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Sobre a ABPMC

A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental 
(ABPMC) é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 
1991, e tem por objetivos: (a) Promover, na sociedade, a Análise 
do Comportamento como área de conhecimento e como campo 
de atuação profissional por meio de sua divulgação e de proce-
dimentos para o contínuo aperfeiçoamento da área; e (b) Criar 
condições para o aperfeiçoamento do conhecimento científico 
relacionado com análise do comportamento, de seus processos 
de produção e de uso por parte dos analistas de comportamento 
no Brasil, por meio de avaliação e crítica sistemáticas.

A ABPMC é constituída por pesquisadores, professores, profis-
sionais que trabalham com Análise do Comportamento em suas 
diferentes dimensões – pesquisa básica, aplicada, conceitual e 
prestação de serviços – além de estudantes de psicologia, me-
dicina comportamental e de outras disciplinas relacionadas ao 
comportamento humano. Atualmente congrega mais de 1.500 
sócios distribuídos pela maioria dos estados brasileiros. Entre 
as principais atividades da ABPMC está o Encontro Brasileiro de 
Psicologia e Medicina Comportamental, realizado anualmente. 

É considerado o maior fórum brasileiro de Análise do Compor-
tamento e um dos maiores do mundo. A ABPMC também man-
tém uma série de publicações científicas: Revista Brasileira de 
Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC), série Comporta-
mento em Foco (continuação da série Sobre Comportamento e 
Cognição), ambas disponíveis online gratuitamente e bem ava-
liadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). A ABPMC também contribui com outras insti-
tuições científicas, como Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) e a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).

Outra atividade de grande importância realizada pela ABPMC 
é o processo de acreditação de analistas do comportamento no 
país. Esta ação visa atender uma demanda da comunidade, que 
apresentou a necessidade de monitorar a qualidade da prática 
do analista do comportamento brasileiro, favorecendo a esco-
lha, pela comunidade, de profissionais qualificados para o exer-
cício profissional nos diversos campos de atuação em Análise do 
Comportamento.

Saiba mais sobre a ABPMC em www.abpmc.org.br
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Sobre a coleção Comportamento em Foco

Em 1997 a ABPMC iniciou a publicação da série Sobre Compor-
tamento e Cognição, que teve importante papel na disseminação 
do conhecimento produzido em Análise do Comportamento no 
Brasil. Após 16 anos de publicação da série, a ABPMC mudou seu 
formato, de impresso para digital e, em 2012, renomeou a série 
como Comportamento em Foco. O objetivo principal da coleção 
Comportamento em Foco é disseminar o conhecimento produ-
zido pela comunidade de analistas do comportamento no Brasil, 
por meio de coletâneas constituídas pelos trabalhos apresen-
tados nos encontros anuais da ABPMC sob forma de palestras, 
mesas redondas, simpósios, sessões coordenadas, minicursos e 
sessões primeiros passos.

Também é objetivo contribuir na formação científica dos estu-
dantes e profissionais da área, por meio da avaliação das pro-
duções escritas dos autores. Cada volume é constituído por um 
conjunto de artigos com temas em comum, visando melhorar a 
experiência de leitura e ampliar o acesso dos diferentes volu-
mes temáticos aos diferentes segmentos da sociedade que pos-
sam se beneficiar do acesso a esse conhecimento. Os capítulos 
que constituem a coleção passaram pela revisão de pareceristas 
ad-hoc convidados em processo de duplo-cego.

Os livros digitais de cada volume estão disponibilizados gratui-
tamente no site da ABPMC: www.abpmc.org.br
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Isabel Fonseca Cavalcanti de Albuquerque
Psicóloga Graduada no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)
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Mariana Gomide Panosso
Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCAR) (bolsista CAPES), Mes-
tre em Análise do Comportamento pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). Especialista em Análise do Comportamen-
to pelo Centro Universitário Filadélfia (UniFil) e Especialista em 
Psicopedagogia Institucional pela Universidade Norte do Paraná 
(UNOPAR). Atualmente desenvolve estudos sobre Programação 
de ensino, capacitação docente, bullying escolar

Patricia Eiterer
Psicóloga, Mestranda em Análise do Comportamento da Univer-
sidade Estadual de Londrina, Formada em Análise do Compor-
tamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista e Quadros 
Assemelhados pelo Instituto Brasiliense de Análise do Comporta-



mento. Atualmente, desenvolve estudos sobre uso de jogos para 
ensino de comportamentos empáticos.

Pollianna Galvão Soares de Matos
Psicóloga (CRP 22/01676), Doutora e Mestra em Psicologia – 
Processos Educativos e Psicologia Escolar pela Universidade de 
Brasília. Atualmente atua como professora de Psicologia da Univer-
sidade CEUMA. É coordenadora adjunta da especialização “Análise 
do Comportamento Aplicada (ABA) ao Autismo e Quadros Rela-
cionados” e pesquisadora do Laboratório de Avaliação, Pesqui-
sa e Intervenção em Transtorno do Espectro Autista (LAPITEA) 
pela Universidade CEUMA. Membro do GT de Psicologia Escolar 
e Educacional da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Gra-
duação em Psicologia (ANPEPP). Coordenadora da Comissão de 
Psicologia na Educação do Maranhão – CRP – MA. Docente co-
laboradora do programa de Mestrado em Psicologia da Univer-
sidade Federal do Maranhão.

Rachel de Faria Brino
Professora Associada da Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar) no Departamento de Psicologia e do Programa de 
Doutorado em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). Doutora e Mestre em Educação especial pela UFSCAR. 
Atualmente desenvolve estudos sobre Violência Escolar, Educa-
ção e Saúde, Prevenção de maus-tratos contra crianças e vio-
lência intrafamiliar, Capacitação de profissionais da educação e 
saúde para atuar como agentes de prevenção da violência con-
tra crianças

Rayana Cartibani Lima Brito
Psicóloga (CRP 17207/01 e credenciamento 02030), Mestre em 
Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB. Atua 
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nica com enfoque analítico-comportamental
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Apresentação

A emergência da ciência moderna inaugurou mais do que uma ma-
neira sistemática para o conhecimento da natureza – com ela sur-
giu também uma concepção particular de saber, fundamentalmente 
operativa. À diferença da clássica visão aristotélica, que concebia a 
ciência como mera contemplação, a revolução científica dos moder-
nos implicava um compromisso com a transformação do mundo. 
Expresso no adágio “conhecimento é poder”, o ideal moderno de 
ciência perdura, ainda que não incontroverso, até a contemporanei-
dade, de tal modo que as fronteiras entre ciência básica e tecnologia 
às vezes são pouco nítidas, e flexibilizadas por estudos particular-
mente projetados para tal, como no caso da pesquisa translacional.

Por um lado, à ciência básica parece crucial que disponha de in-
dependência em relação a seus eventuais desdobramentos prá-
ticos, posto que frequentemente é impossível antecipá-los. Por 
outro lado, por mais elementar que aparente ser, a pesquisa bá-
sica invariavelmente redunda em aplicações práticas e tecnolo-
gias que, muitas vezes, são apontadas como a justificativa capital 
para a existência da própria ciência. Acerca desse assunto, Kuhn 
(1962)1 notou que “. . . uma nova teoria é sempre anunciada jun-
tamente com suas aplicações a uma determinada gama concreta 
de fenômenos naturais; sem elas não poderia nem mesmo can-
didatar-se à aceitação científica” (p. 46).

A análise do comportamento, em muitos aspectos, partilha do 
ideal moderno de ciência: dos professados objetivos de “previ-
são e controle”, à declarada inspiração de seu maior expoen-
te, B. F. Skinner, pela obra de um dos mais célebres filósofos da 
ciência moderna, Francis Bacon. Com efeito, já o behaviorismo 
clássico de John Waston pressupunha um modelo de ciência com 
vistas a aplicações práticas. Mas é a partir do sistema científico 
sistematizado por Skinner que o potencial tecnológico da análi-
se do comportamento passa a ser amplamente explorado – seja 
no campo da elucubração ficcional, como em Walden Two (1948), 
seja na proposição de alternativas práticas, como algumas da-
quelas comentadas em Tecnologia do Ensino (1968).

1 Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of 
Chicago Press.



Este volume da Comportamento em Foco reúne trabalhos de ana-
listas do comportamento dedicados à investigação tanto de pro-
cessos básicos quanto de tecnologias comportamentais no âmbito 
da educação, um dos campos de aplicação em que a análise do 
comportamento galgou maior reconhecimento. Os capítulos são 
resultantes de trabalhos apresentados nos XXVII e XXVIII En-
contros Brasileiros de Psicologia e Medicina Comportamental, 
ocorridos em 2018 e 2019.

Os oito primeiros capítulos tratam de investigações sobre com-
portamento verbal, com foco sobre correspondência verbal, ensi-
no de língua estrangeira, dependência e independência funcional 
entre ouvinte e falante, ensino de operantes verbais específicos, 
efeito de procedimentos fundamentados no paradigma da equi-
valência de estímulos e estudos baseados em jogos. Os três últi-
mos capítulos tratam da aplicação tecnológica do conhecimento 
analítico-comportamental – os capítulos 9 e 10 são focados na 
resolução de problemas em ambientes de ensino; o capítulo final 
relata os resultados de um treinamento em unidade psiquiátrica. 

Tomados em conjunto, os capítulos deste volume são represen-
tativos da qualidade da produção acadêmica da comunidade ana-
lítico-comportamental brasileira envolvida com ciência básica e 
tecnologias comportamentais para a educação. São exemplares 
dos esforços de uma comunidade que, sem abandonar o indis-
pensável rigor científico, têm contribuído para resolução de va-
riados tipos de problemas humanos.

Os organizadores

César Antonio Alves da Rocha
Julio César de Camargo

Táhcita Medrado Mizael
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COMPORTAMENTO
EM FOCO VOL. 11

Correspondência Fazer-Dizer
no Seguimento de Regras
em Procedimento Automatizado*

Do-Say Correspondence in Rule Following
in Automated Procedure

Resumo

Este estudo investigou a acurácia do relato de se-
guimento de regras congruentes e incongruentes 
às contingências programadas em função das 
consequências aos relatos. Três universitários 
participaram do experimento, cuja tarefa era 
clicar em palavras dissílabas ou trissílabas exi-
bidas simultaneamente na tela do computador 
e, em seguida, relatar sua seleção. Os partici-
pantes foram instruídos a selecionar as palavras 
trissílabas para ganharem pontos, ocorrendo 
mudanças não sinalizadas nas contingências 
durante o experimento. Foram realizadas quatro 
condições experimentais: Linha de Base (LB1) - 
os relatos não produziam pontos; Reforçamento 
de Verbalização Específica (RV) - pontos contin-
gentes a relatos de seguimento da regra; Treino 
de Correspondência (TC) - pontos contingentes 
a relatos correspondentes; e retorno à Linha de 
Base (LB2). No geral, foi observada sensibilidade 
comportamental na tarefa de seleção. A acurácia 
do relato diminuiu em RV, foi restabelecida em 
TC e sofreu ligeira queda para a maioria dos 
participantes em LB2, o que sugere o controle 
pelas contingências manipuladas.

PALAVRAS-CHAVES
Correspondência fazer-dizer; Sensibilidade comporta-
mental; Comportamento verbal; Comportamento gover-
nado por regras; Correspondência verbal.

Karolina Rodrigues Acácio
(UniCEUB)
rodrigueskarol12@gmail.com

Carlos Augusto de Medeiros
(UniCEUB)
carlos.medeiros@gmail.com

Abstract

This study investigated the accuracy of the 
reports about the following of congruent and 
incongruent rules in function of reports conse-
quences. Three undergraduates participated in 
the experiment, whose task was to click on words 
with two or three syllables simultaneously dis-
played on the computer screen and then report 
their selection. Participants were instructed to 
select the trisyllable words to earn points, with 
changes in contingencies occurring during the 
experiment. Four experimental conditions were 
performed: Baseline (LB1), in which the reports 
did not produce points; Specific Verbalization 
Reinforcement (RV), contingent points for fol-
lowing rules reports, Correspondence Training 
(TC), contingent points for corresponding re-
ports; and return to Baseline (LB2). Overall, be-
havioral sensitivity was observed in the selection 
task. The accuracy of the report decreased in RV, 
was reestablished in TC and slightly decreased 
for most participants in LB2, suggesting control 
by manipulated contingencies.

KEYWORDS
Do-say correspondence; Behavioral sensitivity; Verbal be-
havior; Rule-governed behavior; Verbal correspondence.

* O presente capítulo é derivado de uma Sessão Coordenada apresentada no XXVII Encontro da Associação Brasileira de Psico-
logia e Medicina Comportamental, realizada no dia 07 de setembro de 2018, sob o título: “Correspondência verbal: efeitos do 
controle verbal, da magnitude e da probabilidade de reforçamento”.
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Correspondência Fazer-Dizer no Seguimento de Regras em Procedimento Automatizado
Karolina Rodrigues Acácio, Carlos Augusto de Medeiros

De acordo com Beckert (2005), Catania 
(1998/1999) e Medeiros e Córdova (2016), 
a correspondência verbal pode ser defi-
nida como uma relação entre o que uma 
pessoa faz e o que diz acerca do que faz. 
Existem três tipos de cadeias de corres-
pondência comumente investigadas na li-
teratura: a dizer-fazer, na qual é avaliado 
se a pessoa se comporta conforme anun-
ciado; a fazer-dizer, na qual é verificado se 
a pessoa relata de modo preciso o que fez; 
e a dizer-fazer-dizer, na qual é verifica-
do se o fazer ocorre de acordo com o pri-
meiro dizer e se é relatado com precisão. 
Todavia, a correspondência verbal, de acor-
do com Medeiros (2013), Medeiros e Cór-
dova (2016), Medeiros e Medeiros (2018), 
também pode ser verificada entre um es-
tímulo qualquer do ambiente e um rela-
to sobre tal estímulo. Esse tipo de relação 
tem sido investigado em jogos de cartas 
como nos estudos de Medeiros, Oliveira 
e Silva (2013), Brito, Medeiros, Medeiros, 
Antunes e Souza (2014), Souza, Guima-
rães, Antunes e Medeiros (2014), Antunes 
e Medeiros (2016).

Conforme demonstrado por Critchfield e 
Perone (1990; 1993), Brino e de Rose (2006), 
Cortez, de Rose e Montagnoli (2013), Dome-
niconi, de Rose e Perez (2014), Cortez, Mi-
guel e de Rose (2017), e Plácido e Medeiros 
(2018), comportamentos considerados so-
cialmente incorretos tendem a ser relata-
dos de modo inacurado. Em linhas gerais, 
nessas pesquisas, os participantes adultos, 
crianças típicas e autistas, tinham que re-
latar o seu desempenho em tarefas acadê-
micas ou não, como, por exemplo, um jogo 
de computador no qual tinham que acer-
tar flechas em patos. Em todos eles, foi 
observado que os participantes tendiam a 
relatar erros de modo inacurado, ou seja, 

dizer que acertaram tentativas as quais er-
raram. O mesmo não acontecia com os acer-
tos que, de modo geral, eram relatados com 
fidedignidade. De acordo com Brino e de 
Rose (2006), tais resultados são esperados 
em decorrência de um histórico de puni-
ção para comportamentos que resultaram 
em erros. Para Medeiros e Medeiros (2018), 
tal histórico de punição evocaria respostas 
de esquiva, tanto de errar quanto de rela-
tar erros, o que poderia resultar em rela-
tos distorcidos. 

Frequentemente, a definição de o que é cer-
to ou errado depende de critérios sociais. 
Quando uma mãe diz para a filha adoles-
cente voltar para casa cedo porque a rua de 
madrugada é perigosa, o comportamento 
de chegar depois da hora marcada pode ser 
considerado, aos olhos da mãe, uma conduta 
inaceitável, ou até mesmo, incorreta. Nesse 
caso, é de se esperar que essa mãe repreenda 
a filha de alguma maneira. Conforme discu-
tem Sidman (1989/1995), Medeiros e Me-
deiros (2018) e Moreira e Medeiros (2019), 
reações como a da mãe podem resultar em 
respostas de fuga ou esquiva, como, por 
exemplo, dizer para a mãe que chegou mais 
cedo do que, de fato, chegou. Caso a mãe 
não tenha acesso ao horário de chegada da 
filha, a probabilidade de o relato distorci-
do da filha ser negativamente reforçado, 
ao evitar a repreensão da mãe, é alta, for-
talecendo relatos distorcidos de comporta-
mentos socialmente incorretos no futuro. 
Essa é uma das razões pelas quais Medeiros 
(2010) e Medeiros e Medeiros (2018) defen-
dem que terapeutas devam evitar orientar 
ou dar conselhos aos seus terapeutizan-
dos, uma vez que os terapeutas têm aces-
so apenas aos relatos do que estes fazem 
fora do consultório e não ao que eles efe-
tivamente fazem. 
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Em Análise do Comportamento, falas como 
a da mãe do exemplo acima correspondem 
ao conceito de regra. As regras são definidas 
por Skinner (1969) como estímulos discri-
minativos verbais que especificam uma rela-
ção de contingência. As regras representam 
um recurso muito utilizado por pais, profes-
sores, médicos e terapeutas como forma de 
controle do comportamento de filhos, alu-
nos e terapeutizandos, na forma de orien-
tações, instruções, conselhos, ordens etc. 
Como observam Skinner (1974), Zettle e Ha-
yes (1989) e Baum (2005/2006), falantes 
usualmente impõem de modo tácito ou ex-
plícito consequências sociais para o segui-
mento das regras que emitem. No exemplo 
acima, voltar cedo para casa pode estar sob 
o controle da contingência descrita na re-
gra (i.e., evitar sofrer assaltos ou qualquer 
tipo de violência) e/ou sob o controle das 
consequências impostas pela mãe (i.e., se 
chegar cedo, então evitará a repreensão). 

Muitas vezes, as regras não descrevem de 
modo fidedigno as contingências que ser-
viram de ocasião para a sua emissão. Em 
outras palavras, são discrepantes às con-
tingências. A discrepância entre a regra e 
a contingência usualmente ocorre quan-
do um comportamento é inicialmente es-
tabelecido por uma regra, e a contingência 
se modifica, ou quando a contingência se 
mantém, e a regra é modificada (Paracampo 
& Albuquerque, 2005; Albuquerque & Pa-
racampo, 2010). O comportamento é con-
siderado insensível quando, diante de uma 
dessas duas situações, ocorre de acordo com 
as regras, independentemente das contin-
gências (Abreu-Rodrigues & Sanabio-Heck, 
2005; Albuquerque & Paracampo, 2010). 

O controle social imposto pelos falantes, 
ao emitirem as regras, é uma das variáveis 

que afetam a sensibilidade comportamental. 
O estudo de Kroger-Costa e Abreu-Rodri-
gues (2012) demonstrou que a mera presen-
ça do experimentador afetou negativamente 
a sensibilidade comportamental em adultos. 
Os 18 participantes universitários do estu-
do foram divididos em três grupos: grupo 
controle (sem instruções), grupo experi-
mentador presente e grupo experimentador 
ausente. A tarefa experimental consistia em 
pressionar as teclas da direita e da esquerda 
para mover um cursor na tela do computa-
dor do topo ao pé de uma pirâmide. Quando 
o cursor chegava ao destino, o participan-
te ganhava um ponto que seria trocado por 
cupons para o sorteio de um prêmio. 

As contingências foram as mesmas para os 
participantes dos três grupos e consistiam 
na manipulação dos esquemas de reforça-
mento para a movimentação do cursor. Na 
fase de treino, inicialmente vigorava um 
esquema de Reforçamento Diferencial de 
Baixas Taxas de Respostas – DRL 5’s, no 
qual, apenas respostas espaçadas em pelo 
menos 5 s resultavam no avanço do cursor. 
Após o participante obter oito pontos, era 
iniciado um esquema de Razão Fixa – FR 
5, no qual o cursor só se movia após cinco 
pressões em uma das teclas, o qual também 
vigorava até o participante obter oito pon-
tos. Para o grupo controle, não foram for-
necidas instruções na fase de treino. Para 
os demais grupos, antes do DRL, era apre-
sentada uma instrução discrepante de que 
eles deveriam responder em Razão Variável 
5, ou seja, que o cursor se moveria a cada 
cinco pressões das teclas em média. Tam-
bém, antes do FR 5, era apresentada uma 
instrução discrepante de que a movimenta-
ção do cursor se daria em esquema de Tem-
po Fixo 5 s, ou seja, que a cada 5 s, o cursor 
se moveria sem a necessidade de pressionar 
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as teclas da direita e da esquerda. Na fase de 
teste, aos participantes dos três grupos fo-
ram apresentadas instruções discrepantes, 
em que eles deveriam responder em Refor-
çamento Diferencial de Altas Taxas de Res-
postas – DRH, ou seja, que deveriam apertar 
as teclas com um intervalo menor que 0,5 
s entre cada pressão para o cursor se mo-
ver. Todavia, o esquema em vigor era o de 
Intervalo Fixo 5 s, no qual, apenas após 5 
s, desde a última vez que o cursor se mo-
veu, uma nova pressão resultaria em seu 
avanço. O experimentador permaneceu na 
sala de aplicação apenas quando os parti-
cipantes do grupo experimentador presen-
te eram submetidos à fase de teste. 

Os participantes do grupo controle e do gru-
po experimentador ausente, tanto na fase 
de treino quanto na fase de teste, compor-
taram-se de acordo com as contingências 
em vigor. Porém, apenas um participan-
te do grupo experimentador presente dei-
xou de seguir a instrução discrepante na 
fase de teste e os demais continuaram a se-
guir a instrução discrepante por toda a fase. 
As autoras concluíram que o controle social 
é relevante na manutenção do seguimen-
to de regras a despeito de sua discrepância 
em relação à contingência, afetando nega-
tivamente a sensibilidade comportamental. 

O estudo de Monteles, Paracampo e Albu-
querque (2006) também investigou o pa-
pel de variáveis sociais no seguimento de 
regras discrepantes. Nesse caso, o experi-
mentador proveu consequências sociais ao 
seguimento de regras discrepantes para um 
dos grupos. O estudo foi realizado com 18 
crianças com idades variando entre 7 e 9 
anos, as quais foram divididas em três gru-
pos, denominados “condições” pelos auto-
res. A tarefa consistia em uma discriminação 

contextual, na qual as crianças tinham de 
selecionar um estímulo comparação igual 
ou diferente ao estímulo modelo na pre-
sença de uma luz vermelha ou amarela, a 
depender da condição.

As crianças das três condições tinham de 
passar por quatro fases. Na Fase 1, as ins-
truções eram mínimas, ou seja, a tarefa era 
descrita, mas não era dito que, a depender 
da cor da luz (i.e., vermelha ou amarela) elas 
deveriam selecionar estímulos de compara-
ção iguais ou diferentes do modelo. Nessa 
fase, não havia liberação de fichas em caso 
de acerto durante a condição 1. Apenas para 
as condições 2 e 3, os acertos resultavam na 
liberação de fichas que poderiam ser troca-
das por guloseimas e pequenos brinquedos 
em uma loja experimental. Os participantes 
da Condição 1 só receberiam fichas contin-
gentes ao desempenho nas demais fases. Na 
Fase 2, para as três condições, eram apre-
sentadas instruções completas congruen-
tes às contingências, ou seja, da Fase 2 em 
diante, acertos e erros eram consequencia-
dos diferencialmente com fichas. Havia uma 
inversão das funções das cores das lâm-
padas na Fase 3 de modo não sinalizado, o 
que representava uma mudança não sina-
lizada nas contingências. Apenas para as 
crianças da Condição 3 o seguimento das 
instruções resultava em elogios dados pelo 
experimentador, ainda que somente res-
ponder em desacordo ao instruído resultas-
se em fichas. Na Fase 4, também de modo 
não sinalizado, voltavam a vigorar as con-
tingências da Fase 2. 

De acordo com Monteles et al. (2006), os 
comportamentos dos participantes das Con-
dições 1 e 2 acompanharam as mudanças 
não sinalizadas nas contingências em to-
das as fases. Entretanto, os participantes 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 1       |       19

Correspondência Fazer-Dizer no Seguimento de Regras em Procedimento Automatizado
Karolina Rodrigues Acácio, Carlos Augusto de Medeiros

da Condição 3 continuaram se comportando 
de acordo com as instruções e não com as 
contingências de ganhos de fichas da Fase 
3, na qual o seguimento da instrução resul-
tava em elogios pelo experimentador. Esses 
resultados sugerem que as consequências 
impostas pelos falantes ao emitirem uma 
regra são relevantes para o seu seguimen-
to, ainda que a regra não descreva de modo 
acurado a contingência. Um fator que pre-
cisa ser discutido quanto aos dados desse 
estudo e ao de Kroger-Costa e Abreu-Ro-
drigues (2012) é a possibilidade de confe-
rência do seguimento ou não da regra por 
quem a emitiu, no caso, o experimentador. 
Hayes, Zettle e Rosenfarb (1989) discutem 
que um dos tipos de seguimento de regras 
é determinado pelas consequências apre-
sentadas pelo falante diferencialmente ao 
seguimento ou não das regras por parte do 
ouvinte. De acordo com Medeiros e Medei-
ros (2018), para que o falante tenha con-
dições de consequenciar o seguimento da 
regra pelo ouvinte, é fundamental o aces-
so ao seguimento da regra ou não. 

A presença do experimentador durante a 
realização das sessões experimentais tam-
bém se mostrou um fator relevante no es-
tudo de Brino e de Rose (2006). Em seu 
estudo, quatro crianças com idades entre 
7 e 11 anos, a cada tentativa, tinham de ler 
em voz alta uma palavra mostrada na tela 
do computador. Em seguida, eram solici-
tadas a clicar em um botão na tela do com-
putador para ouvirem a leitura correta da 
palavra previamente gravada. Após ouvi-
rem a leitura correta, tinham de relatar, 
clicando sobre um quadrado verde ou um 
quadrado vermelho, se haviam acertado ou 
não a leitura, respectivamente. Os partici-
pantes passaram pelas seguintes condições 
experimentais: Linha de Base, onde não ha-

via consequências diferenciais para relatos; 
Presença do Experimentador, na qual o ex-
perimentador permanecia ao lado da crian-
ça enquanto ela lia e relatava o desempenho 
ao longo das tentativas; Treino de corres-
pondência, na qual relatos acurados de er-
ros resultavam em tempo extra de acesso a 
um jogo de computador na sessão seguinte 
e, por último, a condição Feedback, a qual 
consistia em mais tempo para brincar com 
os colegas, também contingente a relatos 
acurados de erros. Essa condição foi apli-
cada em apenas um participante para qual 
o jogo de computador não parecia exercer 
função reforçadora. 

Os resultados de Brino e de Rose (2006) 
mostraram que, na Linha de Base, antes do 
treino de correspondência, houve uma inci-
dência maior de relatos inacurados de erros, 
ou seja, as crianças tendiam a relatar que 
acertaram tentativas que, na verdade, erra-
ram. Esses relatos inacurados tiveram sua 
frequência diminuída nas condições em que 
a tarefa ocorria na presença do experimen-
tador e quando relatos de erros acurados 
eram reforçados. Vale destacar, portanto, 
que apenas a presença do experimentador 
inibiu a superestimação do desempenho, 
mesmo que a sua presença não represen-
tasse consequências diferenciais programa-
das para relatos acurados ou não. 

Os resultados do estudo de Oliveira, Cor-
tez, e de Rose (2016) foram similares aos 
de Brino e de Rose (2006). Em seu estudo 
que também avaliou a acurácia dos relatos 
de desempenho, crianças tinham que rela-
tar quantos pontos fizeram em um jogo de 
computador. Ora eram solicitadas a rela-
tar o desempenho para o experimentador, 
ora relatavam para os colegas. Os autores 
observaram que os relatos, de modo ge-
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ral, foram mais fidedignos na presença do 
experimentador. Cortez, Miguel e de Rose 
(2019) também observaram que crianças 
tendem a relatar seu desempenho em tare-
fas de leitura com mais acurácia ao experi-
mentador que ao computador e aos colegas. 
Parece, portanto, que a presença do expe-
rimentador tem o potencial de suprimir 
comportamentos considerados incorretos, 
como distorcer relatos, por exemplo. Dado 
que um conselho muito comum emitido por 
adultos é: “não minta!”, a presença do ex-
perimentador nesses estudos pode sinalizar 
eventuais consequências diferenciais para 
o seguimento dessa regra. 

Os estudos sobre correspondência fazer- 
dizer, foram precedidos pelo estudo semi-
nal de Ribeiro (1989). O qual investigou a 
cadeia de correspondência fazer-dizer em 
um experimento com oito crianças de ida-
des entre três a cinco anos. No experimen-
to havia, em cada sessão, um momento de 
brincar (fazer) com até três brinquedos de 
sua escolha dentre seis disponíveis e um 
momento de relatar (dizer) com quais brin-
quedos o participante havia brincado à me-
dida em que as imagens dos brinquedos lhes 
eram apresentadas, uma a uma. O brincar 
não produzia consequências programadas 
diferenciais. Já as contingências da tare-
fa de relato eram alteradas de acordo com 
cada uma das cinco condições experimen-
tais, sendo o relato sobre o brincar emiti-
do individualmente ou em grupo.

Na primeira condição, a Linha de Base, o 
experimentador somente ouvia os relatos 
da criança e entregava uma ficha por rela-
to de ter ou não brincado. As fichas obtidas 
no experimento, poderiam ser trocadas por 
guloseimas. Na condição Reforçamento In-
dividual do Relato de Brincar, cada criança 

relatava individualmente e apenas relatos 
de ter brincado, correspondentes ou não, 
produziam fichas. Na condição de Refor-
çamento de Relato de Brincar em Grupo, a 
contingência permanecia igual à anterior, 
entretanto, os relatos eram feitos em gru-
po. Na condição de Reforçamento de Cor-
respondência em Grupo, os relatos também 
eram feitos em grupo, mas somente eram 
reforçados os relatos correspondentes aos 
comportamentos de brincar ou não brincar. 
Enfim, a última condição experimental de 
Reforçamento não-contingente era seme-
lhante à Linha de Base, entretanto, as crian-
ças recebiam as fichas antes de relatarem.

Verificou-se alta recorrência de relatos pre-
cisos na Linha de Base, o que demonstra 
que os comportamentos de relatar emiti-
dos pelas crianças podem estar relaciona-
dos ao seu histórico de condicionamento 
de relatos precisos e imprecisos. No Refor-
çamento Individual do Relato de Brincar, 
houve grande variabilidade entre os com-
portamentos de relatar das crianças. Duas 
das oito crianças emitiram relatos de terem 
brincado com brinquedos que não brinca-
ram. Na condição de Reforçamento do Re-
lato de Brincar em Grupo, outras quatro 
crianças passaram a relatar terem brincado 
com brinquedos que não brincaram. Com o 
Reforçamento de Correspondência, todas as 
crianças voltaram a relatar com precisão, 
sendo que, as duas mais velhas, precisa-
ram de mais sessões para fazê-lo. Na con-
dição de Reforçamento não Contingente, foi 
mantida a alta correspondência dos rela-
tos. Ribeiro (1989) concluiu que as contin-
gências manipuladas, assim como as suas 
descrições verbais, exerceram efeito sobre 
a acurácia dos relatos das crianças, uma vez 
que na condição de Reforçamento do Re-
lato de Brincar em grupo, as crianças po-
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dem ter instruído umas às outras sobre as 
contingências de reforçamento em vigor.

Com o intuito de verificar a fidedignidade 
dos relatos de seguimento de regras em fun-
ção de consequências diferenciais para tais 
relatos, Graziani (2016) conduziu um expe-
rimento com oito adultos, cuja tarefa ex-
perimental consistia em selecionar figuras 
de humanos ou de animais disponibiliza-
das simultaneamente na tela do compu-
tador (Tarefa de Seleção). Em seguida, os 
participantes deveriam, na Tarefa de Relato, 
relatar para qual dos estímulos eles apon-
taram. A regra emitida no início do expe-
rimento era “Aponte para humanos para 
ganhar pontos” e o objetivo do participan-
te era concluir o experimento com o maior 
número de pontos que conseguisse. 

Os participantes foram expostos a quatro 
condições experimentais nas quais foram 
manipuladas as consequências para rela-
tos de seguimento ou não da regra inicial de 
apontar para humanos. Na primeira condi-
ção, a Linha de Base, os participantes ga-
nhavam um ponto se emitissem a resposta 
congruente à regra na Tarefa de Seleção e 
não ganhavam nem perdiam pontos na Ta-
refa de Relato, independentemente do que 
relatassem. Não havia perda de pontos na 
Tarefa de Seleção dessa condição. Após as 
10 primeiras tentativas, a contingência era 
alterada sem sinalização ao participante, de 
modo que apontar para figuras de animais 
produzia pontos e, para humanos, produ-
zia a perda de um ponto. Sendo assim, a 
regra se tornava discrepante em relação à 
contingência. Na condição Reforço da Ver-
balização Específica (RV), o participante ga-
nhava um ponto na Tarefa de Seleção caso 
apontasse para animais e perdia um pon-
to se apontasse para humanos. Já na Ta-

refa de Relato, ganhava cinco pontos caso 
relatasse que apontou para as figuras de 
humanos e perdia cinco pontos se relatas-
se ter apontado para as de animais. Ou seja, 
para maximizar os pontos nessa condição, 
o participante deveria apontar para animais 
e relatar ter apontado para humanos, o que 
se constituiria em um relato distorcido. Na 
condição Treino de Correspondência (TC), 
o participante ganhava pontos na Tarefa de 
Seleção caso apontasse para figuras de hu-
manos nas 20 primeiras tentativas e caso 
apontasse para animais nas 20 tentativas 
seguintes. E, caso emitisse respostas em 
desacordo com a contingência em vigor, 
ocorreria a perda de um ponto. As altera-
ções das contingências eram, novamente, 
realizadas sem sinalização ao participante. 
Já na Tarefa de Relato, os participantes ga-
nhavam cinco pontos apenas se relatassem 
correspondentemente ao que selecionaram 
na Tarefa de Seleção, independentemente 
de terem ganhado ou perdido pontos. Caso 
relatassem de forma não correspondente 
à resposta da Tarefa de Seleção, a conse-
quência era a perda de cinco pontos. A Linha 
de Base 2 era idêntica à primeira condição.

Três dos oito participantes do estudo per-
maneceram seguindo a instrução inicial de 
apontar para humanos ao longo de todo o 
experimento com pequenas variações e, de 
modo geral, relataram o seu desempenho 
de forma fidedigna. Os demais participan-
tes apresentaram desempenho variado na 
Tarefa de Seleção, com uma tendência a se 
comportar de acordo com a contingência em 
vigor, abandonando a regra inicial. Seus re-
latos variaram de acordo com as condições 
experimentais, sofrendo uma queda na con-
dição de Reforçamento de Relato Específico 
e sendo restabelecida no Treino de Corres-
pondência. No retorno à linha de base, foi 
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observada uma queda na correspondência 
dos relatos em dois participantes. 

Conforme demonstrado por Galizio (1979), 
o contato com a mudança nas contingên-
cias é eficaz em gerar a sensibilidade com-
portamental. Mesmo havendo o contato 
com a mudança na contingência, não foi 
acompanhado aumento na sensibilidade 
comportamental em três participantes do 
experimento de Graziani (2016). De acordo 
com Graziani, esses resultados podem ser 
explicados pela presença do experimentador 
ao longo do experimento, uma vez que era o 
experimentador que provia as consequên-
cias aos comportamentos dos participan-
tes, conforme observado em Kroger-Costa 
e Abreu-Rodrigues (2012). A presença do 
experimentador, portanto, pode tanto ter 
favorecido o controle pela regra, quanto a 
acurácia dos relatos, ainda que cinco parti-
cipantes tenham abandonado a regra e ti-
veram a correspondência de seus relatos 
afetadas pelas condições experimentais. 
Portanto, caso o experimento fosse apli-
cado de forma computadorizada, além de 
propiciar um maior controle experimental, 
os efeitos da presença do experimentador 
seriam eliminados. 

O presente estudo se propôs a investigar, 
assim como o estudo de Graziani (2016), a 
acurácia do relato de seguimento de regras 
congruentes e discrepantes às contingên-
cias em função das consequências para os 
relatos. Diferentemente do estudo de Gra-
ziani (2016), toda aplicação do experimen-
to se deu de modo computadorizado com 
interferência mínima do experimentador. 
Também houve uma alteração na Tarefa de 
Seleção com o objetivo de dificultar a tarefa. 
No presente estudo, os participantes deve-
riam discriminar entre palavras dissílabas e 

trissílabas, ao invés de figuras de humanos 
e animais. Foram manipuladas as mesmas 
condições experimentais, nas quais relatos 
não tinham consequências diferenciais (Li-
nhas de Base 1 e 2); relatos de seguimen-
to de regra eram seguidos da apresentação 
de pontos, e de não seguimento, de per-
da de pontos (Reforçamento de Verbaliza-
ção Específica); e relatos correspondentes 
eram seguidos da adição de pontos, e rela-
tos distorcidos, da perda de pontos (Treino 
de Correspondência).

Método

Participantes

Participaram desta pesquisa três estudan-
tes universitários matriculados em cursos 
de uma instituição de ensino superior do 
Distrito Federal, exceto Psicologia. Os par-
ticipantes foram escolhidos aleatoriamen-
te, tendo sido selecionados dois homens e 
uma mulher com idades de 29, 39 e 22 anos, 
respectivamente, que foram abordados no 
campus de um centro universitário e con-
vidados a participar do estudo. Não houve 
critérios específicos para selecionar aque-
les que seriam abordados. As participações 
foram voluntárias e validadas após assina-
tura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

Ambiente

As sessões experimentais foram realiza-
das em um consultório médico simulado 
do centro universitário, o qual contém um 
espelho unidirecional que permite ao expe-
rimentador o acesso a uma sala de controle, 
de onde ele pode observar e ouvir o parti-
cipante sem que seja notado. A sala media 
11m2, onde havia uma mesa de professor, 
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duas cadeiras de escritório, um aparelho de 
ar condicionado e iluminação artificial pro-
duzida advinda de lâmpadas fluorescentes.

Materiais e instrumentos

Para a realização da sessão experimental foi 
utilizado um computador da marca HP com 
sistema operacional Windows 10, e apresen-
tação de Power Point com a atividade deno-
minada “Jogo de Palavras”, sendo separada 
em dois arquivos: o primeiro, chamado de 
“1º momento”, contendo apenas a condição 
experimental LB1, e o segundo, chamado de 
“2º momento” contendo as condições ex-
perimentais RV, TC e LB2; Instruções Ge-
rais Escritas; Protocolos de Registros; Folha 
de Pontuação, na qual o participante ano-
tava seus pontos durante o experimento; e 
itens da “loja”, sendo utilizados três tipos 
diferentes de doce. A “loja” ficava expos-
ta em cima da mesa em que foi realizada a 
sessão experimental, de forma que ficas-
se visível ao participante durante a reali-
zação do experimento e consistia em itens 
que o participante trocava de acordo com 
seus pontos após a realização do jogo.

Procedimento

Após o participante assinar o TCLE, o pes-
quisador entregou uma folha de papel ao 
participante com instruções gerais, na qual 
eram descritas as Tarefa de Seleção, Tarefa 
de Relato e a troca de pontos por itens na 
loja experimental.

Ao final da sessão experimental, o partici-
pante recebia o seu item da loja de acordo 
com a pontuação obtida no jogo. Era infor-
mado a ele que, caso fizesse uma pontuação 
de 0 a 150 pontos, ganharia um pacote com 
seis chicletes Trident, de 150 a 350 pontos 

ganharia um chocolate Kinder Joy e, aci-
ma de 351 pontos, ganharia uma caixa de 
chocolate Bis. O experimento todo ocorreu 
em duas sessões, realizadas em dias dife-
rentes, mas em um intervalo inferior a três 
dias entre elas. Cada sessão durava entre 
20 e 30 minutos. As condições de Linha de 
Base 1 (LB1) e Reforçamento de Verbaliza-
ção Específica (RV) foram aplicadas no pri-
meiro dia. Já no segundo dia, eram aplicadas 
as condições de Treino de Correspondência 
(TC) e Linha de Base 2 (LB2).

Cada tentativa era composta por uma Tare-
fa de Seleção, que corresponde ao “fazer” 
nos experimentos de correspondência ver-
bal e uma Tarefa de Relato, que correspon-
der ao “dizer”. Ao longo do experimento, as 
duas tarefas tinham suas próprias contin-
gências de consequenciação dos comporta-
mentos dos participantes, ambas providas 
pelo computador. Além disso, os participan-
tes recebiam uma folha de papel no início 
do experimento e eram orientados a ano-
tar os pontos cumulativamente obtidos ao 
longo do experimento. 

O participante sentava-se de costas para 
o espelho unilateral da sala de observação 
e executava as tarefas em um computador 
portátil posicionado na mesa à sua fren-
te. Foi utilizado um mouse periférico por 
meio do qual o participante efetuava os cli-
ques na tela do computador. O teclado fica-
va inoperante. O registro das respostas do 
participante era realizado na própria apre-
sentação de Powerpoint utilizada, o qual 
foi programado para tal finalidade. Além 
disso, para a conferência dos dados, a ex-
perimentadora registrava as respostas do 
participante enquanto ele executava as ta-
refas experimentais, observando o seu de-
sempenho através do espelho unidirecional.
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Tarefa de seleção (Fazer)

A Tarefa de Seleção consistia em clicar em 
uma das duas palavras apresentadas na tela, 
ou seja, emitir o comportamento não verbal 
- o fazer (Figura 1). As duas palavras eram 
grafadas em azul escuro na fonte Calibri, ta-
manho 54 e sublinhadas. As palavras eram 
apresentadas uma ao lado da outra com um 
espaço de três centímetros entre elas, e fi-
cavam centralizadas verticalmente na tela 
do computador. 

era reapresentada ao longo do estudo. As 
contingências se modificavam sem sina-
lização ao longo do experimento de modo 
que, ora a regra era congruente à contin-
gência, ora se tornava discrepante. 

Imediatamente após a resposta de seleção, era 
apresentada a tela de consequências em todas 
as condições experimentais. Nessa tela, caso o 
participante tivesse emitido respostas de se-
leção de acordo com a contingência progra-
mada em vigor, aparecia um novo slide com 
a frase: “Você ganhou um ponto”. Caso ele 
emitisse respostas em desacordo com a con-
tingência em vigor, na tela de consequência 
era mostrada a frase: “Você perdeu um pon-
to.” Essas frases eram grafadas em preto na 
fonte Calibri tamanho 54 e eram alinhadas 
à esquerda horizontalmente e centralizadas 
verticalmente na tela. Entretanto, a palavra 
“perdeu” era grafada em vermelho.

A Tarefa de Seleção foi realizada em todas 
as condições experimentais sem tempo pré- 
determinado para cada resposta de seleção.

Tarefa de Relato (Dizer)

A Tarefa de Relato consistia em relatar, por 
meio de um clique em uma de duas frases, 
o estímulo selecionado na tarefa anterior, 
ou seja, consistia na emissão do compor-
tamento verbal, o dizer (Figura 2).

Figura 1. Modelo da tela nas Tarefas de Seleção. 

Foi exibida uma sequência de slides sen-
do que, em cada slide, eram apresentadas 
duas palavras: uma dissílaba e uma trissíla-
ba. As posições esquerda e direita de ambas 
as palavras eram variadas de forma semir-
randômica (i.e., cada tipo de palavra não 
aparecia mais que duas vezes seguidas no 
mesmo lado da tela) ao longo das tentativas, 
a fim de que o comportamento dos partici-
pantes não ficasse sob o controle da ordem 
das posições em que as palavras apareciam.

Por meio de um slide inicial, o participante 
era instruído, de forma escrita, a clicar so-
bre as palavras trissílabas para ganhar pon-
tos: “Clique nas palavras trissílabas para 
ganhar pontos”. Essa frase era apresenta-
da centralizada horizontalmente e verti-
calmente, sendo grafada em preto na fonte 
Calibri de tamanho 54. Essa instrução não Figura 2. Modelo da tela nas Tarefas de Relato. 
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Logo após a Tarefa de Seleção, era apre-
sentado um slide informando a pontuação 
feita naquela tarefa (i.e., tela de conse-
quências) e em seguida, na Tarefa de Re-
lato, o participante deveria clicar em uma 
das duas frases: “Clique aqui se você se-
lecionou a palavra dissílaba no slide ante-
rior.” ou “Clique aqui se você selecionou 
a palavra trissílaba no slide anterior”. As 
duas frases eram grafadas em preto na 
fonte Calibri tamanho 54. Ambas eram 
alinhadas à esquerda e espaçadas verti-
calmente por 3 cm. As consequências aos 
relatos foram manipuladas nas condições 
de Linha de Base (LB 1 e 2), Reforço da 
Verbalização Específica (RV) e Treino de 
Correspondência (TC) de acordo com as 
suas descrições abaixo.

Linha de Base (LB 1)

Nas primeiras 10 tentativas da LB1, as con-
tingências eram congruentes à regra, ou 
seja, o participante deveria, na Tarefa de 
Seleção, clicar nas palavras trissílabas para 
ganhar pontos. Em contrapartida, clicar 
nas palavras dissílabas resultava na per-
da de pontos. Portanto, na Tarefa de Sele-
ção, caso o participante emitisse a resposta 
de acordo com a contingência em vigor, 
na tela de consequência era apresentada 
a frase: “Você ganhou um ponto”. Caso 
contrário, era apresentada a frase: “Você 
perdeu um ponto”. Na Tarefa de Relato, a 
cada tentativa, o participante deveria re-
latar qual das duas palavras selecionou na 
tarefa anterior, clicando em uma das duas 
opções sendo que, nesta última tarefa, não 
era adicionado nem retirado nenhum pon-
to, independentemente do que o partici-
pante relatasse. Na tela de consequências 
era apresentada a frase: “Você não ganhou 
e nem perdeu pontos”. Esta consequência 

na Tarefa de Relato era sempre a mesma 
em toda LB1.

A contingência congruente à regra era al-
terada ao final das 10 primeiras tentativas 
sem sinalização ao participante, passando 
a ser incongruente a partir da 11ª tentati-
va. Portanto, a partir de então, na Tarefa 
de Seleção, o participante deveria selecio-
nar a palavra dissílaba de cada slide para 
ganhar um ponto e, caso selecionasse a pa-
lavra trissílaba, perderia um ponto. A nova 
contingência era mantida até que o par-
ticipante emitisse cinco respostas conse-
cutivas de acordo com a contingência em 
vigor, ou seja, até que ele clicasse em cinco 
tentativas consecutivas em palavras dissí-
labas. Entretanto, caso o participante não 
atingisse esse critério até a 50ª tentativa, 
ele era dispensado do experimento, sendo 
agradecida a sua participação. Após a quinta 
resposta consecutiva selecionando as pala-
vras dissílabas, a condição era encerrada e 
era iniciada a próxima condição (RV) sem 
sinalização ao participante.

Reforçamento de Verbalização Específica (RV)

Nessa condição, era mantida a contingência 
da condição anterior de regra incongruen-
te, na qual apontar para palavras dissílabas 
produzia ganho de pontos e, para trissíla-
bas, a perda de pontos. Durante a Tarefa de 
Relato, relatos de ter clicado sobre a palavra 
trissílaba resultava na adição de cinco pon-
tos e relatos de ter clicado sobre a palavra 
dissílaba resultava na perda de cinco pontos. 
Ou seja, relatar que se comportou de acordo 
com a regra resultava no acréscimo de pon-
tos e, em desacordo com a regra, na perda. 

Nas 12 primeiras tentativas da RV, foi reali-
zado um procedimento de escolha forçada, 
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com o objetivo de o participante entrar em 
contato com todas as consequências pos-
síveis nas quatro combinações das Tarefas 
de Seleção e de Relato. Ou seja, ganhar um 
ponto ao selecionar dissílabas e cinco pon-
tos ao relatar selecionar trissílabas; ganhar 
um ponto ao selecionar dissílabas e perder 
cinco pontos ao relatar selecionar dissílabas; 
perder um ponto ao selecionar trissílabas e 
cinco pontos ao relatar selecionar dissílabas; 
e perder um ponto ao selecionar trissílabas 
e ganhar cinco pontos ao relatar selecionar 
trissílabas. Nessas 12 primeiras tentativas, 
cada slide havia apenas uma opção de sele-
ção, ou seja, em cada slide da Tarefa de Se-
leção aparecia apenas uma palavra dissílaba 
ou apenas uma palavra trissílaba e, na Tare-
fa de Relato, aparecia apenas a frase “Clique 
aqui se você selecionou a palavra dissílaba” 
ou apenas a frase “Clique aqui se você sele-
cionou a palavra trissílaba”. Entretanto, es-
sas 12 tentativas não foram registradas na 
contagem final de pontuação do participante 
e não foram consideradas para a análise dos 
dados e discussão do experimento. 

