 
motoras indesejadas fisicamente e de forma suave e redirecionar a 
criança para o emitir respostas sob controle de diferentes instruções. 
O aplicador apresenta diferentes instruções de ações que a criança 
deve realizar (como bater palmas sob controle de um estímulo 
verbal como “bata palmas” ou bater palmas sob controle do modelo 
não verbal da ação pelo terapeuta e a criança imita). Mesmo que 
a criança não emita as ações, o terapeuta, a cada 2 segundos em 
que apresenta uma instrução, apresenta modelo de ajuda física total 
para a criança. As instruções persistem até que seja possível que 
a criança siga três instruções consecutivas de forma independente. 

O aplicador imediatamente retoma o que estava fazendo com 
a criança e, se o problema de antes voltar a ocorrer, o procedimento 
deve ser repetido. Caso a criança apresente estereotipias vocais, 
o aplicador produz uma resposta de observação, orientando a 
criança para que olhe para ele e, em seguida, apresenta estímulos 
verbais que evoquem respostas intraverbais por parte da criança ou 
respostas ecoicas (caso a criança apresente habilidades verbais que 
tornem isso possível). Nos momentos de intervenção, nenhum dado 
referente às frequências de estereotipias é registrado e, ao longo de 
várias oportunidades para intervir, seus efeitos são medidos sobre 
as frequências de estereotipias ao longo de novos períodos de 5 
minutos de linha de base (momento em que apenas se observa e 
registra as frequências das estereotipias, sem intervenção). No 
caso hipotético retratado pela Figura 2, pode-se constatar que as 
frequências diminuem ao longo de várias avaliações, o que sugere 
que as intervenções são eficazes. Em nossa prática isso tende a 
acontecer e os resultados replicam a literatura que investiga a eficácia 
do procedimento para o controle de estereotipias (Ahearn, Clark, 
MacDonald & Chung, 2007; Ahrens, Lerman, Kodak, Worsdell 
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& Keegan, 2011; Cassela, Sidener, Sidener & Progar, 2011; Colón, 
Ahearn, Clark & Masalsky, 2012). 

O presente capítulo serviu para ilustrar sobre como 
procedemos em nossa prática profissional para o registro de dados 
dos diversos programas que podem ser realizados com uma criança 
com desenvolvimento atípico e que visam o ensino de linguagem / 
comportamento verbal e outras habilidades importantes. Esperamos 
que esse modelo de trabalho ajude a orientar profissionais, pais e 
demais pessoas interessadas em procedimentos fundamentados em 
Análise do Comportamento Aplicada. 
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O diagnóstico do autismo sofreu recentemente algumas 
alterações devido à publicação do DSM-5 (APA, 2014). De acordo 
com a nova edição deste manual, o autismo é considerado 
um Transtorno do Neurodesenvolvimento. Os Transtornos do 
Neurodesenvolvimento são manifestados a partir de alterações quer 
surgem no início do período de desenvolvimento, manifestando-se 
cedo, na maior parte das vezes, antes da criança iniciar a escolarização 
e implicam déficits no funcionamento pessoal, social, acadêmico 
ou profissional. Esses tipos de déficits associados variam muito e 
podem ser verificados em alterações específicas de aprendizagem 
ou no controle das funções executivas, podendo chegar a déficits 
globais das habilidades sociais ou da inteligência.

 Desta forma, frequentemente verifica-se a ocorrência de mais 
de um Transtorno do Neurodesenvolvimento, como por exemplo, 
indivíduos diagnosticados com autismo apresentam também 
deficiência intelectual ou crianças diagnosticadas com TDAH 
(Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade) apresentam 
também transtornos específicos de aprendizagem. Segundo o DSM-5 
(APA, 2014, p. 50), o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é estabelecido a partir dos seguintes critérios diagnósticos:

A- Déficits persistentes na comunicação social e na interação 
social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que se 
segue, atualmente ou por história prévia (os exemplos são apenas 
ilustrativos e não exaustivos; ver o texto): 

1. Déficits na reciprocidade sócio emocional, variando, por 
exemplo, de abordagem social anormal e dificuldades para 
estabelecer uma conversa normal; compartilhamentos 
reduzidos de interesses, emoções ou afetos; dificuldade para 
iniciar ou responder a interações sociais.

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais 
usados para interação social, variando, por exemplo, 
de comunicação verbal e não verbal pouco integrada; 
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anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou 
déficits na compreensão e uso de gestos; ausência total de 
expressões faciais e comunicação não verbal.

3. Déficits para desenvolver, manter e compreender 
relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldades 
em ajustar o comportamento para se adequar a contextos 
sociais diversos; dificuldade em compartilhar brincadeiras 
imaginativas ou em fazer amigos; ausência de interesse por 
pares. 

 B- Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses 
ou atividades, conforme manifestado por pelo menos dois dos 
seguintes, atualmente ou por história prévia (os exemplos são 
ilustrativos, e não exaustivos; ver o texto). 

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados 
ou repetitivos (p.ex., estereotipias motoras simples, alinhar 
brinquedos ou girar objetos, ecolalia, frases idiossincráticas).

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou 
padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal 
(p. ex., sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, 
dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, 
rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho 
ou ingerir os mesmos alimentos diariamente).

3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em 
intensidade ou foco (p.ex., forte apego ou preocupação com 
objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou 
perseverativos).

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse 
incomum por aspectos sensoriais do ambiente (p.ex., 
indiferença aparente a dor/temperatura, reação contrária a 
sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma 
excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento). 



C- Os sintomas devem estar presentes precocemente no período 
do desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente 
manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades 
limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas 
mais tarde na vida).

 D- Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no 
funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes 
da vida do indivíduo no presente.

 E- Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência 
intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou por 
atraso global no desenvolvimento. Deficiência intelectual ou 
transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos; para 
fazer o diagnóstico de comorbidade de transtorno do espectro 
autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar 
abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento.

Nota: Indivíduos com um diagnóstico do DSM-IV bem 
estabelecido de transtorno autista, transtorno de Asperger ou 
transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação 
devem receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista. 
Indivíduos com déficits acentuados na comunicação, cujos sintomas, 
porém, não atendam, de outra forma critérios de transtorno do 
espectro autista, devem ser avaliados em relação a transtornos de 
comunicação social (pragmática).

Especificações:

Com ou sem comprometimento intelectual concomitante

Com ou sem comprometimento da linguagem concomitante

Associado a alguma condição médica ou genética conhecida 
ou a fator ambiental
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Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, 
mental ou comportamental

Com catatonia

Resumidamente, a gravidade baseia-se em prejuízos na 
comunicação social e em padrões de comportamento restritos e 
repetitivos. Os níveis de gravidade são (APA, 2014, p. 52):

Nível 3 - Exigindo apoio muito substancial

- Comunicação social
Déficits graves nas habilidades de comunicação social e não verbal causam 
prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a 
interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partam dos 
outros.

- Comportamentos restritivos e repetitivos
Inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade de lidar com a 
mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos interferem 
acentuadamente no funcionamento de todas as esferas. Grande sofrimento/
dificuldade para mudar o foco ou as ações).

Nível 2 – Exigindo apoio substancial

- Comunicação social
Déficits graves nas habilidades de comunicação social e não verbal; prejuízos 
sociais aparentes mesmo na presença de apoio; limitação em dar início a 
interações sociais, assim como resposta reduzida ou anormal a aberturas 
sociais que partem de outros.

- Comportamentos restritivos e repetitivos
Inflexibilidade de comportamento, dificuldade de lidar com a mudança 
ou outros comportamentos restritos/repetitivos aparecem com frequência 
suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no 
funcionamento em vários contextos. Sofrimento e/ou dificuldade para 
mudar de foco ou as ações.

Nível 1 – Exigindo apoio

- Comunicação social
Na ausência de apoio, déficits na comunicação social que causam prejuízos 
notáveis. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de 
respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode 
parecer apresentar um interesse reduzido por interações sociais.

- Comportamentos restritivos e repetitivos
Inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no 
funcionamento em um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de 
atividade. Problemas para organização e planejamento são obstáculos à 
independência. 
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Com o DSM-5 os critérios diagnósticos modificam-se de uma 
tríade para a díade: prejuízos na comunicação e interação social 
(agora considerados como um critério único) e padrões restritos 
e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Para o 
diagnóstico do TEA é necessária a presença dos três itens no domínio 
da comunicação social e pelo menos dois dos quatro itens do 
segundo. Relativamente à gravidade, atribuiu-se uma classificação 
do grau de gravidade de acordo com o nível de funcionamento 
foi proposta variando de 1 (necessidade de suporte/apoio) a 3 
(necessidade de suporte muito substancial).

Neuropsicologia e Autismo

Tradicionalmente, a Neuropsicologia é definida como a área 
de estudo das relações entre o cérebro e o comportamento e, de 
acordo com Luria (1981), essa ciência tem como objetivo investigar 
os sistemas cerebrais de cada indivíduo nas formas complexas de 
atividade mental. Esta disciplina tem caráter interdisciplinar, pelo 
que envolve especialistas da Neurologia, Psiquiatria, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Linguística, entre outros (Serafini, Paz Fonseca, 
Bandeira & Parente, 2008).

A avaliação neuropsicológica destina-se a averiguar a 
ocorrência de distúrbios cognitivos relacionados a alguma lesão 
cerebral, determinação da magnitude da mesma, estabelecimento da 
capacidade do indivíduo para retornar ao padrão de funcionamento 
pré-mórbido e elaboração de um programa específico de reabilitação 
de modo a delimitar as modificações ambientais necessárias a 
melhor adaptação da pessoa às suas novas condições cognitivas 
(Op. cit.).

Este tipo de avaliação baseia-se na análise funcional dos 
processos cognitivos, tais como a linguagem, a memória, a percepção, 
a visuoconstrução e as funções executivas, e na compreensão 
multidimensional dos prejuízos cognitivos. Compreende-se desta 
forma que as alterações cognitivas, comportamentais e emocionais 
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variam de acordo com a natureza, extensão e localização da lesão 
cerebral, além da influência das variáveis: idade, gênero, condições 
físicas e contexto psicossocial do desenvolvimento (Borges, Trentini, 
Bandeira & Dell’Aglio, 2008). 

O principal enfoque da Neuropsicologia consiste no 
desenvolvimento de uma ciência do comportamento humano 
baseada no funcionamento cerebral. Ao nível infantil, a 
Neuropsicologia infantil, tem como principal objetivo identificar 
precocemente alterações no desenvolvimento cognitivo e 
comportamental de crianças, pelo que se tornou um dos componentes 
essenciais das consultas periódicas de saúde infantil, o que implica 
a utilização de instrumentos adequados a esta finalidade (por 
exemplo, a utilização de testes neuropsicológicos e de escalas para 
a avaliação do desenvolvimento) e os resultados obtidos através 
destes instrumentos refletem os principais ganhos ao longo do 
desenvolvimento e têm como objetivo determinar o nível evolutivo 
específico da criança (Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 2004).

A partir destes instrumentos podemos agir de modo preventivo, 
detectando precocemente distúrbios do desenvolvimento/
aprendizado, indicando de forma minucio são ritmo e a qualidade 
do processo e possibilitando um mapeamento, quer qualitativo, quer 
quantitativo, das áreas cerebrais e das suas interligações (sistema 
funcional), visando assim intervenções terapêuticas precoces e 
precisas (Op. cit).

A avaliação em Neuropsicologia tem sido frequentemente 
realizada em casos de problemas neurológicos, pelo que entre os 
estudos realizados se destaca na investigação de dano cerebral após 
traumatismo craniano e acidente vascular cerebral (Borges, Trentini, 
Bandeira & Dell’Aglio, 2008).

As funções cognitivas avaliadas, normalmente são a atenção, 
a percepção, a orientação temporo-espacial, a linguagem (oral e 
escrita), o raciocínio, a memória, a capacidade de realizar cálculo, 
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as praxias e as funções executivas. Ao nível neuropsicológico, a 
avaliação da linguagem nasceu com o exame da afasia e é necessária 
em quadros de lesões neurológicas, como no caso de lesões 
vasculares, traumatismos crânio-encefálicos, epilepsias, demências, 
entre outros (Serafini, Paz Fonseca, Bandeira & Parente, 2008).

Diferentes Funções Cerebrais

A memória é uma das funções neuropsicológicas e cognitivas 
mais complexas e que possibilita ao sujeito manipular e compreender 
o mundo, associando o contexto com as experiências individuais, 
permitindo assim a interação do homem com seu meio (Cruz-
Rodrigues & Lima, 2012).

Os diferentes subsistemas de memória sofrem alterações 
da infância para a adolescência, pelo que é fundamental um 
conhecimento profundo e amplo acerca do funcionamento e do 
desenvolvimento da memória, dos instrumentos que a avaliam e 
das relações estabelecidas entre os sistemas de memória e as demais 
funções cognitivas. No entanto, há poucas pesquisas e instrumentos 
que avaliem esses aspectos (Op. cit.).

As Funções Executivas são responsáveis pela capacidade de 
auto-regulação e o seu desenvolvimento representa um importante 
marco adaptativo na espécie humana. Este tipo de habilidades 
são especialmente relevantes perante situações novas que exijam 
ajustamento, adaptação ou flexibilidade (Barros & Hazin, 2013).

Em 1981, Luria (1981) considera as funções executivas como 
funções psíquicas superiores com importante papel na regulação 
da vigília e no controle das formas mais complexas de atividade 
humana dirigida a metas. Para Lezak, Howieson e Loring (2004), 
as estas funções são conceitualizadas como capacidades que nos 
permitem manter com êxito um comportamento de autorregulação, 
de modo independente e intencional. Deste modo, durante o 
desenvolvimento, ao desenvolver estas aptidões, as crianças tornam-
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se capazes de controlar suas ações e pensamentos e direcioná-los a 
um objetivo (Op. cit).

A linguagem é outras das áreas de extrema importância na 
Neuropsicologia e um dos problemas de linguagem mais comuns é 
a dislexia. Em 1968, a Federação Mundial de Neurologia, definiu-a 
como um transtorno de aprendizagem da leitura que ocorre apesar 
de inteligência normal, de ausência de problemas sensoriais 
ou neurológicos, adequada instrução escolar, oportunidades 
socioculturais suficientes, além disso, depende da existência 
de perturbação de aptidões cognitivas fundamentais, sendo 
frequentemente de origem constitucional (Salgado, Pinheiro, Sassi, 
Tabaquim, Ciasca & Capellini, 2006).

Ao contrário do que ocorre noutros países, no Brasil, não há 
estimativa sobre prevalência deste tipo de problema, uma vez que 
esta categoria diagnóstica de dificuldades de aprendizagem não se 
situa no sistema educacional (Op. cit.).