A condição experimental de Reforço de 
Verbalização Específica teve um total de 
40 tentativas além das tentativas de esco-
lha forçada, ou seja, foram totalizadas 52 
tentativas.

Treino de Correspondência (TC)

Nesta condição, a contingência de seleção 
era novamente revertida nas 20 primeiras 
tentativas, ou seja, selecionar as palavras 
trissílabas resultava em ganho de pontos e 
selecionar palavras dissílabas, na perda. Nas 
20 tentativas seguintes, a contingência nova-
mente era revertida, na qual os participantes 
deveriam selecionar as palavras dissílabas 
para ganhar pontos e a seleção das palavras 

trissílabas resultavam na perda de pontos. 
Em ambas as contingências, o participan-
te ganhava cinco pontos na Tarefa de Rela-
to apenas se relatasse correspondentemente 
ao que selecionou, independentemente se 
ganhou ou perdeu pontos na Tarefa de Se-
leção. Ou seja, se o participante tivesse se-
lecionado uma palavra trissílaba, ganharia 
cinco pontos se relatasse ter selecionado a 
palavra trissílaba e perderia cinco pontos se 
relatasse ter selecionado a palavra dissílaba. 
Por outro lado, se tivesse selecionado uma 
palavra dissílaba, ganharia cinco pontos se 
relatasse ter selecionado uma palavra dissí-
laba e perderia cinco pontos se relatasse ter 
selecionado uma palavra trissílaba. 

Após as 40 tentativas, sendo as 20 primei-
ras com contingências congruentes à regra 
e as 20 seguintes com contingências in-
congruentes à regra, independentemente 
se fossem emitidas as respostas de acor-
do com a contingência ou não, a condição 
era encerrada, passando automaticamente 
para a próxima condição. 

Retorno à Linha de Base (LB2)

A presente e última condição experimental 
era similar à condição LB1, com a única di-
ferença de que a regra não era emitida antes 
de a condição se iniciar. A contingência ini-
cial da condição LB2 também era congruente 
à regra, com o mesmo critério de distribui-
ção de pontos em ambas as tarefas da LB1 
e durou 10 tentativas. Assim como a LB1, 
após as 10 primeiras tentativas, indepen-
dentemente da emissão de respostas corre-
tas ou não, a contingência era alterada para 
incongruente à regra e se encerrava após o 
participante emitir a resposta correta cin-
co vezes ou, caso não o fizesse, ele era dis-
pensado do experimento após 50 tentativas. 
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Ao final dessa condição, era apresentado ao 
participante um slide com a frase: “Mui-
to obrigada! Experimento encerrado!”. Em 
seguida, o experimentador entrava na sala 
onde foi realizado o experimento, fazia a 
contagem dos pontos e entregava ao par-
ticipante o doce respectivo à sua pontua-
ção total.

Resultados

A Figura 3 contém os gráficos que repre-
sentam o desempenho dos participantes 
P1, P2 e P3 ao longo das condições ex-
perimentais nas Tarefas de Seleção e de 
Relato. As colunas cinza claro mostram 
a porcentagem de respostas corretas de 
cada participante nas Tarefas de Seleção 
de acordo com as contingências em vigor 
de cada condição experimental, enquanto 
as linhas pontilhadas retratam a porcenta-
gem da correspondência verbal dos partici-
pantes no decorrer das respectivas sessões. 
Ou seja, retratam a porcentagem de vezes 
que relataram acuradamente o que fizeram 
na Tarefa de Seleção. Os três participantes 
atingiram o critério na Tarefa de Seleção 
em LB1 para avançarem no experimento. 
Além disso, não apresentaram menos de 
75% de acertos em nenhuma condição ex-
perimental, ou seja, as suas seleções va-
riaram sistematicamente de acordo com as 
mudanças não sinalizadas das contingên-
cias. O menor número de respostas corres-
pondentes às contingências programadas 
na Tarefa de Seleção ocorreu na condição 
RV para o P2 (77,5%) e o maior número 
ocorreu na LB1 para P1 (100%).
Com relação à Tarefa de Relato, os desempe-
nhos dos três participantes foram similares 
entre si e acompanharam sistematicamente 
as mudanças nas contingências para rela-
tos ao longo das condições experimentais. 

Os três participantes apresentaram alta 
porcentagem de relatos correspondentes 
(100%) na LB1, tanto na contingência con-
gruente à regra (CC) quanto na contingência 
discrepante à regra (CD). Houve uma queda 
acentuada na porcentagem de relatos cor-
respondentes em RV sendo que P1 apresen-
tou apenas 10% de relatos correspondentes 
nessa condição, P2 apresentou 22,5% e P3, 
20%. A porcentagem de relatos correspon-
dentes aumentou em TC, com porcentagens 
de mais de 90% para todos os participantes, 
tanto em CC, quanto em CD. No retorno à 
Linha de Base (LB2), houve uma queda na 
correspondência, principalmente com rela-
ção à LB1, com valores entre 50% e 70% em 
CC. Já em CD, a correspondência foi maior 
em LB2, variando de 66,7% a 100%. En-
tretanto, com relação à condição RV, ainda 
houve maior porcentagem de relatos cor-
respondentes em LB2. Para P1 e P2, é pos-
sível observar um aumento na porcentagem 
de relatos correspondentes quando a con-
tingência se modificou para discrepante à 
regra em LB2. Já P3 diminuiu sua porcen-
tagem de relatos correspondentes na mes-
ma mudança de contingência.

Discussão

A partir dos resultados do presente estu-
do pode-se inferir que a correspondência 
dos relatos dos participantes P1, P2 e P3 fi-
cou sob o controle das contingências ma-
nipuladas experimentalmente. Estes dados 
atestam aqueles obtidos no estudo de Gra-
ziani (2016), em que cinco dos oito parti-
cipantes também tiveram os seus relatos 
afetados pelas suas consequências, sendo 
estes cinco participantes justamente os que 
apresentaram sensibilidade comportamen-
tal às mudanças nas contingências na Ta-
refa de Seleção.
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Figura 3. Porcentagens de respostas corretas na Tarefa de Seleção e de relatos correspondentes na Tarefa de Relato em 

função das condições experimentais Linhas de Base 1 e 2 (LB 1 e 2), Reforçamento de Verbalização Específica (RV) e Trei-

no de Correspondência (TC). As barras cinzas representam as respostas corretas na Tarefa de Seleção e a linha pontilhada 

os relatos correspondentes na Tarefa de Relato. As siglas CC e CD correspondem à contingência congruente e discrepan-

te à regra respectivamente.



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 1       |       29

Correspondência Fazer-Dizer no Seguimento de Regras em Procedimento Automatizado
Karolina Rodrigues Acácio, Carlos Augusto de Medeiros

No que diz respeito à correspondência fa-
zer-dizer, os resultados de P1, P2 e P3 cor-
roboraram parcialmente os do estudo de 
Ribeiro (1989). Nas duas condições de li-
nha de base, o autor encontrou níveis altos 
de correspondência, o que o levou a con-
cluir que os comportamentos de relatar de 
seus participantes poderiam estar relacio-
nados à sua história prévia de reforçamen-
to e punição para relatos correspondentes e 
não correspondentes. Como houve queda na 
correspondência, principalmente na con-
dição de reforçamento de verbalização de 
brincar em grupo, a qual foi reestabeleci-
da no treino de correspondência em grupo, 
é possível concluir que o treino de corres-
pondência em Ribeiro foi eficaz em man-
ter a correspondência em níveis elevados 
mesmo após a sua retirada. Esse resultado 
não foi replicado no presente experimen-
to, uma vez que a correspondência verbal 
no retorno à linha de base foi inferior à ob-
tida na LB1, representando uma queda em 
relação aos percentuais obtidos na condi-
ção TC, com exceção de P1 que apresentou 
100% de relatos correspondentes em CI na 
LB2. Isso também foi observado em Graziani 
(2016), uma vez que dois dos cinco partici-
pantes, cujos relatos foram afetados pelas 
variáveis manipuladas, também apresen-
taram queda na acurácia do relato no re-
torno à linha de base. 

Quedas nas porcentagens de relatos cor-
respondentes no retorno à linha de base 
após treinos de correspondência também 
foram reportadas nos estudos Cortez de et 
al. (2017); para pelo menos um dos par-
ticipantes do estudo de Domeniconi et al. 
(2014); e para um dos participantes do es-
tudo de Cortez et al. (2013). Vale ressal-
tar, inclusive, que, em Cortez et al. (2013), 
o treino de correspondência foi feito em 

esquema de reforçamento intermitente de 
diferentes valores, de modo que seria es-
perada a manutenção da correspondência 
em extinção, ou seja, no retorno à linha de 
base. Nesses estudos, assim como no expe-
rimento de Brino e de Rose (2006), os par-
ticipantes tinham que ler em voz alta uma 
palavra ou nomear estímulos para, em se-
guida, relatarem se acertaram ou não as 
suas respostas. Nesses estudos, na primei-
ra linha de base, foi observada baixa cor-
respondência de relatos de erros, os quais, 
em várias tentativas, eram relatados como 
acertos. Após a linha de base, foram apli-
cados treinos de correspondência com va-
riações a depender do estudo em questão, 
os quais eram mantidos até os participan-
tes atingirem elevados índices de corres-
pondência como critério. Por fim, havia um 
retorno à linha de base. No estudo de Cor-
tez et al. (2017), inclusive, a linha de base 
foi reaplicada imediatamente, 30 e 60 dias 
após o treino de correspondência. 

Para os três participantes, houve uma que-
da na correspondência da passagem de TC 
para LB2. É importante ressaltar que, além 
de não haver mais consequências diferen-
ciais para relatos em LB2, diferentemen-
te do que ocorria em TC, as contingências 
mudaram de discrepantes em TC para con-
gruentes à regra em LB2. Sendo assim, 
relatar ter apontado para dissílabas era re-
forçado em CD no TC. A condição LB2, ao 
ser iniciada com reforçamento para apontar 
para palavras trissílabas (CC), resultou em 
alta frequência de apontar para trissílabas, 
porém, o relato de apontar para dissílabas 
vinha sendo reforçado em CD de TC. Como 
não havia consequências diferenciais para 
relatos em LB2, é possível que os padrões 
de relatos ainda estivessem sob contro-
le das contingências de relatos em CD no 
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TC. Com a troca em LB2 de CC para CD, os 
relatos de P1 e P2 de apontar para dissí-
labas voltaram a coincidir com o critério 
de relatos correspondentes. Uma troca si-
milar ocorreu com a passagem de RV para 
TC. Em RV, relatos de ter apontado para 
trissílabas era reforçado, e consequente-
mente, era frequente. No início de TC, era 
requerido apontar para trissílabas e relatar 
ter apontado para trissílabas. Sendo assim, 
com a rápida mudança no comportamen-
to de apontar com a troca de CD (em RV) 
para CC (em TC), o relatar ter apontado 
para trissílabas foi reforçado, mantido e 
considerado um relato correspondente. Os 
dados de P1 e P2 apontam para essa pos-
sibilidade, uma vez que as porcentagens 
de corretas e de relatos correspondentes 
coincidiram, ou seja, P1 e P2 relataram ter 
apontado para trissílabas em praticamen-
te todas as tentativas em CC de TC, mesmo 
que não tenham apontado para trissílabas 
em todas as tentativas. Já P3, apresentou 
mais relatos correspondentes em CC de TC 
que tentativas corretas na Tarefa de Sele-
ção. Caso essa análise esteja correta, não 
se pode afirmar que o TC estabeleceu  a 
relação de correspondência entre o fazer 
e o dizer de P1 e P2, e sim, que esses par-
ticipantes foram condicionados a relatar 
trissílabas em CC de TC e a dissílabas em 
CD de TC, o que permaneceu ocorrendo 
em CC de LB2. Para P1 e P2, é possível que 
TC tenha funcionado como uma condição 
RV, ora reforçando apontar para trissíla-
bas, ora reforçando apontar para dissíla-
bas, o que se manteve no retorno à linha 
de base. Essa possibilidade poderia ser in-
vestigada em novos estudos, com o início 
de TC e LB sem a troca das contingências 
na Tarefa de Seleção em relação à condição 
anterior e com mais trocas CD e CC dentro 
de uma mesma condição. 

Nos estudos de Brino e de Rose (2006), Cor-
tez et al. (2013), Domeniconi et al. (2014) 
e Cortez et al. (2017), os treinos de corres-
pondência foram eficazes em aumentar a 
correspondência dos relatos de erros, sendo 
que a correspondência não foi mantida para 
todos os participantes no retorno à linha de 
base, o que também ocorreu no presente 
experimento. Entretanto, neste, diferente-
mente daqueles estudos, na primeira linha 
de base, os relatos foram corresponden-
tes em todas as tentativas. Aparentemen-
te, na primeira linha de base, os relatos de 
seguimento de regras foram equivalentes 
aos relatos de acertos e não aos relatos de 
erros, uma vez que comportamentos que 
resultam em acertos e relatos de acertos 
tendem a produzir reforçadores generaliza-
dos como aprovação. O mesmo ocorre com 
seguimento de regras e relatos de segui-
mentos de regras (Hayes et al., 1989; Me-
deiros & Medeiros, 2018). Por outro lado, 
com a mudança na contingência em LB1, 
de modo que seguir a regra resultaria na 
perda de pontos, os relatos de seguimen-
to seriam equivalentes aos relatos de er-
ros, sendo esperada, então, uma queda na 
correspondência, o que não foi observado. 
Além disso, em LB2, para dois participan-
tes, as maiores porcentagens de correspon-
dência foram obtidas nas tentativas em que 
o seguimento da regra produzia a perda de 
pontos. Em outras palavras, os participan-
tes não seguiram a regra discrepante e, com 
exceção da condição de Reforçamento de 
Verbalização Específica – RV, relataram de 
modo acurado o não seguimento da regra. 
Com base nesses resultados, portanto, não 
seguir a regra, pelo menos para adultos, não 
é equivalente a errar as tentativas de lei-
tura e nomeação de estímulos em crianças. 
A diferença de idades pode ser um fator re-
levante para essa diferença nos resultados. 
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Para verificar essa possibilidade, o presen-
te experimento poderia ser replicado com 
crianças de modo a verificar a correspon-
dência do relato de não seguimento de re-
gras incongruentes em LB1.

Diferentemente do estudo de Graziani 
(2016), todos os participantes do presen-
te experimento apresentaram comporta-
mento sensível, o qual variou conforme as 
mudanças não sinalizadas pelas contin-
gências. Parece que a ausência do experi-
mentador se mostrou um aspecto relevante 
para os resultados do presente trabalhado, 
a qual, como já demonstrado nos estudos 
de Monteles et al. (2006) e Kroger-Costa e 
Abreu-Rodrigues (2012), afetou positiva-
mente a sensibilidade comportamental às 
mudanças não sinalizadas nas contingên-
cias. Portanto, ao se comparar os resulta-
dos do presente trabalho aos de Graziani 
(2016), pode-se concluir o papel do con-
trole social no seguimento de regras con-
gruentes e discrepantes. 

Outro aspecto procedimental pode ter fa-
vorecido a sensibilidade no presente estudo 
e no de Graziani (2016). Comportar-se de 
acordo com a contingência em vigor, tanto 
produzia acréscimo de pontos, como evi-
tava a perda destes. Seguir uma regra dis-
crepante, portanto, resultaria em perda de 
pontos (i.e., punição negativa) e na não ob-
tenção de pontos (i.e., extinção). As conse-
quências simultâneas de ganho e perda de 
pontos podem ter favorecido a variabilidade 
e, como havia apenas uma alternativa para 
responder, já que se tratava de uma discri-
minação simples simultânea entre dois es-
tímulos, o comportar-se de acordo com a 
contingência em vigor foi rapidamente re-
forçado e mantido. Sem a presença do expe-
rimentador, que possivelmente sinalizaria 

consequências sociais diferenciais para o 
seguimento ou não das regras, o contro-
le do comportamento foi assumido pelas 
contingências programadas vigentes. Es-
tudos como o de Oliveira, Medeiros, e Bri-
to (2013) e o de Paracampo e Albuquerque 
(2004), que compararam os efeitos de ga-
nhos e perdas de pontos na sensibilidade 
comportamental, observaram que os par-
ticipantes deixavam de seguir regras mais 
rapidamente quando o seu seguimento re-
sultava em perda de pontos. Novos estudos 
poderiam ser realizados utilizando apenas 
perdas ou apenas ganhos de pontos para 
verificar se a sensibilidade se manteria. 

Por fim, é possível questionar se o fato de 
os participantes serem requeridos a rela-
tarem o que fizeram na Tarefa de Seleção 
poderia, de certa forma, afetar a sensibili-
dade comportamental, uma vez que a Ta-
refa de Relato consistiria em responder ao 
próprio comportamento. As perguntas acer-
ca de o que o participante fez na Tarefa de 
Seleção pode, de certa forma, ter favore-
cido o controle pelas contingências. Uma 
forma de verificar essa possibilidade seria 
testar a sensibilidade comportamental em 
condições nas quais os relatos não são soli-
citados. De qualquer forma, as consequên-
cias aos relatos não pareceram interferir na 
sensibilidade às contingências na Tarefa de 
Seleção, de modo que as respostas de sele-
ção acompanharam as contingências para 
respostas de seleção e não para as respos-
tas de relato. Esses resultados corroboram 
a afirmação de Sanabio-Heck e Abreu-Ro-
drigues (2002) de que o fazer e o dizer são 
funcionalmente independentes. 

O presente experimento contribuiu com a área 
de correspondência verbal ao demonstrar que 
relatos de seguimentos de regras podem ser 
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afetados pelas suas próprias consequências, 
gerando, assim, a ausência de correspondên-
cia entre o dizer e o fazer, sendo o fazer, o 
seguimento de regras discrepantes às con-
tingências. Dados como os do presente tra-
balho podem gerar reflexões sobre a eficácia 
de intervenções por meio de regras em con-
textos nos quais só se tem acesso aos rela-
tos de seguimento e não aos seguimentos de 
regras em si, como é o caso da psicoterapia.
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Resumo

Esta pesquisa verificou qual tipo de treino de 
matching-to-sample – MTS é mais eficaz na for-
mação de classes de equivalência, o que possui 
emparelhamentos palavra-palavra ou palavra- 
figura. Cinco universitárias participaram do es-
tudo, sendo treinadas, via MTS, relações entre 
10 palavras em italiano e palavras em português; 
e relações entre mais 10 palavras em italiano e 
figuras. Em seguida, foram testadas relações 
emergentes entre palavras italianas e figuras, e 
entre palavras italianas e palavras em português, 
seguidas de um Pós-teste de escrita diante dos 
estímulos. O elevado desempenho nos treinos 
e testes não sugeriu efeito do tipo de treino. 
O desempenho no Pós-teste foi inferior ao dos 
demais testes. Problemas de controle dos estí-
mulos nos treinos podem ter sido responsáveis 
pelos melhores resultados nos testes feitos via 
seleção de estímulos em relação ao Pós-teste 
baseado na emissão de topografias diferentes. 
Discutiu-se a diferença no Pós-teste em função 
do tipo de relação treinada.

PALAVRAS-CHAVE
Equivalência de estímulos; matching-to-sample; apren-
dizagem de língua estrangeira; tipo de relação treinada.

Abstract

This research verified which type of training in 
matching-to-sample – MTS – is most effective: 
relating words to other words or relating words 
to pictures. Five college students participated in 
the study, training, via MTS, relations between 
10 Italian words and Brazilian Portuguese words, 
and relations between another 10 Italian words 
and pictures. Then, emerging relations were 
tested between Italian words and figures, and 
between Italian words and Portuguese words, 
followed by a Posttest of writing according to the 
stimuli. The high performance in the training 
and tests did not suggest effect of the type of 
training. The performance in the Posttest was 
lower than in the tests. Problems of stimulus 
control in the training may have been responsi-
ble for the best results in the tests made through 
selection of stimuli compared to the Posttest 
based on different topographies. The difference 
in the Posttest was discussed as a function of 
the type of trained relation.

KEYWORDS
Stimulus equivalence; matching-to-sample; foreign lan-
guage acquisition; type of trained relations.
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Com a globalização, há uma grande tendên-
cia de as pessoas viajarem ou, até mesmo, 
fazerem planos para morar em outros paí-
ses. Para que isso seja possível, a proficiência 
em línguas estrangeiras se faz necessária, 
de modo que é importante investigar fatores 
ambientais que afetam essa aprendizagem. 
Na tentativa de facilitar esse intercâmbio 
e, talvez, fazê-lo acontecer em um tempo 
menor do que normalmente acontece, per-
gunta-se: qual forma de treinar uma nova 
língua seria mais eficaz? Aquela à qual se 
relaciona uma palavra com outra palavra 
ou se aquela à qual se relaciona uma pala-
vra com uma figura?

Um dos paradigmas utilizados para esse tipo 
de estudo é o de equivalência de estímulos. 
Para Sidman (1994), pode-se constatar a 
existência de relações de equivalência ao se 
observar a emergência de novos desempe-
nhos não explicitamente treinados a partir 
dos treinos que estabelecem relações dis-
criminativas e/ou condicionais entre estí-
mulos e topografias de respostas presentes 
nesses novos desempenhos. Sidman e Tail-
by (1982) propõem o uso da teoria da equi-
valência matemática como critério para se 
afirmar a ocorrência de relações de equiva-
lência entre estímulos. Os testes das pro-
priedades de equivalência se constituiriam, 
para Sidman (2000), em um requisito par-
cimonioso e eficaz de atestar a formação de 
classes de equivalência.

Durante a aquisição de uma nova língua, 
pode-se pensar o paradigma da equiva-
lência de estímulos da seguinte maneira. 
Uma palavra na língua nativa de uma pes-
soa controla certos comportamentos dessa 
pessoa. Uma das intenções em se aprender 
uma nova língua é a possibilidade de comu-
nicação com pessoas que utilizam essa lín-

gua. Boa parte dessa aprendizagem faz com 
que comportamentos que são controlados 
por palavras na língua nativa também pas-
sem a ser controlados por palavras na se-
gunda língua, por exemplo. Segundo Joyce 
e Joyce (1993), a aquisição de uma língua 
se dá a partir das relações entre estímu-
los que podem ou não ser parecidos, po-
dendo então, dois estímulos formalmente 
diferentes controlarem a mesma resposta. 
Em outras palavras, duas palavras em lín-
guas diferentes podem ser relacionadas a 
um estímulo em comum, levando ambos os 
comportamentos relacionados a terem alta 
probabilidade de serem reforçados quando 
emitidos na presença desse estímulo. Essa 
relação pode ser treinada a partir de discri-
minações condicionais e, uma vez que isso 
acontece, outros tipos de relações condi-
cionais podem emergir sem a necessidade 
de treino direto. 

Segundo Catania (1998/1999), as discri-
minações condicionais entre os estímulos 
são aquelas nas quais a função que um es-
tímulo (S+ ou S-) exerce depende da pre-
sença de outros estímulos (Sc – Estímulo 
Condicional). Essas discriminações costu-
mam ser estabelecidas por um procedimen-
to denominado Matching-to-Sample (MTS) 
ou escolha de acordo com o modelo. Esse 
procedimento consiste, de acordo com Al-
buquerque e Melo (2007), na apresentação 
de um estímulo, o modelo, junto com ou-
tros estímulos, os de comparação. A partir 
dos estímulos de comparação apresentados, 
a resposta de selecionar um deles é consi-
derada correta (e será reforçada nos trei-
nos) na presença de um estímulo modelo, 
que estará, nesse caso, exercendo a fun-
ção de estímulo condicional. Com a tro-
ca do estímulo modelo, a resposta correta 
será a seleção de um dos outros estímu-
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los de comparação. O estímulo de compa-
ração o qual sua seleção for considerada 
correta é o estímulo S+, e sinaliza que essa 
resposta de seleção será reforçada nos trei-
nos. Os outros estímulos de comparação, 
que sinalizam que a resposta de selecioná- 
los condicionalmente ao modelo não será 
reforçada nos treinos, são os S-. Por meio 
das discriminações condicionais, são esta-
belecidas relações entre os estímulos (e.g., 
Modelo A1 – Comparação B1; Modelo A2 – 
Comparação B2; ou simplesmente A1 – B1 
e A2 – B2), que podem se tornar relações 
de equivalência.

De acordo com Sidman e Tailby (1982), as 
relações podem ser de equivalência quan-
do forem observados três tipos de relações 
emergentes a partir de treinos de discri-
minações condicionais: reflexividade, si-
metria e transitividade. A reflexividade é a 
relação de identidade entre os estímulos. 
Por exemplo, a emergência das relações AA, 
BB e CC quando treinadas as discriminações 
condicionais AB e AC. Já as relações de si-
metria se dão quando há a emergência das 
relações reversas entre os estímulos, por 
exemplo, as relações BA e CA, após treinos 
das relações AB e AC. Por último, a tran-
sitividade é representada pela emergência 
das relações entre estímulos que não ha-
viam sido diretamente relacionados antes, 
mas que foram relacionados a um estímulo 
em comum, por exemplo, as relações BC e 
CB quando treinadas anteriormente as re-
lações AB e AC.

Acín, García, Zayas e Domínguez (2006) 
realizaram três experimentos com o obje-
tivo de estudar a formação e ampliação de 
classes de equivalência a partir de notas 
musicais como estímulos. Para tanto, no 
primeiro experimento, os autores contaram 

com quatro crianças, com média de idade de 
quatro anos e meio. As notas musicais usa-
das como estímulos foram dó, mi e sol. Os 
estímulos foram os nomes das notas ditos 
pela professora (conjunto A), a represen-
tação das notas na partitura (conjunto B), 
os nomes das notas escritos (conjunto C), 
o som das notas produzido por um tecla-
do (conjunto D) e o som das notas produ-
zido por um xilofone (conjunto E). Na fase 
de treinos, as relações treinadas foram AB, 
BC, BD e BE. Na fase de teste, foram testa-
das relações de simetria (BA, CB, DB e EB), 
de transitividade (AC, AD e AE) e de equiva-
lência (CA, DA, EA, DC, EC e ED). Nesse es-
tudo, não foram testadas algumas relações, 
como CE, CD e DE. Os autores concluíram, a 
partir dos resultados, que as crianças con-
seguiram formar três classes de equivalên-
cia de cinco estímulos cada uma.

A partir disso, os autores realizaram o se-
gundo experimento. Esse se deu com seis 
crianças com idade média de seis anos e 
meio. Esse segundo experimento contou 
com um acréscimo de duas notas musicais 
aos estímulos: ré e fá, e os procedimentos 
foram os mesmos do primeiro experimen-
to. A partir desse segundo experimento, os 
autores concluíram que as crianças conse-
guiram formar cinco classes de equivalên-
cia de cinco estímulos cada uma. O terceiro 
experimento foi feito com um adolescen-
te de 17 anos diagnosticado com Síndrome 
de Down. Esse terceiro experimento con-
tou com um acréscimo de mais duas notas 
musicais aos estímulos: lá e si. O procedi-
mento utilizado foi o mesmo que o dos dois 
experimentos anteriores. Os autores con-
cluíram que o participante conseguiu for-
mar sete classes de equivalência de cinco 
estímulos cada uma. Portanto, no geral, eles 
concluíram que o processo de discrimina-
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ções condicionais é eficaz na formação e 
ampliação de classes de equivalência apli-
cadas a aprendizagem de notas musicais.

Joyce e Joyce (1993) realizaram um estudo 
com o objetivo de determinar o efeito do 
uso do paradigma de equivalência de estí-
mulos na aquisição de palavras em inglês e 
espanhol em crianças com lesões cerebrais. 
Para tanto, foi utilizado um programa de 
equivalência de estímulos desenvolvido pe-
los autores. Participaram da pesquisa dois 
adolescentes com histórico de acidentes que 
provocaram as lesões. Como estímulos, os 
autores utilizaram 20 palavras em espanhol 
gravadas em áudio (SWS) e seus equivalen-
tes em inglês (EWS), 20 palavras impres-
sas em inglês (EWW) e seus equivalentes 
em espanhol (SWW) e 20 figuras (PIC). Em 
primeiro lugar, foi feito um Pré-teste com 
20 relações, sendo dez delas as simetrias 
das demais. Após esse procedimento, deu-
-se início à fase de treinos. Os participan-
tes foram treinados em relações diferentes. 
Um deles foi treinado na relação SWW–PIC 
e o outro foi treinado na relação PIC–SWW. 
Após essa fase, foi aplicado um pós-teste, 
que consistia em todas as relações do Pré- 
teste que não obtiveram 100% de acertos. 

Após 69 dias, os pesquisadores aplicaram 
novamente o pós-teste, em uma fase cha-
mada “follow-up”. Como resultados, os au-
tores obtiveram que ambos os participantes 
aumentaram a quantidade de acertos em 
todos os tipos de relação, com um alto ín-
dice de acertos, mesmo na fase de “follow- 
up”. Na discussão, os autores comentaram 
que um fato surpreendente foi a emergên-
cia das relações EWS–SWS e SWS–EWS para 
ambos os participantes e a emergência das 
relações SWS–SWW e SWW–SWS para um 
deles. Os autores concluíram que uma pos-

sível explicação para esse fenômeno foi a 
similaridade fonética entre as letras em am-
bas as línguas. Sendo assim, é possível que 
os participantes tenham aprendido a rela-
cionar o som de uma palavra em espanhol 
com sua escrita, fazendo, assim, uma re-
lação fonética entre as palavras em espa-
nhol gravadas em áudio e as palavras em 
espanhol impressas.

Outra pesquisa sobre aprendizagem de uma 
segunda língua a partir do paradigma de 
equivalência de estímulos foi a de Placeres 
(2014). Esse estudo teve como objetivo com-
parar dois procedimentos de equivalência 
de estímulos: o de emparelhamento entre 
estímulos simples com o emparelhamen-
to entre estímulos complexos. Para tanto, 
ele contou com 38 estudantes, que foram 
divididos em dois grupos. Os grupos fo-
ram comparados quanto ao efeito do trei-
no das relações entre palavras em russo em 
dois procedimentos: com estímulos simples 
e com estímulos compostos. Os estímulos 
consistiam em palavras faladas em russo 
(conjunto A), figuras, correspondentes às 
palavras do conjunto A (conjunto B) e pala-
vras escritas em russo (conjunto C). Foram 
pré-testadas as relações AC, CA, CB e BA. 
Após esse processo, para a fase de treinos, 
os participantes foram divididos nos dois 
grupos. Para o grupo com estímulos com-
postos, ou seja, a combinação de dois estí-
mulos a ser emparelhada com um terceiro 
estímulo, a relação treinada foi AB:C. Para 
o grupo com estímulos simples, as relações 
treinadas foram AB e BC. Um pós-teste foi 
aplicado a fim de testar as relações emer-
gentes. Essas relações foram AC, CA, CB e 
BA. Como resultados e discussão, o estudo 
sugere que o procedimento com estímulos 
simples foi mais eficaz para a emergência 
das relações. Já o procedimento com estí-
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mulos compostos foi mais eficaz para que 
os participantes alcançassem o critério es-
tabelecido para o encerramento dos treinos 
de forma mais rápida. 

Cintra (2016) realizou um estudo sobre a 
emergência das relações de equivalência en-
tre estímulos com a participação de gru-
pos de pessoas bilíngues e monolíngues em 
um delineamento de grupo. O objetivo de 
sua pesquisa foi investigar o desempenho 
dos grupos bilíngue e monolíngue em um 
treino de relações condicionais com subs-
tantivos em língua francesa, comparando 
esses desempenhos. Para isso, o procedi-
mento de MTS foi utilizado. Em ambos os 
grupos, os testes de conhecimento de lín-
guas foram aplicados como critério de par-
ticipação da pesquisa, sendo seguidos pelas 
fases de treinos das relações condicionais. 
Foram utilizados os estímulos palavra dita-
da em francês (conjunto A), palavra escri-
ta em francês (conjunto B), palavra escrita 
em português (conjunto C) e figuras cor-
respondentes às palavras (conjunto D). 
A autora treinou as relações AB, BC e AD, e 
testou as relações AC, BD e DB. Como re-
sultado da pesquisa, ambos os grupos de-
monstraram melhor desempenho geral nos 
testes em relação aos treinos, porém, o gru-
po monolíngue precisou de mais tentativas 
do que o outro grupo para atingir os cri-
térios nos treinos. É importante ressaltar 
que, segundo a autora, foi possível identi-
ficar que os participantes da pesquisa de-
monstraram um melhor desempenho, tanto 
nos treinos quanto nos testes, das relações 
que continham figuras como estímulo mo-
delo ou como comparações.

Com base nesses tipos de estudo, é possí-
vel identificar variáveis que parecem facili-
tar a aprendizagem de novas línguas. Uma 

variável que ainda não foi suficientemente 
investigada nos estudos acerca da aquisição 
de novas línguas foi o tipo de emparelha-
mento utilizado, ou seja, o emparelhamento 
entre palavras apenas ou entre palavras e fi-
guras. O estudo de Cintra (2016) dá indícios 
de que o emparelhamento palavra-figura 
pode ser mais eficaz que o emparelhamento 
palavra -palavra no estabelecimento de dis-
criminações condicionais. Portanto, o pre-
sente estudo teve como objetivo investigar, 
por meio de um delineamento de sujeito 
único, a eficácia do tipo de relação treina-
da (palavra-palavra vs. palavra-figura) na 
formação de classes de equivalência entre 
palavras em português, palavras em italiano 
e figuras correspondentes a tais palavras. 

Método

Participantes

Participaram dessa pesquisa cinco univer-
sitárias do sexo feminino, com idades en-
tre 18 e 21 anos. Para que essa participação 
fosse possível, era necessário que as par-
ticipantes não apresentassem proficiência 
em italiano, a qual foi atestada pelo acer-
to de menos de 20% das tentativas do Pré- 
teste. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE foi entregue às parti-
cipantes, sendo a sua participação volun-
tária atestada pela assinatura. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da instituição; processo de 
número 79969017.3.0000.0023.

Ambiente

O experimento foi realizado em uma sala 
de aula de uma universidade particular, si-
tuada na cidade de Brasília, Distrito Fede-
ral. A sala media, aproximadamente, 60 m2, 
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sendo iluminada por lâmpadas fluorescen-
tes e por uma janela ao fundo. Na sala ha-
via uma mesa de professor, um computador 
com data-show, um quadro branco e 60 
carteiras.

Materiais e Instrumentos

Foi utilizada uma apresentação de slides 
contendo os treinos e testes da pesquisa de-
senvolvida com o uso do software Microsoft 
Power Point® 2013. Essas telas continham 
palavras escritas em italiano, suas traduções 
em português e as figuras condizentes com 
as traduções. As telas foram apresentadas 
às participantes em um notebook da mar-
ca HP. Também foi utilizado um protocolo 
de registros pela pesquisadora, onde eram 
registrados os acertos e erros das partici-
pantes nas fases de treino e teste.

Estímulos 

Os estímulos utilizados no estudo foram 10 
palavras escritas em italiano (conjunto A), 
10 palavras escritas em português (conjun-
to B), correspondentes às palavras em ita-
liano do conjunto A, 10 figuras (conjunto 
C), correspondentes às palavras do conjun-
to A, outras 10 palavras escritas em italia-
no (conjunto A’), diferentes das palavras 
do conjunto A, outras 10 palavras escritas 
em português (conjunto B’), corresponden-
tes às palavras em italiano do conjunto A’ 
e outras 10 figuras (conjunto C’), corres-
pondentes às palavras do conjunto A’. Fo-
ram escolhidas palavras não cognatas, ou 
seja, aquelas cuja grafia ou pronúncia não 
se assemelhavam às das palavras corres-
pondentes em português. 

Os estímulos do conjunto A consistiam 
em 10 palavras escritas em italiano. Es-

sas palavras eram scimmia, asciugamano, 
cornice, pioggia, uccello, giochi, matita, teie-
ra, sedia e mela. Os estímulos do conjun-
to B consistiam em 10 palavras escritas 
em português, correspondentes às pala-
vras em italiano do conjunto A. Essas pa-
lavras eram: macaco, toalha, porta-retrato, 
chuva, pássaro, brinquedos, lápis, bule, cadei-
ra e maçã. Os estímulos do conjunto C fo-
ram figuras correspondentes às palavras 
dos conjuntos A e B. Os estímulos do con-
junto A’ consistiam em outras 10 palavras 
escritas em italiano. Essas eram finestra, 
rubinetto, spazzatura, topo, anatra, guancia-
le, raccoglitore, távola, pallone e cocomero. 
Os estímulos do conjunto B’ consistiam 
em outras 10 palavras escritas em portu-
guês, correspondentes às palavras em ita-
liano do conjunto A’, as quais foram: janela, 
torneira, lixo, rato, pato, travesseiro, quadro, 
bola e melancia. Os estímulos do conjunto 
C’ consistiam em figuras correspondentes 
às palavras dos conjuntos A’ e B’.

Procedimento 

O primeiro procedimento da pesquisa foi o 
Pré-teste, aplicado para atestar a participa-
ção das participantes na pesquisa e analisa-
do nos resultados e discussão. Ele consistia 
em uma lista com 10 palavras em italiano, 
das quais foi pedida a tradução escrita para 
o português, e 10 figuras, das quais foi so-
licitada a escrita da palavra corresponden-
te em italiano.

A pesquisa foi dividida em duas fases: a fase 
de treino e a fase de teste. Na fase de trei-
no, foram treinadas as relações AB (A: 10 
palavras escritas em italiano – B: 10 pala-
vras escritas em português) e A’C’ (A’: ou-
tras 10 palavras escritas em italiano – C’: 
figura correspondente à palavra). 
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A relação AB consistia na seleção de pala-
vras escritas em português corresponden-
tes às palavras em italiano. Já a relação A’C’ 
consistia na seleção das figuras correspon-
dentes às outras dez palavras em italiano. 
Na fase de teste, foram testadas as rela-
ções AC (A:10 palavras em italiano – C: fi-
gura correspondente à palavra) e A’B’ (A’: 
outras 10 palavras em italiano – B’: outras 
10 palavras escritas em português). O deli-
neamento escolhido para a pesquisa foi o de 
sujeito único. Com isso, foi possível com-
parar o desempenho de uma participan-
te nos testes da relação A’B’, relação entre 
palavra em italiano e palavra em portu-
guês, com o desempenho dela mesma nos 
testes da relação AC, relação entre palavra 
em italiano e figura.

O diagrama das relações treinadas e tes-
tadas para todas as participantes durante 
as duas fases do experimento pode ser ob-
servado na Figura 1, sendo as linhas contí-
nuas das setas a representação das relações 
treinadas e as linhas pontilhadas das se-
tas a representação das relações testadas.

Após atestada a participação voluntária por 
meio da assinatura do TCLE pelas parti-
cipantes, foi marcado o dia para a apli-
cação do experimento. No primeiro dia 
de aplicação do experimento, as partici-
pantes foram submetidas inicialmente ao 
Pré-teste. A aplicação se deu em uma fo-
lha de papel A4, onde os estímulos foram 
apresentados um abaixo do outro com um 
espaço ao lado deles para a escrita das 
participantes. Foram selecionadas cin-
co dentre as 10 palavras do conjunto A, e 
cinco dentre as 10 palavras do conjunto 
A’ para serem apresentadas da seguinte 
forma: “As palavras a seguir estão escritas 
em italiano. Sua tarefa é escrever suas tradu-
ções em português.” Foram apresentadas, 
para esse tipo de instrução, 10 palavras.  
Figuras correspondentes às outras pala-
vras que sobraram (cinco do conjunto A e 
cinco do conjunto A’) foram apresenta-
das, com o seguinte enunciado: “A seguir 
estão dispostas figuras. Sua tarefa é escrever 
seus significados em italiano.”. As partici-
pantes não foram informadas quanto aos 
seus desempenhos no Pré-teste.

Figura 1. Diagramas das relações treinadas e testadas 
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Após a aplicação e verificação da quantidade 
de acertos das participantes no Pré-teste, 
as participantes foram submetidas à fase 
de treino das relações AB e A’C’. No treino 
AB, as 10 palavras em italiano foram divi-
didas em 10 telas. Primeiro, era apresenta-
da a palavra em italiano no centro de uma 
tela em branco. Para garantir e favorecer 
o controle do comportamento da partici-
pante pelo estímulo modelo era necessá-
rio clicar com o mouse sobre essa palavra 
para passar para a próxima tela (resposta 
de observação). Na tela seguinte, era apre-
sentada a mesma palavra na parte de cima 
centralizada horizontalmente, com três ou-
tras palavras (estímulos de comparação B) 
em linha na metade inferior da tela (Mat-
ching-to-Sample simultâneo). Tais pala-
vras eram substantivos e apareciam uma 
ao lado da outra, na parte de baixo da tela, 
sem nenhuma moldura, grafadas na fon-
te Calibri (Corpo), de tamanho 44, na cor 
azul e sublinhadas. A resposta de seleção 
consistia em clicar sobre um dos três estí-
mulos de comparação.

Cada treino foi dividido em blocos de 20 
tentativas. Cada bloco continha 10 palavras 
em italiano, as quais se repetiam uma vez 
de forma semi-randômica, já que houve um 
cuidado para que a mesma palavra não se 
repetisse mais que uma vez no mesmo bloco. 
Além da forma semi-randômica de apresen-
tação dos estímulos-modelo, os estímulos 
de comparação também eram apresentados 
de forma semi-randômica. Ou seja, os es-
tímulos de comparação não eram os mes-
mos que das tentativas e blocos anteriores 
e não permaneciam na mesma posição.

Após cada tentativa, o erro ou acerto da 
comparação escolhida era informado em 
uma tela, na qual era apresentada uma fi-

gura no centro e uma frase logo abaixo à 
figura. Na tela de acerto, aparecia um emo-
ticon de rosto verde, sorrindo com a fra-
se: “Parabéns, você acertou!”. Já na tela do 
erro, aparecia um emoticon de rosto ver-
melho com a boca emborcada para baixo e 
a frase: “Que pena, você errou!”. Na par-
te inferior de ambos os tipos de tela, havia 
a frase “Clique aqui para continuar”, e a 
palavra seguinte só era apresentada quan-
do a participante clicava com o cursor do 
mouse sobre essa frase, o que ocorria de 
modo instantâneo, isto é, sem intervalo en-
tre tentativas. 

O critério de avanço para o treino da rela-
ção A’C’ foi de 80% de acerto do bloco de 
tentativas (i.e., após ao acerto de, no míni-
mo, 16 das 20 tentativas). Cada participan-
te podia fazer, no máximo, oito blocos de 
tentativas até atingir o critério para avançar 
no experimento. Caso não o atingisse, seria 
dispensada do experimento sendo agrade-
cida a sua partição. 

Assim que atingia o critério de 80% de 
acertos, eram apresentadas as telas de 
treino da relação A’C’. Na relação A’C’, 
foram apresentadas outras 10 palavras em 
italiano. Também era apresentada a pala-
vra em italiano no centro de uma tela em 
branco e ela deveria clicar com o mouse 
sobre essa palavra para passar para a pró-
xima tela. Na tela seguinte, era apresen-
tada a mesma palavra na parte de cima, 
com três figuras de comparação alinha-
das horizontalmente na metade inferior 
da tela. A escolha dessas figuras se deu 
a partir da correspondência dessas com 
as palavras em italiano do conjunto A’. 
A resposta de seleção consistia em clicar 
sobre uma das três figuras de estímulos 
de comparação. 
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As figuras e suas posições também varia-
vam de maneira semi-randômica, ou seja, 
elas não eram as mesmas que das tentativas 
e blocos anteriores e não permaneciam na 
mesma posição. A quantidade de tentativas 
e de blocos de tentativas era a mesma do 
treino anterior, bem como o procedimen-
to corretivo. O critério para seguir para a 
fase de testes também era de 80% de acer-
tos em um bloco de tentativas.

Depois de atingido o critério dos blocos de 
treinos da relação A’C’, as participantes ini-
ciaram a fase de testes. Nessa fase, foram 
testadas as relações AC e A’B’, sendo tes-
tada primeiro a relação AC e, logo depois, 
a relação A’B’. Das palavras A1 à A10 (con-
junto A), foram testadas as relações com 
as figuras de comparação (AC). Das pala-
vras A11 à A20 (conjunto A’) foram testadas 
as relações com as outras palavras escritas 
em português (A’B’). Nessa fase, para cada 
relação, foi apresentado apenas um bloco 
de tentativas, com os estímulos de compa-
ração dispostos de maneira semi-randô-
mica. Os testes foram feitos em extinção, 
ou seja, as respostas das participantes nos 
testes não produziam consequências dife-
renciais programadas, sendo seguidas por 
uma nova tentativa. 

Para verificar o efeito dos treinos e tes-
tes sobre o repertório inicial, houve a rea-
presentação do Pré-teste, que passou a ser 
chamado de Pós-teste, ou seja, o mesmo 
Pré-teste, utilizado como critério para a 
participação na pesquisa, foi reapresenta-
do às participantes. A única modificação no 
Pré-teste para ser apresentado como Pós- 
teste foi a ordem das tentativas.

Resultados

É possível observar o desempenho das par-
ticipantes nos treinos na Tabela 1. 

As participantes P3 e P5 foram as que pre-
cisaram de menos blocos para atingir o 
critério da pesquisa no treino AB, obtendo 
acertos de 60% e 70%, respectivamente. Já 
P2, nesse treino, foi a participante que mais 
precisou de blocos, obtendo 66% de acer-
to no total. No treino A’C’, P2 também foi 
a participante que mais precisou de blocos 
de tentativas, obtendo 56,67% de acertos, 
enquanto as outras quatro precisaram de 
uma quantidade menor, sendo essa quan-
tidade a mesma para as quatro, obtendo 
acertos entre 65% e 72,5%. 

É possível observar, também, que todas as 
participantes necessitaram de menos blo-
cos de tentativas para atingir o critério nos 

treinos da relação A’C’ do que dos 
treinos da relação AB, exceto P3 
e P5, que precisaram da mesma 
quantidade de blocos para am-
bos os treinos. As porcentagens 
de acertos foram variadas en-
tre as participantes, sendo que, 
com exceção de P3 e P4, as de-
mais participantes apresentaram 
porcentagens maiores de acer-
tos em AB.

Tabela 1

Blocos de Tentativas e Porcentagem de Acertos das Participantes nos Treinos
AB e A’C’.

Participantes
AB A’C’

Blocos de 
Tentativas

Porcentagem 
de Acertos

Blocos de 
Tentativas

Porcentagem 
de Acertos

P1 3 73,33 2 70
P2 5 66 3 56,67
P3 2 60 2 67,5
P4 4 60 2 72,5
P5 2 70 2 65
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A Figura 2 mostra a porcentagem de acer-
tos de todas as participantes nos testes AC e 
A’B’. Como pode ser observado nessa figura, 
todas as participantes apresentaram mais de 
90% de acertos em ambos os testes, com ex-
ceção de P4 no teste AC. P1 e P5 apresentaram 
o mesmo desempenho nos dois testes. P2 e P3 
apresentaram 10% de acertos de diferença en-
tre os dois testes, sendo que P2 se saiu melhor 
em AC e P3, em A’B’. P4 apresentou a maior 
diferença no desempenho entre os testes, ou 
seja, 20% (i.e., dois acertos a mais). 

Figura 2. Porcentagem de acertos das participantes nos tes-

tes AC e A’B’. 

Na Figura 3, que mostra o desempenho das 
participantes quanto às porcentagens de erros 
no Pré-teste e Pós-teste, é possível observar 
que todas obtiveram 100% de erros no Pré -
teste, ou seja, elas não acertaram nenhuma 
tentativa do Pré-teste. Já no Pós-teste, P5 ob-
teve a menor porcentagem de erros (35%). As 
participantes P2 e P4 apresentaram as maio-
res porcentagem de erros no Pós-teste, atin-
gindo 60% de tentativas incorretas.

Com base na Tabela 2, que se refere à porcen-
tagem de acertos no Pré-teste e no Pós - teste 
das palavras que foram treinadas na relação 
AB e na relação A’C’, é possível observar que 
o desempenho de todas as participantes no 
Pós-teste para as palavras treinadas em AB 
foi igual ou abaixo de 50%. Já com relação às 
palavras treinadas em A’C’, apenas as par-
ticipantes P3 e P5 atingiram 70% de acerto. 
As outras três participantes atingiram 50% 
de acerto ou menos (30% de acertos).

Figura 3. Porcentagem de erros das participantes no Pré -

teste em comparação com o Pós-teste.