Avaliação Neuropsicológica 

A avaliação neuropsicológica infantil é um processo de 
psicodiagnóstico que visa compreender a relação existente 
entre o cérebro e comportamento da criança. As disfunções 
neuropsicológicas desta etapa do desenvolvimento são muito 
diversificadas e podem ser resultado de problemas na maturação 
cerebral ou de problemas ambientais e sociais que exercem um forte 
papel no Neurodesenvolvimento (Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos & 
Abreu, 2010).

Entre os diferentes instrumentos que nos permitem avaliar as 
crianças a WISC-IV (Escala de Inteligência Wechsler para Crianças-
IV) é a escala mais usada para avaliar a inteligência de crianças entre 
os 6 anos e os 16 anos, fornecendo pontuações nas escalas verbal e 
de execução, assim como um QI de escala total. Esta escala, inclui 
diferentes tipos de tarefas e permite a observação das dificuldades 
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da criança e das suas habilidades.

O teste WPPSI-5 (Escala de Inteligência Wechsler para Pré-
Escolares e Primário) é uma versão para crianças menores das 
escalas Wechsler e permite avaliar a inteligência de crianças entre 
4 e 6,5 anos e é constituída por seis subtestes verbais e cinco escalas 
manipulativas (Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 2004).

Para a avaliação das funções executiva, existem diversos 
testes que nos ajudam a conhecer o seu funcionamento, como por 
exemplo: o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas, o Teste 
Stroop, o Teste Hayling, o Teste das Trilhas, os Testes das Torres 
(Torre de Londres, Torre de Hanói e Torre de Toronto) e o Teste de 
Fluência Verbal e as suas variantes (Barros & Hazin, 2013).

O conceito de autismo evoluiu ao longo dos tempos, assim 
como a própria sociedade (Tamanaha, Perissinoto & Chiari, 2008). 
Deste modo, a ciência não é estática e devemos nos atualizar e 
adaptar a novas técnicas e métodos de avaliação e de pesquisa.
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Introdução

Diante de um cenário onde os desenvolvimentos atípicos 
e transtornos da aprendizagem humana têm sido alvo de ações 
políticas para a construção de espaços sociais menos excludentes, 
é necessário trazer reflexões, ao final desta obra, relativas ao 
compromisso da Psicologia junto aos contextos educacionais 
inclusivos da atualidade. Escolas, pais, professores e a comunidade, 
de maneira geral, têm se preocupado com a qualidade do ensino 
fornecida na perspectiva da inclusão. 

No Brasil, a principal política educacional que orienta o 
sistema de ensino para a educação especializada é a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, promulgada em 2008 pela Secretaria de Educação Especial 
do Ministério da Educação (SEESP/MEC). Esta política resguarda, 
como princípio central, a defesa de que todo educando tem o direito 
de aprender e participar de um ambiente escolar sem nenhum tipo 
de discriminação, norteando os sistemas de ensino a fornecerem 
estratégias para o atendimento das necessidades educativas 
especiais, ampliando a aprendizagem e desenvolvimento dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação.

Partindo da ideia de que a igualdade e a diferença são 
valores indissociáveis intrínsecos aos seres humanos, reconhece-se 
a importância da atuação do psicólogo na escola para fortalecer e 
consolidar estratégias de intervenção, junto aos gestores, professores, 
alunos e funcionários, capazes de ampliar o desenvolvimento de 
sujeitos com necessidades educativas especiais (Fleith, 2011). Nesse 
sentido, esse capítulo objetiva discutir o desafio atual das escolas, da 
família e profissionais que atuam na interface com a Educação em 
relação à atual política da educação inclusiva, à luz de considerações 
da Psicologia Escolar e Educacional.

O texto parte de uma discussão sobre o papel da escola 



Ca
pí

tu
lo

 9

203

como espaço social privilegiado ao desenvolvimento de crianças 
e jovens, a partir de uma compreensão crítica sobre a sua função 
sociopolítica. Em seguida, analisam-se os principais objetivos e 
metas da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (Ministério da Educação, 2008) como 
ferramenta de gestão pública transformadora da cultura escolar, 
em favor da consolidação e fortalecimento de práticas inclusivas. 
Por fim, apresentam-se os desafios contemporâneos do psicólogo 
no processo de inclusão educacional que trazem implicações a sua 
atuação profissional no contexto escolar. 

Nesse capítulo, defende-se que a Psicologia, no que tange ao 
seu compromisso com o desenvolvimento humano, subsidia suas 
propostas de intervenção à luz das fundamentações teóricas que 
as orientam, como traz o conteúdo central deste livro. A Análise 
do Comportamento é uma das teorias da Psicologia que sustenta 
uma proposta teórico-metodológica reconhecidamente relevante 
para a implementação da política pedagógica da escola voltada 
para a inclusão. Embora não seja nosso foco trazer as proposições 
metodológicas desta abordagem (o que já foi bastante aprofundado 
ao longo da obra), faz-se jus registrar a importância desta e de 
outras correntes teóricas da ciência psicológica para a transformação 
do espaço escolar, que vislumbre tanto a potencialização do 
desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com necessidades 
educativas especiais como o convívio harmonioso de todos os 
atores da escola na diversidade, tal como enseja qualquer sociedade 
democrática.

O Papel e Compromisso da Escola na Construção da Educação 
Especial Inclusiva

Pensar sobre o papel da escola a partir de sua interlocução 
com o contexto social é uma reflexão pertinente em um cenário 
repleto de desafios em relação às políticas inclusivas da educação 
escolar. Nesse sentido, analisar como as ca¬racterísticas, dinâmica 
e funcionamento influenciam no desenvolvimento dos alunos com 



necessidades educativas especiais é de fundamental importância 
para termos clareza sobre o papel e a função educativa que essa 
instituição cumpre na sociedade.

Partimos do princípio que as diferentes (e até divergentes) 
concepções sobre o homem, o mundo e a sociedade estão refletidas 
nas práticas pedagógicas da escola, a partir da missão e filosofia 
institucional que orientam o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). 
Essas concepções, que estão presentes na nossa forma de viver, de 
ir à luta dos nossos sonhos, de edificar valores e crenças, conduzem 
à construção de projetos coletivos que podem tanto fortalecer 
como enfraquecer os nossos ideais sobre o que queremos conduzir 
no contexto da escola. No que toca ao tema central deste livro, a 
educação escolar especial inclusiva. 

Quando se trata dos direitos relativos à educação especial, já 
se reconhece tanto os avanços gerados por uma história de batalhas 
e conquistas, como os desafios atuais à escola e à família em 
operacionalizar as políticas educativas. Por exemplo, há cerca de 50 
anos, não se acreditava que crianças com desenvolvimento atípico 
pudessem estar na instituição escolar e serem alfabetizadas. Elas 
foram mantidas, notadamente, à margem do processo de educação 
formal. O nosso país vivia um cenário de práticas higienistas (de 
separar alunos de bom e baixo desempenho, saudáveis e doentes) 
que pouco mobilizavam políticas educacionais e, consequentemente, 
práticas e projetos educativos que garantissem o investimento 
no desenvolvimento de crianças com necessidades de adaptação 
curricular (Antunes, 2003, 2008, 2011; Patto, 1999, 2005). 

Hoje em dia, já é possível observamos que essas crianças 
têm uma vida escolar que lhes permite desenvolver competências 
próprias do processo da escolarização básica, até mesmo seu acesso 
ao Ensino Superior. O Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente 
(NADD) de uma Universidade privada da cidade de São Luís já 
registra a inserção e acompanhamento especializado de adultos 
autistas que ingressam no Ensino Superior1. Esse fenômeno social 

1 Informações retiradas do Relatório de Ações do Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente (NADD) da 
Universidade do Ceuma, com autorização institucional do setor.
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pode ser explicado a partir da compreensão sobre as concepções 
de educação e de ensino que sustentam (e justificam) nosso 
comportamento individual, coletivo e institucional diante das 
demandas da educação escolar. 

São essas concepções que levam a desdobramentos tanto no 
nosso modo de ser como no nosso trabalho. Isso significa afirmar 
que ter a clareza da concepção que está por trás das nossas ações, 
valores e comportamentos garante maior intencionalidade no 
planejamento das ações de ensino e aprendizagem e orienta os 
avanços que se deseja alcançar no que concerne à educação especial 
(Marinho-Araujo & Almeida, 2005a).

Primeiramente, é importante entender a distinção entre 
educação e educação escolar na constituição do desenvolvimento 
psicológico humano que se situa em dado tempo histórico e cultural. 
De modo geral, podemos considerar que a educação diz respeito a 
todo o processo de formação do sujeito que advém de diversos meios 
de interação: família, trabalho, clube, grupos e movimentos sociais, 
desportivos e populares, entre outros contextos (Gohn, 2006, 2009, 
2010, 2011; Souza, 2009). Entender a organização e funcionamento da 
sociedade é circunstancializa-la no bojo da história de construções 
culturais desenvolvidas na evolução da humanidade. Nesse sentido, 
a educação que se estabelece dentro da escola é reflexo da própria 
forma que a sociedade delineia, com intencionalidade, a sua cultura. 
Isso significa afirmar que TODOS nós, profissionais da Educação, 
família, escola, igreja, comunidade, somos os responsáveis pelos 
caminhos a serem trilhados no planejamento e cumprimento da 
política de inclusão e os avanços quistos para essa causa. 

No Brasil, considera-se que a instituição escolar deve garantir 
a direção da aprendizagem na constituição de competências para a 
vida em sociedade, para o mercado de trabalho e para o exercício da 
cidadania, tal como preconiza a Constituição Federal, em seu Artigo 
205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 
1988). No contexto da instituição escolar, Dessen e Polonia (2007) 
afirmam que

A escola é uma instituição social com objetivos e metas 
determinadas, que emprega e reelabora os conhecimentos 
socialmente produzidos, com o intuito de promover aprendizagem 
e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores: 
memória seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e 
sequência de conhecimento dentre outras. Ela é um espaço em que 
o indivíduo tende funcionar de maneira preditiva, pois, em sala de 
aula, momentos e atividades que são estruturados com objetivos 
programados e outros mais informais que se estabelecem interação 
da pessoa com seu ambiente social. (p.27)

Ao considerar a educação escolar, regida em nosso país 
por um sistema de ensino, devemos, ao mesmo tempo, garantir a 
execução de um programa curricular formal e considerar o caráter 
deliberativo e intencional da escola. Essa compreensão nos permite 
entender a grande importância da participação da família no cenário 
escolar para colaborar com os rumos que a escola toma em função 
das demandas de educação especial que recebe. Essa parceria, como 
afirmam Oliveira & Marinho-Araujo (2009), é necessária para que 
ambas, família e escola, atuem como agentes potencializadores do 
desenvolvimento do educando. O desejo, expectativas e anseios dos 
pais ampliam e mobilizam, continuamente, propostas pedagógicas 
capazes de alcançar o pleno desenvolvimento dos alunos com 
desenvolvimento atípico, o que consideramos ser saudável para 
que a escola avance em seu projeto de educação.

Existe uma questão que muito preocupa a pais e familiares 
de crianças com necessidades educativas especiais é “qual a melhor 
escola para o meu filho?”. Essa é uma preocupação válida para 
garantir uma relação de qualidade entre a família e a escola. No 
entanto, não existe uma resposta específica a esse respeito, pois há 
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uma infinidade de tipos de escola e propostas educativas orientadas 
pela filosofia institucional. O importante é avaliar o Projeto Político-
Pedagógico que orienta as ações e o valor que a instituição escolar 
atribui à capacitação do seu corpo docente para desempenhar, na 
prática e com êxito, o sentido da educação escolar que oferece. Além 
disso, é importante averiguar se ela cumpre com as definições atuais 
das políticas educacionais inclusivas estabelecidas pelo sistema de 
ensino. 

A escola reserva a função de socialização do saber 
culturalmente construído e que, por ela, é sistematizado. De acordo 
com Guzzo & Mezzalira (2011, p.15) essa compreensão é desafiadora 
“quando se assume o processo educativo como um processo de 
transmissão de cultura e de formação de consciência”, o que convoca 
à instituição a desenvolver inovadores modelos e propostas de 
ação que acompanhem as transformações, os desafios e os avanços 
sociais. Marinho-Araujo e Almeida (2005a, p.31) enfatizam que “o 
espaço escolar constitui-se em local privilegiado onde, se por um 
lado se explicitam as contradições e os antagonismos, por outro é 
possível que se constituam e se articulem interesses sociais mais 
justos, democráticos e solidários”. Assim, a função social da escola 
é meio para a materialização de ações e projetos que favoreçam a 
construção da justiça social e da cidadania.

Nessa perspectiva, o processo educativo teria a função não 
apenas de transmitir cultura e conhecimento, mas, sobretudo, de 
avançar, evoluir e propor mudanças na sociedade para a promoção 
da justiça (como o direito da escolarização formal adaptada às 
necessidades educativas especiais). É por meio da escola que 
podemos mediar o desenvolvimento dos seus atores (pais, alunos, 
professores, funcionários) para adotarem uma leitura crítica sobre 
a realidade, tornando o espaço escolar um lugar de transformação 
da sociedade na direção que se deseja (Marinho-Araujo & Almeida, 
2005a). 

Não por acaso, a Psicologia Escolar tem compreendido que o 
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papel social da escola é promover, pela mediação do conhecimento, 
saltos qualitativos nos processos psicológicos dos sujeitos. Esse 
intento deve garantir o desenvolvimento de competências que 
melhor favoreçam a vida em sociedade com emancipação e 
independência. Precisamos mudar o olhar sobre os estudantes com 
necessidades educativas especiais, considerando as potencialidades 
que eles possuem de acordo com as formas genéticas e biológicas 
que eles dispõem para aprender, com vistas a essa emancipação. Já 
conseguimos perceber os frutos dessa compreensão de escola pela 
materialização de projetos educacionais, por exemplo, direcionados 
para a absorção de ex-alunos com necessidades educativas especiais 
no mercado de trabalho. Mas esse olhar e essas ações se diferem de 
instituição para instituição.

Por ser um lugar de diferentes concepções de educação e 
de mundo, observa-se que coexistem diversos Projetos Político-
Pedagógicos entre as escolas, documento institucional que orienta a 
suas ações e práticas de ensino. É importante afirmar que, no Brasil, 
não existe um modelo de escola ideal ou que se considera melhor ou 
mais adequado. Cada instituição possui suas próprias características 
– natureza, filosofia, missão – a partir das quais alicerçam e 
desenvolvem suas proposições educacionais, necessidades, 
demandas, conquistas e desafios (Marinho-Araujo & Almeida, 
2005a). Isso tem a ver, também, com o sentido que os fundadores 
de uma escola atribuem ao seu papel político na formação cidadã. 
Penteado e Guzzo (2010) defendem que, a despeito das diferentes 
concepções de educação, a gestão escolar deve operar para ser 
instrumento de emancipação, na intenção maior de desenvolver 
uma análise crítica de realidade e sinalizar para os caminhos férteis 
para a ação reflexiva.