A Tabela 3 se refere à porcentagem de acer-
tos de cada participante no Pré-teste e no 
Pós-teste com instruções especificas para 
as palavras que foram treinadas na relação 
AB. Essas instruções eram a de escrever a 
tradução em português da palavra em italia-
no apresentada e a de escrever em italiano o 
nome da figura apresentada. Conforme essa 
tabela, observa-se que, no Pós-teste, ape-
nas duas participantes, P1 e P4, obtiveram 
porcentagem de acertos menor que 60% 

para as palavras com a instru-
ção de escrever a tradução em 
português da palavra em ita-
liano, ambas com resultado de 
40%. Já para as palavras com a 
instrução de escrever em ita-
liano diante da figura, apenas 
P3 e P4 obtiveram porcenta-

Tabela 2

Porcentagem de Acertos de Cada Participante no Pré e Pós-testes das Palavras de 
Cada Relação Treinada.

Palavras
P1 P2 P3 P4 P5

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós
AB

A1 – A10 0% 30% 0% 30% 0% 50% 0% 30% 0% 50%

A’C’
A11 – A20 0% 50% 0% 30% 0% 70% 0% 50% 0% 70%
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gem de acertos diferentes de 0%, tendo ob-
tido 40% e 20%, respectivamente.

Tabela 3

Porcentagem de Acertos de Cada Participante nos Pré e Pós- Testes com as Instruções 
Específicas para as Palavras Treinadas em AB.

Palavras AB
P1 P2 P3 P4 P5

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós

Tradução 
da palavra 0% 40% 0% 60% 0% 60% 0% 40% 0% 100%

Escrita 
diante da 

figura
0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0%

Tabela 4

Porcentagem de Acertos de Cada Participante nos Pré e Pós-Testes com as Instruções 
Específicas para as Palavras Treinadas em A’C’.

Palavras 
A’C’

P1 P2 P3 P4 P5

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós

Tradução 
da palavra 0% 100% 0% 60% 0% 100% 0% 80% 0% 100%

Escrita 
diante da 

figura
0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 40%

Tabela 5

Número de Palavras Pós-Testadas na Instrução de Escrever, em Italiano, o Corresponden-
te à Figura que Foram Erradas, Divididas em Cada Tipo de Erro para Cada Participante.

Erro P1 P2 P3 P4 P5

Tipo 1 — 5 5 5 5

Tipo 2 7 — — — 1

Tipo 3 2 1 1 2 —

Tipo 4 1 2 — 1 1

Tipo 5 — 2 — — 1

A Tabela 4 se refere à porcentagem de acer-
tos de cada participante no Pré-teste e no 
Pós-teste com instruções específicas para 
as palavras que foram treinadas na rela-
ção A’C’. Nessa tabela, pode ser observado 
que, no Pós-teste, apenas P2 obteve por-
centagem de acertos menor que 80% para 
a instrução de escrever em português a tra-

dução da palavra em italiano, tendo obtido 
60%. Três participantes obtiveram 100% de 
acertos nessa instrução. Já para a instru-

ção de escrever em italia-
no diante da figura, P3, P4 e 
P5 obtiveram porcentagem 
de acertos diferente de 0%, 
tendo obtido 40%, 20% e 
40%, respectivamente.

A partir das palavras que 
foram pós-testadas na ins-
trução de escrever diante da 
figura, foi feita uma análise 
de erros das participantes. 
Para tanto, essas palavras 
foram divididas em cinco 
Tipos de erro. Esses Tipos 
foram: não sei ou branco 
(Erro do Tipo 1), palavra 
inexistente no estudo (Erro 
do Tipo 2), palavra trocada 
com outra do estudo (Erro 
do Tipo 3), troca de letra 
ou sílaba (Erro do Tipo 4) 
e palavra incompleta (Erro 
do Tipo 5). 

A Tabela 5 se refere ao nú-
mero de palavras em que 
ocorreu cada tipo de erro 
para cada participante. 
Como pode ser observado, 
a maioria das palavras que 
quatro das cinco participan-

tes erraram foram de erros do Tipo 1, dei-
xando o espaço de escrita em branco. Apenas 
P1 obteve maioria de erros como de Tipo 2, 
escrevendo palavras que não foram utiliza-
das no estudo. A menor incidência de erros 
foi de Tipo 5, da palavra incompleta, tendo 
acontecido em duas palavras para a parti-
cipante P2 e em uma para a participante P5.
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Com relação às palavras pós-testadas na 
instrução de escrever diante da figura, a 
Tabela 6 se refere ao número de vezes em 
que cada uma delas foi escrita de forma in-
correta, e em qual tipo de erro foram cate-
gorizadas. As palavras que resultaram em 
mais erros nessa instrução do pós-teste fo-
ram raccoglitore, pallone, giochi, asciugamano 
e pioggia, erradas por todas as participan-
tes. As palavras que resultaram em mais 
erros do Tipo de erro 1 foram pallone e gio-
chi, erradas por quatro participantes. Esse 
tipo de erro aconteceu para nove palavras, 

ma quantidade de erros, sendo essas anatra, 
asciugamano e pioggia. Esse tipo de erro foi 
o menos frequente, pois ocorreu somente 
com essas três palavras, com um erro cada.

Discussão 

A partir dos resultados obtidos, percebe-
se que as participantes aprenderam am-
bas as relações testadas e treinadas com o 
uso de discriminações condicionais. Todas 
elas obtiveram acertos maiores ou iguais a 
80% na relação AC e maior ou igual a 90% 
na relação A’B’. Dessa forma, os treinos e 
testes mostraram que não houve diferen-
ça entre os tipos de treinos. Ou seja, ape-
sar de as participantes terem obtido melhor 
desempenho na relação A’B’, a diferença 
entre AC e A’B’ para cada participante foi 
de até dois acertos, chegando a ser igual a 
zero para duas delas.

No entanto, ao se analisar o Pós-teste das 
participantes, é possível destacar alguns 
resultados e formular algumas hipóteses. 
Comparando as porcentagens de acerto das 
Tabelas 3 e 4, é possível observar que o de-
sempenho das participantes, no geral, foi 
superior para as palavras da instrução de 
escrever em português a tradução da pa-
lavra em italiano do que de escrever, em 
italiano, a palavra correspondente à figura 
apresentada. Pode-se concluir, então, que 
a instrução de escrever em português pos-
sibilitou o alcance de melhores resultados 
do que a instrução de escrever em italiano 
para todas as participantes. Hipóteses ex-
plicativas para esse fenômeno se relacio-
nam com algumas das argumentações feitas 
por Santos e Andery (2007).

Santos e Andery (2007) realizaram um ex-
perimento que objetivou investigar a pro-

Tabela 6

Número de Vezes que cada Palavra Pós-Testada na Instrução
de Escrever Diante da Figura Foi Errada em Cada Tipo de Erro.

Palavra Erro 
tipo 1

Erro 
tipo 2

Erro 
tipo 3

Erro 
tipo 4

Erro 
tipo 5

Teiera — 1 1 2 —

Raccoglitore 2 2 — 1 —

Spazzatura 3 1 — — —

Finestra 1 1 — 1 —

Anatra 1 — 1 — 1

Pallone 4 1 — — —

Gioghi 4 1 — — —

Asciugamano 3 — — 1 1

Pioggia 1 — 3 — 1

Mela 1 1 1 — —

sendo o que mais aconteceu no Pós-tes-
te dessa instrução. A palavra que resultou 
em mais erros do Tipo 2 foi raccoglitore, o 
que aconteceu para duas participantes. Já 
do Tipo 3, a palavra mais errada foi pioggia, 
e aconteceu para três participantes. Do erro 
do Tipo 4, a palavra mais errada foi teiera, 
acontecendo para duas participantes. Já as 
palavras erradas do Tipo 5 tiveram a mes-
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dução de comportamento intraverbal entre 
pares de palavras português-inglês (PI) e 
inglês-português (IP). As autoras objeti-
varam, também, investigar se a aquisição 
de comportamento novo sofreria efeito de 
treino anterior; se o estabelecimento de 
comportamento intraverbal seria suficien-
te para a emissão de comportamento intra-
verbal simétrico (reversibilidade); e como 
as variáveis relacionadas a outros operan-
tes verbais interfeririam na sua aquisição. 
Alguns resultados obtidos pelas autoras ti-
veram semelhança com os resultados ob-
tidos na presente pesquisa, como o fato de 
os desempenhos dos participantes terem 
sido iguais ou mais precisos no treino da 
relação IP do que no treino da relação PI. 
Além disso, elas observaram que a aquisi-
ção do comportamento intraverbal dos par-
ticipantes que envolveu a relação do treino 
IP foi mais demorada do que a aquisição do 
comportamento intraverbal que envolveu a 
relação do treino PI. Para Santos e Andery 
(2007), parte da imprecisão na escrita das 
palavras em inglês pode estar relacionada 
com a grafia dessas palavras, uma vez que 
os encontros vocálicos e consonantais em 
inglês são pouco familiares aos falantes da 
língua portuguesa. No presente estudo, uma 
hipótese para explicar a diferença do Pós-
-teste entre as respostas da instrução de 
escrever a tradução da palavra em italiano 
e de escrever, em italiano, a palavra corres-
pondente às figuras apresentadas também 
pode ser a dificuldade da grafia das pala-
vras em italiano, uma vez que os encontros 
vocálicos e consonantais em italiano tam-
bém são pouco familiares aos falantes da 
língua portuguesa.

Ainda, a partir dos resultados das Tabelas 3 
e 4, é possível observar que o desempenho 
das participantes na instrução de escrever 

em português a tradução da palavra em ita-
liano foi melhor para as palavras que foram 
treinadas na relação A’C’ do que para as pa-
lavras treinadas na relação AB. Nesse tipo de 
instrução, para as palavras que foram trei-
nadas em AB, apenas uma das participan-
tes atingiu o critério de 75% de acerto. Já 
para as palavras treinadas na relação A’C’, 
apenas uma das participantes não atingiu 
esse critério. A partir disso, é possível ob-
servar que há indícios de que o treino onde 
se utiliza uma palavra relacionada a uma 
figura é mais eficaz do que um treino que 
se utiliza da relação de uma palavra com 
outra palavra, já que a maioria das parti-
cipantes teve melhor desempenho nas ta-
refas nas quais as palavras foram treinadas 
na relação com figuras. Todavia, essas con-
clusões devem ser feitas com cautela, uma 
vez que a ordem em que os treinos e tes-
tes foram realizados pode ter influenciado 
o desempenho dos participantes. A maior 
proximidade temporal entre os treinos que 
relacionavam palavras e figuras (A’C’) e os 
Pós-testes em relação aos treinos que en-
volviam apenas palavras (AB) também pode 
ter sido um fator que interferiu nos resulta-
dos dos Pós-testes. Novos estudos poderiam 
ser conduzidos para testar essa possibili-
dade, comparando-se a ordem de exposi-
ção aos treinos A’C’ e AB. 

 A aparente superioridade dos treinos que 
relacionam palavras e figuras em relação 
aos que relacionam palavras e palavras cor-
robora o que Cintra (2016) encontrou em 
seu estudo. Em sua análise dos resultados, 
a autora identificou que seus participan-
tes também demonstraram um desempe-
nho melhor nos treinos das relações que 
continham figuras como estímulo mode-
lo ou de comparação. Nessas relações, os 
participantes alcançaram porcentagens de 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 2       |       48

A equivalência de estímulos na aprendizagem de palavras em italiano
Marina Mendonça Leite, Carlos Augusto de Medeiros

acertos próximas a 100% e precisaram de 
poucos blocos de tentativas para começar 
a fase de teste. 

Outros aspectos a serem destacados dos re-
sultados são o Pré-teste e a relação entre 
os testes da pesquisa e o Pós-teste. Ne-
nhuma participante obteve resultado aci-
ma de 0% no Pré-teste, atingindo assim 
o critério de participação da pesquisa. Já 
no Pós-teste, a maioria das participantes 
não passou de 50% de acertos, resultados 
que foram muito discrepantes em relação 
aos apresentados nos Testes das relações 
de equivalência. O desempenho nos testes 
das relações de equivalência pode ter sido 
melhor do que no Pós-teste porque, nos 
testes, o responder foi baseado em seleção 
de estímulos, ao passo que, no Pós-teste, 
o responder foi baseado na emissão de to-
pografias diferentes. 

Segundo Michael (1985), a topografia da 
resposta é um aspecto importante dentro 
da relação verbal, sendo um dos fatores de 
distinção entre os operantes verbais além 
da função. O autor usa o exemplo de que 
dizer “cachorro” e dizer “gato” são emis-
sões de respostas topograficamente dife-
rentes, e afirma que esse tipo de responder 
seria o baseado em emissão de topogra-
fias distintas. Ainda segundo o autor, ou-
tra maneira de se comportar verbalmente 
seria, em condições apropriadas, selecio-
nar algum estímulo, o que o autor chama 
de responder baseado em seleção de estí-
mulos. De acordo com Sundberg e Sundberg 
(1990), o responder baseado em topografias 
diferentes envolve uma variável controla-
dora primária, ou seja, um estímulo contro-
la diretamente a emissão de uma resposta. 
Já o responder baseado em seleção de es-
tímulos envolve uma forma de resposta de 

dois componentes, os quais consistem em 
uma varredura das opções visuais e, após 
isso, a identificação de um ponto para indi-
car a seleção de um estímulo particular. Na 
presente pesquisa, o responder das partici-
pantes nos treinos e testes foi baseado em 
seleção de estímulos, já que elas clicavam 
sobre um dos estímulos de comparação. Já 
o responder das participantes no Pós-tes-
te foi baseado em emissão de topografias 
diferentes, já que elas deveriam escrever 
palavras relativas aos estímulos apresen-
tados. Isso pode ter influenciado para que 
houvesse discrepância entre os desempe-
nhos das participantes nos treinos e tes-
tes comparados com o Pós-teste, uma vez 
que elas foram treinadas a emitir respostas 
baseadas em seleção de estímulos, mas fo-
ram cobradas respostas baseadas em emis-
são de topografias diferentes.

Segundo Catania (1998/1999), os estímulos 
possuem várias propriedades e, nem sem-
pre, um organismo vai responder àquelas 
propriedades previamente selecionadas pelo 
experimentador. No caso da presente pes-
quisa, as propriedades previamente selecio-
nadas eram aquelas dos estímulos modelo 
quando relacionados aos estímulos de com-
paração. Apesar dos estímulos de compa-
ração terem sido diferentes e da ordem de 
apresentação dos estímulos não ter sido a 
mesma, o comportamento das participan-
tes pode não ter ficado totalmente sob o 
controle dessas propriedades relevantes 
dos estímulos modelo, o que era necessá-
rio para a emissão da resposta baseada em 
topografia no Pós-teste. O controle restrito 
de estímulos, ou superseletividade de estí-
mulos, segundo Rico, Goulart, Hamasaki e 
Tomanari (2012), se trata do controle por 
apenas parte ou elemento de um estímulo 
sobre o responder discriminativo. A partir 
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disso, o comportamento do indivíduo não 
ficaria sob o controle de todos os aspec-
tos relevantes do estímulo, o que pode ter 
acontecido com o comportamento das par-
ticipantes da presente pesquisa.

A possibilidade de ter acontecido controle 
restrito de estímulos é uma hipótese expli-
cativa para a discrepância entre os resulta-
dos dos testes e do Pós-teste. Entretanto, foi 
feita uma análise de erros das participantes 
para as palavras pós-testadas na instrução 
de escrever diante da figura, a qual os re-
sultados podem ser observados nas Tabelas 
5 e 6. A partir dessa análise, essa hipótese 
não pode ser utilizada para explicar esse fe-
nômeno do estudo, uma vez que a maioria 
dos erros das participantes se deu do Tipo 
1 (não sei ou em branco). Houve uma baixa 
incidência de erros dos tipos 3 ou 4, que são 
os tipos de erros que poderiam indicar fra-
co controle de estímulos, já que esses tipos 
de erro eram aqueles evidenciados quan-
do as participantes trocavam uma palavra 
com outra do estudo, ou quando trocavam 
uma letra ou sílabas das palavras do estu-
do. Dessa forma, não é possível afirmar que 
essa é a hipótese explicativa para a discre-
pância entre os resultados dos testes e do 
Pós-teste, já que a incidência nesses tipos 
de erros foi baixa.

Além disso, na presente pesquisa, a dis-
crepância entre os desempenhos gerais das 
participantes nos testes e no Pós-teste pode 
ser relacionada a um fenômeno chamado 
responder por exclusão. Segundo Dome-
niconi, Costa, de Souza e de Rose (2007), 
dada uma tarefa de seleção de acordo com 
o modelo, o indivíduo pode tender a esco-
lher, entre os estímulos de comparação, um 
que seja “novo” ou diferente dos que ele já 
relaciona a outras palavras. Esse fenôme-

no é chamado de responder por exclusão. 
É possível, também, observar o fraco con-
trole de estímulos nesse tipo de situação 
experimental. Dessa forma, pode-se con-
siderar a possibilidade do fraco controle de 
estímulos durante os treinos da pesquisa 
(tenha ele ocorrido devido ao tipo de pro-
cedimento utilizado nos treinos e testes – 
procedimento com responder baseado em 
seleção de estímulos – ou devido ao res-
ponder por exclusão) como explicação para 
a diferença de desempenho que ocorreu en-
tre os testes e o Pós-teste.

A diferença entre os resultados dos testes da 
pesquisa e do Pós-teste pode ser evitada ao 
adicionar um teste escrito ao próprio MTS, 
para que os participantes se comportem de 
uma forma nova e específica. Algo pareci-
do foi feito no estudo de recombinação de 
Serejo, Hanna, Souza e de Rose (2007), que 
teve como objetivo avaliar o efeito do trei-
no composto de sílabas e palavras dentro 
do desenvolvimento de leitura recombina-
tiva. Eles utilizaram o MTS em todo o ex-
perimento. Entretanto, em algumas fases, 
também havia um teste de nomeação das 
palavras de recombinação, fazendo com que 
seus participantes se comportassem de uma 
nova forma após o treino em MTS. A partir 
desse tipo de tentativas, os autores encon-
traram uma aquisição com poucos erros e 
rápida das palavras ensinadas, o que con-
sideraram uma evidência da eficácia desse 
método de ensino. Portanto, considerando 
os resultados encontrados na presente pes-
quisa e na pesquisa citada, sugere-se que, 
em próximos estudos, seja utilizado o MTS 
com o teste de escrita das palavras, parecido 
com o que foi feito por Serejo et al. (2007). 

O presente estudo apresentou algumas li-
mitações. Uma delas foi a baixa quantida-
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de de palavras selecionadas, o que pode ter 
favorecido o alto desempenho nos testes 
de equivalência, impedindo a verificação do 
efeito da VI investigada sobre o desempe-
nho nessa VD. Outra limitação do presente 
estudo foi a quantidade de relações treina-
das e testadas. Foram treinadas as relações 
AB e A’C’, e testadas as relações AC e A’B’. 
Poderiam ser treinadas também as relações 
CA e B’A’, e testadas as relações BA e C’A’. 
A simetria e a transitividade das relações 
podem ser mais bem observadas e discu-
tidas quando há mais possibilidades de re-
lações entre os estímulos. 

Os resultados do presente estudo apre-
sentam evidências de uma superioridade 
do treino feito entre palavra e figura sobre 
o treino feito entre palavras. Entretanto, 
para que se possa concluir isso de forma 
mais acurada, é preciso uma nova investi-
gação dessas variáveis com um controle ex-
perimental mais adequado. Estudos como 
o do presente experimento podem contri-
buir para o desenvolvimento de tecnologias 
mais eficazes no ensino de novas línguas, 
como a otimização de tempo e qualidade de 
estudos. Mas esse estudo não se detém so-
mente à aquisição de uma língua estran-
geira, pode ser estendido para outras áreas 
e outras situações de aprendizagem, como 
a área da música e situações de aprendiza-
gem de pessoas com diagnóstico de desen-
volvimento atípico. 
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Resumo

A presente pesquisa investigou a dependência 

funcional entre comportamentos de ouvinte e 

falante em adultos na aprendizagem de figuras 

desconhecidas de paisagens e seus nomes in-

ventados. Participaram do estudo, doze adultos 

divididos em dois grupos experimentais: Gru-

po Ouvinte e Grupo Falante. O primeiro rece-

beu treino de ouvinte, teste de falante, treino 

de falante e depois, teste de ouvinte e teste de 

falante. O segundo realizou o experimento na or-

dem inversa. Em cada fase foram utilizados cinco 

cartões com imagens de paisagens desconhecidas 

e seus respectivos nomes inventados. Dentre os 

resultados apresentados, houve a ocorrência de 

independência funcional no Grupo Ouvinte e de-

pendência funcional em todos os participantes do 

Grupo Falante, replicando dados da literatura com 

crianças. Tais resultados sugerem a possibilidade 

do estudo de independência funcional em adultos. 

Também foi observada a melhora do desempe-

nho ao longo das fases para alguns participantes, 

evidenciando efeito de treinos sucessivos.

PALAVRAS CHAVE
Comportamento verbal, dependência funcional, compor-
tamento de falante, comportamento de ouvinte, adultos.

Abstract

The present research investigated the functional 

dependence between listener and speaker be-

haviors in adults in learning unknown land-

scape figures and their invented names. Twelve 

adults participated in the study, divided into 

two experimental groups: Listener Group and 

Speaker Group. The first received listener train-

ing, speaker testing, speaker training, and then 

listener testing and speaker testing. The second 

performed the experiment in reverse order. In 

each phase were used five cards with images of 

unknown landscapes and their respective names 

invented. Among the results presented, there 

was the occurrence of functional independence 

in the Listener Group and functional depen-

dence in all participants of the Speaker Group, 

replicating literature data with children. These 

results suggest the possibility of the study of 

functional independence in adults. Performance 

improvement throughout the phases was also 

observed for some participants, evidencing the 

effect of successive training.

KEYWORDS
Verbal behavior, functional dependence, speaker behavior, 
listener behavior, adults 
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O comportamento verbal é definido por 
Skinner (1957/1978) como aquele que, por 
meio de consequências mediadas por ou-
tros indivíduos é mantido e estabelecido. 
Pode-se dizer que o que diferencia o com-
portamento verbal do comportamento não 
verbal é o fato de o primeiro não apresentar 
relação direta com o meio não social (Me-
deiros, 2002).

Entende-se como falante aquele que emi-
te o comportamento verbal e ouvinte, como 
aquele que irá responder aos comporta-
mentos do falante (Skinner, 1957/1978). 
O comportamento do falante antecede o 
comportamento do ouvinte, exercendo fun-
ções discriminativas e estabelecedoras sobre 
o seu comportamento. Já o ouvinte provê 
as consequências ao comportamento do fa-
lante ao modificar o ambiente por ele. Para 
que as interações entre ouvintes e falan-
tes ocorram, ambos, de acordo com Medei-
ros (2002), precisam ter sido treinados em 
uma mesma comunidade verbal.

De acordo com Skinner (1957/1978), um in-
divíduo treinado a se comportar como fa-
lante ao emitir uma reposta verbal de uma 
dada topografia (e.g., uma palavra), não ne-
cessariamente se comportará como ouvinte 
sob o controle do estímulo verbal produzi-
do pela mesma resposta verbal para a qual 
foi treinado como falante. O treino de um 
comportamento de ouvinte sob o controle 
discriminativo de um dado estímulo ver-
bal, ainda segundo Skinner, também pode 
não resultar na emissão de uma resposta 
verbal como falante que produza o mes-
mo estímulo verbal sem um treino direto. 

Por exemplo, quando um adulto ensina uma 
criança a pegar uma boneca diante do co-
mando “pegue a boneca” (i.e., comporta-

mento de ouvinte), de acordo com a noção 
de independência funcional, não seria es-
perado que ela conseguisse dizer “boneca” 
na presença de uma boneca (i.e., compor-
tamento de falante com a mesma palavra 
com função de tato) sem ser ensinada dire-
tamente a fazê-lo. Para Skinner (1957/1978), 
portanto, seria esperada independência fun-
cional porque os dois operantes são con-
trolados por variáveis ambientais distintas.

A observação da emissão do operante não 
treinado serve de evidência da existência de 
uma dependência funcional entre os com-
portamentos de falante e ouvinte pela to-
pografia de resposta e o estímulo serem 
similares (e.g., a mesma palavra). Maio-
res incidências de dependência funcional 
seriam esperadas quanto maior o nível de 
exposição ao ambiente verbal, ou seja, em 
adultos seria esperado observar mais ocor-
rências de dependência funcional que em 
crianças (Skinner, 1957/1978). Todavia, de 
acordo com Medeiros, Germano & Goncal-
ves (2016), o modo como são treinados os 
comportamentos de ouvinte ou de falante 
pode aumentar a probabilidade de emis-
são do outro operante não treinado. Para 
Córdova (2008), a independência funcional 
não se mantém por tempo indefinido, ten-
do em vista, que na medida em que novos 
treinos de topografias de respostas seme-
lhantes com funções distintas favorecem 
a emissão do operante não treinado. Teo-
ricamente pode-se dizer que tais treinos 
favorecem a dependência funcional. Pode- 
se dizer que foi estabelecido um operante 
de ordem superior quando, ao ser treina-
do, a emitir uma palavra com função de 
tato, é observada a emissão dessa mesma 
palavra com função de mando, por exem-
plo. Assim, foi aprendido um responder ge-
neralizado que implica na transposição de 
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topografia de resposta de um operante ver-
bal previamente para outro operante verbal 
sem treino direto (Medeiros, et al., 2016). 
O mesmo, de acordo com os autores, pode-
ria acontecer com comportamentos de fa-
lante e ouvinte com as mesmas palavras. 
Poderia ser adquirido o responder genera-
lizado que implicaria na emissão de uma 
palavra como topografia de uma resposta 
de falante (e.g., tato) a partir do treino de 
um responder discriminado de ouvinte na 
presença dessa mesma palavra como estí-
mulo verbal. Para o estabelecimento desse 
operante de ordem superior, ambos com-
portamentos de falante e ouvinte com di-
versas palavras deveriam ser diretamente 
treinados, para que, só então, fosse obser-
vada a emissão de um dos operantes não 
treinado a partir do treino direto do outro 
operante com a mesma palavra. 

Natividade (2014) relata a importância do 
treino direto para cada operante verbal de 
mesma topografia para que ele seja emitido 
em diferentes contextos, tendo em vista que 
uma resposta verbal de mesma topografia 
emitida em contextos diferentes apresen-
ta funções distintas. Assim, para Skinner 
(1957/1978), é fundamental investigar as 
variáveis que favorecem a emissão de ope-
rantes sem treino direto a partir do treino 
de outro operante que partilhe a mesma 
topografia de resposta ou que o estímulo 
verbal que controla o comportamento de 
ouvinte seja similar a topografia da res-
posta de falante.

Em operantes diferentes que possuem a 
mesma topografia também é esperada 
independência funcional como nos casos 
dos comportamentos de ouvinte e falante 
(Skinner, 1957/1978). Ou seja, ao se treinar 
uma criança a dizer “boneca” na presen-

ça de uma, o que exemplificaria a emis-
são de um tato, não se deveria esperar que 
esta criança emitiria a mesma palavra sob 
o controle da apresentação de uma bone-
ca pelo ouvinte como reforçador específi-
co, o que exemplificaria a emissão de um 
mando. Os tatos são definidos como res-
postas verbais cuja topografia da respos-
ta é controlada por estímulos antecedentes 
não verbais, como objetos, propriedades 
de objetos e acontecimentos, por exem-
plo (Skinner, 1957/1978). Já o mando, para 
Skinner, é uma resposta verbal que especi-
fica a consequência reforçadora que a man-
tém, consistindo, no que se denomina na 
linguagem cotidiana como pedidos e or-
dens. Uma criança emitir a resposta ver-
bal “pipoca” diante de um saco de pipocas 
na mão de um pipoqueiro exemplifica um 
tato, que provavelmente é consequenciado 
pela aprovação do pai (“isso mesmo, fi-
lha, o nome disso é pipoca”). A aprovação 
do pai consiste em um reforçador genera-
lizado, o qual é responsável pelo estabe-
lecimento e manutenção do tato e demais 
operantes verbais controlados por estímu-
los antecedentes, como o ecoico e o intra-
verbal, por exemplo. Ao mesmo tempo, a 
criança pode emitir a resposta “pipoca” sob 
o controle de condições de privação e por-
que, em condições similares no passado, 
seu pai se ofereceu para comprar um saco 
de pipoca para a criança, o que se consti-
tuiria em um reforçador específico. Nesse 
caso, o dizer “pipoca” sob controle do pai 
oferecer a pipoca ilustra um mando, o qual 
é controlado por reforçadores específicos. 
A mesma palavra, por exemplo, pode ser 
emitida com função de mando e de tato, 
porém, o treino de uma palavra com uma 
das funções de mando ou de tato, não re-
sultaria necessariamente na emissão de 
mesma palavra com uma função que não 
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foi treinada. 

Para Skinner (1957/1978), o fato de que os 
estímulos reforçadores do mando podem 
servir como estímulos antecedentes do 
tato seria uma das variáveis que favorece-
ria a dependência funcional entre eles. As-
sim como um amplo histórico de treinos de 
ambas funções de falante e de ouvinte po-
deria favorecer a dependência funcional en-
tre esses operantes, o mesmo seria esperado 
quanto à dependência funcional entre dife-
rentes operantes. Assim, Natividade (2014) 
ressalta a importância de a comunidade ver-
bal treinar uma mesma topografia em fun-
ções múltiplas.

Estudos como os de Lamarre e Holland 
(1985), Hall e Sundberg (1987), Alves e 
Ribeiro (2007), Nuzzolo-Gomes e Greer 
(2004), Córdova (2008) e Medeiros e Ber-
nardes (2009) investigaram a independên-
cia funcional entre os operantes verbais 
mando e tato. Já os estudos de Lee (1981), 
Greer, Stolfi, Chavez-Brown, & Rivera-Val-
dez (2005), Medeiros et al. (2016), Viegas 
e Medeiros (2019), Germano & Medeiros 
(2020), por sua vez, pesquisaram as rela-
ções de independência funcional entre os 
comportamentos de ouvinte e de falante. De 
acordo com o que foi observado por esses 
estudos, é esperada a independência fun-
cional nos primeiros testes de falante após 
ser treinado comportamento de ouvinte com 
as mesmas palavras. Além disso, os estudos 
de Lee (1981), Medeiros et al. (2016) e Ger-
mano & Medeiros (2020) também repor-
taram dependência funcional ao se treinar 
comportamento de falante e testar a emis-
são de comportamento de ouvinte com as 
mesmas palavras. 

Com base no que foi mencionado ante-

riormente acerca do comportamento verbal 
e da independência funcional, e sabendo 
que alguns tipos de treino podem favore-
cer a emissão do operante não treinado a 
partir do treino dessa topografia com uma 
dada função, a seguir estão descritos al-
guns estudos realizados sobre indepen-
dência funcional nos comportamentos de 
ouvinte e de falante, que é o foco do pre-
sente trabalho.

Estudos de dependência e independência 
funcional entre comportamentos de 

ouvinte e falante

No estudo apresentado por Lee (1981), que 
investigou a relação de independência fun-
cional entre o comportamento verbal (falan-
te) e não verbal (ouvinte), foram realizados 
três experimentos. A fim de analisar o com-
portamento verbal de falante, Lee colocava 
objetos na esquerda ou na direita de outro 
objeto de acordo com a ordem dada pelo 
participante (comportamento de falante). 
Ou seja, cabia ao participante dizer em qual 
posição o objeto deveria ser posicionado, 
sendo a resposta considerada correta quan-
do verbalizado esquerda/direita. Enquan-
to que para analisar o comportamento não 
verbal de ouvinte, cabia ao participante co-
locar o objeto à esquerda/à direita de outro 
objeto, seguindo o comando do experimen-
tador (Lee, 1981).

No primeiro experimento, foi ensinado aos 
participantes a tatear e nomear os obje-
tos, além de testar a emissão de comporta-
mento de ouvinte em relação às respostas 
esquerda/direita, como mencionado ante-
riormente. Enquanto um participante foi 
treinado a se comportar como ouvinte e 
testado a se comportar como falante, o ou-
tro participante passou pelo procedimen-
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to inverso (treino falante e teste ouvinte). 
Dando continuidade ao processo, houve o 
treino invertido do repertório de ouvinte 
e de falante. Para exemplificar, no treino 
de ouvinte, era solicitado ao participante 
que colocasse o objeto à esquerda de ou-
tro, ele deveria colocar o objeto à direita 
de outro. Ou seja, esquerda virava direita 
e direita virava esquerda.

Os resultados apresentados por Lee (1981) 
mostraram que, ao reforçar respostas ver-
bais padrão ou invertida, os números des-
sas respostas tiveram aumento tanto no 
repertório verbal como no não verbal. Mas, 
ao reforçar respostas não verbais, somen-
te o repertório não verbal foi influencia-
do. De acordo com Córdova, Lage e Ribeiro 
(2007), houve uma transferência unidire-
cional e relacionada aos repertórios inicias 
dos participantes, lembrando que após o 
participante receber o treino tanto no re-
pertório de falante como no repertório de 
ouvinte, as mudanças reforçadas no com-
portamento do falante influenciaram nas 
mudanças colaterais do ouvinte, porém, o 
contrário não aconteceu.

No segundo experimento, foram utilizadas 
as mesmas crianças como participantes, po-
rém utilizaram-se as palavras atrás/frente. 
Os resultados do primeiro e do segundo ex-
perimento de Lee (1981) foram semelhan-
tes. Em seu terceiro experimento, Lee (1981) 
utilizou outras quatro crianças para verifi-
car o efeito de reforço de respostas verbais 
sobre respostas não verbais e se tal efeito 
poderia ser observado entre dois ou mais 
pares de frases para cada criança participan-
te. O procedimento do terceiro experimen-
to foi semelhante ao do primeiro, porém, 
acrescentaram-se as relações antes/depois 
e acima/abaixo às relações esquerda/direi-

ta e frente/atrás. Lee (1981) pôde observar 
que, como nos Experimentos 1 e 2, o treino 
de falante proporcionou melhora dos par-
ticipantes tanto no comportamento de fa-
lante como no comportamento de ouvinte. 
Já o treino de ouvinte proporcionou melho-
ra apenas no desempenho como ouvinte.

Assim como Lee (1981), Greer et al. (2005) 
também realizaram um experimento com 
crianças acerca da independência funcio-
nal nos comportamentos de ouvinte e de 
falante. Em seu experimento, Greer et al. 
(2005) tiveram como objetivo investigar 
os efeitos de um procedimento denomi-
nado Treino por Múltiplos Exemplares – 
MEI sobre a dependência funcional entre 
os comportamentos de ouvinte e de falan-
te e o estabelecimento da nomeação. Par-
ticiparam do experimento, três crianças 
com desenvolvimento atípico. O experi-
mento contava com quatro tipos de respos-
tas, sendo duas para o comportamento de 
ouvinte (“match” e apontar) e duas para 
o comportamento de falante (tatos puros 
e tatos impuros). No comportamento de 
ouvinte de “match” ocorria o emparelha-
mento por identidade. Uma imagem era 
apresentada como estímulo modelo jun-
to com a instrução “aponte para (nome 
do estímulo)”. Depois, mais duas imagens 
eram apresentadas ao participante como 
estímulo de comparação, sendo uma des-
sas imagens estímulo igual ao modelo (S+) 
e outra diferente (S-). Dessa forma, o par-
ticipante deveria selecionar uma imagem 
(estímulo de comparação) e posicionar pró-
ximo do estímulo modelo. Já no compor-
tamento de ouvinte de apontar todas as 
imagens do conjunto eram apresentadas 
com a instrução “aponte para (nome do 
estímulo)”. No comportamento de falan-
te na função de tato puro, o tato era evo-



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 3       |       57

Dependência Funcional entre Comportamentos de Ouvinte e Falante em Adultos
Sarah de Moraes Simões, Carlos Augusto de Medeiros

cado pela presença do estímulo não verbal 
(imagem). Enquanto na função de tato im-
puro, a resposta de tato era emitida dian-
te do estímulo não verbal e da pergunta 
“o que é isso?”.

Foram realizados pré-testes para todos os 
tipos de respostas e estímulos de todos os 
conjuntos. Na linha de base, ocorreu treino 
“match” com o primeiro conjunto de estí-
mulos, seguido pelo teste das respostas não 
treinadas relativas a esse mesmo conjunto 
(tato puro, tato impuro e apontar). Depois 
ocorreu aplicação do MEI com outro con-
junto de estímulos, onde foram alternados 
os quatro tipos de respostas com os cinco 
estímulos que compunham o conjunto. Foi 
realizado o reteste das respostas não trei-
nadas com o primeiro conjunto de estímu-
los. Com o último conjunto, as respostas de 
“match” foram treinadas e os demais ope-
rantes foram testados. 

Os autores perceberam em seus resultados 
que inicialmente ocorreram respostas corre-
tas de “match”, poucas de apontar e menos 
ainda de falante (tato puro e tato impuro). 
Depois, houve um aumento na frequência 
de respostas de falante após a aplicação do 
MEI e de apontar com os demais conjun-
tos, o que mostra que esse procedimen-
to pode favorecer a dependência funcional 
entre os comportamentos de ouvinte e fa-
lante. De acordo com Greer et al. (2005), o 
MEI propiciou essa melhora no desempe-
nho nos testes por ser eficaz em estabelecer 
o repertório de nomeação. De acordo com 
Horne e Lowe (1996), a nomeação é ope-
rante de ordem superior que envolve a fu-
são de comportamentos de falante e ouvinte 
e dá vazão à emissão de respostas verbais 
ou de comportamento de ouvinte não di-
retamente treinadas a partir do treino que 

estabelece apenas uma função de respos-
tas ou estímulo verbais. 

Medeiros et al. (2016) realizaram uma pes-
quisa acerca dos comportamentos de falan-
te e de ouvinte. No entanto, diferentemente 
de Lee (1981) e Greer et al. (2005) a pesqui-
sa de Medeiros et al. (2016) foi estruturada 
em dois experimentos que investigaram os 
efeitos de treinos sucessivos sobre a trans-
posição dos repertórios de falante e ouvinte 
em universitários. No Experimento 1, os 12 
participantes foram divididos em dois gru-
pos que se diferenciavam apenas pela ordem 
de exposição de treinos e testes, sendo eles: 
Grupo Ouvinte e Grupo Falante. O procedi-
mento foi realizado em três fases: treino do 
primeiro repertório, teste colateral, treino 
do segundo repertório. Nas Fases 1 e 2, os 
estímulos eram figuras de objetos conhe-
cidos, já na Fase 3, foram usadas figuras 
de encaixe desconhecidas e seus respec-
tivos moldes para encaixe. As topografias 
de respostas eram palavras inventadas sem 
significado prévio. Todos os participantes 
passaram pelo treino ecoico antes de iniciar 
as fases experimentais. Durante o treino, o 
participante tinha seu comportamento re-
forçado ao emitir respostas corretas e cor-
rigido ao emitir respostas incorretas. No 
teste não havia consequências diferenciais 
para acertos e erros.

 No repertório de ouvinte as imagens ficavam 
próximas do participante. O experimentador 
verbalizava “(nome do participante) pegue 
para mim (palavra inventada)”. Assim, o 
participante deveria selecionar entre os cin-
co cartões referentes àquela fase que esta-
vam na sua frente aquele que representava a 
palavra indicada pelo experimentador. En-
quanto no repertório de falante as imagens 
ficavam próximas do experimentador, o qual 
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verbalizava afirmativas que tinham função 
de operação estabelecedora ao condicionar 
a resposta do participante. O experimen-
tador verbalizava “(nome do participante), 
você está com sede, você precisa?”. O par-
ticipante deveria verbalizar a palavra cor-
respondente a imagem com copo de água.

Os resultados apontam que todos os par-
ticipantes realizaram a transposição entre 
repertórios de falante e de ouvinte no grupo 
Falante durante as Fases 1 e 2. Já na fase 3, 
ocorreu tanto dependência como indepen-
dência funcional. Enquanto no grupo Ouvin-
te houve independência funcional em cinco 
participantes na Fase 1, ou seja, apenas um 
participante conseguiu se comportar como 
falante sem a necessidade de treino direto. 
Na Fase 2, apenas um participante apre-
sentou melhora em seu desempenho. Já na 
Fase 3, dois participantes tiveram 100% de 
acerto no teste de falante alcançando a de-
pendência funcional e quatro participan-
tes apresentaram independência funcional, 
uma vez que não alcançaram o critério de 
70% de acerto no teste.

No Experimento 2 buscou-se replicar os re-
sultados do Experimento 1 aumentando a 
quantidade de treinos sucessivos tanto com 
estímulos conhecidos como com estímulos 
desconhecidos. O procedimento realizado foi 
similar ao primeiro estudo, no entanto, foram 
utilizados 12 cartões com imagens de objetos 
conhecidos (estímulo conhecido). Esses car-
tões foram divididos e utilizados nas respecti-
vas fases experimentais: Fase 1, Fase 2 e Fase 
3. Também foram acrescentadas figuras de 
encaixe e moldes de encaixe (estímulo des-
conhecido), 12 cartões, que formaram a Fase 
4, Fase 5 e Fase 6. No grupo Falante, os re-
sultados replicaram parcialmente o primei-
ro estudo, tendo em vista que a maioria dos 

participantes teve dependência funcional nas 
seis fases experimentais de modo que não foi 
possível verificar o efeito dos treinos suces-
sivos. Já no grupo ouvinte foi possível perce-
ber o efeito dos treinos sucessivos, tendo em 
vista a melhora no desempenho dos partici-
pantes ao apresentarem mais respostas cor-
retas nos testes das fases seguintes. O efeito 
dos treinos sucessivos observado no grupo 
ouvinte sugere que uma vez que o partici-
pante se expõe ao treino de ouvinte e falan-
te sucessivamente é possível que ele consiga 
emitir comportamentos sem o treino direto 
com novas topografias em funções que es-
tas não foram treinadas.

A partir dos resultados obtidos por Medei-
ros et al. (2016), Viegas e Medeiros (2019) 
investigaram o efeito do tamanho do treino 
de ouvinte medido pelo número de blocos 
de tentativas de treinos sobre a emissão de 
respostas de falante não treinadas. Parti-
ciparam do estudo, dez universitários com 
idades entre 18 e 30 anos, os quais foram 
divididos em dois grupos experimentais. Os 
estímulos utilizados no experimento foram 
palavras trissílabas inventadas e 240 peças 
de lego. O procedimento era composto por 
cinco fases experimentais, treino de ou-
vinte, teste de falante 1, treino de falante, 
teste de falante 2 e teste de ouvinte. Foram 
usadas 48 peças de lego em cada fase expe-
rimental. Ambos os grupos passaram pelo 
mesmo procedimento, o que diferenciou de 
um grupo para o outro foi o critério de fi-
nalização do treino. O critério para finali-
zar o treino no Grupo Controle foi acertar 
um bloco com oito tentativas. Já o Grupo 
Acoplado teve como critério para finalizar 
o treino acertar um bloco com oito tenta-
tivas e passar necessariamente por 50% a 
mais do número de blocos que seu par do 
Grupo Controle. Cada participante do Grupo 
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Acoplado formava um par com um partici-
pante do Grupo Controle. O treino ecoico foi 
realizado antes de cada fase experimental.

No treino/teste de ouvinte, o participante 
precisava montar um objeto composto por 
três peças de lego seguindo o comando do 
experimentador, que consistia em “monte 
(palavra inventada) para mim”. Cada ob-
jeto formado pelas peças de lego era no-
meado por uma palavra inventada. Já no 
treino/teste de falante, as peças eram posi-
cionadas próximas do experimentador que 
montava um objeto e perguntava ao par-
ticipante qual o nome daquele objeto. Nos 
treinos as respostas corretas emitidas pe-
los participantes eram seguidas de apro-
vação “correto!” e as respostas incorretas 
passavam pelo procedimento de correção. 
Durante os testes, as respostas não eram 
consequenciadas diferencialmente. Foi con-
siderado dependência funcional quando o 
participante apresentou o mínimo de 75% 
de respostas corretas no teste do repertó-
rio não treinado.

De acordo com os resultados apresentados 
pelos autores, todos os participantes al-
cançaram os critérios no treino ecoico. No 
Grupo Controle, ao se comparar a quan-
tidade de blocos necessários para alcan-
çar o critério da primeira fase e da quinta 
fase experimental, apenas dois participan-
tes precisaram de menos blocos, tanto no 
treino de ouvinte como no treino de falan-
te. Também é possível perceber que apenas 
dois participantes apresentaram dependên-
cia funcional no primeiro teste de falante 
(P3 – Fase 1 e P5 – Fase3 e 5). Já no Grupo 
Acoplado, tanto o participante 10 como o 
participante 50 precisaram de menor quan-
tidade de blocos de treino de ouvinte para 
alcançar o critério estabelecido nas fases fi-

nais. Todos os participantes do Grupo Aco-
plado apresentaram dependência funcional 
em pelo menos duas fases do experimento. 
Cinco participantes tiveram 75% de acerto 
ou mais no segundo teste de falante e todos 
os participantes do grupo tiveram 100% de 
acerto nos testes de ouvinte.

Ao comparar os resultados apresentados 
pelo Grupo Controle e pelo Grupo Acoplado, 
nota-se, no Grupo Controle, maior ocorrên-
cia de independência funcional e no Grupo 
Acoplado, tanto dependência como inde-
pendência funcional. Esse dado torna pos-
sível perceber a relação funcional entre a 
quantidade de blocos de treino na função 
de ouvinte para o surgimento do compor-
tamento de falante não treinado. No Gru-
po Acoplado ficou claro o efeito dos treinos 
sucessivos nos primeiros testes de falan-
te dos participantes que não apresentaram 
dependência funcional na primeira fase.

Seguindo a mesma linha de estudo que Me-
deiros et al. (2016) e Viegas e Medeiros (2019), 
Germano & Medeiros (2020) realizaram três 
experimentos. O Experimento 1 teve como ob-
jetivo investigar a influência dos treinos su-
cessivos de comportamentos de falante (i.e., 
mando) na emissão do comportamento de 
falante (i.e., fases pares) ou de ouvinte (i.e., 
fases ímpares) não treinados. A ordem do ex-
perimento foi treino de ouvinte, teste de fa-
lante, treino de falante e teste de ouvinte. Os 
participantes eram homens com idade entre 
18 e 32 anos. As comparações dos resultados 
foram intrasujeitos. Foi utilizado o softwa-
re “Contingência Programada” para a co-
leta simultânea de dados, dois notebooks e 
dois mouses. Os estímulos utilizados no es-
tudo eram auditivos (20 palavras trissílabas 
inventadas) e visuais (20 ideogramas japo-
neses, 20 moldes e 20 encaixes).
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Os estímulos foram divididos em conjuntos, 
sendo cada conjunto de estímulos forma-
do por quatro estímulos auditivos, quatro 
ideogramas, quatro moldes e quatro en-
caixes (totalizando 16 estímulos por con-
junto). Enquanto nas Fases 1, 3 e 5 foram 
realizados treino de ouvinte, seguido por 
teste de falante, treino de falante e reteste 
de falante, nas Fases 2 e 4 o procedimen-
to realizado foi treino de falante, teste de 
ouvinte, treino de ouvinte e reteste de ou-
vinte. O treino ecoico foi realizado antes de 
cada fase experimental.

No treino de ouvinte o participante deveria 
clicar em um dos estímulos que apareces-
sem na tela do computador de acordo com 
o comando da tela após ouvir o áudio. Res-
postas corretas tinham reforço programa-
do e respostas incorretas eram sinalizadas 
na tela. O procedimento corretivo era rea-
lizado quando o estímulo correto aparecia 
na tela junto da afirmativa para que o par-
ticipante apertasse nele. Uma nova tentati-
va só ocorria após o acerto. Consequências 
diferenciais eram apresentadas durante os 
treinos. O critério para concluir o treino era 
100% de acerto. Após o critério ser alcan-
çado o treino continuava e era iniciado o 
esquema de reforço intermitente VR2. No-
vamente o critério era de 100% de acertos. 
No treino de falante com função de man-
do, o comando na tela do computador era 
que o participante pedisse ao experimenta-
dor o estímulo ideograma que completava 
o estímulo encaixe apresentado na tela. O 
comportamento do participante era refor-
çado e modelado assim como no treino de 
ouvinte. Os critérios para concluir o trei-
no de falante foram os mesmos que para o 
treino de ouvinte. Já nos testes e retestes, as 
respostas dos participantes não eram con-
sequenciadas diferencialmente.

O critério estabelecido para o treino ecoico 
foi alcançado por todos os participantes. Foi 
possível observar maior ocorrência de in-
dependência funcional nos primeiros tes-
tes de falante e efeito de treino sucessivo. Já 
nos testes de ouvinte, todos os participantes 
apresentaram dependência funcional. Nos 
retestes, todos os participantes tiveram pelo 
menos 60% de acerto. Os resultados apre-
sentados por Germano & Medeiros (2020) 
corroboram os estudos realizados por Me-
deiros et al. (2016), onde foi verificada in-
dependência funcional nos primeiros testes 
de falante, efeitos de treinos sucessivos e 
maior ocorrência de dependência funcio-
nal quando o experimento ocorria na or-
dem falante – ouvinte.

Em um segundo experimento os autores 
apresentaram o comportamento de falan-
te com função de tato. Optou-se por alterar 
a função do comportamento de falante de 
mando para tato no intuito de favorecer o 
controle de estímulos acurado sob o com-
portamento dos participantes. Os partici-
pantes foram dois homens e duas mulheres 
com idades entre 19 e 33 anos. O proce-
dimento ocorreu do mesmo modo que no 
primeiro experimento, ocorrendo mudan-
ças apenas nos treinos e testes de falante, 
tendo em vista que a função era de tato e 
não mais mando. Assim, no treino de fa-
lante o experimentador leu a instrução que 
dava o comando para o participante verba-
lizar o nome das figuras que aparecessem 
na tela do computador. Durante os treinos, 
havia consequência diferencial tanto para 
os acertos quanto para os erros. Já nos tes-
tes e retestes as respostas dos participan-
tes não eram consequenciadas.

Assim como no primeiro experimento to-
dos os participantes alcançaram o critério 
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no treino ecoico. Na primeira fase apenas 
um participante teve mais que 60% de acer-
tos no primeiro teste, na Fase 3 dois par-
ticipantes e na Fase 5 três participantes. 
Ao comparar a Fase 3 e a Fase 5, é possí-
vel notar melhora no desempenho de dois 
participantes. Já nas fases pares todos os 
participantes apresentaram dependência 
funcional no teste de ouvinte. Os resulta-
dos do Experimento 2 (função de tato) re-
plicaram os resultados apresentados pelo 
Experimento 1 (função de mando).

No Experimento 3, foi realizada uma aplica-
ção sistemática do Experimento 2. Apenas a 
instrução que antecedeu o treino de ouvin-
te nas fases ímpares foi alterada. Esperava- 
se com tal mudança um maior controle dos 
estímulos apresentados ao longo do treino. 
Assim, o objetivo do estudo permaneceu o 
mesmo. Participaram do experimento três 
pessoas com 18 a 29 anos de idade. Mantive-
ram-se as mesmas condições para a aplica-
ção e estímulos dos experimentos anteriores. 
O procedimento ocorreu de forma similar ao 
Experimento 2 alterando apenas a instrução 
do treino de ouvinte, na qual foi acrescen-
tada a afirmação “preste atenção na pala-
vra, pois você vai usá-la depois”.

No treino ecoico todos os participantes alcan-
çaram o critério. Durante a Fase 1 ocorreu in-
dependência funcional, enquanto na Fase 3 
houve tanto independência como dependên-
cia funcional e na Fase 5, dependência fun-
cional. Nas fases pares, todos os participantes 
apresentaram 100% de acerto nos testes. Duas 
hipóteses são consideradas sobre a alteração 
da instrução diante dos resultados apresen-
tados. A instrução pode ter aumentado a efi-
cácia nos treinos sucessivos sobre a emissão 
do comportamento de falante não treinado. 
Como também é possível que a instrução te-

nha servido de forma de estimulação suple-
mentar para o comportamento de ouvinte.

Os objetos conhecidos utilizados em Medei-
ros et al. (2016) podem ter evocado tatos com 
as palavras em português como topografia 
de respostas, de modo que os participantes 
podem ter aprendido respostas intraverbais 
entre palavras inventadas e palavras em por-
tuguês. Nesse sentido, nos testes e treinos 
de falante, a emissão das palavras inven-
tadas pode se constituir em intraverbais e 
não mandos. As sentenças podem ter ser-
vido de ocasião para a emissão das palavras 
em português que controlariam a emissão 
das palavras inventadas, ou seja, as senten-
ças podem não ter evocado a emissão das 
palavras inventadas diretamente. Por ou-
tro lado, nos testes de falante, muitos erros 
podem ter ocorrido pela emissão das pala-
vras conhecidas em detrimento das palavras 
inventadas. Uma evidência dessa possibili-
dade, foi a grande melhora no desempenho 
na passagem da Fase 1 para a Fase 2 no Ex-
perimento 2 de Medeiros et al. (2016), de 
modo que treino de falante na Fase 1 tenha 
treinado os participantes a emitir as pala-
vras inventadas e não as palavras conheci-
das diante das sentenças. Uma alternativa 
metodológica para evitar tais problemas de 
controle experimental, portanto, seria subs-
tituir os estímulos conhecidos por estímulos 
não conhecidos, como paisagens de praias, 
cidades e fazendas, por exemplo. As tarefas 
consistiriam em emitir comportamentos de 
ouvinte selecionando praias, cidades e fa-
zendas diferentes diante de seu nome apre-
sentado pelo experimentador e emitir seus 
nomes na presença de sentenças que estabe-
lecessem a função reforçadora condiciona-
da de elementos contidos nessas paisagens. 

A presente pesquisa, portanto, teve como 
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objetivo replicar os estudos de Medeiros et 
al. (2016) de modo a verificar a existência 
ou não de dependência funcional na apren-
dizagem dos comportamentos de ouvinte e 
falante em adultos utilizando paisagens de 
praias, cidades e fazendas ao invés de obje-
tos conhecidos. Como discutido acima, uso 
de paisagens desconhecidas representa uma 
tentativa de melhorar o controle experi-
mental, tanto ao evitar o estabelecimen-
to de respostas intraverbais entre palavras 
conhecidas e desconhecidas, assim como, 
evitar erros nos testes de falante que con-
sistem na emissão de palavras conhecidas. 
Como em Medeiros et al. (2016), a utilização 
de três fases visou avaliar o efeito de trei-
nos sucessivos sobre o desempenho nos tes-
tes de falante nas últimas fases do estudo.

Método
Participantes

Para a realização deste estudo foi utiliza-
da uma amostra de 12 adultos, com idade 
média de 30 anos, estudantes de gradua-
ção, que optaram livremente por participar 
da pesquisa assinando um Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido.

Local

A pesquisa foi realizada em salas de estu-
dos de um centro universitário em Brasília, 
com aproximadamente três metros qua-
drados. A sala possuía atenuação de ruídos 
nas paredes, iluminação no teto da sala e 
um ar condicionado no canto superior. As 
mobílias eram apenas uma mesa redonda 
na qual foi realizado o experimento e duas 
cadeiras, sendo uma para o experimenta-
dor e outra para o participante.

Materiais e equipamentos

Foram utilizados 15 cartões com diferen-
tes imagens de paisagens desconhecidas 
em cada um (cinco cartões com imagem de 
cidades, cinco com fazendas e cinco com 
praias); 15 palavras trissílabas inventadas 
sem significado prévio; uma lista contendo 
as palavras inventadas a serem utilizadas 
no treino ecoico, protocolo de registro para 
treinos e testes. As imagens selecionadas 
foram consideradas paisagens desconhe-
cidas, uma vez que, a despeito de serem 
paisagens corriqueiras, como praias, ci-
dades e fazendas, não apresentavam estí-
mulos que permitissem a sua identificação 
pelos participantes. 

Procedimento

Foi utilizada uma metodologia de pesqui-
sa experimental com delineamento mis-
to. Isto é, com comparações intergrupos, 
ouvinte/falante X falante/ouvinte, e in-
tragrupos, comparações do desempenho 
do mesmo participante ao longo das fases.

Inicialmente foi realizado um treino ecoico 
com os participantes, a fim de verificar se 
os mesmos conseguiriam pronunciar todas 
as palavras utilizadas no estudo, excluindo 
desta forma, a possibilidade do baixo ren-
dimento do participante nos testes devido 
à dificuldade em emitir as palavras do es-
tudo. Cada palavra deveria ser pronuncia-
da de forma correta duas vezes antes de 
iniciar-se a primeira fase do experimento. 
Durante o treino ecoico as palavras foram 
utilizadas na seguinte ordem: PELOMI, MA-
TROLI, RUDIPE, SIMOFA, ZAMOTA, ROFI-
MA, PAZONO, DEMIRA, BIVUTA, SUNEJA, 
GARILO, LEBORI, COPESU, PULINU, ZILINA.

Os participantes foram divididos em dois 
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grupos, “ouvinte-falante” e “falante-ou-
vinte”, tendo cada grupo seis participantes. 
O estudo foi composto por três fases, sen-
do cada fase realizada em um dia. Em cada 
fase experimental foi utilizado um grupo 
de estímulos composto por cinco palavras 
inventadas e cinco imagens de paisagens 
desconhecidas. Todos os participantes pas-
saram pelo mesmo procedimento, alteran-
do apenas a ordem das fases experimentais.

O primeiro grupo, ouvinte-falante, realizou 
o experimento na seguinte ordem: 1ª fase 
experimental – treino no repertório de ou-
vinte, teste no repertório de falante, treino 
no repertório de falante, teste no repertório 
de ouvinte, teste no repertório de falante 
com o primeiro grupo de imagens (cida-
des); 2ª fase experimental – mesmo pro-
cedimento que a fase anterior, agora com 
o segundo grupo de imagens (fazendas); 3ª 
fase experimental – mesmo procedimento 
com o terceiro grupo de imagens (praias). Já 
o segundo grupo experimental, falante-ou-
vinte, seguiu a ordem: 1ª fase experimen-
tal – treino no repertório de falante, teste 
no repertório de ouvinte, treino no reper-
tório de ouvinte, teste no repertório de fa-
lante e teste no repertório de ouvinte com 
o primeiro grupo de imagens (cidades); 2ª 
fase experimental – mesmo procedimento 
que a fase anterior, agora com o segundo 
grupo de imagens (fazendas); 3ª fase ex-
perimental – mesmo procedimento com o 
terceiro grupo de imagens (praias).

Para que o participante passasse do treino 
para o teste colateral, era necessário que 
ele acertasse um bloco de 10 tentativas nos 
treinos. Já os testes tinham duração deter-
minada, uma vez que eram compostos por 
10 tentativas e as respostas dos participan-
tes não tinham consequências programa-

das. Dessa forma, logo que o participante 
completasse o bloco de tentativas do teste, 
ele iniciava o treino/teste seguinte. Após a 
realização do último teste o participante en-
cerrava a fase experimental. Por critério de 
organização, as tentativas do participante 
eram subdividas em blocos de 10 tentativas, 
sendo cada topografia de resposta pronun-
ciada duas vezes em cada bloco. Foi consi-
derado dependência funcional o mínimo de 
70% de acerto no primeiro teste colateral 
realizado em cada fase experimental. Caso 
contrário, seria considerada independência 
funcional entre os comportamentos de ou-
vinte e falante com os estímulos dessa fase.

Treino Ecoico

No treino ecoico, o experimentador falava 
“(nome do participante), antes de come-
çarmos o experimento gostaria que você 
pronunciasse algumas palavras. Tudo 
bem?”. O experimentador verbalizava a 
palavra e esperava o participante repeti-
-la. Caso o participante não conseguisse 
pronunciar a palavra de forma correta, o 
experimentador fazia o procedimento cor-
retivo que consistia em verbalizar: “Não 
(nome do participante), a palavra correta 
é (palavra que o participante deve pronun-
ciar)”, ou seja, o experimentador sinali-
zava o erro e servia de modelo ao falar 
novamente a palavra para que o partici-
pante repetisse. Diante da emissão da pa-
lavra de forma correta o experimentador 
verbalizava a próxima palavra. Durante o 
treino ecoico, acertos eram seguidos com 
a apresentação da próxima palavra a ser 
pronunciada pelo participante, enquanto 
que diante da pronúncia incorreta ocorria 
o procedimento corretivo. Uma nova ten-
tativa com a apresentação de outra pa-
lavra só era iniciada após o participante 
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ecoar corretamente a palavra apresenta-
da. O critério estabelecido no treino ecoico 
foi a emissão correta das palavras utiliza-
das no experimento. Todas as palavras de-
veriam ser pronunciadas de forma correta 
duas vezes pelo participante antes que fos-
sem iniciadas as fases experimentais. Po-
rém, caso o participante não conseguisse 
pronunciar corretamente as palavras uti-
lizadas no experimento após quatro ten-
tativas, o experimentador deveria encerrar 
e agradecer a participação do sujeito, ten-
do em vista que não seria possível que o 
mesmo participasse do estudo. 

Treino no Repertório de Ouvinte

Neste treino, os 15 cartões ficavam próximos 
ao participante, e o aplicador solicitava a ele 
que pegasse um cartão por vez e o levantas-
se. “João pegue MATROLI”. O participante 
deveria pegar a figura que representasse a 
palavra pronunciada pelo aplicador. Dian-
te de respostas corretas, o experimentador 
verbalizava “muito bem!” e apresentava a 
próxima tentativa. Caso o participante pe-
gasse outra imagem que não a correta, o 
aplicador verbalizava: “Não João, este não 
é MATROLI. Pegue para mim MATROLI”. 
A cada tentativa na qual o participante pe-
gava outro cartão que não o solicitado, a 
resposta era considerada incorreta para vias 
de marcação em protocolo de registro e era 
realizado o procedimento corretivo. O ex-
perimentador apenas verbalizava outra pa-
lavra após o participante emitir a resposta 
correta. O critério para que o participan-
te passasse para o teste foi de um bloco de 
10 respostas corretas consecutivas, ou seja, 
100% de acerto em um bloco de 10 tentati-
vas. Como cada Fase Experimental era com-
posta por cinco palavras diferentes, para o 
participante ser submetido à fase seguin-

te, era necessário acertar duas tentativas 
com cada palavra em um mesmo bloco. As 
palavras utilizadas ao longo dos blocos do 
experimento eram apresentadas de forma 
semi-randômica, de modo que todas elas 
fossem pronunciadas duas vezes dentro de 
cada bloco de 10 tentativas.

Treino do Repertório de Falante

No treino do repertório de falante, os 15 
cartões ficavam próximos ao experimen-
tador. Assim, o participante devia emitir 
um mando solicitando um cartão específi-
co. Nesta fase experimental o experimen-
tador emitia sentenças (OE Condicionada 
Transitiva), como por exemplo, “Você não 
pode sair de casa sem protetor solar e gar-
rafinha de água. Me diga para onde você 
quer que eu te leve?”, cada sentença tinha 
um cartão específico como resposta. Para 
que o experimentador entregasse o cartão 
para o participante e considerasse a res-
posta correta, o participante deveria emitir 
um mando utilizando a topografia equi-
valente ao cartão e à sentença pronuncia-
da. Neste caso a resposta correta seria a 
emissão do mando “Me leve para MATRO-
LI.” Respostas corretas eram consequen-
ciadas verbalmente por “muito bem” e com 
a entrega do cartão solicitado (imagem da 
paisagem correspondente à palavra). Ao fi-
nalizar a tentativa, o experimentador pe-
gava o cartão de volta com o participante e 
colocava novamente sobre a mesa juntos a 
si. Caso a palavra pronunciada fizesse par-
te do experimento, mas não fosse a palavra 
considerada correta para a sentença verba-
lizada, o experimentador entregava o car-
tão da palavra que o participante verbalizou. 
Em seguida o experimentador deveria pedir 
novamente que ele pronunciasse a palavra 
correspondente à sentença. Se o partici-
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pante pronunciasse uma palavra que não 
fizesse parte do estudo, o experimentador 
o corrigia “João, essa palavra não faz parte 
do estudo. A palavra que faz parte do estu-
do é (e.g., matroli)”, e, em seguida, pedia 
novamente que ele pronunciasse a palavra 
correspondente à sentença. O critério para 
que o participante passasse para o teste foi 
de um bloco de 10 respostas corretas con-
secutivas, ou seja, 100% de acerto em um 
bloco de 10 tentativas.

Teste Ouvinte

O teste de ouvinte procedeu de forma se-
melhante ao treino de ouvinte. Porém, no 
teste as respostas dos participantes não ti-
nham consequências programadas diferen-
ciais para acertos ou erros. O teste colateral 
tinha a duração fixa de um bloco de 10 ten-
tativas, sendo cada topografia utilizada duas 
vezes. O critério para considerar a depen-
dência funcional entre os repertórios era 
de no mínimo 70% de acertos no teste de 
comportamento de falante. Caso o parti-
cipante não alcançasse esse critério, seria 
considerado que os repertórios de falante 
e de ouvinte para essas palavras eram fun-
cionalmente independentes para o presen-
te experimento.

Teste Falante

No teste do repertório de falante, o proce-
dimento foi igual ao treino de falante. Mas, 
no teste as respostas não eram consequen-
ciadas diferencialmente. Os critérios para 
o teste de falante foram os mesmos utili-
zados no teste de ouvinte.

Resultados

Os nomes dos participantes utilizados con-

forme apresentados nas figuras e nas ta-
belas são fictícios. Todos os participantes 
emitiram de forma correta, duas vezes, cada 
palavra utilizada no experimento durante 
o treino ecoico. Assim como os resultados 
do treino ecoico, os resultados dos testes do 
primeiro repertório treinado por fase (i.e., 
teste de ouvinte para o grupo ouvinte e tes-
te de falante para o grupo falante) e do se-
gundo teste do repertório inicialmente não 
treinado (i.e., 2º teste de falante para o gru-
po ouvinte e 2º teste de ouvinte para o gru-
po falante) foram omitidos da análise pelos 
erros terem sido mínimos ou inexistentes 
para todos os participantes.

A Figura 1 representa a frequência de res-
postas corretas emitidas pelos participantes 
do grupo ouvinte no primeiro teste colate-
ral de falante ao longo das três fases expe-
rimentais. É possível perceber que no grupo 
ouvinte os participantes apresentaram tanto 
independência funcional, como dependên-
cia funcional. Nota-se que um dos partici-
pantes do grupo ouvinte conseguiu alcançar 
os critérios de dependência funcional nas 
três fases experimentais. Enquanto outros 
dois participantes atingiram o critério para 
dependência funcional em uma das fases 
experimentais, Fase 2 e Fase 3 respectiva-
mente. Três participantes não alcançaram 
o mínimo de sete acertos no primeiro tes-
te realizado. Também foi possível observar 
que houve uma tendência de aumento na 
frequência de tentativas corretas ao longo 
das fases para duas participantes. No en-
tanto, a frequência de tentativas corretas 
no teste da Fase 3 foi maior se comparado 
à Fase 1 para cinco participantes.

Já no grupo falante, cujos dados são mos-
trados na Figura 2, foi possível observar que 
todos os participantes atingiram o critério 
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estabelecido para se considerar dependên-
cia funcional nas três fases experimentais. 
Este dado significa que ao ser treinado a 
se comportar como falante todos os parti-
cipantes conseguiram se comportar como 
ouvinte sem que fosse necessário realizar 
o treino direto de comportamento de ou-
vinte. Apenas a participante Cristina emi-
tiu uma resposta incorreta durante o teste 

para os participantes do grupo ouvinte. Ao 
analisar a Tabela 1, é possível perceber que, 
durante o primeiro treino realizado, o nú-
mero de blocos necessários para que o cri-
tério fosse alcançado variou ao longo das 
três fases experimentais e entre os parti-
cipantes. A participante Júlia precisou ape-
nas de um bloco de tentativas em todos os 
treinos. Tanto a participante Daniela, como 
os participantes Lucas e Cíntia demons-
traram melhora no desempenho, uma vez 
que precisaram de menos blocos de tenta-
tivas entre uma fase experimental e outra. 
Ao se verificar as médias de blocos de trei-
no de ouvinte, pode-se verificar uma dimi-
nuição do número de blocos ao longo das 

   

 

 
 

 

Figura 1. Frequência de tentativas corretas nos testes de falante para os participantes do 

grupo ouvinte em função das três fases experimentais. A linha tracejada serve de 

parâmetro para os desempenhos acima do critério de dependência funcional. 
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Figura 2. Frequência de tentativas corretas nos testes de ouvinte para os participantes 

do grupo falante em função das três fases experimentais. A linha tracejada serve de 

parâmetro para os desempenhos acima do critério de dependência funcional. 
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de ouvinte da fase dois. Os demais partici-
pantes apresentaram 100% de aproveita-
mento durante todas as fases experimentais.

A Tabela 1 apresenta os resultados dos trei-
nos em termos de número de blocos para 
se atingir o critério de exposição ao teste 
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fases. Também é possível perceber uma di-
minuição no número de blocos de treinos 
de falante para se atingir o critério de ex-

Tabela 1 

Número de blocos necessários para alcançar o critério nos treinos de ouvinte e fa-
lante para o grupo ouvinte.

Participante
FASE 1 - Treinos FASE 2 - Treinos FASE 3 - Treinos

 Ouvinte  Falante  Ouvinte  Falante  Ouvinte  Falante

Marina 2 2 3 5 1 3

Júlia 1 1 1 1 1 1

Daniela 5 7 6 3 4 2

Lucas 3 6 1 1 1 1

Pedro 2 1 1 1 2 1

Cíntia 9 3 7 3 5 2

Média 3,7 3,3 3,2 2,3 2,3 1,7

Tabela 2

Número de blocos necessários para alcançar o critério nos treinos de falante e 
ouvinte para o grupo falante.

Participante
FASE 1 - Treinos FASE 2 - Treinos FASE 3 - Treinos

Falante Ouvinte Falante Ouvinte Falante Ouvinte

Bianca 3 1 2 1 3 1

Cristina 10 1 5 1 4 1

Marta 6 1 3 1 3 1

Joaquim 5 1 2 1 2 1

Gustavo 2 1 1 1 2 1

Rodrigo 2 1 2 1 1 1

Média 4,7 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0

Ao comparar os treinos de ouvinte no grupo 
ouvinte e os treinos de falante no grupo fa-
lante, de todos os participantes com base nas 

Tabelas 1 e 2, é possível perce-
ber que tanto na Fase 1, como 
na Fase 3, os treinos de falan-
te exigiram mais blocos para 
que o critério de submissão aos 
primeiros testes fossem atingi-
dos que os treinos de ouvinte, 
ao se comparar as médias dos 
números de blocos. Também é 
possível observar que os trei-
nos de ouvinte no grupo falante 
exigiram menos blocos para se 
atingir o critério que os treinos 
de ouvinte no grupo ouvinte. 
Ainda que também tenha sido 
observada uma diferença ao se 
comparar os treinos de falan-
te no grupo ouvinte em relação 
aos mesmos treinos no grupo 
falante, esta diferença foi me-

posição ao 2º teste de falante de 
cada fase ao longo das três fases 
experimentais, tanto em termos 
de dados individuais, quanto ao 
se comparar as médias do núme-
ro de blocos. 

Já no grupo falante, cujos dados 
de treino são mostrados na Tabela 
2, os participantes Bianca e Gus-
tavo precisaram da mesma quan-
tidade de blocos de tentativas na 
primeira e terceira fase, apresen-
tando melhoras no desempenho 
na segunda fase experimental. Os 
demais participantes deste grupo 
apresentaram melhora no desem-
penho tendo em vista que, a partir da Fase 
2, foram necessários menos blocos de ten-
tativas para que o critério de treino fosse al-
cançado. Todos os participantes deste grupo 
alcançaram o critério de treino no treino de 
ouvinte logo no primeiro bloco de tentativas. 

nor. Também é possível observar que o nú-
mero de blocos de treino de ouvinte no grupo 
falante foi menor que o número de blocos do 
treino de falante no grupo ouvinte.

Discussão
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A presente pesquisa teve como objetivo re-
plicar os experimentos de Medeiros et al. 
(2016) de modo a verificar a existência ou 
não de dependência funcional na apren-
dizagem dos comportamentos de ouvinte 
e falante em adultos. Diferentemente do 
estudo de Medeiros et al. (2016), este ex-
perimento utilizou imagens de paisagens 
desconhecidas como forma de controle do 
comportamento afim de evitar respostas 
intraverbais. As imagens utilizadas como 
estímulos desconhecidos, embora fossem 
imagens de locais corriqueiros, não apre-
sentavam estímulos que permitissem que 
os participantes identificassem o local. Des-
sa forma era esperado que as respostas dos 
participantes fossem controladas pelos es-
tímulos apresentados em cada fase expe-
rimental sem a ocorrência de emissão de 
nomes conhecidos das paisagens, como po-
deria ocorrer caso o participante identifi-
casse a praia como sendo o Rio de Janeiro 
por reconhecer o Pão de açúcar, por exem-
plo. Além disso, novamente foi verificado se 
os treinos sucessivos exerceram influência 
sobre a transposição de repertórios ouvin-
te e falante ao longo das fases experimen-
tais com diferentes conjuntos de estímulos.

No presente estudo também foi acrescen-
tado em cada fase experimental o teste do 
primeiro comportamento treinado (i.e., tes-
te de ouvinte para o grupo ouvinte e teste 
de falante para o grupo falante). Por meio 
destes testes foi possível verificar a ma-
nutenção do primeiro repertório treinado. 
O fracasso nos testes do operante não trei-
nado poderia ser atribuído a deterioração 
do comportamento treinado e o sucesso nos 
testes dos comportamentos treinados, ex-
cluiria essa possibilidade. Esse foi exata-
mente o resultado observado no presente 

estudo, na medida em que o desempenho 
nos testes dos primeiros operantes treina-
dos foi próximo a 100% para todos os par-
ticipantes em todas as fases. 

Após o teste do operante não treinado, foi 
repetido o teste desse operante (i.e., 2º teste 
de falante para o grupo ouvinte e 2º teste de 
ouvinte para o grupo falante). Esses testes 
foram repetidos com o objetivo de verificar a 
eficácia do treino desse operante após o seu 
teste e treino do outro operante. Caso o de-
sempenho no 2º teste desse operante fosse 
baixo, o fraco efeito de treinos sucessivos 
poderia ser atribuído à não manutenção do 
2º operante treinado nas fases anteriores, o 
que novamente não ocorreu, uma vez que o 
desempenho dos participantes nesses tes-
tes foi próximo à 100% de acertos. 

Para Skinner (1957/1978), seria esperado 
observar mais incidências de dependências 
funcionais em adultos por estes terem sido 
expostos a mais treinos de múltiplas funções 
verbais ou de comportamento de ouvinte em 
relação a uma mesma palavra em compara-
ção às crianças. Todavia, foi possível per-
ceber no presente estudo, como também 
Medeiros et al. (2016), Viegas e Medeiros 
(2019) e Medeiros e Germano (no prelo), 
alta incidência de independência funcio-
nal apresentada por adultos ao se treinar 
comportamento de ouvinte e testar com-
portamento de falante. Cinco dos seis par-
ticipantes do grupo ouvinte apresentaram 
independência funcional na primeira fase 
experimental. Já na segunda fase experi-
mental, tanto Júlia como Lucas consegui-
ram alcançar o critério para ser considerado 
dependência funcional. Porém, Lucas não 
conseguiu manter seu desempenho na ter-
ceira fase. Apenas Júlia e Pedro realizaram 
a transposição entre os comportamentos de 
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ouvinte e falante na terceira fase de acordo 
com os critérios do estudo. Tais resultados 
são similares aos resultados apresentados 
por crianças típicas e atípicas participantes 
do estudo de Lee (1981). Dessa forma, per-
cebe-se que, embora adultos tenham sido 
expostos a mais treinos na comunidade ver-
bal que crianças, não há garantias de que 
emitam comportamentos de falante com as 
mesmas palavras treinadas como estímu-
los em treinos de ouvinte.

Ainda com relação ao grupo ouvinte, é pos-
sível observar que todos os participantes 
apresentaram uma melhora em seu desem-
penho ao longo das fases experimentais, 
tendo em vista o aumento na frequência de 
respostas corretas durantes os testes de fa-
lante, mesmo que não tenham, em muitos 
testes alcançado o critério para se conside-
rar dependência funcional. É possível que 
tal melhora no desempenho esteja relacio-
nada aos treinos sucessivos realizados no 
experimento. Esses resultados replicam os 
encontrados por Medeiros et al. (2016, Ex-
perimento 2) e Germano & Medeiros (2020), 
que também reportaram efeitos de trei-
nos sucessivos para parte dos participan-
tes. Efeitos de treinos sucessivos para parte 
dos participantes também foram observados 
em estudos que investigaram a dependên-
cia funcional entre mandos e tatos (Córdo-
va, 2008; Medeiros & Bernardes, 2009). De 
modo similar ao observado nos estudos de 
Córdova (2008) e de Medeiros e Bernardes 
(2009), houve uma diminuição do número 
de blocos de treinos de emissão do operante 
previamente não treinado para se atingir o 
critério de aprendizagem. No presente expe-
rimento, houve uma diminuição do núme-
ro de blocos de treino de falante necessário 
para a exposição ao segundo teste de falante 
para o grupo ouvinte. Esses dados também 

apontam para o efeito dos treinos sucessi-
vos, uma vez que a exposição às fases an-
teriores pode ter facilitado a aprendizagem 
de comportamentos de falantes com novas 
palavras nas fases seguintes. 

Os dados do grupo falante também corro-
boram os resultados reportados nos demais 
estudos que compararam o efeito da ordem 
de treino (Lee, 1981; Medeiros & cols., 2016), 
os quais reportaram dependência funcional 
quando se treina comportamento de falan-
te e testa-se comportamento de ouvinte e 
independência quando o treino ocorre na 
ordem inversa. Todavia, os dados dos par-
ticipantes desse estudo foram superiores 
aos dos participantes do grupo falante do 
Experimento 1 de Medeiros et al. (2016), os 
quais apresentaram independência funcio-
nal ao se trocarem os estímulos conheci-
dos pelos símbolos desconhecidos na Fase 
3. Esses resultados sugerem que a depen-
dência funcional observada nos testes de 
ouvinte para os participantes do Experi-
mento 1 de Medeiros et al. (2016) também 
tenha sido favorecida pelo controle intra-
verbal entre as palavras desconhecidas os 
nomes dos objetos conhecidos, o que não 
acontecia com os símbolos desconhecidos 
na Fase 3. Já no Experimento 2 de Medei-
ros et al. (2016), os participantes do grupo 
falantes não apresentaram a piora no de-
sempenho quando os objetos conhecidos 
foram substituídos pelas formas abstratas 
desconhecidas, as quais também não resul-
tariam na emissão de intraverbais. 

Como os demais resultados do presente ex-
perimento replicaram aqueles obtidos em 
Medeiros et al. (2016), é possível pôr em 
dúvida o papel das relações intraverbais na 
emissão dos operantes não treinados no es-
tudo de Medeiros et al. (2016). O Experi-



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 3       |       70

Dependência Funcional entre Comportamentos de Ouvinte e Falante em Adultos
Sarah de Moraes Simões, Carlos Augusto de Medeiros

mento 1 de Germano & Medeiros (2020) 
aplicado em adultos e realizado exclusiva-
mente com estímulo desconhecidos tam-
bém replicou os resultados do Experimento 
2 de Medeiros et al. (2016) e os do presente 
estudo. No estudo de Germano & Medeiros 
(2020), como foram utilizados ideogramas 
japoneses desconhecidos aos participantes, 
a probabilidade de emissão de intraverbais 
era mínima e, ainda assim, os resultados 
foram similares aos do Experimento 2 de 
Medeiros et al. (2016) e os do presente es-
tudo. Nos Experimentos 2 e 3 de Germa-
no & Medeiros (2020), o operante mando 
foi substituído pelo operante tato, o que 
resultou em mais ocorrências de depen-
dência. Parece que o tipo de comportamen-
to de falante a ser emitido após treinos de 
comportamento de ouvinte pode represen-
tar uma questão relevante sobre a depen-
dência funcional entre comportamentos de 
ouvinte e falante. Talvez, no presente tra-
balho, os comportamentos de falante não 
possam ser considerados mandos em stric-
to sensu, tendo em vista que não é possível 
afirmar que a sentenças tenham exercido 
função de operação motivacional.

Novos estudos podem ser conduzidos com 
fases em que os comportamentos de fa-
lante são mandos, em outras são tatos e, 
ainda, outras em que os comportamentos 
de falante são intraverbais, sendo compa-
rada a incidência de dependência funcio-
nal em função do operante verbal testado 
após treinos de comportamento ouvintes. 
Como no estudo realizado por Greer et. al 
(2005), no qual os autores investigaram o 
efeito do MEI sobre a dependência funcional 
e o estabelecimento da nomeação nos com-
portamentos de ouvinte e de falante. Os au-
tores apresentaram dois tipos de respostas 
de ouvinte (match e apontar) e dois tipos de 

respostas de falante (tato puro e tato impu-
ro), dessa forma foi possível verificar se os 
treinos de diferentes respostas de mesma 
topografia ou sob o controle dos mesmos 
estímulos com diferentes funções podem fa-
vorecer a aprendizagem dos repertórios não 
treinados. A partir dos resultados apresen-
tados, foi possível observar que ao se trei-
nar os repertórios separadamente apenas 
o repertorio treinado foi desenvolvido. No 
entanto, quando foi aplicado o procedimen-
to MEI nos participantes, foi possível per-
ceber melhora no desempenho de todos os 
tipos de respostas (apontar, “match”, tato 
puro e tato impuro). Pode-se dizer que MEI 
pode favorecer a dependência funcional, o 
que pode ser explicado pelo estabelecimen-
to da nomeação, operante de ordem supe-
rior, de acordo com Horne e Lowe (1996).

Por fim, no presente trabalho, assim como 
nos estudos de Córdova (2008), Medeiros e 
Bernardes (2009), Medeiros et al. (2016), Vie-
gas e Medeiros (2019) e Germano & Medei-
ros (2020), a quantidade de treino parece ter 
tido efeito sobre a emissão do operante não 
treinado. No presente experimento, os trei-
nos de falantes envolveram mais blocos para 
se atingir o critério de submissão aos testes 
e resultaram mais ocorrências de dependên-
cia funcional que os treinos de ouvintes que 
exigiriam menos blocos. Todavia, ao se ana-
lisar os dados individuais dos participantes 
do grupo ouvinte, parece não haver relação 
entre o número de blocos de treino de ou-
vinte e a quantidade de acertos nos testes de 
falante. Júlia, Lucas e Pedro, que foram os 
participantes que apresentaram os melhores 
desempenhos nos testes de falante, foram 
os participantes que precisaram de menos 
blocos de treino para atingirem o critério de 
exposição aos testes de falante. A despeito 
disso Viegas e Medeiros (2019) conduziram 
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um experimento similar ao de Germano & 
Medeiros (2020) nos quais o treino de ouvinte 
envolvia montar objetos inventados a partir 
de peças de Lego diante de palavras também 
inventadas pelo experimentador. Em seu es-
tudo, os participantes do grupo controle con-
cluíam os treinos de ouvinte quando atingiam 
o critério de 100% de acertos em um mesmo 
bloco. Já o grupo experimental foi pareado 
ao grupo controle de modo que cada parti-
cipante do grupo experimental formava um 
par com um participante do grupo controle. 
Os participantes do grupo experimental eram 
expostos a 50% a mais de blocos de treino 
que os seus pares no grupo controle. Viegas 
e Medeiros (2019) encontraram que os par-
ticipantes do grupo experimental, além de 
apresentar mais ocorrências de dependên-
cia funcional que os participantes do grupo 
controle, também evidenciaram mais efeito 
de treinos sucessivos. Ainda que a diferen-
ça na ordem de treino não pareça ser expli-
cada pela quantidade de treino, os dados de 
Viegas e Medeiros (2019) sugerem o efeito 
claro da quantidade de treino. Um novo es-
tudo que envolvesse o pareamento de par-
ticipantes poderia ajudar a responder essa 
questão, na medida em que os participan-
tes do grupo falante seriam expostos à mes-
ma quantidade de blocos que treino que seus 
pares do grupo ouvinte. 

O presente estudo contribuiu para a área 
de investigação de independência/depen-
dência funcional, mais especificamente, na 
investigação de questões que afetam a emis-
são do operante não treinado. Os resultados 
dessa pesquisa ao replicarem o observado 
por Medeiros et al. (2016), Viegas e Medei-
ros (2019) e Germano & Medeiros (2020) 
dão suporte à possibilidade de se investi-
gar dependência/independência funcional 
em adultos típicos. A mera argumentação de 

que adultos, por terem tido maior exposição 
a múltiplos treinos de falante e ouvinte na 
comunidade verbal, tenderiam a apresentar 
maior incidência de dependência funcional 
precisa de maior apoio empírico. A emissão 
de comportamentos não treinados direta-
mente no âmbito do comportamento ver-
bal e do comportamento não verbal parece 
ser condicionada a diversos outros fatores 
além da idade dos participantes. 
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Resumo

Este estudo comparou a efetividade de treinos de 

ouvinte baseados em Diferenças Múltiplas (DM) 

com Diferenças Críticas (DC) sobre a emissão de 

comportamento de falante não treinado para ve-

rificar a relação entre independência funcional e 

superseletividade. Foram realizados treinos de ou-

vinte, nos quais seis participantes universitários 

deveriam montar objetos com peças de Lego diante 

de nomes inventados que, em uma condição expe-

rimental, diferiam entre si quanto às três sílabas 

(DM) e, na outra, quanto a apenas uma de suas 

sílabas (DC). Foram realizados testes da emissão 

dos nomes inventados na presença dos objetos 

dos treinos de ouvinte, os quais apontaram para 

independência funcional, não havendo diferenças 

entre as condições DM e DC quanto ao desempenho 

nos testes. Esses resultados não dão suporte entre 

a relação entre superseletividade e independência 

funcional. Também foi observado que treinos mais 

longos favoreceram o desempenho ao final de cada 

condição, corroborando o efeito dessa variável.

PALAVRAS-CHAVE
Independência funcional; superseletividade; comporta-
mentos de ouvinte e falante; diferenças críticas; diferen-
ças múltiplas.

Abstract

This study compared the effectiveness of listen-

er training based on Multiple Differences (DM) 

with based on Critical Differences (DC) on the 

emission of untrained speaker behavior to verify 

the relationship between functional indepen-

dence and superselectivity. Listener tests was 

performed, in which six university participants 

were to assemble objects with Lego pieces after 

experimenter says their invented names that, in 

one experimental condition, differed in three syl-

lables (DM) and in the other in only one of their 

syllables (DC). Emissions of the invented names 

were tested in the presence of the same listener 

training objects, which pointed to functional in-

dependence, with no differences between DM and 

DC conditions regarding test performance. These 

results do not support the relationship between 

superselectivity and functional independence. It 

was also observed that longer training favored 

performance at the end of each condition, cor-

roborating the effect of this variable.

KEYWORDS
Functional independence; superselectivity; listener 
and speaker behaviors; critical differences; multiple 
differences.
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O comportamento verbal é definido por 
Skinner (1957/1978) como um operante que 
requer a mediação de outras pessoas para 
produzir alterações no ambiente. De acordo 
com o autor, tal mediação ocorre na medi-
da em que o falante, isto é, quem emite a 
resposta verbal, cria uma ocasião para que 
o ouvinte emita uma resposta que produza 
efeitos reforçadores sobre seu comporta-
mento, podendo essa resposta do ouvinte 
ser verbal ou não. Para que isso aconteça, 
porém, Skinner (1957/1978) ressalta que fa-
lante e ouvinte devem pertencer à mesma 
comunidade verbal, sendo expostos assim 
a histórias semelhantes de reforçamento a 
partir das quais as pessoas aprendem a emi-
tir determinadas topografias de respostas 
verbais em contextos similares (falantes) 
ou reagir aos mesmos estímulos verbais de 
modo similar (ouvintes). Além disso, o autor 
também destaca a possibilidade de falante e 
ouvinte serem a mesma pessoa, bem como 
a importância de se analisar os comporta-
mentos de falante e ouvinte como operan-
tes distintos, ainda que interdependentes, 
sendo a investigação de ambos fundamen-
tal para a compreensão do comportamen-
to verbal.

Uma das consequências dessa definição está 
no conceito de independência funcional en-
tre os comportamentos de falante e ouvin-
te, sugerido por Skinner (1957/1978). Como 
esses comportamentos estão sob controle de 
diferentes variáveis, é provável que duran-
te a aquisição de novas palavras, eles sejam 
independentes funcionalmente, visto que 
o fato de uma pessoa emitir uma topogra-
fia de resposta com a função de um ope-
rante não implica necessariamente que ela 
emitirá a mesma topografia com a função 
de outro operante sem treino direto (Me-
deiros, Germano & Gonçalves, 2016). Esse 

fenômeno, porém, não é definitivo, pois à 
medida que o indivíduo é exposto a treinos 
com a mesma topografia de resposta com 
funções diferentes, é possível que ele tenda 
a apresentar dependência funcional futu-
ramente (Ribeiro, Lage, Mousinho & Cór-
dova, 2004; Skinner, 1957/1978). 

A literatura na área de dependência funcional 
entre os comportamentos de falante e ou-
vinte, usualmente, tem como procedimento 
padrão o treino de respostas com uma das 
funções (i.e. ouvinte ou falante), seguido de 
testes da emissão de respostas com a fun-
ção não treinada (Cuvo & Riva, 1980; Guess, 
1969; Guess & Baer, 1973; Lee, 1981; Germa-
no & Medeiros, 2020; Medeiros et al., 2016). 
Nesse tipo de procedimento, para o com-
portamento de ouvinte, costuma-se utilizar 
as respostas de apontar (Cuvo & Riva, 1980; 
Guess, 1969; Guess & Baer, 1973; Germano 
& Medeiros, 2020; Medeiros et al., 2016) ou 
pegar um objeto (Lee, 1981) após a emissão 
do nome do mesmo pelo experimentador. 
Já em relação ao comportamento de falante, 
existem variações quanto ao operante ver-
bal utilizado. Enquanto em alguns estudos os 
participantes eram treinados a tatear os ob-
jetos (Cuvo & Riva, 1980; Guess, 1969; Guess 
& Baer, 1973; Lee,1981), por exemplo, em ou-
tros os participantes eram treinados-testa-
dos a mandar (Germano & Medeiros, 2020; 
Medeiros et al., 2016).

Por se tratar de um procedimento de tenta-
tivas discretas, geralmente, os estudos uti-
lizam como medida para análise de dados a 
porcentagem de acertos dentro de um blo-
co de tentativas, tanto nos treinos quanto 
nos testes. Para encerramento de cada trei-
no, é comum a utilização do critério de que 
o participante deve obter 100% de acertos 
em um bloco de tentativas, havendo ou não 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 4      |       76

Independência funcional em adultos: Efeito de treinos em diferenças múltiplas e diferenças críticas
Eduardo Walcacer Viegas, Ana Flávia Castro Hosken, Carlos Augusto de Medeiros

um limite de blocos para atingir esse crité-
rio. Já nos testes, usualmente é analisado 
o total de acertos, sendo que desempenhos 
superiores a 75% ou 80% de acertos (a de-
pender do estudo e do número de tentati-
vas que compõem o teste) indicam que os 
comportamentos de ouvinte e falante uti-
lizados são dependentes funcionalmente.

Dentre os resultados encontrados na li-
teratura, o dado mais robusto se refere à 
emissão de comportamentos de ouvinte 
após o treino de falante e a não emissão 
de comportamentos de falante após treinos 
de ouvinte no primeiro teste realizado. Por 
exemplo, em Guess (1969), foram realiza-
dos treinos de ouvinte e testes de falante em 
duas crianças com desenvolvimento atípico. 
Ambas aprenderam a selecionar os objetos 
corretos diante do nome falado pelo expe-
rimentador, mas nenhuma acertou o nome 
do objeto na presença do mesmo diante da 
pergunta do experimentador. Esse mesmo 
resultado foi replicado em diversos estu-
dos, com procedimentos e populações di-
ferentes mostrando a generalidade desses 
achados (Cuvo & Riva; Guess & Baer, 1973; 
Lee, 1981; Medeiros, et al., 2016; Viegas & 
Medeiros, 2019).

Tendo em vista que treinos de ouvinte têm 
se mostrado menos eficazes para favore-
cer a ocorrência de dependência funcional 
entre comportamentos de ouvinte e falan-
te, estudos mais recentes têm investigado 
quais condições de treino podem influenciar 
esse processo. Alguns exemplos de variá-
veis analisadas são a instrução por múltiplos 
exemplares (Greer, Stolfi, Chavez-Brown & 
Rivera-Valdes, 2005; Fiorile & Greer, 2007; 
Greer & Longano, 2010; Gilic & Greer, 2011; 
Pereira, Assis, Neto & Verdu, 2018; LaFrance 
& Tarbox, 2019), o uso de instruções antes 

do treino de ouvinte (Germano & Medei-
ros, 2020), a quantidade de treino de ou-
vinte (Viegas & Medeiros, 2019) e a utilização 
do procedimento de treinos sucessivos (Me-
deiros, et al., 2016).

O procedimento de treinos sucessivos con-
siste na alternância de treinos e testes de 
comportamentos com diferentes funções em 
diversas fases e com estímulos distintos, a 
fim de verificar o efeito desses treinos so-
bre o desempenho nos testes de respostas 
não treinadas em fases posteriores (Córdo-
va, 2008; Medeiros & Bernardes, 2009; Me-
deiros & cols., 2016; Germano & Medeiros, 
2020; Fernandes, 2016). De modo geral, cada 
fase desse tipo de treino ocorre da seguinte 
maneira: treina-se uma resposta relativa a 
uma função (ouvinte ou falante), em segui-
da testa-se uma resposta não treinada, e por 
fim é realizado o treino da resposta testa-
da, sendo que para cada fase é utilizado um 
conjunto diferente de estímulos. 

O estudo de Medeiros et al. (2016) contou 
com dois experimentos aplicando o proce-
dimento de treinos sucessivos em partici-
pantes adultos, a fim de verificar se seria 
possível replicar com essa população os mes-
mos resultados referentes à independência 
funcional entre comportamentos de ouvinte 
e falante apresentados por crianças e pessoas 
com desenvolvimento atípico (Cuvo & Riva, 
1980; Guess, 1969; Guess & Baer, 1973; Lee, 
1981). Em ambos os experimentos, os parti-
cipantes foram distribuídos em dois grupos: 
o Grupo Ouvinte, que realizou primeiro um 
treino de ouvinte, seguido de um teste de 
falante e de um treino de falante; e o Grupo 
Falante, que começou pelo treino de falan-
te, seguido do teste de ouvinte e do treino 
de ouvinte, em todas as fases experimen-
tais. Foram utilizados como estímulos ver-
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bais palavras tríssilabas, sem significado na 
língua Portuguesa, que se referiam a diver-
sas figuras gravadas em cartões. A resposta 
de ouvinte consistia em apontar para uma 
dessas figuras diante da emissão do nome 
pelo experimentador, enquanto nos treinos 
e testes de falante, os participantes tinham 
que emitir mandos para obter um cartão sob 
controle de sentenças que simulavam ope-
rações estabelecedoras condicionadas.

Entre os experimentos, a principal diferença 
foi o total de fases, de modo que no primei-
ro havia três fases, enquanto no segundo 
os participantes foram expostos a seis fa-
ses. No que se refere aos resultados, estes 
mostraram que o Grupo Ouvinte apresentou 
desempenho incompatível com dependên-
cia funcional nas primeiras fases, enquanto 
o Grupo Falante demonstrou a ocorrência 
de dependência funcional desde o primeiro 
teste, corroborando os dados presentes na 
literatura com crianças e pessoas com de-
senvolvimento atípico. Quanto ao efeito dos 
treinos sucessivos, este pôde ser observa-
do apenas para os participantes do segun-
do experimento, o que, segundo os autores, 
pode ter ocorrido em virtude de algumas al-
terações procedimentais, tais como a dimi-
nuição do número de palavras por fase e o 
aumento do número de fases. Além disso, 
é discutido que tais resultados não foram 
encontrados no primeiro experimento de-
vido à mudança da tarefa entre as Fases 2 
e 3 do mesmo, o que pode ter afetado o de-
sempenho no teste na Fase 3. No segundo 
experimento, essa mudança na tarefa ocor-
reu na Fase 4, mas ocorreram seis fases ao 
total, de modo que foi possível observar o 
efeito dos treinos sucessivos até o encer-
ramento do experimento.

Em um estudo posterior, Germano & Me-

deiros (2020) realizaram três experimentos 
com procedimentos similares aos de Me-
deiros et al. (2016), mas ao invés de utilizar 
um delineamento de grupo, foi realizado 
um delineameno intrassujeito. Com relação 
à tarefa, houve uma pequena modificação, 
visto que os experimentos foram aplicados 
por meio de um software de computador. 
Em cada experimento, os participantes fo-
ram expostos a cinco fases diferentes, sendo 
que, nas fases ímpares, ocorreram treinos 
de ouvinte e testes de falante, enquanto nas 
fases pares, as funções treinadas e testadas 
foram invertidas. De modo geral, foi pos-
sível observar que os participantes no teste 
de falante inicial apresentaram desempe-
nhos incompatíveis com dependência fun-
cional, mas acertaram mais tentativas ao 
longo das demais fases.