Isso impacta na conduta que as escolas adotam em relação 
à parceria que é estabelecida com outros profissionais da saúde 
e educação no que se refere ao acompanhamento de alunos com 
necessidades educativas especiais. Há de se ter bastante cuidado 
e crítica sobre o papel que esses profissionais têm em relação ao 
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tratamento desenvolvido junto aos alunos com desenvolvimento 
atípico, que não deve ser tomado como meio principal da 
aprendizagem escolar. A compreensão que se defende é que esses 
profissionais somam ao papel que é próprio da escola (mas que 
não se confundem), em favorecimento do desenvolvimento da 
autonomia e emancipação do aluno.

Para ter maior clareza quando se fala de desenvolvimento 
emancipatório, é necessário compreendermos que a função que o 
conhecimento científico exerce e se cumpre na educação escolar. 
Autores críticos da educação, como Gentilli (2004), defendem 
que o conteúdo curricular, pela própria natureza, não consegue 
expressar todo o conhe¬cimento produzido pelos meios científicos. 
Cabe à escola entender que as informações advindas do currículo 
devem ser transformadas em conhecimentos úteis ao cotidiano 
do aluno, especialmente para a resolução de problemas e desafios 
encontrados no dia-a-dia. Concorda-se com Marinho-Araujo 
& Almeida (2005a) na compreensão de que a escola deve, pela 
mediação do conhecimento, desenvolver processos cognitivos, 
afetivos e sociais gradativamente mais complexos. A parceria da 
equipe multiprofissional com a escola deve ser entendida como 
meio de ampliação de mecanismos (fisiológicos e psicológicos) 
de acesso à aprendizagem, de acordo com as propostas de 
intervenção especializada por parte de psicólogos, neuropediatras, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais entre outros.

Nessa direção, defende-se que os profissionais de dentro 
e de fora da escola somam as competências próprias dos seus 
saberes em prol da garantia da melhor qualidade de ensino que 
se pode oferecer. Essa abertura à aprendizagem mútua entre a 
equipe multiprofissional (psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, médicos etc.), a escola e a família é importante para a 
eficácia do papel da instituição escolar. 

Na próxima seção, abordaremos os principais objetivos e 
metas da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
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Educação Inclusiva (MEC, 2008), como documento orientador do 
sistema de ensino que visa ampliar e fortalecer o desenvolvimento 
de práticas inclusivas, bem como os desafios que se instauram a 
partir dela.

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva: o Horizonte para a Consolidação das Metas de Inclusão 
da Escola

O ano de 2008 representou um marco histórico na consolidação 
de políticas educacionais que foram gestadas para garantir a 
ampliação do acesso e qualidade do ensino especial inclusivo. Foi 
publicada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação (SEESP/MEC). Nascida sob o princípio 
básico de que não se trata apenas de uma ação pedagógica, mas, 
sobretudo, política, cultural e social, devemos pensar como a escola 
pode e deve operacionalizar as diretrizes estabelecidas por ela. 
Essas se constituem grandes orientadores para a criação de um 
espaço menos excludente a partir da compreensão de que é pela 
diversidade de tipos de aprendizagem que devemos ampliar as 
possibilidades e estratégias de ensino.

Consideramos que a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva é desdobramento histórico 
de um movimento social maior, pelo qual passou a se entender que 
os direitos de todas as pessoas da sociedade devem ser respeitados 
e garantidos exatamente naquilo que os diferencia dos outros. 
Fischer (2010) afirma que a perspectiva da educação inclusiva 
é consequência de movimentos internacionais conduzidos por 
organizações sociais, líderes políticos, educadores, entre outros, 
que mobilizaram a iniciativa de conferências específicas a essa 
demanda social. Nesse cenário, destaca-se a Conferência Mundial 
de Educação para Todos, organizada pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), realizada 
em 1990, em Jomtien, na Tailândia. Nessa mesma década, foram 
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criados documentos orientadores, como a Declaração Mundial de 
Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), 
que passaram a influenciar as reformas educacionais para a inclusão 
escolar em diversas nações. De acordo com Pereira, Silva, Faciola, 
Pontes & Ramos (2016), as transformações ocorridas no sistema 
educacional inclusivo a partir das décadas de 70, 80 e 90 modificaram 
o paradigma da concepção de escola para uma educação inclusiva, 
o qual consiste em ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas 
que promovem o direito dos cidadãos com deficiência de poderem 
compartilhar juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo 
de discriminação e/ou constrangimento.

No nosso país, essa preocupação sempre foi tema-alvo das 
políticas públicas da educação inclusiva, intensificada especialmente 
nas últimas décadas. Em 1994, foi promulgada a Política Nacional 
de Educação Especial, com uma proposta de “integração 
instrucional”. Essa diretriz permitiu o acesso às classes comuns 
do ensino regular os estudantes que “... possuem condições de 
acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas 
do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” 
(conforme citado em Brasil, 2008, p. 07). Percebam que tal proposta 
vai de encontro com a perspectiva da educação inclusiva, uma vez 
que partia da concepção de padrões homogêneos de aprendizagem 
e desenvolvimento escolar. Essa Política não provocou uma 
reorientação das práticas de educação escolar, pois não dava ênfase 
à potencialidade dos diversificados mecanismos de aprendizagem, 
o que corroborou com a manutenção de uma educação especial 
realizada fora da escola, nos centros especializados. 

A necessidade de se oferecer uma educação especializada não 
carrega a ideia de se pensar em uma forma de ensino à parte, isolada. 
Isso seria conceber uma compreensão de uma prática de exclusão 
dentro de uma proposta inclusiva (Mítjans-Martínez, 2007, 2009, 
2010; Tunes, 2003). No espaço escolar, a inclusão defende o direito 
de que os estudantes possam concretizar as suas potencialidades, 
por meio de uma educação adaptada e de qualidade, conforme as 
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necessidades e características próprias do seu desenvolvimento.

Fleith (2011) destaca que o movimento internacional 
pela proposta inclusiva na educação escolar demanda uma 
responsabilidade e compromisso dos governos para o fomento de 
políticas públicas capazes de operar, em uma nação, essa concepção 
de inclusão. A autora enfatiza, ainda, que essas políticas devem 
assegurar “o direito de todos à educação e o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas e de gestão transformadoras da cultura escolar, 
deixando para trás o foco na dificuldade do aluno e valorizando a 
escola como espaço de construção de competências e promoção de 
potenciais” (p. 35).

Nessa direção, Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 foi elaborada com o 
principal propósito de instigar a ressignificação de práticas escolares 
e propostas de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino, com 
vistas ao fortalecimento de sua função sociopolítica na promoção 
do desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional do aluno. 
Para isso, ela fornece diretrizes para a implementação de práticas 
educacionais inclusivas que subsidiam a instituição escolar para 
desenvolver estratégias administrativas e pedagógicas próprias a 
sua realidade e demandas. 

Como eixo central, essa Política objetiva orientar e promover 
uma educação especializada, com recursos e estratégias específicas 
que favoreçam “o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando 
os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 
educacionais especiais” (Ministério da Educação, 2008, p.08). 
Partindo dessa finalidade, ela visa garantir:

• Transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; 
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• Atendimento educacional especializado; 

• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 
ensino; 

• Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a 
inclusão escolar; 

• Participação da família e da comunidade; 

• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; 
e 

• Articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas. 