No primeiro experimento, porém, foi uti-
lizado o mando como comportamento de 
falante com sentenças que simulavam ope-
rações estabelecedoras condicionadas, tal 
como em Medeiros et al. (2016). Quanto aos 
resultados, foi observado que os participan-
tes, em geral, emitiram mandos generaliza-
dos com a topografia de apontar ao invés de 
verbalizarem as palavras corretas nos testes 
de falante. Esse dado, de acordo com os au-
tores, indica que não é possível afirmar se o 
desempenho compatível com independên-
cia funcional desses participantes foi devido 
ao fato de os comportamentos de ouvinte 
e falante serem independentes funcional-
mente ou por um problema de controle dis-
criminativo das dimensões relevantes dos 
estímulos sobre o comportamento.

Com base nessa discussão, Germano & Me-
deiros (2020) realizaram o segundo experi-
mento modificando as respostas de falante, 
de modo que os participantes deveriam emi-
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tir tatos diante das figuras apresentadas, 
não havendo mais sentenças simulando 
operações estabelecedoras condicionadas. 
Como resultados, foi observado que uma 
participante demonstrou efeito teto em todo 
o experimento e dois participantes demons-
traram efeito de treinos sucessivos, apre-
sentando dependência funcional na Fase 5, 
o que evidencia a ocorrência de controle 
discriminativo para a emissão da resposta 
correta nos testes. Por outro lado, um dado 
anedótico observado foi que uma partici-
pante durante o teste de falante verbalizava 
parcialmente a resposta que seria conside-
rada correta (i.e., uma sílaba). Os autores 
interpretaram essa ocorrência como se o 
comportamento da participante tivesse fi-
cado sob controle restrito de estímulos no 
treino de ouvinte (Allen & Fuqua, 1985; Lo-
vaas & Schreibman, 1971), o que teria afe-
tado seu desempenho nos testes de falante.

Lovaas e Schreibman (1971) se referem ao 
controle restrito de estímulos pelo termo 
superseletividade, que diz respeito ao con-
trole de apenas algumas propriedades de 
certos estímulos sobre o comportamen-
to. Os autores descrevem esse fenômeno 
com base em um experimento com crian-
ças com autismo, no qual seus compor-
tamentos ficavam sob controle apenas do 
som ou do estímulo visual apresentado. Essa 
ideia também é abordada por Allen e Fu-
qua (1985), que elaboraram procedimen-
tos de treinos baseados em dois tipos de 
diferenças entre os estímulos: o treino em 
Diferenças Múltiplas, no qual os estímu-
los diferiam em todas as propriedades, e 
o treino em Diferenças Críticas, no qual os 
estímulos S+ e S- diferiam em apenas uma 
propriedade. Assim, os autores afirmam 
que treinos com Diferenças Múltiplas po-
dem contribuir para que o comportamen-

to do indivíduo seja reforçado mesmo que 
ele não esteja sob controle de todas as pro-
priedades do estímulo antecedente, visto 
apenas algumas delas são necessárias para 
que ele emita a resposta correta nos trei-
nos, o que não ocorre em treinos com Di-
ferenças Críticas.

A partir desse dado anedótico e da hipótese 
de ocorrência de superseletividade, Germa-
no & Medeiros (2020) realizaram o Experi-
mento 3. Para este estudo, foram utilizadas 
novas instruções no treino de ouvinte como 
forma de tentar eliminar ou reduzir o con-
trole restrito de estímulos, de forma que o 
procedimento foi exatamente igual ao do 
Experimento 2, com o acréscimo da seguin-
te frase na instrução antes de iniciar o trei-
no de ouvinte: “Preste atenção na palavra, 
pois você vai usá-la depois”. Os partici-
pantes, inicialmente, apresentaram de-
sempenho incompatível com dependência 
funcional no teste inicial, mas melhora-
ram o desempenho mais rapidamente nas 
fases futuras, quando comparados com os 
Experimentos 1 e 2 e com o estudo de Me-
deiros et al. (2016). Esses dados abrem es-
paço para duas conclusões: 1) pode-se supor 
que as instruções favoreceram a emissão de 
comportamentos não treinados a partir da 
primeira exposição à contingência; 2) a di-
ferença nos testes das fases finais entre os 
estudos ocorreu pela comparação ter sido 
intersujeito ao invés de intrassujeito (Sid-
man, 1960).

Uma outra tentativa de avaliar se desem-
penhos incompatíveis com dependência 
funcional após treinos de ouvinte ocorrem 
devido à superseletividade (Lovaas & Schrei-
bman, 1971) foi feita por Fernandes (2016). 
A autora utilizou um procedimento seme-
lhante ao de Medeiros et al. (2016), mas uti-
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lizando-se do treino em Diferenças Críticas 
(Allen & Fuqua, 1985), a fim de eliminar a 
superseletividade. Assim, diferentemente 
dos estudos de Germano & Medeiros (2020) 
e de Medeiros et al. (2016), para o estudo 
de Fernandes (2016) foram criadas palavras 
que compartilhavam sílabas entre si. Esse 
procedimento foi uma tentativa para que o 
comportamento de ouvinte do participan-
te tivesse que ficar sob controle de todas 
as sílabas da palavra, aumentando a pro-
babilidade de acertos das tentativas. Nes-
sa pesquisa, portanto, universitários foram 
distribuídos em dois grupos que diferiram 
quanto às funções treinadas e testadas, mas 
para ambos os grupos as palavras utilizadas 
tinham diferenças críticas entre si.

Quanto aos resultados da pesquisa de Fer-
nandes (2016), estes sugerem que, mesmo 
com a utilização desse procedimento, ain-
da foi possível observar a ocorrência de su-
perseletividade, tendo em vista que muitos 
participantes continuavam a emitir respos-
tas incorretas nos testes de falante, ver-
balizando apenas partes das palavras (i.e. 
sílabas). Uma hipótese para explicar esses 
dados diz respeito à dificuldade dos testes 
de falante, que aumentou em relação aos 
demais estudos. Assim, como nesse estu-
do as palavras utilizadas em uma mesma 
fase compartilhavam mais propriedades, é 
possível que a similaridade entre elas tenha 
favorecido a ocorrência de erros tais como 
a fusão de palavras (Skinner, 1957/1978), 
contribuindo para a emissão de respostas 
incorretas nos testes de falante.

Com base nos estudos descritos, esta pes-
quisa se propôs a investigar o efeito de duas 
variáveis ligadas à superseletividade em re-
lação à interdependência entre os compor-
tamentos de ouvinte e falante. A primeira 

diz respeito ao tipo de treino de ouvinte, 
de modo que se pretendeu analisar o efei-
to de treinos baseados em Diferenças Crí-
ticas (DC) e em Diferenças Múltiplas (DM) 
sobre o desempenho nos testes de falan-
te. A fim de evidenciar essas diferenças, 
os testes foram organizados de forma que 
todos ocorressem em DM, sendo que essa 
manipulação dos testes se constitui como 
a segunda variável a ser analisada, dada a 
hipótese de que testes em DC seriam mais 
difíceis por exigirem controle de todas as 
propriedades dos estímulos (Allen & Fuqua, 
1985). Além disso, foi realizado um deli-
neamento intrassujeito que permitiu ava-
liar se o tipo de treino de ouvinte (i.e. DC 
ou DM) inteferia no desempenho no teste 
de falante no mesmo participante.

Método

Participantes

Participaram da pesquisa, seis estudantes 
universitários com idade entre 18 e 23 anos, 
selecionados conforme a disponibilidade de 
tempo e a ingenuidade quanto ao procedi-
mento. Todos aceitaram participar volun-
tariamente após serem informados sobre os 
objetivos e o tempo de duração do experi-
mento, assinando o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido – TCLE. A pesquisa 
foi autorizada pelo CEP – UniCEUB, CAAE: 
73545817.9.0000.0023. 

Local

A pesquisa foi realizada em uma sala com 
cerca de 30m2 de área, localizada na uni-
versidade onde os participantes estudavam 
no período da realização do estudo. Para 
aplicação do experimento, foi utilizada uma 
mesa e três cadeiras, sendo que o expe-
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rimentador e o participante sentavam em 
lados opostos da mesa e ainda havia uma 
cadeira ao lado do experimentador, na qual 
ele armazenava as sacolas que continham 
as peças de Lego.

Materiais

Para a aplicação do experimento, foram uti-
lizadas 306 peças de Lego, dentre as quais, 
153 foram designadas para os conjuntos A, 
B e C e 153 para os conjuntos D, E e F. Para 
cada conjunto, foram criados quatro obje-
tos com três peças diferentes, sendo que o 
quarto objeto foi formado por uma peça do 
primeiro, uma do segundo e uma do ter-
ceiro, de modo que em cada conjunto ha-
via nove tipos de peça, variando conforme 
a cor, formato ou ambos. As peças foram 
distribuídas em três sacolas de pano para 
cada condição experimental, organizadas 
da seguinte maneira: na primeira sacola, 
havia apenas peças do primeiro conjunto 
(A ou D), na segunda, havia peças do pri-
meiro e do segundo conjunto (AB ou DE) e 
a terceira armazenava peças dos três con-
juntos (ABC ou DEF). Assim, na primeira e 
na segunda sacola, foram depositadas 27 
peças de cada conjunto, com três unidades 
para cada tipo de peça. Na terceira sacola, 
por sua vez, havia 72 peças ao todo, sendo 
18 do conjunto A ou D, com duas unidades 
de cada peça, 27 do conjunto B ou E e 27 
do conjunto C ou D, havendo três unidades 
para as peças desses conjuntos.

Além dessas peças de Lego e das sacolas de 
pano, também foi utilizada uma peça única 
de Lego quadrada, medindo 10 cm de lado, 
que serviu de plataforma para colocar os 
objetos montados. Por fim, também foram 
utilizados Protocolos de Registro para ano-
tação dos dados coletados, além de um gra-

vador de voz durante os Testes de Falante.

Procedimento

Os participantes foram distribuídos em dois 
trios, de modo que cada trio passou pelos 
treinos de ouvinte baseados em Diferen-
ças Múltiplas (DM), com os conjuntos A, 
B e C, e em Diferenças Críticas (DC), com 
os conjuntos D, E e F, em ordens distintas. 
Assim, os participantes P1, P2 e P3 passa-
ram inicialmente pelo treino DM e depois 
pelo treino DC, enquanto para os partici-
pantes P4, P5 e P6, essa ordem foi inver-
tida. Todos os participantes realizaram as 
etapas do experimento individualmente e 
na presença de apenas um experimenta-
dor, que permanecia na frente do partici-
pante, sentado do lado oposto da mesa em 
todas as condições.

Para ambos os tipos de treino, foram cria-
das 24 palavras trissílabas sem significado 
na língua Portuguesa, sendo que cada pa-
lavra se referia a um objeto composto por 
três peças de Lego criado pelos experimen-
tadores. Essas palavras foram divididas em 
seis conjuntos de quatro palavras cada (A, 
B, C, D, E e F), e serviam como estímulos 
discriminativos para o comportamento do 
ouvinte de montar seus respectivos obje-
tos. A Tabela 1 mostra os estímulos desig-
nados para cada conjunto nos treinos de 
ambas as condições experimentais.

A diferença entre os conjuntos consistia no 
fato de que, para os conjuntos A, B e C, os 
estímulos possuíam todas as sílabas total-
mente diferentes entre si, isto é, Diferen-
ças Múltiplas (DM). Já para os conjuntos D, 
E e F, os estímulos possuíam uma ou mais 
sílabas em comum, apresentando Diferen-
ças Críticas (DC). Para criação das palavras 
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com Diferenças Críticas, foram utilizadas 
cinco sílabas, S1, S2, S3, S4 e S5. Essas sí-
labas foram combinadas de forma que em 
cada conjunto deveria haver uma palavra 
com as sílabas S1S2S3, uma com S1S4S5, 
outra com S5S2S3, e uma com S5S4S1. Tal 
procedimento foi adotado com objetivo de 
contribuir para que o comportamento do 
participante ficasse sob controle de todas 
as propriedades relevantes do estímulo, isto 
é, todas as sílabas da palavra. Dessa forma, 
como nos conjuntos D, E e F havia mais de 
uma palavra que iniciava com a mesma sí-
laba, acreditou-se que isso impossibilita-
ria o participante de acertar as tentativas 
dos treinos e testes apenas com essa síla-
ba, sendo necessário que o comportamento 
ficasse sob controle da segunda e terceira 
sílaba para montar o objeto corretamente.

Em virtude da quantidade de palavras por 

Apesar dessa limitação, como nas palavras 
os estímulos sonoros foram apresentados 
sempre na mesma ordem, era esperado que 
o comportamento ainda ficasse sob con-
trole de todas as sílabas, visto que, caso o 
controle fosse estabelecido por apenas al-
gumas partes do estímulo, o participante 
responderia de forma incorreta nos trei-
nos de ouvinte. 

A aplicação do experimento ocorreu em seis 
dias para cada participante, de modo que 
os treinos DC e DM duraram três dias cada. 
Independentemente da ordem pela qual os 
participantes iniciaram a pesquisa, todos de-
veriam passar por todas as condições expe-
rimentais em até 20 dias, sendo dispensados 
do experimento caso isso não fosse possível. 
No que se refere à distribuição dos proce-
dimentos nos dias de aplicação, o primei-
ro e o quarto dia marcavam o início de uma 
condição experimental (DC ou DM), come-

Tabela 1 

Estímulos que formaram os conjuntos utilizados nos treinos 
baseados em Diferenças Múltiplas e em Diferenças Críticas.

Condição 
Experimental

Conjunto de Estímulos

1 2 3 4

DM

A Garrute Rafivo Jodico Feprava

B Xabaro Matrole Desique Puzino

C Simofa Bumica Zafola Licuto

DC

D Guedepu Gueloto Todegue Tologue

E Duquarre Dufazo Zoquadu Zofadu

F Xudasso Xufrema Madaxu Mafrexu

conjunto e do total de sílabas, no entanto, 
não foi possível criar palavras nas quais os 
S- compartilhassem a mesma sílaba do S+ 
em todas as posições, de modo que a últi-
ma sílaba da palavra 2 e 4 de cada conjunto 
é diferente em relação a qualquer palavra. 

çando por um Treino Ecóico, seguido de 
dois Treinos de Ouvinte: um com apenas 
o conjunto A ou D e outro com os con-
juntos AB ou DE.

O segundo e o quinto dia eram iniciados 
pelo Treino de Ouvinte ABC1 ou DEF1, se-
guido do Teste de Ouvinte 1 e do Teste de 
Falante 1, ocorrendo em seguida o Trei-
no ABC2 ou DEF2 e o Teste de Falante 2. 
Já no terceiro e no sexto dia ocorria ini-
cialmente o Treino ABC3 ou DEF3, se-
guido do Teste de Falante 3, do quarto 
Treino ABC4 ou DEF4, do Teste de Fa-
lante 4 e do Teste de Ouvinte 2, sendo 

encerrado pelo Teste de Falante Geral. Em 
ambos os Testes de Ouvinte, apareciam to-
dos os estímulos dos conjuntos ABC ou DEF. 
Já no Teste de Falante 1, apareciam apenas 
os estímulos 1 de cada conjunto, enquanto 
no Teste de Falante 2 apareciam apenas os 
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estímulos 2, e assim por diante, até que no 
Teste de Falante Geral todos os estímulos 
eram utilizados (Tabela 1).

Treino ecóico

O treino ecóico ocorreu no primeiro e no 
quarto dia com todos participantes, an-
tes de dar início à condição DC ou DM. No 
primeiro dia, portanto, os participantes P1, 
P2 e P3 tiveram de ecoar todas as palavras 
dos conjuntos A, B e C, enquanto os parti-
cipantes P4, P5 e P6 ecoaram as palavras 
dos conjuntos D, E e F (Tabela 1), de modo 
que, no quarto dia de aplicação, essa si-
tuação era invertida. Esse tipo de treino foi 
organizado em blocos de 24 tentativas, de 
forma que cada estímulo aparecia duas ve-
zes em uma ordem semi-randômica pre-
viamente estabelecida pelos pesquisadores. 
No que se refere às instruções, inicialmen-
te o experimentador as emitia da seguinte 
maneira: “<Nome do participante>, repita 
as palavras que eu disser, tudo bem?”. Em 
caso afirmativo, um dos 12 estímulos a se-
rem ensinados era apresentado vocalmente 
pelo pesquisador, servindo de ocasião para 
que participante o ecoasse.

Quanto à finalização das tentativas, respos-
tas corretas eram consequenciadas com ver-
balizações do tipo “Está correto!”, seguidas 
de uma nova tentativa. Por outro lado, se 
o participante ecoasse de forma incorreta 
ou não emitisse nenhuma resposta em até 
cinco segundos, o experimentador realizava 
um procedimento corretivo, que consistia 
em apresentar novamente o estímulo ver-
bal até que o participante o ecoasse corre-
tamente. O critério de encerramento desse 
treino foi de acertar 100% das tentativas 
em um bloco, sem necessidade do proce-
dimento corretivo. Caso o participante não 

atingisse o critério em até quatro blocos, ele 
seria dispensado do experimento.

Treino de ouvinte

Os treinos de ouvinte, baseados em Dife-
renças Múltiplas ou Críticas, foram dividi-
dos em duas etapas no primeiro e no quarto 
dia, sendo que, a cada etapa, era adicionado 
um conjunto e, por conseguinte, aumentado 
o número de peças e de tentativas por blo-
co. Dessa forma, no primeiro treino (A ou 
D), havia apenas um conjunto de estímulos 
e os blocos possuíam oito tentativas, sen-
do duas para cada estímulo. Já no segun-
do treino (AB ou DE), havia dois conjuntos 
de estímulos e a quantidade de tentativas 
por bloco aumentava para 16, também com 
duas tentativas para cada estímulo. Ambos 
os treinos possuíam seis blocos de tentati-
vas dispostas em que os estímulos treina-
dos apaceriam em ordem semi-randômica 
previamente estabelecida pelos experimen-
tadores, sendo que cada estímulo aparecia 
duas vezes, mas em ordens diferentes nos 
diferentes blocos. Quando havia estímulos 
de um conjunto ou dois conjuntos o critério 
de encerramento foi do participante acer-
tar 100% de acertos em um deles ou pas-
sar por todos esses blocos (6 blocos) para 
realizar o treino seguinte. Com estímulos 
dos três conjuntos, o critério de encerra-
mento foi de acertar ao menos 90% em um 
dos blocos.

A segunda condição de treino de ouvinte 
(i.e., DC ou DM) ocorreu da mesma ma-
neira que o descrito anteriormente. No que 
diz respeito às sacolas de pano utilizadas 
em ambas as condições experimentais, no 
Treino de Ouvinte A ou D foi utilizada so-
mente a primeira sacola (A ou D), enquanto 
no Treino AB ou DE era utilizada a segun-
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da sacola (AB ou DE), e, a partir do Trei-
no ABC1 ou DEF1, apenas a terceira sacola 
era utilizada, com as peças referentes aos 
três conjuntos. 

Antes de dar início ao Treino de Ouvinte, 
em cada dia, o pesquisador colocava a sacola 
com as peças correspondentes sobre a mesa, 
dando as seguintes instruções: “<Nome do 
participante>, vou colocar umas peças de 
Lego na sua frente, e você terá de encaixar 
uma peça na outra à sua maneira assim que 
eu disser uma palavra, de modo a formar 
um objeto composto por três peças de Lego. 
Todos os objetos devem ser formados por 
três peças de Lego. Após terminar de mon-
tar o objeto, coloque-o sobre essa platafor-
ma de Lego, onde desejar. A cor das peças 
não é relevante.”. No momento seguinte, 
o pesquisador abria a sacola e colocava as 
peças de Lego à disposição do participan-
te, ao lado da plataforma, espalhando-as 
sobre a mesa.

Depois que todas as peças estivessem vi-
síveis, o experimentador retirava o saco de 
pano e continuava o experimento, fornecen-
do a seguinte instrução: “<Nome do parti-
cipante>, monte para mim <um estímulo a 
ser ensinado, por exemplo, Garrute>”. Caso 
o participante montasse o objeto de maneira 
correta, isto é, utilizando peças de mesmo 
formato e encaixando-as da mesma for-
ma que no objeto já pré-estabelecido pe-
los pesquisadores, tal comportamento era 
consequenciado com verbalizações do tipo 
“Muito bem, está correto!”, e então o objeto 
era desmontado pelo experimentador, que 
embaralhava as peças em cima da mesa e 
dava início à próxima tentativa. No entanto, 
em caso de erro ou de o participante ultra-
passar o tempo de 20 segundos para reali-
zar a tarefa, o experimentador iniciava um 

procedimento corretivo, dizendo “Não está 
correto, vou montar <estímulo a ser ensi-
nado> para você.”, montando em seguida 
o objeto de maneira correta, deixando-o 
sobre a plataforma durante três segundos 
e desmontando-o posteriormente, emba-
ralhando as peças. Por fim, era fornecida 
a seguinte instrução: “Agora é a sua vez. 
Monte <estímulo a ser ensinado>.”, fina-
lizando o procedimento corretivo, até que o 
participante montasse o objeto da manei-
ra correta, passando assim para uma nova 
tentativa.

Teste de ouvinte

O teste de ouvinte ocorreu da mesma forma 
que o treino de ouvinte, porém em extin-
ção, de modo que tanto as respostas corretas 
quanto as incorretas não eram consequen-
ciadas, não havendo mais procedimento 
corretivo. A única instrução dada, portan-
to, era a seguinte: “<Nome do participan-
te>, monte para mim <um estímulo a ser 
testado, por exemplo, Xabaro>”. Todos os 
testes de ouvinte ocorriam em um único 
bloco de 24 tentativas, sendo que cada um 
dos 12 estímulos era testado duas vezes em 
uma ordem semi-randômica pré-estabele-
cida pelos pesquisadores. O critério de en-
cerramento do teste de ouvinte foi de acertar 
80% das tentativas de um bloco. Em caso 
de menos acertos, os participantes seriam 
expostos novamente aos treinos.

Teste de falante

Nos testes de falante, experimentador e par-
ticipante permaneciam sentados de lados 
opostos da mesa, porém, as peças passa-
vam a ficar à disposição do experimentador. 
Cada teste consistia em um bloco cujos es-
tímulos e números de tentativas variavam 
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de acordo com o dia de aplicação do expe-
rimento, mas sempre com duas tentativas 
para cada estímulo em uma ordem semi- 
randômica. Dessa forma, no segundo e no 
quinto dia, ocorriam o Teste de Falante 1 e 
o Teste de Falante 2, sendo que ambos os 
testes ocorriam em um bloco com oito ten-
tativas. Já no terceiro e no sexto dia, houve 
três testes de falante: os Testes de Falante 
3 e 4, também em blocos de oito tentati-
vas, e o Teste de Falante Geral, que incluía 
todos os estímulos utilizados em um bloco 
com 24 tentativas.

Para realizar esse tipo de teste, o experi-
mentador montava um dos objetos relativos 
aos estímulos selecionados e perguntava ao 
participante: “<Nome do participante>, qual 
o nome desse objeto?”. O participante ti-
nha até cinco segundos para responder, de 
modo que tanto respostas corretas quan-
to incorretas (incluindo a ultrapassagem 
desse tempo), não eram consequenciadas. 
Dessa forma, as tentativas seguintes eram 
iniciadas após o experimentador desmontar 
o objeto anteriormente testado e montar o 
próximo, realizando a mesma pergunta ao 
participante. O critério utilizado para inferir 
que houve dependência funcional entre os 
comportamentos de ouvinte e falante dos 
participantes em cada teste foi o de 75% 
de acertos em todos os dias de aplicação.

Todas as respostas foram gravadas, a fim 
de facilitar a análise de eventuais erros após 
a coleta dos dados. Para essa análise, fo-
ram criadas previamente seis categorias de 
erros: NS (Não sabia / respondia a tempo) 
para o caso de o participante relatar não sa-
ber, não lembrar ou não responder no tempo 
aproximado de cinco segundos; Palavra In-
ventada (PI), para palavras com sílabas não 
pertencentes ao experimento; Troca de Síla-

bas (TS), que diz respeito ao acerto de pelo 
menos uma sílaba na posição correta, porém 
as demais sílabas das respostas do partici-
pante deveriam ser diferentes da respos-
ta tida como correta pelo experimentador; 
Troca de Estímulos (TE), para designar res-
postas com palavras pertencentes ao expe-
rimento, mas que não correspondessem ao 
estímulo utilizado na tentativa; Troca de Fo-
nema (TF), para trocas de fonemas com so-
noridades semelhantes, tais como /b/ e /p/; 
e Fusão de Palavras (FP), que corresponde 
à fusão de palavras, definida nesse estudo 
como dizer uma palavra com uma sílaba na 
posição correta e ao menos uma sílaba de 
outra palavra do experimento.

Resultados

Todos os participantes atingiram os cri-
térios no treino ecóico em até dois blocos 
e acertaram pelo menos 91,7% das tenta-
tivas em todos os testes de ouvinte. A Ta-
bela 2 a seguir mostra o número de blocos 
necessários para atingir o critério em to-
dos os treinos de ouvinte para cada parti-
cipante, conforme a ordem das condições 
experimentais à qual foi exposto.

De acordo com a Tabela 2, é possível perceber 
que, em relação aos participantes que passa-
ram pela ordem DM-DC (P1, P2 e P3), P1 ne-
cessitou da mesma quantidade de treino no 
total para atingir os critérios em ambas as con-
dições, porém na condição DM, do treino AB 
para o treino ABC1, houve aumento do número 
de blocos, enquanto na condição DC, do treino 
DE para o treino DEF1, houve redução. P2, por 
sua vez, precisou de mais treino na condição 
DC, enquanto P3 necessitou de menos treino 
nessa condição. Já em relação aos participan-
tes expostos à ordem DC-DM (P4, P5 e P6), 
nota-se que todos precisaram de mais blo-
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cos em DC do que em DM. De modo geral, no 
entanto, houve redução do número de blocos 
do primeiro ao terceiro dia de ambas as con-
dições, para todos os participantes.

Tabela 2

Número de blocos necessários para cada participante atingir o critério em cada treino de ouvinte 
nas condições DM e DC.

Partic. Treino
DM DC

A AB ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 D DE DEF1 DEF2 DEF3 DEF4

P1 Nº de 
Blocos 3 3 4 1 1 1 2 5 3 1 1 1

P2 Nº de 
Blocos 4 4 5 1 1 1 6 3 6 1 2 1

P3 Nº de 
Blocos 5 4 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1

Partic. Treino
DC DM

D DE DEF1 DEF2 DEF3 DEF4 A AB ABC1 ABC2 ABC3 ABC4

P4 Nº de 
Blocos 5 3 3 1 1 1 4 2 3 1 1 1

P5 Nº de 
Blocos 4 4 3 1 1 1 2 2 3 1 2 1

P6 Nº de 
Blocos 4 6 4 1 3 1 3 5 3 1 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentagem de acertos nos testes de falante nas condições DM e DC para 

cada participante. 
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Figura 1. Porcentagem de acertos nos testes de falante nas 

condições DM e DC para cada participante.

A seguir, a Figura 1 mostra a porcentagem de 
acertos dos participantes em cada teste de fa-
lante, de acordo com a condição experimental.

De acordo com a Figura 1, é possível notar 
que, no segundo dia da condição DM, no 

qual ocorreram 
os dois primeiros 
testes de falante, 
nenhum partici-
pante atingiu o 
critério de 75% de 
acertos, com ex-
ceção de P2, que 
acertou todas as 
tentativas de am-
bos os testes. No 
início do terceiro 
dia dessa condi-
ção, foi observa-
da uma queda no 
desempenho des-
sa participante, 

que acertou menos tentativas no Teste 3 
(37,5%), porém voltou a acertar mais ten-
tativas no Teste 4 (62,5%), chegando a ob-
ter 100% de acertos novamente no Teste 5 
(Teste de Falante Geral). Esse aumento da 
porcentagem de acertos a partir do tercei-
ro teste da condição DM também pode ser 
observado em relação a P1, P5 e P6, sen-
do que P5 acertou 87,5% das tentativas no 
último teste, no qual P1 teve uma pequena 
queda no desempenho. Já em relação aos 
participantes P3 e P4, estes apresentaram 
um aumento da porcentagem de acertos nos 
Testes 4 e 9 respectivamente, seguidos de 
uma queda no Teste Geral, porém ambos 
acertaram mais de 75% das tentativas nes-
ses dois últimos testes.

No que se refere à condição DC, apenas P5 
atingiu o critério de 75% de acertos no pri-
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meiro teste, acertando todas as tentativas. 
No Teste 2, todavia, esse participante de-
monstrou queda acentuada no desempenho 
(16,7% de acertos), mas a partir do Teste 
3 voltou a acertar ao menos 83% das ten-
tativas nos demais testes. Desempenho si-
milar a partir do terceiro teste da condição 
DC também pode ser observado em P1, P3 
e P4. P2 e P6, por sua vez, acertaram mais 
tentativas à medida que os testes iam ocor-
rendo, chegando a acertar 100% e 87,5% no 
último Teste de Falante da condição. A Fi-
gura 2 a seguir apresenta a frequência de 
erros de cada participante nas categorias 
definidas anteriormente.

serva-se que eles foram mais frequentes 
na condição DC para todos os participan-
tes, com exceção de P2, que não o cometeu 
em nenhuma condição. Já o erro TF (Troca 
de Fonema) aconteceu apenas para P1 e P6 
na condição DM, enquanto o erro do tipo 
PI (Palavra Inventada) aconteceu de ma-
neira irregular entre os participantes. Para 
alguns, esse erro aconteceu com maior fre-
quência em DM (P1 e P5), para outros, em 
DC (P4 e P6), enquanto para P2 e P3 esse 
tipo de erro não ocorreu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   
 

Figura 2. Número de erros por categoria em cada condição de cada um dos 

participantes. 
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Figura 2. Número de erros por categoria em cada condição 

de cada um dos participantes.

De acordo com a Figura 2, não é possível ob-
servar diferenças nos tipos de erros quan-
to à condição experimental, porém pode-se 
perceber que, de modo geral, os erros que 
mais ocorreram em ambos os treinos fo-
ram do tipo TS (Troca de Sílaba) e NS (Não 
saber/não responder a tempo). Quanto aos 
erros do tipo FP (Fusão de Palavras), ob-

 

Figura 3. Porcentagem total de acertos dos estímulos de cada conjunto nos Testes de 

Falante 1 e 2 nas condições DM e DC. 

Tabela 1.  

Estímulos que formaram os conjuntos utilizados nos treinos baseados em Diferenças 

Múltiplas e em Diferenças Críticas. 

Condição 

Experimental 

 Conjunto de Estímulos 

 1 2 3 4 

DM 

A Garrute Rafivo Jodico Feprava 

B Xabaro Matrole Desique Puzino 

C Simofa Bumica Zafola Licuto 
      

DC 

D Guedepu Gueloto Todegue Tologue 

E Duquarre Dufazo Zoquadu Zofadu 

F Xudasso Xufrema Madaxu Mafrexu 

 

Tabela 2.  

Número de blocos necessários para cada participante atingir o critério em cada treino 

de ouvinte nas condições DM e DC. 
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Figura 3. Porcentagem total de acertos dos estímulos de cada 

conjunto nos Testes de Falante 1 e 2 nas condições DM e DC.

Por fim, a Figura 3 mostra a porcentagem 
de acertos referentes a cada conjunto nos 
Testes de Falante 1 e 2, em ambas as condi-
ções. Nota-se que, no Teste 1, os participan-
tes acertaram mais palavras dos primeiros 
conjuntos (A ou D) que dos últimos con-
juntos treinados (C ou F). No Teste 2, po-
rém essa situação se inverteu, havendo uma 
queda no desempenho em relação aos con-
juntos A ou D e um aumento referente ao 
conjunto F, sendo que para o conjunto C a 
quantidade de acertos foi a mesma.

Discussão

Essa pesquisa teve como objetivo investigar 
o efeito de treinos de ouvinte baseados em 
Diferenças Múltiplas (DM) e em Diferenças 
Críticas (DC) sobre a emissão de comporta-
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mento de falante não treinado, por meio de 
testes de falante em DM. De maneira geral, 
os resultados mostram que o tipo de treino 
de ouvinte não influenciou o desempenho 
nos testes de falante independentemen-
te da ordem das condições às quais foram 
expostos. Com exceção de P2 em DM e P5 
em DC, todos os participantes apresenta-
ram desempenhos incompátiveis com de-
pendência funcional no primeiro teste, mas 
acertaram mais tentativas ao longo dos tes-
tes da respectiva condição.

Essas semelhanças no desempenho dos par-
ticipantes nas condições DM e DC, inde-
pendentemente da ordem pela qual foram 
expostos, replicam o que tem sido encon-
trado na literatura (Germano & Medeiros, 
2020; Medeiros et al., 2016; Medeiros & Ber-
nardes, 2009), isto é, um maior número de 
acertos à medida que ocorrem mais treinos 
e testes com diferentes estímulos. No en-
tanto, diferentemente dessas pesquisas, no 
presente estudo não foi utilizado o procedi-
mento de treinos sucessivos, visto que não 
foram realizados treinos e testes na dire-
ção falante-ouvinte ao longo das fases. Ain-
da assim, foi possível observar um aumento 
da frequência da emissão de comportamen-
to de falante não treinado ao longo dos tes-
tes, sendo que todos os participantes, com 
exceção de P1, tiveram desempenho com-
patível com dependência funcional em ao 
menos um dos testes finais de uma condi-
ção (Figura 1).

Esses resultados, portanto, sugerem que a 
quantidade de treino pode ter sido eficaz 
em favorecer a ocorrência de dependên-
cia funcional entre os comportamentos de 
ouvinte falante, tal como demonstrado por 
Viegas e Medeiros (2019). Esse dado serve 
como evidência para a discussão realizada 

por Germano & Medeiros (2020), que de-
fende que os treinos sucessivos podem ser 
uma variável relevante na interdependên-
cia entre esses comportamentos, mas não 
determinante. Diante disso, é possível que 
os resultados que estão sendo atribuídos 
na literatura ao efeito dos treinos sucessi-
vos tenham sido causados pela variável es-
tranha quantidade de treino, porém ainda 
há carência de evidências empirícas acer-
ca dessa hipótese. Uma das possibilidades 
para investigar melhor as diferenças entre 
essas duas variáveis seria a realização de 
um experimento em linha de base múlti-
pla, no qual inicialmente os participantes 
passariam por quantidades diferentes de 
treino de ouvinte, sendo expostos em segui-
da a treinos sucessivos ao longo das fases.

Outra possibilidade de investigação sobre a 
emissão de comportamentos de falante e/
ou ouvinte não treinados se refere à utiliza-
ção de treinos via Instruções com Múltiplos 
Exemplares (MEI). Tal como no procedi-
mento de treinos sucessivos, o protocolo do 
MEI envolve diversas fases com a apresen-
tação de diferentes conjuntos de estímu-
los, porém no MEI uma das fases consiste 
no treino de uma ou mais respostas de ou-
vinte e falante de maneira alternada, juntas 
em blocos de tentativas (Greer & Longano, 
2010; LaFrance & Tarbox, 2019). Além dis-
so, enquanto nos treinos sucessivos cada 
resposta é testada separadamente, o MEI 
pode envolver testes de mais de uma res-
posta não treinada, podendo também in-
cluir respostas de falante e ouvinte em um 
mesmo teste (Fiorile & Greer, 2007; Greer 
et al., 2005; Gilic & Greer, 2011; Pereira et 
al.; 2018). A despeito dessas diferenças, no-
ta-se que nos estudos encontrados dessa 
área a variável quantidade de treino tam-
bém não tem sido manipulada de manei-
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ra sistemática, de forma que autores como 
Fiorile e Greer (2007), Gilic e Greer (2011) 
e Pereira et al. (2018) sugerem a importân-
cia de repetir esse procedimento em alguns 
casos, até que o participante emita respos-
tas de ouvinte e falante relativas aos mes-
mos estímulos.

Um dado relevante adicional acerca do efei-
to da quantidade de treino sobre o desem-
penho nos testes de falante diz respeito aos 
tipos de acertos no primeiro teste de falan-
te de ambas as condições (Figura 3). Nesse 
teste, é possível notar que os participan-
tes, em geral, acertaram mais palavras do 
primeiro conjunto (A ou D) que do terceiro 
conjunto (C ou F), o que pode ter ocorrido 
em virtude de os estímulos dos primeiros 
conjuntos terem sido treinados mais vezes, 
enquanto os estímulos dos últimos conjun-
tos apareceram menos vezes, consideran-
do que, antes desse teste, os participantes 
passaram por um treino A ou D, depois um 
treino AB ou DE, seguido do treino ABC1 
ou DEF1. Já no Teste 2, por outro lado, é 
possível observar que houve uma queda no 
desempenho em relação aos estímulos do 
primeiro conjunto, enquanto na condição 
DC os participantes acertaram mais ten-
tativas com estímulos do conjunto F e, na 
condição DM, a quantidade de acertos re-
ferentes ao conjunto C permaneceu a mes-
ma. Assim, é possível que, a partir do Teste 
2 o comportamento dos participantes tenha 
ficado mais sensível ao controle pelos es-
tímulos dos últimos conjuntos, o que pode 
ter afetado o controle discriminativo dos 
estímulos dos conjuntos iniciais.

Além disso, no caso da presente pesquisa, 
ainda que o uso de palavras com Diferen-
ças Críticas pudesse ter favorecido o con-
trole discriminativo dos estímulos como um 

todo, há outra questão que pode ter contri-
buído para as semelhanças entre os tipos 
de erro, relacionada à organização dos trei-
nos de ouvinte. Na condição DM, nos trei-
nos A, AB e ABC, havia sempre diferenças 
múltiplas entre os estímulos de cada con-
junto. Já na condição DC, por sua vez, no 
treino D havia apenas diferenças críticas 
entre as palavras desse conjunto, enquan-
to nos treinos DE e DEF, havia tanto dife-
renças críticas (entre as palavras de cada 
conjunto) quanto diferenças múltiplas (en-
tre as palavras de conjuntos diferentes), à 
medida que as tentativas eram apresenta-
das em uma ordem semi-randômica. Des-
sa forma, pode-se inferir que os treinos de 
ouvinte de ambas as condições se torna-
ram muito semelhantes, visto que a maio-
ria dos treinos realizados eram os treinos 
ABC ou DEF, o que pode ter ocasionado os 
mesmos tipos de erro em frequências pró-
ximas (Figura 2).

Ainda sobre as semelhanças entre os tipos de 
erro, por outro lado, vale ressaltar que nos 
treinos DE e DEF ainda havia diferenças crí-
ticas, de modo que, se o comportamento do 
participante não estivesse sob controle de to-
das as sílabas das palavras, ele não montaria 
corretamente os objetos de um mesmo con-
junto, tais como “Zofadu” e “Zoquadu” (Ta-
bela 1). Assim, é possível que a semelhança 
entre os tipos de erro talvez tenha ocorrido 
em virtude de os participantes ainda estarem 
em processo de modelagem do comporta-
mento operante, que de acordo com Skin-
ner (1953/2003) é um processo contínuo, já 
que nenhum operante surge completamente 
desenvolvido. Seria interessante, porém, in-
vestigar essa hipótese e superar essa possí-
vel limitação através de procedimentos com 
discriminações simultâneas, nas quais o es-
tímulo discriminativo aparecesse junto aos 
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estímulos delta, ampliando as possibilida-
des de resposta a serem emitidas por meio 
da apresentação de dois ou mais estímu-
los ao mesmo tempo com diferenças críti-
cas entre si, tal como na pesquisa de Allen 
e Fuqua (1985). 

Por fim, pode-se concluir que os resultados 
dessa pesquisa indicam que desempenhos 
compatíveis com independência funcio-
nal talvez não tenham ocorrido em virtu-
de de problemas de controle de estímulos, 
tais como o da superseletividade, visto que 
não foram observadas diferenças sistemáti-
cas nos resultados em relação às condições 
DM e DC, o que pode corroborar a hipótese 
de Skinner (1957/1978) acerca da indepen-
dência funcional entre os comportamentos 
de ouvinte e falante durante a aquisição de 
novas palavras. Por outro lado, o fato de 
ter havido diferenças múltiplas nos trei-
nos em DC demonstra a necessidade de no-
vas investigações que controlem esse tipo 
de variável, bem como a comparação entre 
treinos sucessivos e quantidade de treino 
como variáveis que possam contribuir para 
a dependência funcional.
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Resumo

O presente estudo investigou o efeito da perda 

de pontos na correspondência verbal em um 

jogo de cartas, no qual distorções dos relatos dos 

valores das cartas poderiam resultar em vitória 

nas partidas. Participaram do estudo, cinco mes-

trandos que jogavam individualmente contra o 

computador, relatando o valor da carta comprada 

a cada rodada. Vencia a rodada quem relatasse o 

maior valor. Os relatos eram checados em 33% 

das rodadas, sendo manipulada a magnitude de 

punição para relatos distorcidos quando havia 

checagem em três condições: Magnitude Alta 

(MA), Magnitude Baixa (MB) e Sem Perdas (SP), 

que se diferenciavam quanto à quantidade de 

perda de pontos. Na condição SP foram obser-

vadas as maiores porcentagens de relatos não 

correspondentes. Em MB houve mais distorções 

que em MA, mostrando assim que o efeito da 

variável independente. Outras variáveis podem 

ter afetado os resultados, como a frequência 

com a qual os relatos eram checados.

PALAVRAS-CHAVE
Correspondência verbal; magnitude de perda de pontos; 
punição; jogo de cartas computadorizado.

Abstract

The present study investigated the effect of point 

loss on verbal correspondence in a card game 

in which distortions of card value reports could 

result in matches victory. Five pos-graduate 

students who individually played against the 

computer participated in the study, reporting 

the value of the card drawn each round. The 

winner in the round was the one who reported 

the highest value. The reports were checked 

in 33% of the rounds, and the magnitude of 

punishment for distorted reports was manip-

ulated under three conditions: High Magnitude 

(MA), Low Magnitude (MB) and Without Loss 

(SP), which differed in their amount of points 

lost. In SP condition the highest percentages of 

non-corresponding reports were observed. In 

MB there were more distortions than in PA, thus 

showing the effect of the independent variable. 

Other variables may have affected the results, 

such as the frequency with which reports were 

checked.

KEYWORDS
Verbal correspondence; magnitude of point loss; punish-
ment; computerized cards game.
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Introdução

Correspondência Verbal

A Análise do Comportamento considera os 
comportamentos verbal e não verbal como 
classes de respostas diferentes, ou seja, o 
que se diz e o que se faz são controlados 
por variáveis distintas (Beckert, 2005). O 
próprio comportamento de um indivíduo 
pode servir de estímulo discriminativo para 
a emissão de outro comportamento, como 
nos casos em que o falante tateia o seu pró-
prio comportamento. A relação do que foi 
dito e feito pela mesma pessoa é chamada 
de correspondência verbal (Beckert, 2005; 
Catania, 1998/2008). 

Existem três tipos de cadeias de correspon-
dência verbal: dizer-fazer, fazer-dizer e di-
zer-fazer-dizer (Beckert, 2005). Segundo 
Beckert, na cadeia comportamental dizer- 
fazer, o indivíduo emite um comportamento 
verbal acerca do que fará no futuro e depois 
emite o comportamento não verbal descrito 
anteriormente; na cadeia fazer-dizer, pri-
meiro é emitido um comportamento não 
verbal e depois um comportamento verbal 
correspondente ao que foi feito; e na cadeia 
dizer-fazer-dizer, um comportamento ver-
bal é emitido em forma de promessa, des-
crevendo um comportamento futuro, logo 
após é emitido o comportamento não ver-
bal descrito na promessa e depois é rela-
tado o que foi feito. 

A despeito de as pesquisas em correspon-
dência verbal terem investigado a relação 
entre comportamentos verbais e não ver-
bais, de acordo com Medeiros e Medeiros 
(2018), a definição de correspondência ver-
bal como a relação entre o dizer e o fazer, 
ou entre um comportamento verbal e um 

comportamento não verbal do mesmo in-
divíduo é problemática. Para os autores, é 
importante ressaltar que a classe de com-
portamentos de fazer, descrita acima, pode 
ser um comportamento verbal. Além dis-
so, a classe de comportamentos de dizer 
é um fazer, já que o comportamento ver-
bal é definido por Skinner (1957) como um 
comportamento operante. Por fim, ainda 
para Medeiros e Medeiros (2012), os re-
latos podem ser a respeito de quaisquer 
estímulos e não apenas outros comporta-
mentos de quem relata, sendo essa últi-
ma ressalva particularmente relevante para 
estudos de metodologia similar à do pre-
sente trabalho. 

O campo de investigação sobre correspon-
dência verbal é cada vez mais explorado em 
pesquisas a fim de encontrar variáveis que 
a controlam. Ou seja, o objetivo de muitas 
pesquisas é investigar a precisão do relato 
verbal em relação à correspondência en-
tre aquilo que se fez e diz ter feito. Isso se 
justifica devido ao que Catania (1998/2008) 
afirma sobre a possibilidade de modificar 
o comportamento não verbal por meio de 
instruções ou modelando o que se diz acer-
ca dele. A correspondência verbal tem sido 
amplamente investigada na literatura da 
Análise do Comportamento (Antunes, 2016; 
Antunes & Medeiros, 2016; Baer & Detri-
ch, 1990; Brino & de Rose, 2006; Brito, Me-
deiros, Medeiros, Antunes, & Souza, 2014; 
Critchfield & Perone, 1990; 1993; Cortez, de 
Rose, & Montagnoli, 2013; Cortez, de Rose, & 
Miguel, 2014; Domeniconi, de Rose, & Perez, 
2014; Herruzo & Luciano, 1994; Luciano, 
Herruzo, & Barnes-Holmes, 2001; Medei-
ros, Oliveira, & Silva, 2013; Pergher, 2002; 
Ribeiro, 1989; Sadi, 2002; Sanabio-Heck  & 
Abreu-Rodrigues, 2002; Souza, Guimarães, 
Antunes, & Medeiros, 2016). 
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No estudo de Medeiros et al. (2013) foi in-
vestigado o efeito da probabilidade de che-
cagem na correspondência verbal em uma 
situação lúdica, a qual consistia num jogo de 
cartas, que para ganhar o jogo, era vantajo-
so emitir relatos distorcidos. O jogo acon-
tecia em pares oponentes e os jogadores 
tinham como objetivo se desfazer das car-
tas da pilha que cada jogador recebia no iní-
cio do jogo. No início de cada rodada, cada 
jogador tinha que dizer a soma das duas 
cartas que havia tirado de sua pilha, sen-
do então, seguido pelo relato do outro par-
ticipante. O jogador que relatasse o maior 
valor, vencia a rodada, o que permitia que 
descartasse as duas cartas numa pilha no 
centro da mesa, denominada como lixo. Po-
rém, após os relatos, era jogado um dado de 
seis faces e dependendo do valor que saís-
se no dado, os jogadores deveriam mostrar 
suas cartas. Em caso de checagem, os rela-
tos distorcidos eram consequenciados com 
a compra das cartas do lixo. Foram reali-
zados dois experimentos que investigaram 
o efeito da probabilidade de checagem so-
bre a correspondência verbal entre os rela-
tos dos participantes e os valores das duas 
cartas compradas a cada rodada. 

O Experimento 1 manipulou duas probabi-
lidades de checagem num delineamento in-
tragrupos: 1/2 (0,5) – se o dado caísse em 
números pares haveria checagem – ou 1/6 
(0,17) – os jogadores mostravam as car-
tas se o dado caísse no número seis. O re-
gistro dos valores obtidos nas cartas por 
cada participante foi feito por dois experi-
mentadores posicionados um atrás de cada 
participante. Os resultados mostraram que 
houve mais distorções na partida de proba-
bilidade de checagem 0,17. Os participan-
tes distorceram menos em 0,5 do que em 
0,17 quando primeiros a relatar. Quando os 

participantes relatavam depois do oponen-
te, só distorciam quando o relato do opo-
nente era maior que o valor das cartas que 
compraram. Os autores levantaram a hi-
pótese que quando a probabilidade é maior 
de punição, não é vantajoso arriscar mes-
mo que exista alguma probabilidade de ga-
nho. Também foi observado que os valores 
de cartas mais altos implicaram em menor 
frequência de distorções. 

No Experimento 2, o objetivo foi investigar 
a probabilidade de checagem em um de-
lineamento intergrupos, incluindo outras 
alterações metodológicas. Os participan-
tes foram distribuídos em três grupos: um 
jogou a partida com probabilidade de che-
cagem de relato de 0,5, o segundo grupo, 
com probabilidade de checagem 0,33, isto é, 
quando o dado caísse em 1 ou 3 e o terceiro 
grupo com probabilidade 0,17. Cada grupo 
jogava duas partidas com a mesma proba-
bilidade de checagem. O jogo era o mesmo, 
porém contou com um sistema computado-
rizado acoplado em um tabuleiro feito para 
o jogo, o que excluiu a necessidade de haver 
um experimentador atrás de cada partici-
pante para registrar os valores obtidos. Os 
resultados do segundo experimento mos-
traram que o grupo que jogou as partidas 
com probabilidade 0,33 apresentou maior 
frequência de distorções e o grupo 0,5 foi 
o que apresentou menos distorções. Hou-
ve mais distorções na segunda partida jo-
gada. Quanto à vez na rodada para relatar, 
os participantes distorceram mais quando 
eram os primeiros a relatar os valores da 
pontuação obtida. Tanto no Experimento 
1, quanto no Experimento 2 de Medeiros 
et al. (2013), os valores das cartas exerce-
ram controle sobre a correspondência dos 
relatos, de modo que, quanto maiores as 
cartas, menores a porcentagens de distor-
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ções. Para os autores, a probabilidade de 
ganho com relatos precisos afeta a corres-
pondência verbal, apesar de esse não ter 
sido uma variável manipulada diretamen-
te em seu estudo.

O estudo de Antunes e Medeiros (2016) teve 
como objetivo investigar o efeito da proba-
bilidade de ganho com relatos precisos sobre 
a correspondência dos relatos de crianças 
no mesmo jogo de cartas por meio de mani-
pulações diretas dessa variável. Dez crian-
ças participaram da pesquisa, a qual teve 
um procedimento que consistiu em cinco 
condições experimentais: Linha de Base 1 
(LB1), 2 (LB2) e 3 (LB3), Probabilidade Bai-
xa (PB), Probabilidade Alta (PA). Os partici-
pantes foram distribuídos em dois grupos, 
um grupo jogou primeiro a condição PA e o 
outro grupo jogou primeiro a condição PB. 

As condições experimentais se diferencia-
vam quanto aos valores das cartas na pi-
lha de cartas recebida. Nas condições LB, 
os participantes jogavam em igualdade de 
condições, ou seja, recebiam pilhas de cartas 
com o mesmo número de cartas de cada va-
lor. A condição LB1 teve o objetivo de treinar 
os participantes às contingências do jogo e 
as condições LB 2 e 3 existiram com o ob-
jetivo de diminuir os efeitos das condições 
prévias sobre as seguintes. Nas partidas da 
condição PB, a pilha de cartas recebida pelos 
participantes continha menos cartas com 
valor alto o resultava em menor probabi-
lidade de ganho em caso de relatos preci-
sos. Nas partidas da condição PA, a pilha 
de cartas era composta de menos cartas de 
baixo valor, o que resultava em maior pro-
babilidade de ganho com relatos precisos.

Dos 10 participantes, oito distorceram mais 
em PB que PA, o que mostra o efeito da 

variável independente na correspondência 
verbal. Tal estudo apresentou que tanto as 
consequências aos relatos distorcidos quan-
to a probabilidade de reforço para relatos 
precisos controlam a correspondência ver-
bal. Além disso, os autores sugeriram que 
outros fatores podem ter afetado a variável 
dependente do estudo, como a magnitude do 
reforço de ganhar a partida, a frequência de 
distorções emitidas pelo oponente e a ordem 
de exposição às condições experimentais. 
O efeito da magnitude das consequências 
punitivas foi investigado sistematicamen-
te no estudo de Brito et al. (2014). 

O mesmo jogo de cartas descrito nos estu-
dos de Medeiros et al. (2013) e Antunes e 
Medeiros (2016) foi utilizado por Brito et 
al. (2014) para investigar o efeito da mag-
nitude das consequências de punição aos 
relatos distorcidos durante a checagem. O 
experimento foi realizado com 12 partici-
pantes adultos, no qual havia duas condi-
ções experimentais e cada par de oponentes 
jogava uma partida em cada condição. Na 
condição experimental de Magnitude Alta, 
se após o relato, cada jogador lançasse o 
dado e caísse em um ou seis, mostrava-se 
as cartas e, se algum participante distor-
cesse o valor das cartas de sua mão, rece-
beria todas as cartas do lixo. Já na condição 
experimental Magnitude Baixa, em caso de 
distorção e checagem, o participante per-
deria apenas a rodada, ou seja, colocava a 
sua carta embaixo da própria pilha de car-
tas enquanto o seu oponente descartava a 
sua carta no lixo. 

Brito et al. (2014) obtiveram como resulta-
dos mais distorções na condição Magnitu-
de Baixa do que em Magnitude Alta, o que 
demonstrou que a magnitude da punição 
controlou a frequência de relatos distorci-
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dos. Porém, os autores reportaram algumas 
limitações metodológicas em sua pesquisa. 
A frequência de checagem sendo 0,33, ou 
seja, a checagem ocorrendo se o dado caís-
se em um ou seis, pode ter resultado numa 
baixa frequência geral de distorções, haven-
do participantes que não emitiram nenhuma 
distorção ao longo de todo o estudo. A baixa 
frequência de distorções, em geral, dificul-
tou a verificação dos efeitos das variáveis 
manipuladas de forma clara. Além disso, 
os autores levantaram a hipótese de que as 
contingências do jogo passaram a controlar 
os comportamentos de alguns participantes 
apenas a partir da segunda partida jogada. 
Observou-se também mudança na proba-
bilidade de distorções na ordem de relatar 
os pontos, se o jogador estava relatando os 
pontos primeiro, havia maior probabilida-
de de distorcer o relato. Os autores relacio-
naram a possibilidade da baixa frequência 
de distorções como efeito da presença dos 
experimentadores atrás dos participantes 
para registrar o valor da carta comprada.

O presente capítulo reporta uma pesquisa 
que consiste na replicação do estudo de Brito 
et al. (2014) com alterações metodológicas 
visando aumentar o controle experimental: 
a primeira alteração consistiu em adicionar 
uma condição experimental com checagem 
e sem perdas de pontos, que serviria com 
uma linha de base; a segunda alteração foi 
a aplicação de uma fase de pré-treino com 
o objetivo de proporcionar ao participan-
te o maior contato com as contingências 
programadas; a terceira foi o uso do pro-
cedimento computadorizado, o qual pres-
cindia a presença de dois experimentadores 
a mais posicionados atrás de cada partici-
pante, o que pode ter diminuído a proba-
bilidade de emissão de relatos distorcidos. 
O estudo de Medeiros (2012), que utilizou 

o mesmo jogo em procedimento informa-
tizado, reportou uma incidência maior de 
relatos distorcidos em comparação aos de-
mais estudos em que a aplicação foi manual. 
A quarta alteração foi o computador como 
oponente de todos os participantes, que teve 
como objetivo evitar que modos diferen-
tes de jogar interferissem nos relatos dos 
participantes. Medeiros et al. (2013), Brito 
et al. (2014) e Antunes e Medeiros (2016) 
reportaram que o modo como o oponente 
jogava interferia na correspondência ver-
bal dos participantes. Foi observado, nes-
ses estudos, que os participantes tendiam 
a reproduzir a frequência de distorções de 
seus oponentes. E, a quinta e última dife-
rença foi a programação de o computador, 
como jogador, sempre iniciar o relato nas 
rodadas, com o objetivo de eliminar o efei-
to da ordem de relatar. 

A partir do mesmo jogo de cartas dos estu-
dos citados por Medeiros (2012), Medeiros 
et al. (2013), Antunes e Medeiros (2016) e 
Brito et al. (2014), este trabalho teve como 
objetivo geral verificar o efeito da magnitude 
da perda de pontos sobre a frequência dos 
relatos distorcidos. Os objetivos específicos 
foi comparar a frequência de distorções dos 
relatos nas condições de Magnitude Alta, 
Magnitude Baixa e Sem Perdas. 

Método

Participantes

Esta pesquisa contou com cinco partici-
pantes de ambos os sexos, mestrandos, 
com idades entre 28 a 52 anos, os quais 
foram presumivelmente ingênuos quan-
to ao procedimento. A participação desta 
pesquisa foi voluntária e foi validada após 
a assinatura do Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido – TCLE. Também foi 
critério de participação a disponibilida-
de de horário, a aceitação para participar 
voluntariamente da pesquisa durante três 
encontros, e estar matriculado em uma 
disciplina do mestrado, pois no presen-
te trabalho, as vitórias nas partidas re-
sultavam em dispensa de trabalhos em 
tal disciplina. 

Local

A pesquisa foi realizada em um consultório 
médico simulado de um laboratório de um 
centro universitário em Brasília, com 11 m2, 
medindo 2,75m x 4m. O laboratório conti-
nha duas cadeiras e uma mesa, ar condicio-
nado e iluminação artificial por lâmpadas 
fluorescentes. Havia ao fundo um espelho 
unidirecional, sendo possível observar e re-
gistrar as respostas dos participantes pela 
sala de observação.

Materiais e equipamentos

Foram utilizados os seguintes materiais 
para a realização da pesquisa: protocolos 
de registro; instruções escritas; um com-
putador portátil com sistema operacional 
Microsoft para executar o programa Power 
Point; uma apresentação de slides que pro-
piciava a apresentação dos estímulos e re-
gistrava as respostas dos participantes; um 
mouse adaptado com bloqueio da tecla di-
reita e um anteparo em EVA para bloquear 
o acesso ao teclado do computador. 

Procedimentos

O procedimento experimental consistiu em 
um jogo de cartas computadorizado. O jogo 
foi realizado em pares de oponentes, sen-
do que o computador foi o oponente para 

todos os participantes. A aplicação do jogo 
ocorreu com um participante de cada vez. 

Este procedimento ocorreu em três dias 
diferentes, conforme descrito na Tabela 1. 
Os participantes não puderam interromper 
uma partida e terminar outro dia. O expe-
rimento foi estruturado em três condições 
experimentais de perdas de pontos para re-
latos distorcidos quando os relatos eram 
checados: Magnitude Alta (MA), Magnitu-
de Baixa (MB) e Sem Perdas (SP). O parti-
cipante foi exposto a uma partida do jogo 
em cada condição em todos os três dias de 
experimento. O funcionamento do jogo foi 
semelhante em todas as condições, o que 
as diferenciou foram as consequências pro-
gramadas para os relatos dos participan-
tes e do computador. As rodadas tiveram 
consequências de ganhar, manter ou per-
der pontos no placar dos jogadores (partici-
pantes e computador). O placar foi iniciado 
com cinquenta pontos para cada jogador. 

Tabela 1

Ordem de exposição às condições experimentais por dia, cada 
condição era uma partida do jogo.

Ordem de exposição

Dia 1
(Pré-treino)

MA→ MB  → SP
1 partida com 10 rodadas em cada 

condição experimental

Dias 2 e 3
MA → MB → SP

1 partida com 20 rodadas em cada 
condição experimental

Inicialmente, a experimentadora acom-
panhou cada participante para o local da 
pesquisa, apresentou as regras do jogo, len-
do-as e tirando as dúvidas dos participan-
tes. Após esclarecer quaisquer dúvidas, a 
experimentadora se retirava do consultó-
rio e observava o participante jogar na sala 
de observação. O contato com a experimen-
tadora ocorria a cada condição, quando as 
regras se modificavam.
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O Pré-treino ocorreu no primeiro dia da 
aplicação do experimento, este dia teve 
metade das rodadas dos outros dias e seus 
dados não foram analisados por ser consi-
derado um período em que os participan-
tes estavam sendo expostos pela primeira 
vez às contingências do jogo. Antes da pri-
meira partida (MA), foi entregue ao parti-
cipante a instrução completa escrita com as 
regras do jogo, que também foi lida pela ex-
perimentadora, a qual esclareceu as demais 

res foi obter o maior número de pontos, os 
quais foram obtidos ou mantidos quando se 
relatou uma carta de maior valor que a do 
oponente nas rodadas em que não houvesse 
checagem, ou dependendo da precisão do 
relato verbal nas rodadas em que houves-
se checagem do relato. 

O jogo foi programado no programa Power-
Point, de modo que cada partida foi organiza-
da num arquivo de acordo com os protocolos 

Figura 1. Exemplo de uma rodada com checagem, com as telas da partida da 

condição experimental MA.

de registro previamente elaborados.  A tela 
do início das rodadas (Figura 1) era compos-
ta da pilha de cartas do computador, o relato 
do computador, a pilha de cartas do partici-
pante e um quadro com os números para a 
escolha do relato do participante. Apenas as 

dúvidas oralmente. O ganho de 
cada partida do jogo resultava 
em dispensa de trabalhos em 
uma disciplina em comum a 
todos os participantes, ou seja, 
esta é uma consequência que foi 
produzida no ambiente natural 
dos participantes.

O jogo

Este estudo consistiu na apli-
cação de um jogo de baralho. 
Cada partida do jogo era com-
posta por 20 rodadas (exceto no 
pré- treino). Uma rodada con-
sistia em cada participante abrir 
uma carta de sua pilha, relatar 
um valor, que poderia ser igual 
ou não ao de sua carta. Após 
isso, jogava-se o dado virtual. 
Dependendo do valor que caía 
no dado, o jogador deveria mos-
trar ou não suas cartas e, para 
cada partida (condição experi-
mental), havia uma programa-
ção de contingências de ganho, perda ou 
manutenção de pontos diante da correspon-
dência do valor relatado, conforme descri-
to nas instruções do jogo. Quem obtivesse 
mais pontos ao final das rodadas, vence-
ria a partida. Logo, o objetivo dos jogado-
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cartas de números dois a dez de somente um 
naipe foram utilizadas no jogo. 

As nove cartas foram divididas em três Fai-
xas de Pontos: a Faixa de Pontos 1 corres-
pondeu às cartas 2, 3 e 4; a Faixa de Pontos 
2 correspondeu às cartas 5, 6 e 7; e, a Fai-
xa de Pontos 3 correspondeu às cartas 8, 9 
e 10. Isso foi feito porque as partidas fo-
ram arranjadas de modo que cada jogador 
saísse com a carta maior que o do oponen-
te em 50% das rodadas. Os jogadores que 
ganharam as rodadas tiraram cartas nas 
Faixas de Pontos superiores às do oponen-
te, o que também foi equalizado. Ou seja, 
cada jogador tirou uma carta maior que a 
do oponente em metade das rodadas; e, o 
número de rodadas que se tirou a carta na 
Faixa de Pontos 2 e o oponente tirou a car-
ta na Faixa de Pontos 1 (ganhar da Faixa de 
Pontos 2 para 1) foi igual ao número de ro-
dadas que se ganhou da Faixa de Pontos 3 
para 2 e de 3 para 1. Ou seja, em nenhuma 
rodada os jogadores tiraram cartas em Fai-
xas de Pontos iguais. 

Instruções gerais do jogo

As instruções de cada condição apareceram 
na tela do computador, foram entregues im-
pressas e lidas pela experimentadora e as 
dúvidas foram esclarecidas antes de iniciar 
cada partida. As instruções impressas fica-
ram disponíveis com o participante para o 
participante escolher onde acompanharia a 
leitura das regras e para consulta durante 
o jogo. As condições do Pré-treino tiveram 
a seguinte instrução inicial:

Você está prestes a jogar um jogo de cartas e seu 
oponente será o computador. O objetivo no jogo 
é obter o máximo número de pontos.  O jogador 
que obtiver o maior número de pontos vencerá. 

Inicialmente, cada jogador receberá uma pilha 
de cartas, as quais estarão posicionadas com a 
face virada para baixo. O jogo se inicia com cada 
um tirando uma carta de cima da sua pilha que 
estará oculta do oponente, o computador. 

Cada pilha possui cartas de dois a dez. Logo após, 
tanto você quanto o computador relatarão um 
valor que pode ser igual ou diferente da carta 
retirada de sua pilha. 

Primeiro o Computador relatará e depois você, 
sempre nesta ordem. Não poderá ser relatado 
o mesmo número do oponente.  

Após ambos terem relatado suas respectivas 
numerações, você deverá apertar no coman-
do para lançar o dado virtual de seis faces. Se 
o dado cair em 2, 3, 4 ou 5, o jogador que tiver 
relatado o maior valor, vencerá a rodada e re-
ceberá 1 ponto por isso. Em seguida, começará 
uma nova rodada. 

Nesta partida cada jogador iniciará com 50 pon-
tos. Os pontos obtidos rodada a rodada serão 
contabilizados pela experimentadora.

Mas o dado também poderá cair em 1 ou 6, nes-
te caso ambos deverão revelar as suas cartas 
para o oponente.

Além desta instrução inicial, a regra espe-
cífica para a condição em vigor foi entre-
gue antes da partida em vigor:

• Regras do jogo para condição Magnitu-
de Alta (MA)

 – Se ambos tiverem relatado os valores 
iguais aos das suas cartas, o jogador que 
tiver relatado maior valor ganhará a ro-
dada, recebendo 1 ponto.

 – Se um jogador relatar o valor diferente ao 
da carta este perderá a rodada e perderá 
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6 pontos. O outro jogador ganhará a ro-
dada, ou seja, 1 ponto, somente se a car-
ta que tirar for maior que a do oponente. 

 – Se a carta não for maior que a do opo-
nente, não ganhará pontos.

 – Se os dois jogadores relatarem valores di-
ferentes aos das cartas, ninguém ganha-
rá a rodada, e cada um perderá 6 pontos.

 
• Regras do jogo para condição Magnitu-

de Baixa (MB)
 – Se ambos tiverem relatado os valores 

iguais aos das suas cartas, o jogador que 
tiver relatado maior valor ganhará a ro-
dada, recebendo 1 ponto.

 – Se um jogador relatar o valor diferente ao 
da carta este perderá a rodada e perderá 
1 ponto. O outro jogador ganhará a ro-
dada, ou seja, 1 ponto, somente se a car-
ta que tirar for maior que a do oponente. 

 – Se a carta não for maior que a da opo-
nente, não ganhará pontos.

 – Se os dois jogadores relatarem valores di-
ferentes aos das cartas, ninguém ganha-
rá a rodada, e cada um perderá 1 ponto. 

• Regras do jogo para condição Sem Per-
das (SP)

Após ambos terem relatado suas respectivas 
numerações, você deverá apertar no coman-
do para lançar o dado virtual de seis faces. Se 
o dado cair em 2, 3, 4 ou 5, o jogador que tiver 
relatado o maior valor, vencerá a rodada. Em 
seguida, começará uma nova rodada. 

Mas o dado também poderá cair em 1 ou 6, nes-
te caso, ambos deverão revelar as suas cartas 
para o oponente. O jogador que tiver relatado 
o maior valor, vencerá a rodada.

As rodadas vencidas por você serão contabili-
zadas pela experimentadora.

Conforme o andamento do jogo, as conse-
quências de acordo com as regras apareciam 
na tela do computador. Após o término do 
relato dos jogadores em cada rodada, existiu 
a possibilidade de checagem: um dado vir-
tual de seis faces (Figura 1) foi rolado na tela 
do computador e quando aparecia os nú-
meros 1 ou 6, as cartas do computador e do 
participante eram expostas. Ou seja, a pro-
babilidade de checagem em cada rodada foi 
de 0,33. O valor do dado, o relato do com-
putador e os valores das cartas do compu-
tador e do participante foram manipulados 
previamente e organizados no protocolo de 
registro. Os pontos obtidos ou perdidos em 
cada rodada foram escritos em um proto-
colo de registro da experimentadora após 
o término da partida, já que o participante 
ficava sozinho durante o jogo.

A montagem do protocolo de registro foi 
programada para não haver empate, pois, 
computador e participante nunca recebe-
ram cartas de mesmo valor em uma mes-
ma rodada. Em relação à ordem de relatos, 
o computador sempre relatou primeiro e 
depois o participante, que deveria esco-
lher um valor no painel de relato (Figu-
ra 1). O número do relato do computador 
nunca aparecia como possibilidade de es-
colha para o participante no painel de re-
lato. Como é ilustrado na Figura 1, o relato 
do computador sendo 7, por exemplo, este 
valor não apareceu no painel nesta roda-
da para o participante clicar. Além disso, o 
computador nunca relatava o valor da car-
ta do participante.

Como cada sessão experimental conteve três 
partidas, ao final de cada partida foi soli-
citado que o participante chamasse a ex-
perimentadora para ser iniciada a próxima 
condição experimental de acordo com a Ta-
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bela 1. Para isto, a nova instrução foi entre-
gue e lida pela experimentadora para que a 
próxima partida fosse iniciada. 

Condições experimentais

As condições experimentais foram criadas 
com o objetivo de investigar o controle da 
magnitude de perda de pontos como con-
sequência para relatos distorcidos quando 
houvesse checagem nas rodadas. 

A distribuição de pontos em caso de che-
cagem ocorreu diferentemente em cada 
condição experimental, como mostra a Ta-
bela 2. As condições experimentais foram 
determinadas a partir das magnitudes de 
perda de pontos, ou seja, a quantidade de 
pontos perdidos. A condição experimental 
MA teve como característica, nas rodadas 
com checagem, a consequência de per-
der 6 pontos para o jogador que relatasse 
um número diferente ao de sua carta e a 
manutenção de pontos ao relatar o mes-
mo valor que tirou na carta. As rodadas 
com checagem na condição MB tiveram 
como consequência para relatos distor-
cidos a perda de 1 ponto e a manutenção 
de pontos para relatos precisos. Na condi-
ção experimental SP, a magnitude da pu-
nição foi nula em termos de pontuação, e 
a consequência baseava-se em ganho da 
rodada se o relato do participante fosse 
maior que o relato do computador, inde-
pendentemente se o valor da carta fosse 
igual ou não ao valor do relato.

Resultados

 A Figura 2 apresenta a porcentagem de 
distorções dos relatos emitida pelos parti-
cipantes, assim como os dados médios em 
função das condições experimentais levan-

do em consideração os dias 2 e 3 de aplica-
ção do experimento. A Figura 2 mostra que 
houve maiores porcentagens de distorção 
nos relatos na condição SP (Sem Perdas) 
para todos os participantes, sendo que P4 
chegou a apresentar 80% de relatos dis-
torcidos. Apenas P3 emitiu um padrão se-
melhante de distorções do relato em todas 
as condições experimentais, apresentan-
do as porcentagens variando entre 35% a 
40% nas três condições. Ainda, com exceção 
de P3, todos os participantes apresentaram 
mais distorções em MB que MA. Todavia, 
para P1 e P4, a diferença nas porcentagens 
entre MB (Magnitude Baixa) e MA (Mag-
nitude Alta) foi de apenas, 2,5%. 

Tabela 2 

Consequências para relatos precisos e distorcidos em cada con-
dição experimental nas rodadas com checagem.

Condição 
Experimental

Relatos 
distorcidos Relatos precisos

MA Perder 6 pontos Manter pontos

MB Perder 1 ponto Manter pontos

SP Sem perda de 
pontos

Ganho de 1 ponto 
caso tenha a maior 

carta

Com relação aos dados médios, é possível 
observar que as menores porcentagens de 
distorções de relatos foram emitidas em 
MA, sendo que a média das porcentagens 
de distorção nos relatos na condição MA foi 
de 24%. Novamente a condição SP resultou 
em mais distorções (58,5%), sendo segui-
da pela condição MB (32%).

A Figura 3 contém a frequência de distor-
ções dos relatos por participante a partir da 
Faixa de Pontos das cartas compradas a cada 
rodada. A Faixa de Pontos 1 correspondeu às 
cartas de valores 2, 3 e 4; a Faixa de Pontos 
2 correspondeu às cartas de valores 5, 6 e 
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7; e, a Faixa de Pontos 3 correspondeu aos 
valores de 8, 9 e 10. Além disso, a Figura 
3 apresenta a frequência média de distor-
ções dos relatos entre as Faixas de Pontos. 
Com a Figura 3, pode-se verificar que to-
dos os participantes distorceram seus re-
latos mais na Faixa 1 de pontos, em que os 
valores da carta obtida na rodada eram mais 
baixos. O número de distorções dos rela-
tos diminuiu conforme a Faixa de Pontos 
aumentou. O participante P3 não distorceu 
seu relato quando comprava cartas na Fai-
xa de Pontos 3.

nessa figura, é possível observar que não 
houve relatos distorcidos quando o com-
putador relatava cartas menores em re-
lação às compradas pelos participantes 
nas condições MB e MA, com exceção de 
P1 e P3 que apresentaram médias de 1 e 
0,5 respectivamente. Quanto à condição 
SP, nota-se que apenas P3 não apresen-
tou relatos distorcidos quando o compu-
tador relatava cartas menores, sendo que 
P4 chegou a apresentar a média de 8 re-
latos distorcidos. 

Quanto às rodadas nas quais o participante 
comprava uma carta inferior ao relato do 
computador, novamente é possível verifi-
car, de acordo com a Figura 4, que a con-
dição SP foi a que produziu mais distorções 
para todos os participantes e para a média, 
com exceção de P1, que apresentou mais 
distorções em MB (média de 7,5). Com base 
nessa análise, ainda é possível perceber que 
as diferenças de MA e MB foram maiores 
quando se compara com a análise da Figura 
2 que, para calcular a porcentagem, leva em 
consideração todas as rodadas e não ape-
nas aquelas nas quais o computador rela-
tou uma carta maior que a comprada pelo 
participante.

 

 

 
 

 

Figura 2. Porcentagem de distorções dos relatos em função das condições 

experimentais para todos os participantes e média geral dos participantes. 
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Figura 3. Frequência de distorções dos relatos emitidas pelos participantes de acordo 

com a Faixa de Pontos do valor da carta comprada pelo participante levando-se em 

conta todas as partidas. 
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Figura 2. Porcentagem de distorções dos relatos em função 

das condições experimentais para todos os participantes e 

média geral dos participantes.

A Figura 4 mostra a frequência média 
quanto aos dois dias de aplicação das dis-
torções dos relatos emitida pelos parti-
cipantes quando o valor de suas cartas 
compradas era maior ou menor que o re-
lato feito pelo computador de acordo com 
cada condição experimental. Com base 
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Discussão

Este trabalho teve como objetivo verificar 
o efeito da magnitude da perda de pontos 
sobre a frequência dos relatos distorcidos, 
se constituindo em uma replicação do es-
tudo de Brito et al. (2014) com diversos re-
finamentos metodológicos em relação aos 
estudos anteriores que utilizaram o mesmo 
jogo de cartas (Antunes & Medeiros, 2016; 
Medeiros, 2012; Medeiros et al., 2013). Para 
isso, foram comparadas as frequências e 

 

   

   

  
 

 

Figura 4. Frequência média dos dias de aplicação de distorções dos relatos dos 

participantes e para a média dos participantes quando o valor de suas cartas compradas 

quando eram menores ou maiores que o relato feito pelo computador em função 

condições experimentais. Na legenda, “Maior” representa as rodadas nas quais o 

participante comprou uma carta maior que a do computador e “Menor” representa as 

rodadas nas quais o participante comprou uma carta menor.  
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o participante comprou uma carta menor. 

porcentagens de dis-
torções em função da 
magnitude da perda 
de pontos aos relatos 
distorcidos e checados. 
Além disso, foi verifi-
cado se a frequência de 
relatos distorcidos foi 
controlada pelo valor 
da carta, mais espe-
cificamente em fun-
ção das três faixas de 
pontos.

Primeiramente, o pre-
sente estudo conseguiu 
responder à questão de 
pesquisa, uma vez que 
a correspondência ver-
bal variou sistemati-
camente em função 
das condições experi-
mentais. Os dados do 
presente experimen-
to replicam os obtidos 
por Brito et al. (2014). 
Na comparação entre 
as condições experi-
mentais, foi observa-
do que, na condição 

SP, houve uma maior frequência de dis-
torções dos relatos em relação às condições 
em que houve perda de pontos. Quanto às 
condições com perda de pontos, na condição 
MB houve mais distorções dos relatos do que 
em MA, visto que a magnitude da perda de 
pontos foi menor que em magnitude alta, 
demonstrando assim o efeito da manipu-
lação da variável independente magnitude 
da perda de pontos sobre a correspondên-
cia verbal. Estes resultados sugerem, assim 
como discutido por Ribeiro (1989), Medei-
ros et al. (2013) e Brito et al. (2014), que o 
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comportamento verbal é sujeito ao contro-
le de elementos do ambiente assim como os 
comportamentos não verbais. 

Para todos os participantes, o estímulo re-
forçador final – dispensa do trabalho em 
disciplina – atrelado às vitórias no jogo 
exerceu controle sobre o comportamento. 
A condição SP envolveu uma contingência 
em que a checagem de relatos distorcidos 
não implicaria a possibilidade de perda de 
pontos. Com isso, distorcer o relato nes-
ta condição não pareceu colocar em ris-
co a perda do estímulo reforçador final de 
ganhar o trabalho na disciplina (reforça-
dor material utilizado no experimento). Ou 
seja, os participantes apresentaram maior 
frequência de distorções dos relatos em SP.

A pequena diferença na correspondência 
verbal em função de MA e MB pode estar 
relacionada ao fato de que, nessa pesquisa, 
os dados não estavam em estado estável. De 
acordo com Catania (1998/1999), os dados 
são consideráveis estáveis quando, após re-
petidas exposições às contingências de uma 
mesma condição experimental, as variações 
no comportamento são “negligenciáveis”. 
Critérios são estabelecidos para se poder 
afirmar que determinado desempenho se 
encontra em estado estável, o que é uma 
medida de controle experimental relevan-
te, uma vez que atesta o controle do com-
portamento pela contingência programada. 
Em outras palavras, caso o comportamen-
to ainda esteja variando com a manutenção 
da contingência em vigor, qualquer me-
dição desse comportamento pode não ser 
a representativa de como este comporta-
mento ocorre em função da contingência 
programada. Mesmo que esse estudo te-
nha proporcionado um contato maior com 
as contingências que os demais que utili-

zaram o mesmo jogo de cartas (e.g., Brito 
et al., 2014; Medeiros et al. 2013; Souza et 
al., 2014), ainda não é possível afirmar que 
tal exposição foi suficiente para se afirmar 
que os dados estavam em estado estável. 

A frequência de relatos distorcidos na condi-
ção SP foi alta no presente estudo e superior 
a observada no estudo de Medeiros (2012), 
que também usou o mesmo jogo de cartas 
em procedimento informatizado. Medeiros 
(2012) comparou o efeito de reforçamento 
positivo para relatos correspondentes com 
a punição negativa para relatos distorcidos 
sobre a correspondência verbal. 

Em Medeiros (2012), os participantes eram 
expostos a três condições experimentais: 
uma com reforçamento positivo com ga-
nho de pontos para relatos acurados quando 
checados; outra com punição negativa com 
a perda de pontos para relatos distorcidos 
quando checados; e a condição sem per-
das, nas quais os relatos distorcidos che-
cados não implicavam em perda de pontos. 
A condição sem perdas se constituiu em 
uma linha de base, sendo aplicada apenas 
uma vez ao longo experimento, ao passo 
que, no presente trabalho, a condição SP 
ocorreu nos três dias de aplicação. A maior 
exposição à condição SP pode ter favore-
cido a emissão de mais relatos distorcidos 
em relação ao estudo de Medeiros (2012), 
de modo que, nesta condição, a ausência 
de punições contingentes aos relatos dis-
torcidos pode ter favorecido a emissão de 
relatos distorcidos pelos participantes. Tal-
vez no estudo de Medeiros (2012), essa ex-
posição não tenha sido suficiente para tal. 

Outra possibilidade de explicação para essa 
diferença nos resultados dos dois estudos 
quanto às frequências de distorções do re-
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lato na condição SP diz respeito às manipu-
lações da magnitude. Em Medeiros (2012), 
na condição em que relatos distorcidos che-
cados resultavam em perdas de pontos, só 
havia uma magnitude da punição, de modo 
que os relatos distorcidos em checagem re-
sultavam na perda de três pontos. A pre-
sença de duas condições com magnitudes 
diferentes de perdas de pontos no presente 
estudo pode ter propiciado mais distorções 
dos relatos quando não havia consequên-
cias punitivas para relatos distorcidos (Con-
dição SP).  

Os reforçadores utilizados por Medeiros 
(2012) também foram diferentes dos uti-
lizados no presente trabalho. No presente 
trabalho, as vitórias nas partidas resulta-
vam em dispensa de trabalhos de uma dis-
ciplina do mestrado. No estudo de Medeiros 
(2012), os pontos valiam cupons para sor-
teio de um vale presente em uma livraria. 
É possível supor que a dispensa de fazer um 
trabalho tenha um maior valor reforçador 
sobre o comportamento dos participantes, 
uma vez que era uma consequência certa 
e não probabilística como os reforçadores 
finais do estudo de Medeiros (2012). Além 
disso, se os participantes distorcessem os 
relatos apenas em SP, já seria o suficien-
te para a dispensa de pelo menos dois dos 
trabalhos da disciplina do mestrado, o que 
pode ter aumentado a incidência de dis-
torções dos relatos na condição SP e até ter 
contribuído para a pequena diferença ob-
servada entre MA e MB. 

Diante dos resultados encontrados, pôde- 
se verificar que houve distorção dos rela-
tos em todas as condições experimentais. 
Apesar de Brito et al. (2014) levantarem a 
hipótese de que a frequência de checagem 
0,33 diminuiu a probabilidade de os parti-

cipantes distorcerem o relato, este estudo 
mostrou que, com tal probabilidade de che-
cagem, foi possível uma maior frequência 
de distorções do relato que em Brito et al. 
(2014). Para a obtenção desses resultados, o 
uso de reforçadores materiais e, principal-
mente, o uso do computador para a aplica-
ção do experimento, conforme reportado por 
Medeiros (2012), parecem terem sido mo-
dificações relevantes em relação ao estudo 
de Brito et al. (2014), Medeiros et al. (2013), 
cujas vitórias nas rodadas e em partidas não 
resultavam em outros reforçadores. 

Na realidade, a frequência de checagem de 
0,33 pode ter contribuído para a pequena di-
ferença na frequência de relatos distorcidos 
em MA e MB, uma vez que em apenas um 
terço das rodadas, as contingências puni-
tivas para relatos distorcidos eram aplica-
das. Vale ressaltar que muitas vezes ocorria 
checagem sem que houvesse distorção do 
relato, o que diminuía ainda mais, o contato 
com as diferentes magnitudes. Parece que, 
ao invés de diminuir a frequência de checa-
gem, como sugerem Brito et al. (2014), um 
aumento na frequência de checagem permi-
tiria mais contato com as diferentes mag-
nitudes de punição e, consequentemente, 
um efeito mais claro dessa variável. Novos 
estudos, portanto, poderiam usar maiores 
frequências de checagem (0,5 ou 1,0) ou 
mesmo, manipular a magnitude da per-
da de pontos e a frequência de checagem 
simultaneamente.  

O participante P3 distorceu de forma seme-
lhante durante todo o experimento, o que 
sugere a falta de controle das variáveis ma-
nipuladas no estudo sobre o seu comporta-
mento. O mesmo pode ser observado em P4 
quanto à MB e MA. Ambos participantes dis-
torceram seus relatos em praticamente to-
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das as rodadas nas quais compraram cartas 
na primeira faixa de pontos (2 a 6). Pare-
ce que o valor da carta para esses dois par-
ticipantes, portanto, foi mais relevante no 
controle de seus comportamentos do que a 
magnitude da punição para relatos distor-
cidos. Resultados similares foram obtidos 
no estudo em Souza et al. (2014), em que foi 
manipulado o modo que se solicitavam os 
relatos, isto é, por meio de perguntas abertas 
ou fechadas. Em Souza et al. (2014), o valor 
das cartas foi mais importante no controle 
da acurácia dos relatos dos participantes do 
que o tipo de pergunta, principalmente, na 
condição em que eram os primeiros a relatar. 

O presente trabalho e os demais estudos que 
utilizaram o mesmo jogo de cartas (e.g., Bri-
to et al., 2014; Medeiros et al., 2013; Sou-
za et al., 2014) reportaram o grande efeito 
do valor das cartas sobre a correspondên-
cia verbal. Antunes e Medeiros (2016) e An-
tunes (2016) manipularam diretamente os 
valores das cartas e observaram que, quan-
to menores os valores das cartas, menor a 
correspondência dos relatos. As cartas da 
Faixa 1 de pontos, quando relatadas acu-
radamente, raramente resultavam em vi-
tórias na rodada, o que pode ter afetado a 
correspondência verbal de P3 e P4 que ten-
diam a relatar predominantemente de modo 
distorcido nessa faixa de pontos, ainda que 
tais distorções de relatos pudessem acar-
retar punições com magnitudes diferentes 
em MB e MA. Para esses participantes, é 
possível sugerir que a possibilidade de ven-
cer rodadas exerceu mais controle sobre o 
comportamento que a perda de pontos em 
caso de distorção e, consequentemente, a 
derrota na partida.  

Brito et al. (2014) encontraram mais dis-
torções quando os participantes estavam 

na posição de segundo na vez na rodada 
ao relatar os pontos obtidos nas cartas. O 
presente estudo controlou essa variável ao 
padronizar a vez de relatar do participan-
te, sendo sempre o segundo a relatar. Sen-
do assim, além do valor da própria carta, 
o relato do oponente, no caso o computa-
dor, também exerceu controle sobre o re-
lato do participante, assim como reportado 
por Medeiros (2012). 

Pode-se dizer que o relato do computador 
exerceu a função de estímulo contextual 
(Catania, 1998/1999), alterando a função 
condicional da carta comprada pelo parti-
cipante. Quando o computador, no presen-
te estudo e no de Medeiros (2012), relatava 
um valor inferior ao da carta do participan-
te, a carta comprada teria controle condi-
cional sobre os valores no painel de relatos 
na condição de estímulo discriminativo e 
estímulo delta. Nessas situações, selecio-
nar no painel o mesmo valor da carta era 
mais vantajoso, uma vez que tal seleção re-
sultaria em vitória na rodada sem risco de 
punição em qualquer uma das magnitudes 
manipuladas. Por outro lado, caso o com-
putador relatasse um valor maior que o da 
carta do participante, a função condicional 
da carta era modificada e, assim, valores 
acima do relato do computador no painel 
de relato passaria a ter função de estímu-
lo discriminativo, enquanto que os valores 
abaixo, função de estímulo delta.

Assim como Medeiros (2012), no presente 
estudo também foram observadas distorções 
dos relatos quando o computador relatava 
um valor menor que o da carta do partici-
pante. Isto ocorreu na maioria das vezes na 
condição SP, condição na qual as distorções 
dos relatos não seriam punidas. Inclusi-
ve, ao se levar em consideração apenas os 
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relatos distorcidos, quando o computador 
relatava um valor maior que a carta do par-
ticipante, pode-se constatar que a diferen-
ça da frequência de distorções dos relatos 
entre MB e SP diminuiu. A alta frequência 
de relatos distorcidos em SP, mesmo quan-
do não havia necessidade de distorcer para 
vencer a rodada, interferiu na análise fei-
ta na Figura 2, que levou em consideração 
todas as rodadas. Como o participante era 
sempre o segundo a relatar, parece relevan-
te levar em consideração apenas as rodadas 
nas quais o computador relatou um valor 
superior ao da carta comprada pelo parti-
cipante. A mesma análise poderia ser feita 
nos estudos anteriores (Brito et al., 2014; 
Medeiros, et al. 2013; Souza et al. 2014) que 
não controlaram a vez na rodada no jogo de 
cartas, necessitando analisar separadamen-
te os dados das rodadas em que o segundo 
participante a relatar estava com uma car-
ta inferior ao valor relatado anteriormente 
pelo oponente. 

No presente estudo foi observado que al-
guns participantes descreveram de forma 
espontânea as distorções dos relatos feitas 
pelo computador, afirmando, ao término 
das partidas, que não conseguiriam ganhar 
sem “mentir”, pois, o computador também 
o fazia. É possível que os relatos distorcidos 
do computador tenham afetado a corres-
pondência dos relatos dos participantes ao 
longo das partidas, o que foi reportado em 
Medeiros et al. (2013), Souza et al. (2014) 
e Brito et al. (2014). Essa influência pode 
ser entendida de dois modos. O primeiro 
refere-se a aprendizagem por observação 
de modelos (Catania, 1998/1999; Skinner, 
1953/2003). Em Ribeiro (1989), a ocorrên-
cia do controle por modelos foi constatada 
a partir dos resultados de três participantes 
que passaram a apresentar relatos distor-

cidos após observarem outros dois partici-
pantes que relataram terem brincado com 
todos os brinquedos mesmo sem tê-lo fei-
to. Ou seja, em contextos de grupo, as dis-
torções dos relatos reforçadas dos demais 
participantes pode ter aumentado a pro-
babilidade de emissão de relatos distorci-
dos, o que se constituiria em um caso de 
aprendizagem por observação de modelos 
segundo Ribeiro (1989). 

O segundo modo foi discutido por Antunes 
(2016) que, no Experimento 2, investigou 
diretamente o efeito do modo como um opo-
nente simulado (confederado) joga afeta a 
correspondência de participantes reais no 
mesmo jogo de cartas. De acordo com An-
tunes (2016), ao se jogar com um oponen-
te que distorce seu relato em praticamente 
todas as rodadas, o único modo de vencer a 
rodada com relatos precisos é a ocorrência 
da checagem e o oponente distorcer o relato. 
Sendo assim, ao se jogar com participan-
tes que distorcem muito os seus relatos, é 
necessário que assim também o faça, e em 
alta frequência, para que a distribuição de 
vitórias nas rodadas seja mais igualitária, 
ainda que, a depender da condição expe-
rimental, distorções de relatos muito fre-
quentes resultem em menor probabilidade 
de vencer a partida. Portanto, o modo como 
o oponente joga pode afetar a correspon-
dência verbal tanto por efeito de modelos, 
quanto por representar contingências dis-
tintas em relação às vitórias nas rodadas. 

Os resultados do presente experimento en-
volveram o controle da perda de pontos, 
que simula o controle aversivo do com-
portamento, que é destacado por Skinner 
(1953/2003) como a forma de controle do 
comportamento mais comum. Dito isto, 
destaca-se a importância de pesquisar mais 
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sobre este tipo controle e buscar alterna-
tivas a ele, diante de suas implicações em 
médio e longo prazo (Moreira & Medeiros, 
2019; Sidman, 1989/2011). Atualmente, os 
experimentos com a utilização de metodo-
logias envolvendo o controle aversivo em 
humanos são escassas devido às implica-
ções éticas. O uso de perda de pontos tem 
sido um recurso comum para se investi-
gar o controle aversivo em humanos (An-
tunes, 2016; Cruz, 2015; Brito et al., 2014; 
Medeiros, 2012). 

A despeito das relações funcionais entre di-
ferentes valores de magnitudes de punição 
para relatos distorcidos terem sido obser-
vadas no presente trabalho a partir dos re-
finamentos metodológicos em relação aos 
demais estudos que utilizaram o mesmo jogo 
de cartas, novas replicações se fazem neces-
sárias para uma identificação mais clara do 
efeito das múltiplas variáveis presentes na 
situação experimental como um todo. Uma 
possibilidade replicação seria a realização do 
mesmo experimento com um aumento no 
número de partidas em cada condição ex-
perimental e aplicar um critério de estabi-
lidade. Com isso, as análises seriam feitas 
com dados estáveis, sugerindo um contro-
le maior pelas contingências manipuladas. 
Além disso, sugere-se o aumento de condi-
ções experimentais com diferentes valores 
de magnitudes para que o comportamen-
to dos participantes fique mais sensível às 
contingências de perda de pontos em mag-
nitude alta e baixa. 

Vale ressaltar a importância de estudos en-
volvendo a distorção do relato e punição. Os 
dois temas são pouco estudados em intera-
ção, mas a presente metodologia mostra a 
possibilidade de estudar a punição em hu-
manos sem graves implicações éticas. Uma 

característica do presente estudo foi investi-
gar os efeitos de punição na correspondência 
verbal, servindo de evidência da suscetibi-
lidade do comportamento verbal às variá-
veis de controle classicamente investigadas 
em comportamentos não verbais. 
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Antunes, R. A. B., & Medeiros, C. A. (2016). 
Correspondência Verbal em um jogo de car-
tas com crianças. Acta Comportamentalia: Re-
vista Latina de Análisis del Comportamiento, 
24, 15-28.

Baer, R. A., & Detrich, R. (1990). Tacting 
and manding in correspondence training: 
effects of child selection of verbalization. 
Journal of the Experimental Analysis of Behav-
ior, 54(1), 23-30.

Beckert, M. E. (2005). Correspondência ver-
bal/não-verbal: pesquisa básica e aplica-
ções na clínica. Em J. Abreu-Rodrigues & 
M. R. Ribeiro (Orgs.), Análise do comporta-
mento: pesquisa, teoria e aplicação (pp. 229-
244). Porto Alegre: Artmed.

Brino, A. L. F., & de Rose, J. C. (2006). Cor-
respondência entre auto-relatos e desempe-
nhos acadêmicos antecedentes em crianças 
com história de fracasso escolar. Revista Bra-
sileira de Análise do Comportamento, 2, 67-77

Brito, R. L., Medeiros, C.A., Medeiros, F. 
H., Antunes, R. A. B., & Souza, L. G. (2014). 
Efeitos da magnitude da punição na corres-
pondência verbal em situação lúdica. Em N. 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 5      |       108

Efeitos da Perda de Pontos na Correspondência Verbal num Jogo de Cartas Computadorizado
Rayana Cartibani Lima Brito, Carlos Augusto de Medeiros

B. Borges, L. F. G. Aureliano & J. L. Leonar-
di (Orgs.), Comportamento em Foco, 4, 173-
188. São Paulo: ABPMC.

Catania, A. C. (2008). Aprendizagem: com-
portamento, linguagem e cognição. (D. G. Sou-
za, trad.). 4ª Edição. Porto Alegre: Artmed. 
(Trabalho original publicado em 1998).

Cortez, M. D. de Rose, J. C., & Montagno-
li, T. A. S. (2013). Treino e manutenção de 
correspondência em autorrelatos de crian-
ças com e sem história de fracasso escolar. 
Acta Comportamentalia: Revista Latina de Aná-
lisis del Comportamiento, 21, 139-157.

Cortez, M. D., de Rose, J. C., & Miguel C. F. 
(2014). The role of correspondence training 
on children’s self-report accuracy across 
tasks. Psychological Record, 64, 393-402.

Critchfield, T. S., & Perone, M. (1990). Verbal 
self-reports of delayed matching to sam-
ple by humans. Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior, 53, 321-344.

Critchfield, T. S., & Perone, M. (1993). Ver-
bal self-reports about matching to sample: 
Effects of the number of elements in a com-
pound sample stimulus. Journal of the Ex-
perimental Analysis of Behavior, 59, 193-214.

Cruz, G. G. (2015). O efeito do reforçamen-
to positivo e negativo em tarefas de escolha 
de acordo com o modelo: Aquisição e manu-
tenção. (Dissertação de Mestrado). Pon-
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Efeito do treino de ouvinte e de 
intraverbal na reversão de intraverbais 
em adultos*

Effect of listener and intraverbal training on 
intraverbal reversal in adults

Resumo

O presente estudo avaliou os efeitos de dois ti-

pos de treinos sobre desempenhos em testes 

de reversão intraverbal, comparando o efeito 

do treino intraverbal apenas com o treino de 

ouvinte e de intraverbal. Três adultos foram ini-

cialmente treinados a emitir intraverbais que 

consistiam em escrever 20 palavras em Portu-

guês (Estímulos B) na presença de 20 palavras 

inventadas ditadas (Estímulos A), cuja reversão 

(BA) foi testada em seguida. No segundo dia de 

aplicação, houve o treino do comportamento de 

ouvinte que consistia em emparelhar figuras (C) 

a 10 das 20 palavras inventadas e, para as demais 

palavras, repetiu-se o treino intraverbal AB. Foi 

testada novamente a reversão do intraverbal 

(BA). A independência funcional entre intraver-

bais foi observada para todos os participantes 

quanto testada a reversão intraverbal, porém 

o desempenho foi melhor com as palavras que 

passaram pelos treinos intraverbal e de ouvinte.

PALAVRAS-CHAVE
Comportamento verbal, independência funcional, intra-
verbal, comportamento de ouvinte, reversão intraverbal.