A educação especial passou a exigir uma prática educacional 
inclusiva por todos e para todos, por meio da qual as instituições 
de ensino são orientadas a oferecer atendimento especializado com 
utilização de recursos pedagógicos específicos, além de garantir a 
flexibilidade curricular mediante a necessidade de cada aluno, com 
objetivo de formá-lo para busca da autonomia e da independência 
para as experiências de vida. Contudo, na prática, a tentativa de 
ensino dessas crianças tem gerado críticas à qualidade de serviços 
ofertados a essa população, sobretudo ao processo de aprendizagem.

Por um lado, a nova Política tem sido avaliada como um grande 
avanço social que compactua com os princípios de igualdade que 
se enseja nas sociedades democráticas. Por outro lado, há aqueles 
que a consideram um ideal muito difícil de ser alcançado quando 
analisamos características desafiadoras da própria realidade escolar 
– formação limitada dos professores, a quantidade de alunos em 
sala de aula, as especificidades das características de aprendizagem 
dos alunos a serem incluídos, o receio dos pais sobre a discriminação 
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dos seus filhos em escola regular, entre outros (Fleith, 2011).

A respeito desta dificuldade, Mitjáns-Martinez (2005) salienta 
que, historicamente, existe uma forte tendência em associar 
a concepção de inclusão escolar com inclusão de alunos com 
necessidades educativas especiais em um contexto de estudantes 
com suposto desenvolvimento padrão. Além de ser uma concepção 
equivocada, coloca a necessidade de educação especial como 
particularizada no sujeito. Isso conduz a dois desdobramentos 
centrais. 

Primeiro, a escola se sente engessada em promover 
meios, técnicas e recursos didático-pedagógicos de maneira 
personalizada, aluno a aluno, pois seria de uma magnitude 
administrativa inatingível. Isso também seria desconsiderar a 
potencialidade do desenvolvimento de competências coletivas, 
sob uma perspectiva relacional, pois é na relação pedagógica 
contextualizada onde a aprendizagem acontece (Marinho-Araujo, 
2010, 2014, Marinho-Araujo & Almeida, 2005a). Segundo, relativiza 
ou minimiza a importância dos profissionais de diversas áreas 
que propõem intervenções especializadas e condizentes com os 
seus saberes científicos, por compreender que a escola detém 
toda a responsabilidade sobre o desenvolvimento das habilidades 
escolares (a exemplo da terapia ABA – Applied Behavior Analysis – 
fortemente defendida nesta obra como proposta de intervenção em 
Psicologia que ocorre fora da escola, em prol do desenvolvimento de 
habilidades próprias da escolarização). Concorda-se com Mitjáns-
Martinez (2005) ao afirmar que

Uma compreensão restrita da inclusão escolar, como a que 
infelizmente é dominante hoje, resulta perigosa porque não 
contribui para enxergar a magnitude das mudanças que 
devem ser promovidas na instituição escolar para satisfazer 
as necessidades educacionais dos mais diversos grupos de 
aluno e indiretamente dificulta a adoção de estratégias de 
ação inovadoras necessárias para fazer a inclusão possível. (p. 
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97)

Para avaliarmos sobre as reais possibilidades das instituições 
educativas em praticar a inclusão que se deseja, Fleith (2011) 
sugere uma leitura cautelosa do documento e uma análise crítica 
sobre os fatores que dificultam a criação de propostas pedagógicas 
renovadoras, flexíveis e criativas. Se a proposta da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva pretende 
redimensionar a educação especial, a escola precisa estar aberta 
para rever suas concepções, práticas e organização já estabelecidas 
tradicionalmente. Isso é um convite a uma mudança de paradigma 
da cultura de fracasso para a cultura de sucesso escolar (Guzzo, 
2005; Marinho-Araujo, 2010, 2014). Oliveira e Marinho-Araujo (2009) 
enfatizam que a cultura de sucesso, “privilegia as potencialidades 
e possibilidades em vez dos problemas e dificuldades, focaliza 
as diferentes alternativas individuais e coletivas de superação 
das adversidades, valoriza as diferenças, a heterogeneidade e 
a diversidade de formas de aprender, pensar e estar no mundo” 
(p.28).

Fleith (2011) destaca seis pontos positivos em relação a 
perspectiva inclusiva que contempla esse documento. De acordo 
com a autora, a nova política:

1. Reitera os direitos da educação especial inclusiva já previstos 
em diversos documentos do MEC e, sobretudo, pela 
Constituição Brasileira de 1988. A política consegue ampliar os 
propósitos pautados pelos documentos anteriores, pois “não 
se trata de pensar tão somente a educação para o deficiente, 
mas, sobretudo, de basilar a prática educativa e a organização 
da escola no respeito à diferença do outro” (Freitas, conforme 
citado em Fleith, 2011, p. 39).

2. Provoca uma ressignificação e novos sentidos não apenas 
direcionados à educação especial, mas à educação em geral.
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3. Incita a educação geral a empreender esforços administrativos, 
estratégicos e técnico-pedagógicos para atender não apenas a 
educação especial, mas ampliar novos fazeres nas instituições 
de ensino. A autora ressalva “nota-se uma inversão: não é 
mais a educação geral que especifica as práticas pedagógicas 
a serem utilizadas na educação especial. É a educação especial 
que passa a fornecer subsídios à educação geral para o 
atendimento às diferenças em sala de aula” (pp. 39-39).

4. Concebe as suas diretrizes como um norte orientador das 
práticas inclusivas, mas que não determina como o processo 
de inclusão deve ser realizado. Isso, até mesmo, é considerar 
as características regionais, culturais e políticas que podem 
potencializar novos e renovados fazeres do ensino.

5. Orienta a construção do projeto de educação escolar em 
caráter colaborativo, interdisciplinar e mais interativo entre 
os integrantes da comunidade da instituição (corpo discente, 
docente, gestores e outros profissionais de dentro e de fora da 
escola).

6. Conduz a uma ressignificação sobre as formas de ensinar e 
aprender a partir das diferenças inerentes aos sujeitos que 
ocupam o espaço escolar (Fleith, 2011, pp. 38-39).

Em que pesem as dificuldades encontradas na 
operacionalização das políticas de educação inclusiva na escola, 
concorda-se com a autora na compreensão de que, atualmente, 
se vive um momento de transição de uma educação segregatória 
para uma inclusiva. Esse momento está sendo marcado por muitas 
experiências educacionais de sucesso, em função da abertura ao 
novo e à criatividade de propostas educativas inclusivas que têm 
concebido a necessidade dessa ampliação para o progresso das formas 
tradicionais da educação. Por outro lado, consideram-se reais as 
dificuldades encontradas pela escola na implementação de práticas 
inclusivas, o que necessitará de mais tempo e intencionalidade 
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para consolidarem mais ações de sucesso escolar. Nesse sentido, 
defende-se a importância do psicólogo na escola no processo de 
implementação de políticas educacionais, o que, necessariamente, 
estabelece deferentes desafios específicos ao trabalho tradicional da 
Psicologia Escolar (Mitjáns-Matínez, 2005, 2007, 2009).

É imperativo que todos, profissionais da educação, saúde, 
pais, estudantes, funcionários da escola e comunidade de maneira 
geral, tenham que colaborar para a materialização da educação 
escolar que se quer inclusiva. De maneira específica, o psicólogo 
escolar pode levar contribuições para a consolidação da educação 
especial inclusiva, a partir da especificidade do saber científico 
da Psicologia, ampliando criativamente as possibilidades de 
estratégias de intervenção psicológica. A seguir, serão discutidas 
os desafios contemporâneos do psicólogo no processo de inclusão 
educacional que trazem implicações a sua atuação profissional no 
contexto escolar. 

Psicologia Escolar e a Inclusão: Desafios à Atuação Profissional

A história recente das transformações educacionais do Brasil 
vem ampliando e definindo novas demandas de contexto e trabalho 
da Psicologia Escolar, especialmente desencadeadas no contexto das 
mudanças da legislação nacional (Guzzo, 2001, 2003, 2008; Fleith, 
2011, 2014; Marinho-Araujo, 2009, 2010; Mitjáns-Martínez, 2005, 
2007, 2009, 2010). Essas mudanças trouxeram novos desafios à função 
sociopolítica dos espaços educativos e se refletem diretamente na 
ressignificação dos papéis, atribuições e competências profissionais 
que compõem o perfil do psicólogo escolar (Guzzo, 2008; Marinho-
Araujo, 2007, 2009, 2010). Ao defender que esse profissional pode 
colaborar com a escola na implementação de políticas educacionais, 
como a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, precisamos revisitar o seu objeto de atuação 
profissional: o desenvolvimento humano (Fleith, 2011).
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Estudos atuais sobre o desenvolvimento humano têm 
concebido o caráter ativo que o sujeito desempenha em seu 
próprio desenvolvimento, fator que atribui a sua intencionalidade 
na integração do sistema pessoa-ambiente. Por outro lado, esse 
desenvolvimento ocorre situado em dado tempo e espaço, o que 
significa afirmar que o funcionamento psicológico do aprender 
somente pode ser avaliado pela compreensão do ambiente social 
e cultural no qual se encontra. O sujeito, ao mesmo tempo, é 
influenciado pelo ambiente e o influencia (Aspesi, Dessen & Chagas, 
2005). 

Com base nessa perspectiva, percebe-se o ambiente escolar 
como um sistema do qual as relações sociais emergem e figura-se 
lócus onde indivíduos se desenvolvem em determinadas direções 
planejadas pelas ações pedagógicas da escola. Nesse cenário, 
deve-se considerar os sujeitos como seres ativos e integrados a 
este ambiente. Contudo, atribuir o caráter ativo ao aluno não deve 
anular a influência que o meio pode e deve exercer intencionalmente 
no seu desenvolvimento, o que pode justificar práticas pedagógicas 
ainda atreladas a concepções de aprendizagem como processo 
homogêneo e padronizado, o que as tornam pouco flexíveis a 
mudanças do ensino. 

As novas contribuições advindas do paradigma da psicologia 
do desenvolvimento humano conferem ênfase a uma formação 
dialética de sujeito, o que possibilita subsidiar uma atuação 
pedagógica que apreenda os processos e as formas de organização 
da psique humana em desenvolvimento escolar de forma mais 
complexa e integral. Para isso, concorda-se com Fleith (2011) na 
afirmação de que é necessário considerar e respeitar a singularidade 
dos estudantes, suas formas, estilos e necessidades de aprendizagem.

Mitjáns-Martínez (2005) sinaliza dois desafios e potenciais 
metas de trabalho que se interpõem ao psicólogo escolar no processo 
da educação inclusiva. Primeiro, o psicólogo pode colaborar para a 
promoção de processos de conscientização que mobilize mudanças 
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nas representações e concepções sobre ensino, aprendizagem e 
inclusão. A autora alerta que, pelo fato do psicólogo estar inserido no 
próprio cenário educativo, compartilham, por vezes, de concepções 
e representações cristalizadas e rotuladas no meio escolar, o que 
pode enfraquecer o potencial de transformação que a intervenção 
psicológica está a serviço.

É importante frisar que não se trata de negar as especificidades 
das inúmeras características dos sujeitos que necessitam de educação 
especial, tampouco reduzir a importância das classificações dos 
tipos de transtornos que são sumarizadas pelos grandes manuais 
de referência (tais como DSM-V e CID-10). O que se enfatiza é 
que essas características e classificações descritivas sejam tomadas 
com reflexão crítica sobre o seu uso e desdobramentos no cenário 
da escola, seus significados e implicações. A autora exemplifica 
e problematiza: “expressões como ‘eu tenho um down na minha 
classe’, ‘estou preparando um grupo de dinâmicas para trabalhar 
com os hiperativos’ denotam o foco no problema e não no sujeito 
e, de fato, [impõem] uma visão homogênea do problema e da 
deficiência” (Mitjáns-Martínez, 2005, p. 102), o que, na nossa visão, 
obstaculariza o potencial transformador estabelecido na relação 
professor-aluno. 

Essa visão provoca entraves no processo do desenvolvimento 
humano, situado em tempo escolar específico, ao colocar a queixa 
sobre a dificuldade de aprendizagem como verdade, sem devida 
articulação com a história e contexto de vida da criança (Neves & 
Machado, 2005; Neves, 2007). Para Mitjáns-Martínez (2005) e Neves 
e Machado (2005), a dificuldade, vista desta maneira, pode ocultar a 
natureza complexa e multicausal dos fenômenos da aprendizagem, 
além de situá-la apenas no âmbito individual, explicando-a a partir 
da classificação (leia-se: rótulo) imposta: transtorno atípico do 
desenvolvimento, autismo, distúrbio de linguagem, déficit cultural, 
hiperatividade, deficiência mental leve, distúrbios disruptivos do 
comportamento etc.
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Sobre esse aspecto, o papel do psicólogo escolar deve 
privilegiar estratégias de intervenção psicológica, individual e 
coletiva em caráter preventivo, que transformem as concepções de 
aprendizagem e ensino de modo a favorecer processos criativos 
no fazer educacional (Araujo, 2003; Marinho-Araujo & Almeida, 
2005a, 2005b; Marinho-Araujo, 2010, 2014). Concorda-se com Fleith 
(2011) quando afirma que cabe a esse profissional refletir o conceito 
de inclusão para promover uma mudança do olhar do educador 
sobre o aluno: do foco da dificuldade para suas potencialidades, a 
partir de uma compreensão de interdependência entre os processos 
de desenvolvimento e aprendizagem (Vygotsky, 1998, 2001, 2004). 
“Contribuir para o rompimento de estereótipos e preconceitos que 
reproduzem mitos e falácias, que rondam a comunidade escolar 
intra e extramuros, também se configura um desafio ao psicólogo 
que atua na escola” (Fleith, 2011, pp. 41-42).

Outro desafio sinalizado por Mitjáns-Martínez (2005) refere-
se ao trabalho em relação à subjetividade social da escola: conjunto 
de crenças, concepções, valores, saberes práticos, que compõem 
uma forma de pensar sobre um dado fenômeno social e de atuar 
perante a ele. Esse conjunto caracteriza a escola como espaço social 
que reserva uma articulada inter-relação entre as subjetividades 
individuais que participam, constituem e transformam esse local. 

Tal entendimento de coletividade nos conduz a uma 
reflexão crítica: os rumos de como fazer funcionar uma escola 
verdadeiramente inclusiva não estão relacionados a um método ou 
técnica apropriada de ensinar na e pela diversidade, mas, sobretudo, 
de sabermos operar essas ações no dia-a-dia da escola por meio 
das relações que estabelecemos nela, a partir das concepções que 
temos sobre o mundo. Esse é um projeto coletivo onde todos são 
responsáveis por pensar e agir juntos para transformar a escola 
inclusiva.