Abstract

The present study evaluated the effects of two 

types of training on performance in intraverbal 

reversion tests, comparing the effect of intra-

verbal training only with listener and intraver-

bal training. Three adults were initially trained 

to emit intraverbal responses that consisted of 

writing 20 words in Portuguese (Stimuli B) in the 

presence of 20 dictated invented words (Stimuli 

A), whose reversion (BA) was then tested. On 

the second day of application, it was performed 

the listener behavior training that consisted of 

matching figures (C) to 10 of the 20 invented 

words and, for the other words, AB intraverbal 

training was repeated. The reversal of the in-

traverbal (BA) was tested again. Functional in-

dependence between intraverbals was observed 

for all participants when intraverbal reversion 

was tested, however the performance was better 

with the words that went through intraverbal 

and listener training.
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listener behavior, intraverbal reversal.
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Comportamento Verbal

Segundo Skinner (1957/1978), habilidades 
que integram a linguagem - tais como fa-
lar, ouvir e ler - são repertórios comporta-
mentais e, portanto, devem ser analisados 
de acordo com os mesmos princípios utili-
zados para analisar outros tipos de compor-
tamentos operantes. Enquanto operante, de 
acordo com Skinner (1957/1978), o compor-
tamento verbal modifica o meio e é afetado 
pelas consequências que produz nesse meio. 
O comportamento verbal tem como diferen-
cial o fato de ser estabelecido e mantido pe-
los efeitos que produz em outras pessoas e, 
ocasionalmente, no próprio indivíduo que 
se comporta (Skinner, 1957/1978).

A atuação do comportamento verbal sobre 
outros homens ocorre quando eles ocupam 
o papel de ouvinte em relação ao compor-
tamento de outro indivíduo que atua como 
falante (Skinner, 1957/1978). Para Baum 
(2006), indivíduos que ocupam o papel de 
ouvinte devem pertencer à mesma comu-
nidade verbal dos falantes (e.g., comparti-
lharem de uma mesma língua) para que os 
estímulos verbais e produtos das respostas 
verbais dos falantes exerçam controle sobre 
o comportamento. Sendo assim, o ouvinte 
deve se comportar de forma discriminada e 
fornecer consequências ao comportamento 
do falante (Skinner, 1957/1978). 

Já o comportamento de falante, tendo em 
vista a multiplicidade de variáveis de con-
trole e as possibilidades de topografias de 
repostas verbais a ele relacionadas, é clas-
sificado por Skinner (1957/1978) em sete 
categorias funcionais: intraverbal, ecoico, 
transcrição (cópia e ditado), textual, auto-
clítico, mando e tato. Para o entendimento 
da presente pesquisa, torna-se necessário 

apenas a definição dos operantes mando, 
tato, ecoico e intraverbal.

A variável controladora do mando é um re-
forçador específico. Ou seja, esse operante 
ocorre quando alguma variável motiva-
cional (e.g., privação) estabelece a função 
reforçadora momentânea de um estímulo 
específico a ser disponibilizado ao falan-
te pelo ouvinte (Córdova, Lage, & Ribeiro, 
2007). Por exemplo, a perda de líquido de-
corrente de uma caminhada de uma hora 
(i.e., variável motivacional) pode estabele-
cer momentaneamente a função reforça-
dora de líquidos, e.g., uma água de coco, e 
tornar provável a emissão do mando “me 
dê uma água de coco, por favor” diante de 
um vendedor de água de coco. A topografia 
do mando “me dê uma água de coco” espe-
cifica qual reforçador deverá ser produzido 
pelo comportamento do ouvinte. 

O tato, diferente do mando, é um operante 
verbal cuja topografia de respostas é con-
trolada por estímulos antecedentes não ver-
bais como, por exemplo, objetos, figuras, 
acontecimentos (Skinner, 1957/1978). O tato 
pode ser ilustrado pelo comportamento de 
uma criança que, diante da figura de um 
cão, diz “cachorro”, sendo apresentada a 
aprovação de um ouvinte como consequên-
cia. A aprovação é um exemplo de um re-
forçador generalizado, tipo de consequência 
responsável pela manutenção do tato e dos 
demais operantes verbais cuja topografia é 
controlada por estímulos antecedentes (e. 
g., ecoico, ditado, intraverbal etc.).

O comportamento ecoico consiste na imita-
ção vocalizada de um estímulo anteceden-
te também vocalizado de forma idêntica à 
apresentada. Como exemplo de ecoico, um 
motorista perdido poderia repetir a ins-
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trução “vire na terceira rua à direita, em 
seguida, vire à esquerda” após ouvir essa 
instrução de um frentista que o orientou 
como chegar a um endereço específico. Ao 
ecoar a instrução, o frentista teria condições 
de reforçar diferencialmente o ecoico com 
a vocalização “isso mesmo”. Os comporta-
mentos ecoicos possuem correspondência 
ponto a ponto com o estímulo que o an-
tecede (Catania, 1998/1999). A correspon-
dência ponto a ponto é definida por Skinner 
(1957/1978) como uma relação de contro-
le de cada unidade do estímulo sobre cada 
unidade da resposta. 

Já o comportamento intraverbal não pos-
sui correspondência ponto a ponto com o 
estímulo antecedente verbal. A relação es-
tabelecida entre estímulo verbal e respos-
ta  intraverbal é arbitrária e não formal, ou 
seja, certas respostas verbais são reforça-
das na presença de estímulos verbais es-
pecíficos como “book” diante de “livro” 
(um tipo de habilidade de tradução) ou “4” 
diante de “2 + 2”, por exemplo (Santos & 
Andery, 2007).

Independência funcional

Uma implicação da visão de Skinner sobre o 
comportamento verbal é a de independência 
funcional de operantes verbais e entre com-
portamentos de falante e de ouvinte (Me-
deiros & Bernardes, 2009). Segundo esse 
pressuposto, diferentes comportamen-
tos verbais (e.g., mandos e tatos), mesmo 
que possuam a mesma topografia (e.g., a 
emissão vocal de uma palavra ou frase), 
podem ser funcionalmente independentes 
entre si durante a aquisição (e.g., palavras). 
Uma mesma topografia da resposta verbal 
pode ter funções diferentes e o treino de um 
operante com dada topografia não resulta, 

necessariamente, na emissão não treinada 
de outro operante com a mesma topografia 
(Mousinho, Córdova, Lage, & Ribeiro, 2004; 
Skinner, 1957/1978). De acordo com Skin-
ner (1957/1978), ao se ensinar uma crian-
ça a emitir o mando “pão” com topografia 
vocal, não se pode supor que esta mesma 
criança passe a emitir tatos vocais com a 
mesma palavra sem treinamento especí-
fico. A noção de independência funcional 
diverge das teorias tradicionais de lingua-
gem, para as quais os repertórios verbais 
emergem de forma natural e sem a neces-
sidade de treinos específicos para a emis-
são de uma resposta de uma topografia em 
cada nova função (Córdova et al., 2007).

A independência funcional entre comporta-
mentos de falante e ouvinte também é es-
perada, de acordo com Skinner (1975/1978). 
Treinos de comportamentos de falantes 
(com determinadas topografias de repostas) 
não resultam, necessariamente, na emis-
são de comportamentos de ouvinte sob o 
controle discriminativo auditivo (e verbal). 
Treinos de comportamentos de ouvinte na 
presença desses mesmos estímulos verbais 
também não resultam, necessariamente, na 
emissão de comportamentos de falante (com 
topografia de respostas específicas). 

De acordo com Skinner (1957/1978), com-
portamentos de ouvinte não são necessaria-
mente verbais, uma vez que são operantes 
discriminados estabelecidos por reforça-
mento diferencial. Todavia, outros auto-
res (e.g., Devany, Hayes, & Nelson, 1996; 
Sidman, 1994) consideram que o compor-
tamento de ouvinte pode ser simbólico caso 
se observe a emergência de relações não 
treinadas entre palavras e objetos a partir 
do treino de seleção de objetos diante de 
palavras faladas ou escritas como mode-
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lo, de modo que os diferentes estímulos se 
mostrem intercambiáveis entre si. Já para 
Horne e Lowe (1996), o comportamento de 
ouvinte, quando adquirido nos primeiros 
contatos com a comunidade verbal, seria 
não verbal e, à medida que as crianças in-
teragissem com os cuidadores e aprendes-
sem comportamentos de ouvinte, ecoico e 
tato, um novo operante seria estabelecido 
descrito como naming ou nomeação. A no-
meação, como operante de ordem superior, 
fundiria comportamentos de ouvinte e fa-
lante, propiciando a emissão de comporta-
mentos não diretamente treinados ou pelo 
treino de apenas um operante (falante ou 
de ouvinte). O comportamento de ouvinte, 
quando a nomeação ocorre, portanto, se-
ria considerado, necessariamente, verbal. 

Estudos Empíricos Acerca da 
Independência e Dependência funcional

Diversas pesquisas vêm investigando em-
piricamente as predições teóricas discutidas 
por Skinner (1957/1978), ou seja, as variá-
veis que afetam a dependência funcional 
entre operantes verbais e entre comporta-
mentos de ouvinte e de falante (Germano 
& Medeiros, no prelo; Guess, 1969; Guess & 
Baer, 1973; Lamarre & Holland, 1985; Hall & 
Sundberg, 1987; Lee, 1981; Medeiros & Ber-
nardes, 2009; Medeiros, Germano, & Gon-
çalves, 2016; Nuzzolo-Gomez & Greer, 2004; 
Petursdottir & Hafliđadóttir, 2009; Viegas 
& Medeiros, 2019). 

Córdova et al. (2007) realizaram uma pes-
quisa na qual buscou-se investigar duas 
diferentes questões: se o treino de um ope-
rante verbal resultaria na emissão de outro 
operante verbal com a mesma topografia do 
anteriormente treinado, e se a direção de 
treino e teste afetaria o desempenho (e.g., 

treinar tato e testar mando ou treinar mando 
e testar tato). A pesquisa foi realizada com 
dez crianças típicas, não alfabetizadas e com 
idades entre 2,5 e 4 anos. Os participantes 
foram divididos em dois grupos. O Grupo 1 
realizou o treino do operante mando e foi 
testado o tato, depois fez-se o procedimento 
contrário (treino de tato e teste de mando) 
e, por fim, realizou-se um treino de mando 
invertido e um teste de tato invertido. Para 
o Grupo 2, foi realizado primeiro o treino de 
tato e o teste de mando, depois foi realiza-
do o contrário (treino de mando e teste de 
tato) e, em seguida, um treino de tato in-
vertido e teste de mando invertido. Foram 
utilizadas duas sílabas sem sentido (LET 
e ZUT) para designar, respectivamente, as 
posições relativas “direita” e “esquerda”. 
Os participantes deveriam, de acordo com 
a etapa do experimento, tatear em qual po-
sição um determinado objeto estava em re-
lação a outro, ou mandar que se colocasse 
um objeto em um determinado local em 
relação a outro objeto. Nos treinos e testes 
invertidos, as posições denotadas por LET 
e ZUT eram invertidas. 

Os resultados de Córdova et al. (2007) indi-
caram uma variabilidade na ocorrência de 
dependência e de independência funcional 
entre os operantes tato e mando. Foi obser-
vada, com resultados variados, uma maior 
incidência de dependência funcional ao se 
iniciar o treino por mandos (Grupo 1). Os 
resultados foram mais homogêneos para os 
participantes do Grupo 2, apontando para 
independência funcional, tanto nos testes 
de mando quanto de mando invertido, após 
treinos de tato e de tato invertido, respec-
tivamente. Vale destacar que os participan-
tes do Grupo 1 precisaram de mais blocos 
de treino do que o Grupo 2, o que poderia 
ajudar a explicar a diferença nos resulta-
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dos de quando se iniciaram os treinos por 
mandos ou por tatos nessa pesquisa. Cór-
dova et al. (2007) sugeriram que a quanti-
dade de treino deve ser uma variável a ser 
considerada ao se avaliar os desempenhos 
não treinados nos testes de dependência 
funcional. 

Viegas e Medeiros (2019) investigaram o 
efeito da quantidade de blocos de treino a 
que os participantes foram expostos sobre 
a emissão de comportamentos de falante 
não treinados (i.e., tato), a partir de trei-
nos de ouvinte em adultos, além de verificar 
o efeito de treinos sucessivos. Nos treinos 
de ouvinte, os participantes eram treina-
dos a montar um objeto inventado pelo ex-
perimentador com peças de Lego diante do 
nome inventado para o objeto apresenta-
do pelo experimentador. A cada objeto do 
experimento, foi designado um nome in-
ventado, que era trissílabo e sem encontros 
vocálicos ou consonantais. Nos testes de fa-
lante, o participante era solicitado a tatear 
cada um dos objetos apresentados. Os dez 
participantes foram divididos em dois gru-
pos, o Grupo Controle e o Grupo Acoplado. 
Os participantes do Grupo Controle eram 
submetidos aos testes de falante após atin-
girem 100% de acertos em um mesmo blo-
co de treino de ouvinte. Cada participante 
do Grupo Controle fazia par com um par-
ticipante do Grupo Acoplado, de modo que 
os participantes do Grupo Acoplado eram 
expostos a 50% a mais de blocos de trei-
no de ouvinte que o seu par do Grupo Con-
trole mesmo após atingirem o critério de 
100% de acertos. 

Os participantes foram expostos a cinco 
fases experimentais compostas por cinco 
diferentes conjuntos de palavras e objetos 
inventados. Em cada uma delas, treinava-

-se comportamento de ouvinte, testava-
-se o tato e, em seguida, treinava-se o tato. 
Cada fase continha um conjunto diferente 
de palavras e objetos inventados. Esse pro-
cedimento, denominado de treinos suces-
sivos (Córdova, 2009), visava verificar se o 
treino dos comportamentos de ouvinte e de 
falante (i.e., tato), com um ou mais con-
juntos de estímulos, favoreceria a emissão 
não treinada de comportamentos de falan-
te (i.e., tato) a partir do treino de ouvinte 
apenas com novos conjuntos de estímulos. 
No Grupo Acoplado, predominou dependên-
cia funcional, enquanto no Grupo Contro-
le ocorreu independência funcional entre 
os comportamentos de ouvinte e de falan-
te. Houve um aumento no desempenho ao 
longo das fases para o Grupo Acoplado, evi-
denciando o efeito dos treinos sucessivos. 
Tais resultados sugerem o efeito do tama-
nho dos treinos sucessivos na incidência de 
dependência funcional, uma vez que a me-
lhora nesses desempenhos foi maior para o 
Grupo Acoplado (Viegas & Medeiros, 2019). 

O estudo de Medeiros et al. (2016) investi-
gou, como Viegas e Medeiros (2019), a inde-
pendência funcional entre comportamentos 
de ouvinte e falante em universitários. O es-
tudo foi dividido em dois experimentos nos 
quais foram treinados e testados compor-
tamentos de ouvinte e de falante (mando). 
Os participantes de ambos os experimen-
tos foram divididos em Grupos Falante e 
Ouvinte. Nos Grupos Falante, era treinado 
comportamento de falante, testado com-
portamento de ouvinte e treinado compor-
tamento de ouvinte. No Grupo Ouvinte, o 
procedimento era iniciado pelo treino de 
ouvinte, seguido pelo teste de falante para, 
em seguida, ser efetuado o treino de com-
portamento de falante. Em cada fase, os 
participantes eram treinados e testados a 
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emitirem comportamentos de ouvinte e de 
falante para um conjunto diferente de pa-
lavras inventadas e de figuras que podiam 
ser conhecidas ou inventadas. Os dois ex-
perimentos diferiram quanto ao número de 
fases (i.e., três no primeiro experimento e 
seis no segundo). Em ambos experimentos, 
o Grupo Falante apresentou predominante-
mente dependência funcional entre mando 
e comportamento de ouvinte. Já no Grupo 
Ouvinte no Experimento 2, foi observado 
mais efeito de treinos sucessivos em rela-
ção ao primeiro experimento, ao se cons-
tatar que mais participantes apresentaram 
dependência funcional ao longo das fases. 

O estudo de Santos e Andery (2007) tam-
bém investigou a emissão de comporta-
mentos verbais não treinados em 11 adultos, 
especificamente a aquisição e a reversão 
de intraverbais quanto aos substantivos 
em Português e em Inglês. A despeito de 
Skinner (1957/1978) não tratar das rever-
sões de intraverbais e da dependência-in-
dependência funcional entre intraverbais, 
pode-se supor que os intraverbais seriam 
unidirecionais e funcionalmente indepen-
dentes (assim como os demais operantes 
verbais), de modo que não seria esperada a 
reversão de um intraverbal sem treino dire-
to. Da mesma maneira que a independência 
funcional entre comportamentos de falan-
te e ouvinte e entre operantes verbais (e.g., 
tato e mando) configura relações unidire-
cionais e independentes, pode-se deduzir 
que o mesmo se aplicaria aos comportamen-
tos intraverbais. Por exemplo, ao se trei-
nar o intraverbal vocal “pen” na presença 
da palavra “caneta” falada, não seria espe-
rada a emissão vocal da palavra “caneta” 
na presença da palavra “pen” ditada, sem 
treino direto. Logo, o treino de um intra-
verbal seria funcionalmente independen-

te da emissão de outro intraverbal na qual 
estímulos e produtos de respostas verbais 
têm as funções invertidas.

O estudo de Santos e Andery (2007) dividiu 
os participantes em dois grupos, sendo que 
a diferença entre os grupos era de que as 
palavras apresentadas em Português para 
um grupo foram apresentadas em Inglês 
para o outro, e vice-versa. O experimen-
to foi dividido em quatro fases, sendo que 
foram apresentadas 20 pares diferentes de 
palavras nas Fases 1 e 2 e dez pares nas Fa-
ses 3 e 4, totalizando 30 pares de palavras. 

As tentativas iniciavam quando o partici-
pante pressionava a barra de espaço e apa-
recia na tela do computador um estímulo 
escrito em um idioma, juntamente com uma 
caixa com 11 espaços na parte inferior da 
tela, onde o participante deveria escrever a 
palavra correspondente em outro idioma; 
caso aparecesse uma palavra em Português, 
ele deveria escrever a palavra em Inglês e 
vice-versa. O cursor se movimentava para 
o próximo espaço somente quando a letra 
fosse correta. O participante também pode-
ria utilizar a tecla TAB para a apresentação 
da próxima letra, ou poderia pressionar a 
tecla ENTER e obter a palavra toda; quan-
do solicitava a palavra toda, a tentativa era 
encerrada e registrada como incorreta. As 
tentativas eram encerradas caso o partici-
pante pressionasse a tecla ENTER, escre-
vesse cinco letras incorretas ou escrevesse 
corretamente com ou sem a ajuda da tecla 
TAB, sendo que o participante só poderia 
apertar a tecla TAB três vezes por palavra. 
O software oferecia consequências diferen-
ciais para as respostas dos participantes, 
com feedback para acertos e erros. Os cri-
térios de conclusão de cada fase foram um 
acerto mínimo de 75% para alguns partici-
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pantes, ou tempo para outros participantes, 
sendo esse de dez minutos nas Fases 3 e 4 
e 20 minutos nas Fases 1 e 2. As Fases 1 e 3 
eram de treino e as 2 e 4 de reversão. Nas 
fases de reversão de intraverbais, a palavra 
em um idioma, que foi digitada pelo parti-
cipante nas fases anteriores, exercia fun-
ção discriminativa verbal e o participante 
tinha que digitar a palavra no outro idio-
ma (intraverbal), o qual era anteriormente 
apresentado como antecedente verbal. Por 
exemplo, após o participante passar pelo 
treino que tinha que escrever PEN quando 
CANETA escrita era apresentada, o teste de 
reversão apresentaria PEN escrito e o par-
ticipante deveria escrever CANETA. 

Os resultados obtidos por Santos e Andery 
(2007) permitem inferir que todos os par-
ticipantes adquiriram o comportamento in-
traverbal treinado e aprenderam mais rápido 
quando tinham que escrever em Português, 
provavelmente por conta da maior familiari-
dade com a linguagem escrita em Português. 
Outra questão observada foi que houve pou-
quíssimos casos de reversão dos intraverbais; 
todavia, nas fases de reversão, os participan-
tes precisaram de menor quantidade de treino 
para atingir o critério. Uma análise dos erros 
permitiu verificar uma possível interferência 
das variáveis de controle relevantes quan-
to a outros operantes verbais que não eram 
alvo (a princípio), tais como a transcrição e o 
comportamento textual. Também parece que 
ocorreram erros que configuravam generali-
zações, na medida que a mesma resposta foi 
emitida na presença de estímulos que parti-
lhavam propriedades formais. 

Relações de Equivalência

Outro modelo conceitual da Análise do Com-
portamento que lida com fenômenos típicos 

da linguagem, e investiga o estabelecimen-
to de comportamento simbólico é o modelo 
das relações de equivalência, descrito por 
Sidman e Talby (1982) a partir de três pro-
priedades formais. Estímulos são conside-
rados equivalentes quando, dissimilares e 
arbitrariamente relacionados, são substi-
tuíveis no controle de um comportamento 
operante; logo, a palavra “carro” pode ser 
equivalente à palavra em Espanhol “coche”, 
caso possam ser intercambiadas entre si, 
mantendo a mesma função no controle de 
um comportamento (Albuquerque & Melo, 
2005). Nesse caso, poderia se afirmar que 
as palavras “carro” e “coche” pertence-
riam a uma mesma classe de equivalência. 

As pesquisas de relações de equivalência 
costumam utilizar condições experimen-
tais de treinos e testes de discriminações 
condicionais (Albuquerque & Melo, 1995). 
As discriminações condicionais entre estí-
mulos são usualmente treinadas pelo pro-
cedimento de “matching to sample” (MTS). 
O MTS consiste na apresentação de um es-
tímulo modelo que determina, com base na 
definição do experimentador, que um es-
tímulo exerça função discriminativa (S+), 
dentre um conjunto de estímulos de com-
paração, de modo que o reforço seja con-
tingente a seleção desse estímulo (S+); a 
seleção dos demais estímulos não são refor-
çadas (S-). Considere um exemplo: em um 
treino, a figura de um carro é apresentada 
como modelo e as palavras escritas CAR-
RO, MESA e CASA são apresentadas como 
estímulos de comparação. A figura do carro 
exerce controle condicional que estabelece-
rá a função de S+ de CARRO escrito e de S- 
das demais palavras escritas, de modo que 
apontar para a palavra CARRO condicio-
nalmente a figura do carro será reforçado. 
Os testes, que também utilizam o procedi-
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mento MTS, ocorrem após os treinos e bus-
cam verificar se relações condicionais não 
treinadas entre esses estímulos emergirão 
(Albuquerque & Melo, 2005).

O estudo de Sidman e Tailby (1982) propõe 
três propriedades que deveriam ser obser-
vadas em testes (feitos em extinção) para 
se constatar que os estímulos se tornaram 
equivalentes: a reflexividade, a simetria e 
a transitividade. A propriedade de reflexi-
vidade pode ser observada por uma relação 
de identidade entre os estímulos presen-
tes em um conjunto (ArA, BrB, CrC; onde 
“r” significa “possui relação com”). A pro-
priedade de simetria é observada a partir da 
emergência de uma relação simétrica à uma 
relação previamente treinada, ou seja, após 
do treino AB, observa-se a emergência de 
BA. Por fim, na transitividade, observa-se 
a emergência de uma nova relação após o 
treino de duas relações que partilham um 
dos estímulos, denominado, estímulo no-
dal (se ArB e ArC, então BrC, sendo que A 
é nódulo). 

Estudos Empíricos Acerca das Relações
de Equivalência

O estudo inicial de Sidman (1971) objetivou 
ensinar um adolescente com deficiência in-
telectual a ler com compreensão. Esse ado-
lescente não sabia ler oralmente, mas era 
capaz de nomear algumas figuras e empa-
relhar figuras (i.e., estímulo B) às palavras 
ditadas (i.e., estímulo A). Foram treinadas 
as relações condicionais entre as palavras 
ditadas (estímulos A) e as palavras escri-
tas (estímulos C). Após esse treino, foram 
aplicados testes das relações condicionais 
não diretamente ensinadas entre figuras e 
palavras escritas (BC, CB). O teste de no-
meação de palavras escritas (ou ler) tam-

bém foi realizado e consistiu em apresentar 
palavras escritas para que o participante as 
pronunciasse. Os resultados positivos nos 
testes BC e CB indicaram emergência de lei-
tura com compreensão. O estudo de Sidman 
(1971) concluiu que o estabelecimento das 
relações condicionais AB e AC propiciou a 
emergência de novas relações não treina-
das (BC e CB) e da nomeação de palavras 
escritas, isto é, estímulos C.  

O estudo de Sidman e Tailby (1982/2006) 
identificou as propriedades formais da equi-
valência de estímulos por meio de um ex-
perimento. A amostra foi composta por oito 
crianças com desenvolvimento típico e os 
estímulos utilizados foram divididos em 
quatro conjuntos (A, B, C e D). O conjunto 
A era composto por nomes ditados de le-
tras gregas, enquanto os conjuntos B, C e D 
eram compostos por letras gregas impres-
sas. O procedimento consistiu no ensino por 
MTS das relações condicionais AB, AC e DC 
e testes por MTS de relações condicionais 
derivadas CB, BC, AD, CD, BD e DB. Tam-
bém foi verificado se os participantes no-
meariam corretamente as letras gregas dos 
conjuntos B, C e D. Todos os participantes 
aprenderam as relações ensinadas, seis dos 
oito participantes mostraram 18 relações 
derivadas, e todos nomearam corretamen-
te as letras gregas dos conjuntos B, C e D.

Resultados de sucesso na maior parte dos 
testes das propriedades de equivalência 
como os reportados por Sidman e Talby 
(1982) foram replicados em diversos es-
tudos utilizando diferentes tipos de estímu-
los e realizados com diferentes populações 
(Albuquerque & Melo, 2005). O mesmo não 
foi observado nos estudos de independência 
funcional. Estudos de independência fun-
cional e de relações de equivalência testam 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 6      |       118

Efeito do treino de ouvinte e de intraverbal na reversão de intraverbais em adultos
Isabel Fonseca C. de Albuquerque, Carlos Augusto de Medeiros

em tarefas, na maior parte das vezes, dis-
tintas, a emissão de comportamentos não 
treinados. Nos estudos de independência, 
testa-se um operante verbal (mando, tato ou 
intraverbal revertido) ou um comportamen-
to de ouvinte não diretamente treinado a 
partir do treino de outros operantes verbais 
ou de comportamento de ouvinte com as 
mesmas palavras, enquanto que nos estu-
dos de equivalência, testam-se as proprie-
dades definidoras de equivalência e, muitas 
vezes, a nomeação dos estímulos envolvidos 
nas discriminações condicionais treinadas 
e testadas. Por mais que as tarefas difiram 
na maior parte dos estudos das duas tra-
dições de investigação do comportamento 
simbólico, a questão de por que desempe-
nhos nos testes dos estudos de equivalência 
são superiores aos de independência per-
manece e merece ser investigada. 

As diferenças nas tarefas entre os estudos 
de independência e de equivalência podem 
ser responsáveis pelas diferenças observa-
das quanto aos desempenhos nos testes. Os 
testes nos estudos de equivalência geral-
mente envolvem o responder baseado em 
seleção de estímulos, ao passo que os tes-
tes nos estudos de independência funcional 
envolvem predominantemente o responder 
baseado em topografia (Wraikat, Sundberg, 
& Michael, 1991). A restrição das alternati-
vas de escolha nos testes das propriedades 
de equivalência em MTS, de acordo com Hall 
e Chase (1991), podem favorecer a emissão 
do operante testado, o que não ocorre nos 
estudos cujo responder testado se dá por 
meio de emissão de topografia. A despei-
to dessa aparente vantagem procedimental 
dos estudos de equivalência, os desempe-
nhos nos testes de nomeação nesses estu-
dos são superiores aos obtidos nos testes 
de falante dos estudos de independência 

funcional. Os testes de nomeação dos es-
tudos equivalência se dão com a emissão 
de topografias de respostas vocais na pre-
sença de estímulos utilizados nas discri-
minações condicionais (Sidman & Tailby, 
1982/2006; Sidman, Kirk, & Willson-Mor-
ris, 1985; Sidman, Willson-Morris, & Kirk, 
1986), em outras palavras, se constituem 
em tarefas similares às dos testes nos es-
tudos de independência funcional.

Os testes de nomeação em estudos de equi-
valência ocorrem após treinos e testes de, 
pelo menos, duas discriminações condicio-
nais, ao passo que, os testes nos estudos 
de independência funcional ocorrem após 
o treino de apenas um operante verbal ou 
apenas do comportamento de ouvinte. As 
diversas discriminações condicionais nos 
estudos de equivalência, de acordo Hall e 
Chase (1991), poderiam ser descritas pe-
los conceitos de operantes verbais descritos 
por Skinner. Em estudos como os Sidman 
e Tailby (1982), Sidman et al. (1985) e Sid-
man et al. (1986), por exemplo, a nomeação 
foi testada após treinos e testes de relações 
de equivalência. Com exceção do estudo de 
Sidman (1986), os desempenhos nos testes 
de nomeação nesses estudos de equivalên-
cia foram superiores aos testes de compor-
tamento de falante após treinos de ouvinte 
nos estudos que investigaram independên-
cia funcional (e.g., Germano & Medeiros, 
no prelo; Lee, 1981; Medeiros et al., 2016; 
Santos & Andery, 2007; Viegas & Medei-
ros, 2019).

Nos estudos de Nuzzolo-Gomez e Greer 
(2004), Greer, Stolfi, Chavez-Brown e Ri-
vera-Valdes (2005) e Fiorile e Greer (2007), 
a emissão não treinada de um operante nos 
testes (i.e., tato ou mando – Nuzzolo-Go-
mez & Greer, 2004; tato – Fiorile & Greer, 
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2007; ouvinte – Greer et al., 2005) não foi 
observada após o treino de outro operante 
quanto a um primeiro conjunto de estímu-
los (i.e., mando ou tato – Nuzzolo-Gomez 
& Greer, 2004; comportamento de ouvin-
te – Fiorile & Greer, 2007; tato – Greer et 
al., 2005), apontando para independência 
funcional. Após a aplicação dos Treinos por 
Múltiplos Exemplares (MEI) a um segun-
do conjunto de estímulos, passa a ser ob-
servada dependência funcional nos retestes 
com o primeiro conjunto de estímulos e com 
outros conjuntos com os quais se treinou 
apenas um dos operantes. O MEI consiste 
em um treino complexo em que são ensi-
nadas relações verbais e de comportamento 
de ouvinte com múltiplos exemplares em 
rotação, ou seja, as diferentes relações ver-
bais são treinadas alternando-se as tentati-
vas do treino (Fiorile & Greer, 2007). O MEI 
possibilitaria o desenvolvimento do reper-
tório de nomeação (Fiorile & Greer, 2007; 
Greer et al., 2005; Nuzzolo-Gomez & Greer, 
2004). A nomeação, segundo Horne e Lowe 
(1996), seria um pré-requisito para emis-
são dos comportamentos não treinados nos 
testes das propriedades de equivalência e 
nos testes dos estudos de independência 
funcional. 

Portanto, as diferenças nos resultados de 
estudos de equivalência em relação à inde-
pendência funcional e MEI, sugerem que, 
se mais relações entre os estímulos ou mais 
operantes verbais que partilhem estímulos 
ou topografias de respostas forem treina-
das, maior será a probabilidade de emis-
são de comportamentos não treinados seja 
nos testes de equivalência, seja nos de de-
pendência funcional. Daí surge a questão 
empírica: se estudos em independência fun-
cional fossem treinados mais de um ope-
rante com as mesmas palavras, além do 

comportamento ecoico, ocorreria uma in-
cidência maior de dependência funcional 
nos testes de um operante não treinado? 

Com o objetivo de verificar essa possibi-
lidade, a presente pesquisa comparou os 
desempenhos nos testes de reversão de in-
traverbais de adultos após serem expostos a 
dois tipos de treino, a) apenas o treino in-
traverbal e b) o treino de ouvinte combi-
nado com intraverbais.

Método

Participantes

Participaram da pesquisa três indivíduos 
com curso superior completo ou incom-
pleto, de ambos os sexos e que possuíam 
idades entre 23 e 25 anos. A participação se 
deu de forma voluntária. Todos os partici-
pantes receberam duas cópias do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e assi-
naram, concordando em participar. O pro-
jeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição propo-
nente (CAAE: 80586417.3.0000.0023).

Local

A pesquisa foi realizada em dois dias, com 
uma semana de intervalo entre eles, em lo-
cais variados, a partir da conveniência de 
agendamento com os participantes. Esses 
locais de coleta tinham uma mesa e duas 
cadeiras, eram reservados e livres de inter-
rupções durante as sessões.

Materiais e Instrumentos

Foram utilizados os seguintes materiais 
para a coleta de dados: caneta esferográfica, 
pincéis para quadro branco, quadro bran-
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co (12 x16), apagador para quadro branco 
e, 20 cartões impressos em preto e bran-
co contendo desenhos referentes às pala-
vras utilizadas no presente experimento. 
Foi usado também um protocolo de regis-
tro elaborado pelos pesquisadores no qual 
foram registradas as respostas dadas pelo 
participante.

Estímulos

Foram utilizados como estímulos pala-
vras inventadas, palavras em Português 
e figuras de objetos conhecidos. O Con-
junto A consistia de 20 palavras inventa-
das apresentadas de forma oral (Estímulos 
A, de A1 a A20): Litupo, Grufale, Zeutica, 
Ruvapo, Latuli, Falbuci, Derrato, Idabo-
li, Solizu, Tedroca, Siudepo, Mevipa, Su-
dera, Bumeica, Garmute, Tucaide, Xirubo, 
Pamota, Efubeu, Moditu. O conjunto B in-
cluiu palavras escritas em Português em 
um quadro branco em letra de forma cor-
respondentes às inventadas (Estímulos B, 
de B1 a B20): Relógio, Chinelo, Televisão, 
Telefone, Boné, Sapo, Lupa, Óculos, Pei-
xe, Alicate, Livro, Tesoura, Gato, Abóbora, 
Lápis, Travesseiro, Lixeira, Carro, Bana-
na. O conjunto C envolveu 20 figuras (Es-
tímulos C, de C1 a C20) correspondentes 
aos substantivos das palavras em Portu-
guês, em preto e branco, e medindo apro-
ximadamente 4 x 4 cm. 

Delineamento

O delineamento utilizado foi o de sujeito 
único. A variável dependente foi o desem-
penho nos testes de reversão do intraver-
bal com todos os estímulos (A1 à 20 e B1 à 
B20). A manipulação da variável indepen-
dente se deu pela comparação dos efeitos do 
treino intraverbal repetido com 10 pares de 

palavras (palavra inventada – palavra em 
português) versus o treino intraverbal e de 
comportamento de ouvinte com outros 10 
pares de palavras e 10 figuras correspon-
dentes. Tal manipulação foi implementada 
com o uso de duas condições: Grupo 1, com 
as palavras 1 à 10, que envolveram apenas 
o treino intraverbal AB (palavra inventa-
da ditada [A] e emissão de palavra escri-
ta [B]); e Grupo 2, com as palavras 11 à 20, 
que participaram do treino intraverbal AB 
e de ouvinte (palavra inventada ditada [A]- 
figura [C]).  

Procedimento

As sessões foram conduzidas em dois dias. 
No primeiro dia, foram realizados os se-
guintes procedimentos com todas as pa-
lavras: Treino ecoico; Treino AB (1 a 20); 
e Teste de reversão intraverbal BA (1 a 
20). No segundo dia do experimento foi 
realizado o treino AB (1 a 10); treino AC 
(11 à 20) e teste de reversão intraverbal 
BA (1 a 20). 

1º Dia de Aplicação

Descrição geral

No primeiro dia de realização da pesquisa, 
foram entregues as duas vias do TCLE ao 
participante para que lesse e, caso concor-
dasse participar do estudo, assinasse am-
bas as vias. Após o consentimento ser dado, 
o pesquisador deu, vocalmente, a seguinte 
instrução: “Serão solicitadas a você algu-
mas tarefas, durante as quais serão ensi-
nadas algumas relações, a cada etapa, eu 
vou lhe dizendo o que quero que você faça. 
Ok? Alguma dúvida?” Assim que qualquer 
possível dúvida foi esclarecida, iniciou-se 
o treino ecoico.
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Treino ecoico

Nesse treino, as 20 palavras inventadas do 
presente experimento tiveram sua pronún-
cia ensinada aos participantes, sendo que as 
vocalizações dessas palavras foram embasa-
das nos fonemas do Português Brasileiro. O 
treino ecoico foi realizado para garantir que 
a topografia vocal emitida pelos participan-
tes apresentasse correspondência pontual 
com a palavra inventada ditada que prece-
deu. Esse treino permitiu controlar possí-
veis variáveis intervenientes, de modo que 
os erros nos testes não fossem atribuídos 
às dificuldades no estabelecimento da to-
pografia vocal requerida.

O treino ecoico iniciou com o pesquisador 
dando a seguinte instrução ao participan-
te: “Eu direi uma palavra e você deverá re-
peti-la exatamente como eu a pronunciei, 
Ok?”. O pesquisador falou então as pala-
vras do experimento, uma por vez, até que 
o participante as pronunciasse corretamen-
te. Caso o participante falasse corretamen-
te, o pesquisador fazia comentários como: 
“muito bom!”, “correto!” ou “Isso mes-
mo!”. Se o participante tivesse falado in-
corretamente, o procedimento corretivo era 
aplicado, no qual pesquisador dizia ao par-
ticipante: “incorreto, vou repetir a palavra 
e você a repetirá, ok?”, repetindo a palavra 
em seguida. Esse procedimento de repetir 
a palavra, caso tenha sido pronunciada in-
corretamente, foi utilizado por até três ve-
zes, passando-se para a próxima palavra, 
mesmo que a resposta correta não tivesse 
sido emitida.

Para que o participante passasse para a pró-
xima etapa do experimento, ele teria que 
acertar um bloco de 20 tentativas (cada pa-
lavra apareceu uma vez no bloco), sem pro-

cedimento corretivo, em até cinco blocos 
para atingir esse critério. As palavras foram 
organizadas randomicamente de um blo-
co para o outro, buscando evitar que a or-
dem de apresentação delas influenciasse no 
comportamento do participante. Caso não 
tivesse atingido o critério estabelecido em 
cinco blocos, era agradecida a participação 
e ele era dispensado do estudo.

Treino do Intraverbal AB

Nesse treino, o pesquisador apresentou a 
seguinte instrução ao participante: “Eu di-
rei uma palavra e você terá até 10 segun-
dos para escrever a correspondente a ela 
em Português no quadro”. Foi então dita-
da a palavra inventada pelo pesquisador e 
foi solicitado que o participante escreves-
se a correspondente experimentalmente no 
quadro branco. Por exemplo: o pesquisador 
falava “Litupo” (A1) e o participante deve-
ria manuscrever no quadro a palavra escri-
ta RELÓGIO (B1). 

Caso a resposta tenha sido correta, era dito 
ao participante variações da seguinte frase: 
“resposta correta!” e “Muito bem!”. Caso 
a resposta tenha sido incorreta, era dito ao 
participante: “resposta incorreta, a resposta 
correta é...” e era escrito pelo pesquisador 
a palavra; em seguida, o pesquisador apa-
gava a palavra escrita no quadro e repetia 
a tentativa. Mesmo após o procedimento 
corretivo, somente a primeira resposta do 
participante era registrada. O procedimen-
to corretivo foi repetido por até três vezes 
para cada tentativa; se o participante não 
tivesse emitido a resposta correta, passa-
va para a palavra seguinte. 

No treino intraverbal AB, o participante teria 
até dez blocos de 20 tentativas para atingir 
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o critério, sendo que cada palavra apareceu 
uma vez por bloco. A ordem de apresenta-
ção dessas palavras foi randomizada entre 
os blocos, evitando assim que o comporta-
mento ficasse sob o controle da ordem de 
apresentação das palavras. O critério para 
que passasse para a fase seguinte do expe-
rimento foi o de, no mínimo, 80% de acer-
to em um bloco. Caso o participante não 
atingisse o critério em até dez blocos, era 
agradecida a participação na pesquisa e os 
dados eram descartados.

Teste de reversão intraverbal BA

Terminado o treino intraverbal AB, foi rea-
lizado um teste de reversão intraverbal BA. 
Para esse teste, houve apenas um bloco de 
20 tentativas e cada palavra apareceu uma 
vez. Foi dada a seguinte instrução nesse 
teste: “eu escreverei uma palavra em Por-
tuguês e você deverá dizer, em até 10 se-
gundos, a correspondente a ela na língua 
que você acabou de aprender na etapa an-
terior”. Foi então escrita a palavra em Por-
tuguês no quadro branco pelo pesquisador 
e foi solicitado que o participante disses-
se a palavra inventada correspondente. Por 
exemplo: quando o pesquisador apresentas-
se a palavra impressa RELÓGIO (B1), o par-
ticipante deveria dizer “Litupo”, de modo 
que essa resposta vocal produzisse a pala-
vra inventada correspondente (A1) e que foi 
arbitrariamente relacionada no treino in-
traverbal AB.

A tentativa era finalizada e passava para a 
seguinte assim que o participante emitis-
se uma resposta vocal, ou seja, emitisse a 
palavra inventada de modo oral na presen-
ça da palavra em português escrita. Outra 
possibilidade de finalização de uma tenta-
tiva era quando o participante não tivesse 

emitido uma resposta em até 10 segundos. 
O teste foi realizado em extinção, ou seja, 
não houve consequências programadas por 
parte do pesquisador.

2º Dia de Aplicação

No segundo dia, foi programado dois treinos 
e as palavras inventadas do estudo foram 
distribuídas em dois grupos. Cada bloco de 
treino continha as 20 palavras inventadas. 
Os blocos de treino do Grupo 1 de palavras 
empregaram as 10 primeiras palavras (1 a 
10) e repetiram o treino intraverbal AB (ape-
nas); o pesquisador apresentou as mesmas 
instruções do treino anterior desse intra-
verbal realizado no primeiro dia. Os blocos 
de treino do Grupo 2 de palavras envolve-
ram as demais palavras inventadas (11 a 20) 
e incluíram treino de ouvinte (AC). Assim 
como o treino anterior, o participante teria 
até 10 blocos com 20 tentativas cada para 
atingir o critério de 80% de acertos. 

Treino AC

Para as palavras do Grupo 2 (A11-A20), o 
pesquisador disse: “eu falarei uma pala-
vra e você deverá escolher, em até 10 se-
gundos, a figura correspondente ao que eu 
disse”.  O pesquisador ditava as palavras 
inventadas e solicitava que o participan-
te escolhesse, dentre as 20 figuras (sendo 
todas referentes às palavras utilizadas na 
pesquisa), a correspondente à palavra di-
tada. Por exemplo: em uma típica tarefa 
de emparelhamento de acordo com o mo-
delo, o pesquisador ditava “Litupo” (A1) 
e o participante deveria selecionar, dentre 
as opções disponíveis, a figura do relógio 
(C1). Caso a resposta tenha sido correta e 
dentro de 10s, eram apresentadas variações 
das seguintes frases: “resposta correta!” e 
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“Muito bem!”. Caso a resposta tenha sido 
incorreta ou tenha demorado mais que 10 
segundos, era dito ao participante: “res-
posta incorreta, a resposta correta é...” e 
então o pesquisador apontava para a figu-
ra correspondente e em seguida, embara-
lhava as figuras e repetia a tentativa. Para 
ambas as relações, foram utilizadas até três 
tentativas com procedimento corretivo por 
figura selecionada incorretamente, assim 
como no treino anterior, utilizando-se dos 
mesmos critérios para se passar de tenta-
tiva e para se finalizar o treino.

Após o término do treino, foi realizado no-
vamente um Teste de reversão intraverbal 
BA, sendo que as palavras foram apresenta-
das em uma ordem diferente do teste ante-
rior com o intuito de que o comportamento 
não ficasse sob o controle da ordem de apre-
sentação das palavras. A aplicação do teste 
foi de forma idêntica à realizada anterior-
mente em um bloco de 20 tentativas e em 
extinção.

Procedimento de Análise de Dados

Foram contabilizados o número de blocos 
necessários em cada treino para se atingir o 
critério, e a porcentagem de acertos obtida 
em cada bloco de treino e nos testes. Os de-
sempenhos nos testes, em porcentagem de 
acertos, foram comparados em função das 
condições do delineamento: as que partici-
param do treino intraverbal AB (1-10) nas 
duas aplicações, e as que participaram dos 
treinos intraverbal AB (na primeira aplica-
ção para todas palavras, 11-20) e de ouvin-
te AC no segundo dia de aplicação (11-20). 

A porcentagem de acertos nos testes, le-
vando-se em consideração a emissão da 
palavra como um todo, pode ser uma me-

dida pouco sensível e não permitir iden-
tificar os efeitos da VI. Uma medida mais 
sensível é a baseada na porcentagem de bi-
gramas corretos. Segundo Anastácio-Pes-
san, Almeida-Verdu, Bevilacqua e de Souza 
(2015), bigramas consistem na sequência de 
dois fonemas seguidos, levando-se em con-
ta os silêncios antes e após a palavra emiti-
da oralmente. Por exemplo: os bigramas da 
palavra SUDERA na presente pesquisa pos-
suem, ao todo, sete bigramas (-s/su/ud/de/
er/ra/a-); o hífen representa, nesse caso, os 
silêncios antes e após o fonema inicial e fi-
nal. Com a análise de bigramas, é possível 
avaliar porcentagens de acertos e erros de 
modo mais detalhado, e obter vantagens em 
relação a análise de acertos totais, em que a 
emissão da palavra, como um todo, deve ser 
pontuada como acerto ou erro. Considere o 
exemplo da palavra SUDERA: na análise de 
acertos totais, a emissão de “sutera” pelo 
participante seria pontuada como erro ab-
soluto (0 acertos), enquanto na análise por 
bigramas seriam registrados acertos em cin-
co dos sete bigramas da palavra (/-s/, /su/, 
/er/, /ra, /a-/, com erros apenas nos bigra-
mas /ud/ e /de/).

Resultados

A Tabela 1 mostra as porcentagens de acer-
tos obtidas pelos participantes nos blocos 
de treino. Observa-se que, no Treino Ecoi-
co, os três participantes atingiram o crité-
rio de 100% de acerto no primeiro bloco de 
tentativas. Também pode-se observar que 
o número de blocos necessários para atin-
gir o critério de treinos foi menor para os 
participantes no segundo dia de aplicação, 
sendo de dois blocos para todos os parti-
cipantes. Na Tabela 1, também é possível 
observar que, no primeiro dia de aplica-
ção, o participante que mais utilizou blo-
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cos para atingir o critério foi o P3 (oito) e 
o que menos precisou de blocos de tentati-
vas de treino para atingir o critério de ex-
posição ao teste foi o P2 (cinco). 

Na Figura 1, apresenta-se a porcentagem 
de acertos que cada participante obteve em 
cada teste para cada grupo de palavras nos 

dois dias de aplicação da pesquisa. Com ex-
ceção do P2 no Grupo 1 de palavras, hou-
ve um aumento na porcentagem acertos do 
primeiro dia de aplicação para o segundo 
dia, no Grupo 1 de palavras.

Também é possível observar que a porcen-
tagem de acertos foi maior para os parti-
cipantes P1 e P3 no Grupo 1 de palavras, 
sendo, respectivamente, 50% e 60% no se-
gundo teste. Já para P2, a porcentagem de 
acertos foi maior para o Grupo 2 de pala-
vras, sendo de 30% no segundo teste. Po-
rém, o aumento na percentagem de acertos 
dos participantes P2 e P3 foi maior para o 
Grupo 2, enquanto que o aumento na por-
centagem de acerto para P1 foi maior com 
as palavras do Grupo 1.

Na Tabela 2, apresenta-se, com base na 
quantidade de bigramas corretos, a média 
da porcentagem de acertos, desvio padrão 
e média da diferença entre o desempenho 
de cada participante no primeiro e no se-
gundo testes, para cada palavra. É possí-

Bloco Treino Ecoico Treino Intra-
verbal AB

Treino Intra-
verbal AB e de 

ouvinte AC
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

1 100 100 100 0 0 0 70 60 55
2 25 15 10 85 80 95
3 30 40 15
4 55 70 25
5 60 85 70
6 95 55
7 70
8 95

Tabela 1

Porcentagem de acertos obtida nos treinos por cada participan-
te em cada bloco utilizado pelos mesmos para atingirem os cri-
térios de submissão aos testes.

5 60 85 70 

6 95 55 

7 70 

8 95 
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Figura 1. Porcentagem de acertos de cada participante obtida nos testes da reversão 

intraverbal BA, nos dois diferentes dias de aplicação da pesquisa, quanto aos dois gru-

pos de palavras.

vel observar na Tabela 
2 que, em algumas pa-
lavras, todos os parti-
cipantes tiveram níveis 
de acertos semelhan-
tes - como Derrato, 
Solizu e Moditu – e as 
médias das porcenta-
gem de acertos foram 
maiores, e outras que 
obtiveram uma menor 
porcentagem de acer-
to, tais como Ruvapo, 
Mevipa e Siudepo.