O que pensamos e desejamos para o desenvolvimento escolar 
dos estudantes? Quais potencialidades conseguimos avaliar e 
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intervir, a despeito das limitações do desenvolvimento atípico? 
Quais as concepções predominantes que se têm, em determinada 
instituição educativa, sobre a inclusão? Como são respeitadas e 
aceitas as diferenças entre os sujeitos? Essas e outras questões 
surgem como inquietações saudáveis para o avanço de uma 
educação especial inclusiva.

Nesse sentido, o psicólogo deve estar envolvido na 
construção do projeto político pedagógico da escola em que 
possa discutir a importância da aprendizagem no seu aspecto 
singular, levantando questões sobre o modelo atual de ensino-
aprendizagem e empoderando os educadores na busca de soluções 
práticas e criativas de trabalho (Marinho-Araujo, 2014). Os desafios 
encontrados na realidade escolar como a quantidade de alunos por 
sala versus a demanda por atenção mais particularizada a sujeitos 
com transtornos de aprendizagem, método generalizado de ensino, 
falta de acompanhamento individual, dentre outros pontos, que 
acabam por contribuir com o fracasso escolar, muitas vezes não são 
problematizados para a busca de alternativas de superação.

As mudanças que são necessárias à escola devem ser 
tomadas como elemento central para a inclusão. Elas podem ser 
compreendidas como um processo que traz contradições intrínsecas 
à nova política: incômodos sobre as diferenças de desenvolvimento 
escolar em mesmo ambiente, sensações de estranhamento, 
incerteza, desconforto e, ao mesmo tempo,  desafios ao trabalho 
do professor, novas oportunidades de aprender diferentes fazeres 
pedagógicos, possibilidades de exercer a solidariedade e justiça 
social, forma de tornar a escola mais democrática. A contradição é 
intrínseca aos processos sociais e deve-se considera-las meios férteis 
ao desenvolvimento dos homens em sociedade. No que compete 
ao professor, devemos considerar os desafios do seu trabalho como 
oportunidades para o desenvolvimento profissional frente às novas 
demandas da escola. A Psicologia Escolar pode colaborar com a 
formação do corpo docente, no que diz respeito ao conhecimento 
próprio da psicologia e considerando o processo de competências 
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profissionais do professor/educador sob a perspectiva do 
desenvolvimento humano adulto (Marinho-Araujo & Almeida, 
2005a; Soares, 2008; Soares & Marinho-Araujo, 2010). 

Diante das diversas possibilidades de atuação e intervenção 
do psicólogo escolar junto ao professor, percebe-se na assessoria 
ao trabalho docente  (Marinho-Araujo & Almeida, 2005a) uma 
estratégia privilegiada para o desenvolvimento de competências 
profissionais, a partir da mediação estabelecida nas relações sociais  
do contexto educativo, especialmente aquelas voltadas para  o 
processo de ensino e de aprendizagem. 

Essa colaboração deve somar ao objetivo central da instituição 
escolar na implementação de sua política de inclusão. Para Mantoan 
(apud Mitjáns-Martínez, 2005, pp. 103), a inclusão figura-se como 
“um motivo para que a escola se modernize e os professores 
aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de 
pessoas deficientes torna-se uma consequência natural de todo um 
esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais de 
ensino”. É de fundamental importância que o psicólogo discuta 
sobre o papel e os desafios enfrentados pelos profissionais da 
educação na implementação de políticas publicas, em específico a 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, com vistas à criação de mecanismos e espaços de 
interlocução entre os membros da equipe escolar, pais e estudantes, 
contribuindo para a criação de uma atmosfera de acolhimento e 
interação na comunidade da escola. 

 Mitjáns Martínez (2010), a partir de estudos sobre a atuação 
do psicólogo em políticas de inclusão, propôs um conjunto de 
ações que o psicólogo pode fazer para favorecer a implementação 
dessas políticas na escola de forma menos autoritária para torna-las 
uma prática mais cotidiana às pessoas inseridas nesse contexto da 
educação. Entre elas, vejamos, a seguir, algumas sinalizadas:

1. Analisar criticamente as políticas a serem implantadas;
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2. Favorecer a comunicação e a gestão participativa promovendo 
o envolvimento dos professores nesse processo;

3. Desenvolver a coesão da equipe escolar e potencializar a 
comunidade educativa às mudanças;

4. Contribuir para enfrentar e negociar os conflitos que 
comumente acompanham os processos de mudanças;

 Estes aspectos levantados acima são propostas de atuação 
do psicólogo escolar junto às políticas de inclusão, cuja intenção é 
promover um novo olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, 
baseado no sucesso escolar, na possibilidade de pensar a educação 
como processo heterogêneo e nada homogêneo. 

 Como o psicólogo poderia implementar tais estratégias na 
busca por um processo inclusivo satisfatório junto ao professor? Eis 
algumas ações que destacamos.

1. Promover formação teórico-conceitual a partir do 
conhecimento da ciência psicológica, com o objetivo de ampliar 
o olhar do professor sobre os processos de desenvolvimento 
na escola (avaliação, ensino e processos de desenvolvimento) 
para a ampliar a sua práxis profissional;

2. Criar espaços de interlocução entre a equipe multiprofissional 
(médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais) que acompanha o estudante e a equipe escolar 
para a elaboração conjunta de ações que somem os saberes;

3. Acolher os professores em relação as suas dúvidas, receios, 
ansiedades, questionamentos e mobilizar autonomia docente 
frente às demandas apresentadas pelo estudante com 
necessidade de educação adaptada;
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4. Assessorar o professor para que, de forma autônoma e criativa, 
busque ampliar, revisar, ressignificar e inovar sua didática de 
ensino, considerando a diversidade de meios e linguagens de 
acesso para a construção do conhecimento;

5. Promover clima de acolhimento à criança com necessidades 
educativas especiais em sala de aula e outros espaços da 
instituição, por meio da criação de estratégias psicoeducativas 
para o desenvolvimento de habilidades sociais dos atores da 
escola;

6. Propor ações de integração entre família e escola, fortalecendo 
o espírito de coletividade dos pais na luta conjunta pela 
ampliação de ações e cultura inclusiva.

A inclusão é um processo no mínimo gerador de inquietações 
e com isso, oportuniza a escola aperfeiçoar suas práticas rígidas, 
homogêneas e modeladoras. Assim, a inclusão gera por consequência 
natural um esforço de mudança de paradigmas e de reestruturação 
das condições atuais do ensino brasileiro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, purus scelerisque tortor 
lorem curabitur quisque tellus, vitae quia aliquet sed 
rutrum mi, libero massa at augue maecenas, nec 
pellentesque tortor quisque diam sodales ante. Neque 
dictum vel fusce accumsan, et cras sodales sociosqu 
est egestas. Lacus in amet lobortis nascetur congue, 
sed phasellus interdum ante. Enim ac nascetur lorem. 
Amet rutrum convallis suscipit nec. Massa suscipit 
nec lorem, dolor wisi. Ridiculus et, et libero eget, et 
nulla, id metus wisi dolor congue, pellentesque class 
eget. Eleifend ridiculus, sed anim dui nisl 
ullamcorper, cras at eros quisque orci molestie, turpis 
ac ultricies commodo ac, nam proin sodales et 
commodo mauris. Fringilla tincidunt, sed et alias, 
pulvinar vivamus, fringilla quis lectus, facilisi aenean 
non vitae turpis mauris. A ligula a sed porttitor vitae 
vitae, venenatis quisque, turpis accumsan ipsum 