Na Figura 2, estão mos-
trados os dados re-
ferentes a média da 
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porcentagem de bigramas corretos por par-
ticipante, em cada teste para os dois grupos 
de palavras. Verifica-se que, para o Grupo 1 
de palavras, houve uma redução na porcen-
tagem média de acertos para P3 de 25,7% 
do 1º para o 2º teste. Para P2, a redução do 
primeiro para o segundo teste foi de apenas 
1%. Já para P1, houve um aumento de apro-
ximadamente 30% do dia 1 para o dia 2 de 
aplicação. Para o Grupo 2 de palavras, obser-
va-se um aumento na porcentagem de bi-
gramas corretos de aproximadamente 20% 
para P1 e P2, ao passo que, para P3, houve 
uma diminuição de 8%, aproximadamente.

Discussão

O objetivo da presente pesquisa foi verifi-
car se treinos de dois operantes (intraverbal 
[AB] e de comportamento de ouvinte [AC]), 
envolvendo o mesmo conjunto de dez pala-
vras inventadas, poderia favorecer a emissão 
de um operante verbal não treinado (rever-
são do intraverbal AB, ou seja, BA); tam-
bém foi observado se esse operante BA não 
treinado poderia ser obtido com sucessivas 
exposições ao treino de um único operan-
te (intraverbal – AB) para as demais pa-

Grupo de 
Palavras Palavra

Média 
Total de 
Acertos

Desvio 
Padrão

Média da 
diferença do 
1º para o 2º 

teste

Grupo 1 

Ruvapo 17% 37% -100%

Sudera 19% 16% 28%

Idaboli 46% 31% 75%

Litupo 50% 41% 15%

Zeutica 50% 20% 0%

Grufale 55% 25% 43%

Falbuci 60% 15% -43%

Tedroca 62% 37% 171%

Derrato 93% 16% 43%

Solizu 100% 0% 0%

Grupo 2 

Siudepo 23% 29% -38%

Mevipa 24% 37% 58%

Bumeica 38% 35% -100%

Efubeu 52% 35% 171%

Xirubo 52% 36% 115%

Latuli 62% 27% 57%

Pamota 67% 24% 0%

Garmute 69% 23% 100%

Tucaide 71% 21% 75%

Moditu 83% 27% 43%

Tabela 2

Média de porcentagem de acertos de todos os participan-

tes, desvio padrão e média da diferença entre o desempe-

nho dos participantes no primeiro e no segundo teste para 

cada palavra por Grupo de Palavras.

Garmute 69% 23% 100% 

Tucaide 71% 21% 75% 

Moditu 83% 27% 43% 

  

 Na Figura 2, estão mostrados os dados referentes a média da porcentagem de 

bigramas corretos por participante, em cada teste para os dois grupos de palavras. 

Verifica-se que, para o Grupo 1 de palavras, houve uma redução na porcentagem média 

de acertos para P3 de 25,7% do 1º para o 2º teste. Para P2, a redução do primeiro para o 

segundo teste foi de apenas 1%. Já para P1, houve um aumento de aproximadamente 

30% do dia 1 para o dia 2 de aplicação. Para o Grupo 2 de palavras, observa-se um 

aumento na porcentagem de bigramas corretos de aproximadamente 20% para P1 e P2, 

ao passo que, para P3, houve uma diminuição de 8%, aproximadamente. 
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pante em cada teste de reversão intraverbal BA realizado para os dois gru-

pos de palavras nos dois dias de aplicação.

lavras inventadas. Os resultados 
do presente estudo corroboram 
os achados de Germano e Me-
deiros (no prelo), Medeiros et al. 
(2016), Viegas e Medeiros (2019) 
e Santos e Andery (2007) de que 
ocorre a independência funcio-
nal para todos os participantes 
quando considerada a pronún-
cia completa da palavra nos tes-
tes de reversão intraverbal. 

Para Santos e Andery (2007), o 
fracasso no teste de reversão po-
deria sugerir independência fun-
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cional quanto ao mesmo operante, no caso, 
o intraverbal.  A unidirecionalidade do in-
traverbal sugere que um estímulo verbal 
que controla uma resposta intraverbal não 
pode assumir a função de uma topografia 
de resposta, ao mesmo tempo que uma to-
pografia de resposta intraverbal não pode 
assumir a função de estímulo discrimina-
tivo para o intraverbal invertido sem trei-
no direto. A independência funcional entre 
intraverbais é demonstrada quando o estí-
mulo e a resposta intraverbal estabelecem 
relações unidirecionais na contingência, de 
modo que o produto da resposta verbal não 
exercerá diretamente a função discrimina-
tiva na reversão intraverbal, ao menos que 
seja diretamente ensinado.  

Ao se considerar as porcentagens de acer-
tos por bigramas, foi possível observar que 
P3 apresentou dependência funcional, para 
o Grupo 1 de palavras, entre o intraverbal 
treinado e a reversão intraverbal. Todavia, 
P1 e P2 apresentaram independência funcio-
nal, mesmo quando considerado os bigra-
mas. Esses resultados, juntamente com os 
de Germano e Medeiro (no  prelo), Medei-
ros et al. (2016), Viegas e Medeiros (2019) 
e Santos e Andery (2007), se contrapõem 
ao que seria esperado, ou seja, que indiví-
duos adultos com desenvolvimento típico 
inseridos em uma comunidade verbal pos-
suíram uma maior chance de apresentar de-
pendência funcional, mais especificamente, 
de reverter intraverbais sem treino direto 
(Skinner, 1957/1978).

Quanto à possível diferença, considerando 
acertos totais entre os grupos de palavras, 
é possível observar na Figura 1 que o de-
sempenho foi melhor quanto à porcenta-
gem de acertos para o Grupo 1 de palavras 
para dois participantes (P1 e P3). Entretan-

to, quando se observa o aumento de acertos 
entre o primeiro e o segundo testes, obser-
va-se que este foi maior para o Grupo 2 de 
palavras para P2 e P3. Quando analisadas as 
porcentagens de acertos por bigramas, no 
primeiro e segundo teste de reversão intra-
verbal BA, houve uma percentagem baixa 
de acerto para dois participantes (P2 e P3) 
no Grupo 1 de palavras; ao passo que houve 
uma melhora no desempenho para P1 e P2 
para o Grupo 2 de palavras. Ainda que não 
tenham sido similares para todos os parti-
cipantes, os resultados permitem sugerir, 
provavelmente, que os treinos de mais de 
um operante podem favorecer o aumento 
da porcentagem de acertos nos testes de re-
versão de intraverbais. Novos estudos em-
píricos poderão investigar as condições sob 
as quais ocorrem a dependência funcional 
e a emergência da reversão intraverbal, por 
meio do arranjo de diferentes contingên-
cias, que podem ser realizados por proce-
dimentos tipicamente adotados na linha de 
pesquisa em comportamento verbal (Cór-
dova et al., 2007; Córdova, 2008; Hall & 
Sundberg, 1987; Lamarre & Holand, 1985; 
Lee, 1981; Medeiros et al., 2016; Viegas & 
Medeiros, 2019) quanto pelos empregados 
na área de pesquisa em equivalência (Sid-
man, 1971; Sidman et al., 1985; Sidman et 
al., 1986). Alguns estudos já têm investiga-
do condições que favorecem a reversão de 
intraverbais como os de Polson, Grabavac 
e Parsons (1997), Santos e Andery (2007) 
e Natividade (2014), enquanto outros tem 
investigado o efeito do MEI na emissão de 
comportamentos simbólicos não treinados 
(Nuzzolo-Gomes & Gree, 2004; Fiorile & 
2007; Greer et al., 2005). 

Outra questão que pode ser observada foi 
que o participante que obteve a maior por-
centagem de acertos, tanto por acertos totais 
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quanto bigramas, foi o P3. Um dos fatores 
que poderia explicar esse dado é que ele 
foi o participante que mais demandou ex-
posições aos blocos de treinos na primeira 
aplicação e, consequentemente mais trei-
no de todas as palavras. Essa relação entre 
quantidade de treino e maior porcentagem 
de acertos nos comportamentos não trei-
nados foi encontrada em outras pesquisas 
como Córdova et al. (2007) e Viegas e Me-
deiros (2019). Não há clareza de como a 
maior quantidade de treino favorece o de-
sempenho, de modo que novos estudos são 
necessários para investigar empiricamen-
te essa questão. 

Aparentemente, as palavras utilizadas na 
presente pesquisa apresentaram níveis de 
dificuldade diferentes para serem aprendi-
das, sendo algumas mais fáceis - tais como 
Derrato, Solizu e Moditu - e outras mais 
difíceis como Ruvapo, Mevipa e Siudepo. 
É possível que as palavras que foram mais 
fáceis para os participantes tenham alguma 
proximidade com alguma palavra da lín-
gua portuguesa, seja ortográfica ou fonéti-
ca, facilitando o estabelecimento de relações 
com as palavras treinadas. Por exemplo: a 
palavra Derrato pode ser considerada se-
melhante a palavra Rato, a palavra Solizu 
assemelha-se com as palavras Sorriso e a 
palavra Moditu com a palavra Moda. O efeito 
de familiaridade é muito bem reportado em 
pesquisas em psicologia cognitiva, de acor-
do com o qual palavras que são utilizadas 
mais frequentemente numa língua são mais 
facilmente recuperadas em tarefas de recu-
peração livre do que palavras pouco fami-
liares, conforme demonstrado nos estudos 
de Hall (1954) e Bousfield e Cohen (1955). 
Hipoteticamente, portanto, é possível su-
por que as palavras inventadas no presente 
experimento que assemelham mais às pa-

lavras existentes, herdariam a frequência 
com as quais as palavras existentes ocor-
rem no português, ao passo que as palavra 
inventadas que não se assemelham às pala-
vras existentes seriam equivalentes a pala-
vras com frequência igual a zero na língua 
portuguesa. Em replicações desse estudo, 
recomenda-se, portanto, balancear a dis-
tribuição das palavras para que o núme-
ro de palavras inventadas parecidas com 
palavras existentes seja o mesmo nos dois 
grupos de palavras. Diferenças quanto ao 
desempenho dos participantes em relação 
às palavras específicas foram observadas 
e indicam que, embora algumas palavras 
possam ser mais fáceis para a maior parte 
das pessoas, há variações individuais que 
devem ser levadas em consideração em es-
tudos com delineamento de sujeito único. 
Uma estratégia para resolver essa questão 
metodológica seria a realização de pré-tes-
tes para identificar o nível de dificuldade 
das palavras para cada participante (linha 
de base) nos futuros estudos. 

Novas estudos poderão refinar o controle 
experimental e de registro dos dados, por 
meio de registro digital do áudio das res-
postas dos participantes e análise de con-
cordância por observadores independentes. 
Os critérios dos treinos também poderiam 
ser mais rigorosos, o que poderia implicar 
em mais quantidade de treino e provavel-
mente uma dependência funcional, confor-
me sugerido por Viegas e Medeiros (2019).
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Efeito da probabilidade de 
reforçamento de relatos acurados na 
correspondência verbal em um jogo 
de cartas*

Effect of the reinforcement probability of 
accurate reports on verbal correspondence 
in a card game

Resumo
  
O presente estudo teve o objetivo de verificar 

o efeito da probabilidade de reforçamento de 

relatos acurados sobre a correspondência verbal 

em um jogo de cartas no qual distorcer o relato 

é vantajoso. Os participantes do estudo foram 

10 crianças com idades entre oito e 10 anos. Os 

participantes jogaram 10 partidas nas quais tive-

ram as pilhas de cartas que recebiam para jogar 

manipuladas em cinco condições experimentais 

nas quais jogaram partidas em igualdade e de-

sigualdade de condições, com cartas de valores 

altos, baixos e com baralho completo. Como es-

perado, a maioria dos participantes apresentou 

maior frequência de relatos distorcidos quando 

tinham cartas de menor valor, principalmente 

nas condições de desigualdade. Os participantes 

jogaram de modo similar ao seu oponente, o 

que sugere o efeito do modo como o oponente 

joga sobre a correspondência verbal no jogo de 

cartas, ainda que essa não tenha sido uma va-

riável manipulada diretamente.
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Correspondência verbal, probabilidade de reforçamento, 
jogo de cartas, crianças. 

Abstract

This study aimed to verify the effect of the prob-

ability of reinforcement of accurate reports on 

verbal correspondence in a card game in which 

distorting the reports is advantageous. The study 

participants were 10 children aged eight to 10 

years. Participants played 10 matches in which 

they had their decks of cards manipulated un-

der five experimental conditions in which they 

played games on equal and unequal terms, with 

higher and lower cards values. As expected, 

most participants shown higher frequency of 

distorted reports when they had lower cards 

value, especially in conditions of inequality. The 

participants played in a similar way to their 

opponent, which suggests the effect of the way 

the opponent plays on verbal correspondence 

in the card game, even though this was not a 

directly manipulated variable.
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Pesquisas envolvendo a correspondência ver-
bal procuram verificar aspectos do ambien-
te que afetam a acurácia de relatos verbais 
acerca do próprio comportamento. Ou seja, 
o foco da investigação é a precisão do rela-
to verbal em relação à correspondência en-
tre aquilo que se fez ou fará (e.g., Antunes & 
Medeiros, 2016; Brino & de Rose, 2006; Brito, 
Medeiros, Medeiros, Antunes, & Souza 2014; 
Cortez, de Rose, & Miguel, 2014; Cortez, de 
Rose, & Montagnoli, 2013; Critchfield & Pe-
rone, 1990; 1993; Medeiros, Oliveira, & Sil-
va, 2013;  Oliveira, Cortez, & de Rose, 2016; 
Paniagua & Baer, 1982; Ribeiro, 1989;  Sou-
za, Guimarães, Antunes, & Medeiros, 2014). 

Ao apresentar as sequências de correspon-
dência, Beckert (2005) as classifica em: di-
zer-fazer, que é quando se cumpre o que 
se diz acerca do que será feito no futuro; 
fazer-dizer, quando se relata o que real-
mente foi feito; e dizer-fazer-dizer, que é 
quando se diz o que irá fazer, faz e depois 
relata ter feito o que fez.  De acordo com 
Lloyd (2002) e Medeiros (2013), prometer 
algo ou relatar algo que não corresponda 
ao estímulo relatado pode exercer funções 
aversivas sobre comportamentos do ouvin-
te, uma vez que parte do ambiente somente 
será acessível ao ouvinte por meio de res-
postas verbais do falante. Ao mesmo tempo, 
como discute Medeiros (2013), a comuni-
dade verbal também provê consequências 
aos relatos de topografias específicas, cor-
respondentes ou não, o que, conforme de-
monstrado nos estudos de Ribeiro (1989) e 
Sanabio - Heck e Abreu-Rodrigues (2002), 
diminui a correspondência verbal.  

No estudo clássico de Ribeiro (1989), por 
exemplo, crianças eram solicitadas a rela-
tar com quais brinquedos haviam brinca-
do. Foram manipuladas condições aplicadas 

individualmente ou em grupo nas quais os 
relatos não tinham consequências diferen-
ciais; nas quais apenas relatos de ter brin-
cado produziam fichas que davam acesso a 
guloseimas; e na qual apenas relatos corres-
pondentes produziam fichas. Foi demons-
trado que a maioria das crianças mudou seus 
relatos mediante as contingências de re-
forço para relatos correspondentes ou com 
topografias específicas, passando a relatar 
terem brincado com brinquedos que não 
haviam brincado, o que ocorreu com mais 
crianças quando o relato era feito em gru-
po. Esses resultados, de acordo com Ribei-
ro, evidenciaram, além do controle pelas 
consequências a relatos de topografia es-
pecífica e correspondentes, o controle por 
regras e por modelos sobre a correspon-
dência dos relatos das crianças. 

Já os estudos de Critchfield e Perone (1990; 
1993) inauguraram uma nova forma de in-
vestigar a correspondência fazer-dizer. Di-
ferentemente de Ribeiro (1989), no qual o 
comportamento relatado era o de brincar, 
em Critchfield e Perone (1990; 1993), os 
participantes adultos tinham que relatar o 
próprio desempenho em um procedimento 
de escolha atrasada de acordo com o modelo 
complexo (DMTS). Os autores observaram 
que o principal elemento preditor de rela-
tos não correspondentes foram os erros nas 
tentativas em DMTS, de modo que os parti-
cipantes tendiam a superestimar o seu de-
sempenho. Brino e de Rose (2006), Cortez 
et al. (2013), Domeniconi, de Rose e Perez 
(2014), Cortez, Miguel e de Rose (2017), e 
Plácido e Medeiros (2018) encontraram re-
sultados semelhantes em seus estudos, no 
qual investigaram a correspondência do re-
lato de desempenho em crianças típicas e 
autistas de idades variadas com e sem his-
tória de fracasso escolar. 
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Já o estudo de Medeiros et al. (2013) foi o pri-
meiro a ser publicado utilizando outro modo 
de investigar a correspondência verbal. O es-
tudo teve o objetivo de comparar as porcen-
tagens e frequências de relatos distorcidos 
em função da probabilidade de checagem dos 
relatos em um jogo de cartas no qual dis-
torcer relatos ao longo da partida aumen-
tava a chance de vitória. O jogo era dividido 
em rodadas, nas quais os dois oponentes 
compravam duas cartas das pilhas que re-
cebiam no início da partida. A cada rodada, 
os participantes deveriam relatar, de modo 
correspondente ou não, a soma dos valores 
das cartas. O relato da maior soma de car-
tas nas rodadas nas quais não ocorria che-
cagem resultava em vitória na rodada e no 
descarte das duas cartas compradas. Ven-
ceria a partida quem se desfizesse de todas 
as cartas da própria pilha primeiro. Em caso 
de relatos distorcidos, isto é, não correspon-
dentes aos valores das cartas, quando ha-
via checagem, os participantes tinham que 
incorporar às suas pilhas, as cartas já des-
cartadas ao longo das rodadas, ou seja, te-
riam menos chance de vencer a partida. As 
condições experimentais foram manipula-
das com base na probabilidade de checa-
gem de cada rodada em dois experimentos. 

No Experimento 1, do qual participaram 12 
universitários, as checagens ocorreriam com 
duas probabilidades, 0,5 e 0,17. Um dado 
de seis faces era jogado a cada rodada para 
definir se haveria checagem ou não. Cada 
participante jogou uma partida com cada 
probabilidade de checagem, sendo que me-
tade dos participantes iniciou pela proba-
bilidade 0,5 e a outra metade, pela 0,17. 
Foram observados mais relatos distorcidos 
nas partidas de probabilidade 0,17, inde-
pendentemente de qual probabilidade os 
participantes jogaram a primeira partida. 

O Experimento 2 contou com 18 univer-
sitários, sendo introduzida a probabilida-
de de checagem 0,33. Os 18 participantes 
foram divididos em três grupos, sendo 
que cada grupo de seis participantes jogou 
duas partidas numa mesma probabilidade 
de checagem. Os participantes expostos à 
probabilidade de checagem 0,5 foram os 
que apresentaram menos relatos distorci-
dos, porém, ao contrário do esperado, o gru-
po exposto à probabilidade 0,33 apresentou 
mais relatos distorcidos que o grupo expos-
to à probabilidade 0,17. A média dos grupos 
foi influenciada por dados individuais, uma 
vez que uma dupla de oponentes do gru-
po 0,33 apresentou relatos distorcidos em 
praticamente todas as rodadas. 

Medeiros et al. (2013), a partir dos seus 
resultados concluíram que, além da pro-
babilidade de checagem ser uma variável 
relevante, o modo como o oponente rela-
ta também afeta a correspondência verbal. 
No geral, ambos oponentes apresentavam 
porcentagens de relatos similares. Ainda foi 
observado que o valor das cartas compra-
das afetava a correspondência dos relatos de 
modo inversamente proporcional, ou seja, 
quanto maiores as cartas compradas, me-
nores porcentagens de relatos distorcidos. 
Ou seja, quando menor a probabilidade de 
reforçamento para relatos precisos, maior 
a frequência de relatos distorcidos.

Também utilizando um jogo de cartas seme-
lhante ao usado em Medeiros et al.  (2013), 
Souza et al. (2014), realizaram um estudo, do 
qual participaram seis crianças com idade en-
tre sete e oito anos e seis adultos com idade 
entre 20 e 49 anos. O jogo foi alterado para 
verificar a influência de perguntas fechadas 
e perguntas abertas sobre a correspondên-
cia verbal dos participantes. Na condição de 
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perguntas fechadas (PF), o segundo parti-
cipante a relatar tinha apenas que dizer se 
venceria ou não a rodada após ouvir o rela-
to do oponente. Já na pergunta aberta (PA), 
ambos jogadores eram solicitados a relatar 
os três elementos de suas cartas (i.e., animal, 
número e cor). Novamente vencia as rodadas 
sem checagem aquele que relatasse o maior 
valor ou que dissesse que venceria a rodada 
de modo correspondente ou não. Relatos dis-
torcidos quando havia checagem eram puni-
dos com a compra de cartas. 

Nos resultados encontrados, os adultos 
apresentaram uma maior frequência de re-
latos distorcidos, sendo que os relatos mais 
discrepantes aconteceram em PF e diante 
de cartas de menor valor. Ficou demons-
trado que o tipo de pergunta influencia a 
precisão do relato. Foi verificado que há di-
ferenças entre correspondência verbal em 
adultos e crianças, as quais, praticamente 
não distorceram seus relatos nas duas con-
dições e quando distorceram foi diante de 
cartas mais baixas e diante de PF. 

O estudo de Brito et al. (2014) utilizou o mes-
mo jogo de cartas em 12 adultos para inves-
tigar o efeito da magnitude da punição para 
relatos distorcidos. Os participantes desse 
estudo jogavam duas partidas nas quais os 
relatos distorcidos dos participantes quando 
havia checagem resultavam apenas na perda 
da rodada (Magnitude Baixa – MB) e duas 
partidas nas quais resultavam na compra 
das cartas já descartadas (Magnitude Alta 
– MA). Além do efeito da magnitude de pu-
nição para relatos distorcidos, que foram 
observados com maior frequência em MB, 
também foi observada a relação inversa-
mente proporcional entre o valor das car-
tas e a correspondência dos relatos no jogo. 

Diante dos resultados dos estudos de Me-
deiros et al. (2013), Souza et al. (2014), Bri-
to et al. (2014), os quais reportaram o efeito 
dos valores das cartas compradas sobre a 
acurácia dos relatos, Antunes e Medeiros 
(2016) realizaram um estudo para investi-
gar de modo sistemático essa variável com 
algumas alterações no jogo visando maior 
controle experimental. A pesquisa foi reali-
zada com 10 crianças do ensino fundamen-
tal, de ambos os sexos, com idades entre seis 
e oito anos. A dinâmica do jogo foi a mes-
ma para todas as condições experimentais 
e igual à dos demais experimentos já rela-
tados, diferenciando- se pela composição 
das pilhas de cartas de cada participantes. 
Os participantes foram submetidos a três 
partidas nas quais recebiam cartas com dis-
tribuição igualitária de valores (Linha de 
Base – LB, Sonda 1 – SO1 e 2 – SO2), ou 
seja, jogavam em igualdade de condições e 
mais seis partidas nas quais tinham as car-
tas das suas pilhas manipuladas de modo a 
influenciar na probabilidade de vitória em 
caso de relatos acurados. Na condição de 
probabilidade baixa (PB), a pilha 1 era com-
posta predominantemente de cartas de valor 
baixo, o que resultava numa menor proba-
bilidade de ganho mediante a emissão de 
relatos precisos. Na condição de probabi-
lidade alta (PA), a pilha 1 era composta por 
um menor número de cartas de baixo valor, 
que proporcionou uma maior probabilida-
de de ganho mediante a emissão de relatos 
precisos. Em três dias de aplicação os par-
ticipantes, quando em PA, jogavam contra 
um oponente em PB e vice e versa. Em todos 
os dias, os participantes jogavam uma par-
tida com distribuição igualitária de cartas 
(LB no primeiro dia, SO1 e SO2 no segundo 
e terceiro dia, respectivamente), uma par-
tida em PA e uma em PB. 
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Algumas alterações metodológicas foram 
empregadas em relação aos estudos de Me-
deiros et al. (2013), Souza et al. (2014) e Brito 
et al. (2014). Nesses estudos, experimen-
tadores ficaram posicionados atrás de cada 
participante ou câmeras de vídeo foram uti-
lizadas para verificar as cartas compradas, 
o que pode ser afetado a correspondência 
verbal como reportado em uma das condi-
ções de Brino e de Rose (2006). Em Antunes 
e Medeiros (2016), as ordens das cartas das 
pilhas de cada participante foram manipu-
ladas, prescindindo a presença de experi-
mentadores adicionais ou de câmeras para 
verificar a carta comprada, uma vez que o 
protocolo de registros já continha as cartas 
a serem compradas rodada a rodada. Além 
disso, a magnitude de punição para rela-
tos distorcidos quando havia checagem era 
sempre a mesma, ao contrário dos demais 
estudos nos quais ela era variável (i.e., com-
pra das cartas já descartadas). Por fim, nos 
demais estudos, os relatos eram orais e se-
quenciais, de modo que o relato do segun-
do participante a relatar poderia ser afetado 
pelo relato do primeiro jogador. Em Antu-
nes e Medeiros, os relatos eram simultâ-
neos por meio do uso de quadros brancos.

Os resultados encontrados no experimento 
de Antunes e Medeiros (2016) apontaram 
que a maioria dos participantes apresentou 
maior frequência de relatos distorcidos pe-
rante menor probabilidade de ganho para 
relatos precisos, independentemente da or-
dem que passaram pelas condições. A partir 
do comportamento apresentado pelos par-
ticipantes, ficou evidenciado o efeito da va-
riável independente manipulada. 

Mesmo diante das inovações metodoló-
gicas em relação aos estudos Medeiros et 
al. (2013), Souza et al. (2014) e Brito et al. 

(2014), ainda houve uma variável não con-
trolada que pode ter interferido nos resul-
tados obtidos. Como nos estudos anteriores, 
em Antunes e Medeiros (2016), foi repor-
tado o efeito do modo como os oponentes 
jogam sobre a correspondência verbal. Em 
partidas PA vs. PB, é provável que ocor-
ram mais distorções em PB, o que pode-
ria afetar o modo como o participante em 
PA joga, resultando mais relatos distorci-
dos desse participante e atenuando o efei-
to do valor da carta comprada. Ou seja, o 
modo como o oponente joga (distorcendo 
muito ou pouco os relatos) pode competir 
com o valor da carta comprada no controle 
da acurácia dos relatos dos participantes. 

O presente estudo, portanto, trata-se de 
uma replicação de Antunes e Medeiros 
(2016) com algumas alterações metodo-
lógicas na tentativa de aumentar o controle 
experimental. A primeira delas é a intro-
dução de condições nas  quais os partici-
pantes jogam em igualdade de condições, 
porém, com pilhas compostas de cartas 
altas e pilhas compostas de cartas baixas, 
de modo a verificar o efeito do modo como 
o oponente joga. Para aumentar o conta-
to com as contingências em cada condi-
ção experimental, de modo a propiciar a 
análise de dados mais estáveis, houve o 
aumento do número de rodadas e de ses-
sões. Também foi adicionado o uso de fi-
chas como consequência do desempenho 
dos participantes que seriam trocadas por 
reforçadores tangíveis de modo a aumen-
tar o valor reforçador das fichas ganhas no 
jogo. Um dado virtual também foi utiliza-
do de modo a programar as checagens de 
forma homogênea entre os oponentes. Com 
o dado real, em muitas partidas, os par-
ticipantes acabavam tendo mais rodadas 
com checagem quando compravam cartas 
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de baixo valor do que outros. Diante disso, 
este estudo teve o objetivo de investigar, 
como variável dependente, a correspon-
dência entre o número da carta compra-
da e o relato acerca desse valor em função 
da probabilidade de vitória na partida com 
relatos precisos. 

Método 

Participantes 

Participaram desta pesquisa, 10 crian-
ças com desenvolvimento típico com ida-
des entre oito e 10 anos, alunas do 3º ano 
do ensino fundamental, de uma escola da 
rede pública de ensino do Distrito Fede-
ral. Foram cinco crianças do sexo femini-

Materiais  

Para esta pesquisa foram utilizados como 
materiais: Regras do jogo impressas, um 
smartphone com sistema operacional Mi-
crosoft equipado com o aplicativo Power 
Point para exibição de dado digital (Figura 
1), dois quadros brancos de 30x30 cm, dois 
pinceis e dois apagadores para quadro bran-
co, um baralho confeccionado pela experi-
mentadora composto por cartas coloridas e 
ilustradas com animais, e numeradas de 1 a 
5 (Figura 1). As cartas eram coloridas e com 
animais impressos com o objetivo de dei-
xar o jogo mais atraente às crianças do que 
os baralhos convencionais. Também foram 
utilizadas dois tipos de fichas. As fichas- 
moeda eram contingentes à mera partici-

Figura 1. À esquerda, um modelo do baralho utilizado no estudo e à direita um modelo do 

dado digital. 

pação nas partidas e poderiam ser trocadas 
pelos itens da loja do experimento. As fi-
chas-prioridade participavam do jogo em si 
e a quantidade delas, ao final das partidas, 
definiam a ordem de escolha dos itens da 

no e cinco do sexo 
masculino. A parti-
cipação da pesquisa 
foi voluntária, me-
diante a assinatura 
do Termo de Con-
sentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE 
pelos responsáveis, 
com Termo de As-
sentimento para 
cada participante. 
O projeto foi apro-
vado pelo Comi-
tê de Ética da IES 
proponente.   

Local 

O Experimento foi realizado em uma sala 
localizada na escola em que os partici-
pantes estudavam, no Distrito Federal, 
na qual estavam dispostas uma mesa e 
três cadeiras utilizadas para a realiza-
ção do estudo. 
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loja. Também foram utilizadas caixas para 
armazenar as fichas-prioridade, loja con-
tendo brinquedos, lápis, borracha, marca 
texto, adesivos (reforçadores tangíveis) e 
os seus respectivos preços em fichas.  

Procedimento 

Todos os participantes foram expostos a 11 
partidas de um mesmo jogo de cartas. Nes-
se jogo, eram requeridos relatos das cartas 
compradas de pilhas de cartas individuais 
(Pilha 1) a cada rodada. O vencedor da roda-
da descartava a carta comprada para aque-
la rodada caso relatasse ter a maior carta, 
de modo correspondente ou não. Porém, 
em 33,3% das rodadas, havia checagem, de 
modo que os relatos distorcidos resultavam 
na compra de duas cartas da Pilha 2 para 
própria pilha e na perda de seis fichas-prio-
ridade das 40 que recebiam no início de cada 
partida. A checagem era definida por um 
dado virtual de seis faces. Vencia a partida 
o jogador que, ao final das rodadas, tivesse 
menos cartas. As condições experimentais 
consistiram na composição das pilhas de 
cartas que os participantes recebiam para 
jogar, contendo baralho completo, baralho 
com mais cartas de baixo valor (Probabili-
dade Baixa – PB) e baralho com cartas mais 
altas (Probabilidade Alta – PA). A compo-
sição das pilhas dos oponentes também foi 
manipulada, de modo que os participan-
tes jogaram contra oponentes em igualde e 
desigualdade de chances de vencer o jogo. 

Antes de começar cada partida, todos os 
participantes recebiam uma ficha-moeda. O 
mesmo aconteceu ao final das partidas, uma 
vez que cada um dos participantes, indepen-
dente de terem ou não vencido, receberam 
uma ficha-moeda, que poderia ser trocada 
por objetos que foram organizados em uma 

loja montada na sala. A exceção foi no pri-
meiro dia de jogo, em que os participantes 
jogaram três partidas e ganharam três fi-
chas-moeda no final da última partida do 
dia. O ganho de fichas-moeda foi contin-
gente a participação do jogo e não à vitória 
na partida. A seleção dos objetos pelos par-
ticipantes era de livre escolha. No entan-
to, cada objeto tinha um valor previamente 
estipulado em fichas-moeda. O participan-
te deveria juntar as fichas-moeda recebi-
das por participação para serem trocadas 
no quinto dia, que foi o último dia de jogo. 
As fichas-prioridade, por sua vez, tinham 
a função de definir a ordem na qual os par-
ticipantes escolheriam os itens da loja do 
experimento. Os participantes, no quinto 
dia, eram organizados em fila com base no 
número decrescente de fichas-prioridade. 
Aquele que tinha mais fichas-prioridade no 
quinto dia, escolhia primeiro, o que tinha 
o segundo maior número fichas-priorida-
de escolhia em seguida e assim por diante.

O jogo: 

Antes do início de cada partida, cada parti-
cipante recebeu uma pilha de cartas princi-
pal individual (Pilha 1) e um caixa contendo 
40 fichas-prioridade. Além da Pilha 1, ha-
via uma segunda pilha utilizada para con-
sequenciar relatos distorcidos nas rodadas 
do jogo quando houvesse checagem, de-
nominada Pilha 2. A Pilha 2 ficava locali-
zada próxima à pilha de cartas já descartas 
(i.e., lixo) e no meio da mesa entre os dois 
jogadores. Vencia a partida o jogador que, 
ao final das rodadas, tivesse menos cartas 
na sua Pilha 1. 

O jogo foi composto por rodadas, sendo que, 
em cada rodada, os participantes tinham que 
comprar a carta de cima da sua Pilha 1. Em 
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seguida, deveriam relatar escrevendo um va-
lor de um a cinco em um quadro branco de 
forma correspondente ou não ao da carta 
comprada. Ao comando da experimentado-
ra, os participantes mostravam seus qua-
dros simultaneamente. Ganhava a rodada 
quem relatasse o maior valor se não hou-
vesse checagem. As cartas continham uma 
cor, um animal, e um número, que variava 
de 1 a 5. Apenas o valor da carta era levando 
em consideração para os relatos e checagem.

Os valores relatados eram registrados pela 
experimentadora em um protocolo de re-
gistros, que já tinha especificado a ordem 
das cartas da Pilha 1 de cada participante, de 
modo que a experimentadora já tinha acesso 
ao valor da carta que o participante comprou 
na rodada, anotando apenas o valor relatado. 
No protocolo também eram especificadas as 
rodadas em que haveria checagem de acordo 
com dado virtual programado previamente.  

Após ambos terem mostrado os valores ano-
tados nos seus quadros brancos, a experi-
mentadora jogava o dado digital. O dado era 
acessado por meio de um smartphone e em 
seguida, era mostrado o resultado os parti-
cipantes. Se o dado caísse em 1, 2, 4 ou 5, o 
jogador que tivesse relatado o maior valor 
de pontos, vencia a rodada, o que lhe per-
mitiria descartar a sua carta com a face vi-
rada para baixo no centro da mesa e manter 
as fichas-prioridade da sua caixa. O joga-
dor que perdesse a rodada, deveria retor-
nar a sua carta para o final da sua Pilha 1. 
No caso de empate, ambos retornariam suas 
cartas para o final das suas Pilhas 1. 

Se o dado caísse 3 ou 6, ambos revelavam as 
suas cartas. Casos os relatos fossem acura-
dos, ganhava a rodada o jogador que tives-
se relatado o maior valor, descartando sua 

carta no centro da mesa. O jogador que re-
latasse o menor valor, retornava sua carta 
para o final da sua Pilha 1. Se um jogador 
tivesse escrito um valor diferente do valor 
de sua carta, perderia a rodada, voltando a 
sua carta para o final da sua Pilha 1 além 
de perder seis fichas-prioridade da sua cai-
xa. Em seguida, o participante pegava mais 
duas cartas da Pilha 2 e as colocavam no fi-
nal da sua Pilha 1. O outro jogador vencia 
a rodada e descartava a carta no centro da 
mesa. Se os dois jogadores tivessem escrito 
valores diferentes dos valores de suas car-
tas, ambos retornavam suas cartas para o 
final das suas Pilhas 1. Em seguida, cada jo-
gador entregaria três fichas-prioridade da 
sua caixa à experimentadora, para depois 
cada um pegar mais uma carta da Pilha 2 e 
colocá-la no final da sua Pilha 1. 

Havia partidas de 10 rodadas (Pré-treino) 
nas quais ocorriam três checagens, sendo 
duas quando um dos participantes havia 
comprado uma carta maior que a do opo-
nente. Qual participante teria duas checa-
gens tendo comprado uma carta maior que 
a do oponente foi definido por sorteio sem 
conhecimento dos participantes. As partidas 
nas demais condições tinham 30 rodadas. 
Nelas, havia 10 checagens, sendo que, em 
metade delas, um dos participantes tinha 
comprado uma carta maior que a do opo-
nente e, na outra metade, o outro oponente 
tinha comprado uma carta maior. 

Troca de Fichas-Moeda:

No último dia de jogo, a experimentadora 
realizou a soma das fichas-prioridade da 
caixa de cada participante, com o intuito 
de organizar a ordem de escolha dos brin-
des, que tiveram seus valores em fichas. 
Uma vez organizada a ordem de acesso aos 
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brindes, os participantes utilizariam as fi-
chas-moeda que ganharam por participa-
ção e escolheriam os objetos, respeitando 
os valores já estipulados. 

Condições Experimentais:

O experimento foi realizado em cinco dias e 
contou com cinco condições experimentais 
além do Pré-treino (PT): condição igualdade 
baralho completo (IC), condição igualdade 
cartas baixas (IB), condição igualdade car-
tas altas (IA), condição desigualdade 20% 
(D20), condição desigualdade 80% (D80). 
As probabilidades de ganho com a emissão 
de relatos precisos referiram-se às parti-
das e não às rodadas. Essa probabilidade 
de ganho foi calculada considerando o total 
de rodadas em relação ao número de roda-
das que um participante saia com cartas de 
maior valor que seu oponente. Na condição 
D20 o participante teria probabilidade de 
ganho em 20% das rodadas ao emitir re-
latos acurados. Enquanto na condição D80 
o participante teria probabilidade de ganho 
em 80% das rodadas.  

No Pré-treino, todos os participantes jo-
garam em igualdade de condições (50% de 
probabilidade de ganho com relatos acura-
dos), pois receberam a Pilha 1 com 10 cartas 
contendo duas cartas de cada um dos cin-
co valores. As rodadas foram especificadas 
para que cada jogador comprasse uma carta 
maior que a do oponente em 50% das ro-
dadas da partida. A Pilha 2 também conti-
nha duas cartas de cada valor, totalizando 
10 cartas, como a Pilha 1 de cada partici-
pante. O número de rodadas foi programado 
para que os participantes não chegassem a 
ter que relatar as cartas que eles compra-
ram na Pilha 2, o que também ocorreu na 
condições experimentais. 

Condição IC: esta condição foi similar ao PT, 
diferenciando no número de cartas e roda-
das. Ou seja, na condição de IC, os partici-
pantes tiveram acesso ao baralho completo, 
o que significou ter seis cartas de cada va-
lor em suas Pilhas 1. No entanto, diferen-
te do PT onde jogaram 10 rodadas, em IC 
os participantes jogaram 30 rodadas. Essa 
condição IC serviu para que os participan-
tes ficassem expostos às contingências do 
jogo por mais tentativas.  

Condição IB: Nessa condição, os dois opo-
nentes receberam pilhas de 30 cartas com 
as mesmas configurações de cartas, as quais 
eram predominantemente baixas. Isso re-
sultava na mesma probabilidade de ganho 
com a emissão de relatos precisos. Tanto 
a Pilha 1 dos participantes P1, P3, P5, P7 e 
P9, quanto a dos participantes P2, P4, P6, 
P8 e P10, foram compostas por 12 cartas de 
valor 1, nove cartas de valor 2, quatro car-
tas de valor 3, três cartas de valor 4 e duas 
cartas de valor 5. Nessa condição, cada par-
ticipante jogou 30 rodadas com as mesmas 
probabilidades de ganho. 

Condição IA: Esta condição se diferenciou 
da anterior somente pela configuração de 
cartas da Pilha 1, de acordo com a qual pre-
dominavam cartas de valores altos. Foram 
12 cartas de valor 5, nove cartas de valor 4, 
quatro cartas de valor 3, três cartas de va-
lor 2 e duas cartas de valor 1. 

Condições de Desigualdade: Os participantes 
jogaram um contra o outro em partidas nas 
quais havia uma desigualdade de chance de 
vitória na partida se apresentassem relatos 
acurados. Os 10 participantes foram desig-
nados aleatoriamente como Participantes 
20-80 (Participantes com designação ímpar, 
ou seja, P1, P3, P5, P7 e P9), os quais ini-
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ciaram jogando com cartas de menor valor 
(Desigualdade 20% - D20) ou participantes 
80-20 (Participantes com designação par), 
que iniciaram jogando com cartas de maior 
valor (Desigualdade 80% - D80). Os Par-
ticipantes 20-80 jogaram três partidas em 
D20 (dias 1, 2 e 4) contra os Participantes 
80-20 jogando em D80, conforme apre-
sentado na Tabela 1. Os Participantes 80-
20 jogaram duas partidas em D20 (dias 2 e 
4) contra os Participantes 20-80 jogando 
em D80. Na condição D20, a Pilha 1 tinha a 
mesma composição que as Pilhas 1 da con-
dição IB, o que resultava em menor chan-
ce de ganho com relatos acurados. Nessa 
condição, os participantes receberam car-
tas maiores que as do oponente em ape-
nas seis das 30 rodadas da partida (20% 
das rodadas). Já na condição D80, os par-
ticipantes receberam a Pilha 1 com a mes-
ma composição das Pilhas 1 da condição 
IA. Esta condição diferiu da condição D20 
pela Pilha 1 possuir mais cartas de alto va-
lor, o que resultou na maior probabilida-
de de ganho mediante a emissão de relatos 
acurados. Também diferiu de D20 pelo fato 
de que as rodadas foram manipuladas para 

que os participantes jogando em D80 saís-
sem com cartas maiores em 80% das roda-
das, ou seja, 24 das 30 rodadas.

Aplicação do Experimento:

No primeiro dia, as duplas participaram de 
três partidas. Antes da primeira partida, os 
participantes foram divididos aleatoriamen-
te quanto à ordem que seriam submetidos 
às condições de desigualdade, formando o 
que foi denominado Participantes 20-80 e 
Participantes 80-20. Antes de iniciar o jogo, 
a experimentadora lia as regras para os dois 
participantes que jogariam um contra o ou-
tro (Figura 2). A primeira partida do Dia 1 
era o Pré-treino, no qual experimentadora 
foi guiando os participantes ao longo das 
rodadas, simulando as diferentes possibi-
lidades de desfechos das rodadas para que 
os participantes aprendessem o funciona-
mento do jogo e pudessem expor suas dú-
vidas. Em seguida jogavam uma partida IC 
e um partida de desigualdade na qual os 
Participantes 20-80 jogaram em D20 e os 
Participantes 80-20 jogaram em D80.

No segundo dia, as duplas de oponentes 
Tabela 1.

Resumo da manipulação de cartas dos participantes, por rodada, em todas as condi-

ções do jogo. 

Dia
Participantes 20-80 Participantes 80-20 Número de

RodadasCondição Cartas maiores em Condição Cartas maiores em

1º
PT
IC

05 rodadas
15 rodadas

PT
IC

05 rodadas
15 rodadas

10
30

D20 06 rodadas D80 24 rodadas 30

2º
D80 24 rodadas D20 06 rodadas 30
D20 06 rodadas D80 24 rodadas 30

3º
IB 06 rodadas IB 06 rodadas 30
IA 08 rodadas IA 08 rodadas 30

4º D20
D80

06 rodadas
24 rodadas

D80
D20

24 rodadas
06 rodadas

30
30

5º
IA 08 rodadas IA 08 rodadas 30
IB 06 rodadas IB 06 rodadas 30

jogaram duas parti-
das. Os participantes 
que no primeiro dia 
jogaram em D20, ago-
ra jogaram a primeira 
partida em D80 e seu 
oponente em D20. Em 
seguida jogaram uma 
segunda partida com 
inversão das condi-
ções. No terceiro dia, 
os oponentes jogaram 
duas partidas, sendo 
que na primeira, os 
participantes jogaram 
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em IB, para depois jogarem uma segunda 
partida em IA. No quarto dia, os Participan-
tes 20-80 jogaram a primeira partida em 
D20, contra os Participantes 80-20 que es-
tavam em D80, e uma segunda partida em 
que os participantes que estavam em D20 
na primeira partida, agora jogaram em D80 
e vice-versa. O quinto e último dia de jogo 
se diferenciou do terceiro dia apenas pelo 
fato de todos os participantes terem joga-
do primeiro em IA, ou seja, a dupla de opo-
nentes jogou primeiro uma partida em IA, 
para depois jogarem outra partida em IB. 

Olá, Bom dia! Você irá jogar um jogo de cartas. Cada jogador vai receber uma pilha de cartas, a pilha 1. 

Também receberá uma caixa contendo 40 fichas. Cada ficha desta caixa vale 1 ponto. O seu objetivo é se 

livrar das cartas da pilha 1. Ganhará o jogo, aquele que no fim do jogo terminar com menos cartas em sua 

pilha 1. O jogo é dividido em rodadas. No início de cada rodada, cada jogador pega uma carta da sua pi-

lha 1, respeitando a ordem de cima para baixo. Cada carta tem um número, um animal e uma cor. A car-

ta com número 1 vale 1, a carta com número 2 vale 2 e assim por diante. Para iniciar o jogo, cada jogador 

pega uma carta. Ao pegar a carta, não deve mostrá-la ao seu oponente. Em seguida, você deve anotar 

um valor de 1 a 5 em seu quadro branco que pode ser igual ou não ao da carta que você retirou da pilha 

1. Quem anotar o maior valor, ganha a rodada. Ganhando a rodada, você pode se livrar da carta que ti-

rou da pilha 1, colocando-a no lixo. Porém, antes de colocar a carta no lixo, a experimentadora irá lan-

çar o dado digital. Se o dado cair em 1, 2, 4 ou 5, o jogador que anotou o maior valor, pode descartar a 

sua carta no lixo virada com a frente para baixo. O jogador que perdeu a rodada deve voltar a sua carta 

para o final da sua pilha 1. No caso de empate, ambos retornarão suas cartas para o final das suas pilhas 

1. Caso o dado caia no 3 ou 6, ambos deverão revelar as suas cartas. Se tiverem escrito os valores iguais 

aos das suas cartas, ganha a rodada o jogador que tiver escrito o maior valor. Neste caso, este jogador irá 

descartar sua carta no lixo. O perdedor irá colocar a sua carta no final da sua pilha 1. Se um jogador ti-

ver escrito um valor diferente de o de sua carta, perde a rodada, voltando a sua carta para o final da sua 

pilha 1.  Além disso, este jogador deverá pegar mais duas cartas da pilha 2 e também colocá-las no fi-

nal da sua pilha 1. Em seguida, irá pegar 6 fichas da sua caixa, e entregar para experimentadora. Caso os 

dois jogadores tenham escrito valores diferentes dos de suas cartas, ambos deverão retornar suas car-

tas para o final das suas pilhas 1. Em seguida, cada um deverá pegar uma carta da pilha 2 e também co-

locá-la no final da sua pilha 1. Além disso, cada jogador deverá pegar 3 fichas da sua caixa e entregar a 

experimentadora. Ao final de cada partida, cada jogador receberá uma ficha, por participação. Ao final 

de cada partida, serão somadas as fichas que restarem em sua caixa. No último dia de jogo, você pode-

rá trocar o total de fichas que recebeu em cada dia de jogo, por qualquer um dos objetos da loja. Porém, 

você deverá verificar quantas fichas são necessárias para obter cada objeto. Agora nós iremos jogar al-

gumas rodadas para ver se vocês entenderam. Esse é o momento de vocês tirarem suas dúvidas. De ago-

ra em diante, não poderei tirar mais dúvidas.  Vamos começar? Bom jogo!”

Figura 2. ...................

Resultados

A Figura 3 mostra a porcentagem média de 
relatos distorcidos, em todas as condições, 
para os Participantes 20-80 à esquerda e 
os Participantes 80-20 à direita, de modo 
que P1 tenha ao seu lado o seu oponente 
P2 e assim sucessivamente. É possível ob-
servar que os participantes, de modo geral, 
apresentaram maior porcentagem de re-
latos distorcidos em desigualdade de con-
dições, do que em igualdade de condições. 
A exceção foram os participantes P5 e P6, 
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que jogaram um contra o outro e, aparen-
temente distorceram de modo similar, tan-
to em igualdade, quanto em desigualdade. 

De modo geral, ao se comparar a condição 
D20 com a condição D80, é possível verificar 
que a maioria dos participantes apresenta-
ram maior porcentagem de relatos distor-
cidos nas rodadas da condição D20 do que 
em D80. As exceções foram P1, P2 e P8. P1 
e P2 que não apresentaram relatos distor-
cidos de forma sistemática em D20. Já P8 
apresentou 11% de relatos distorcidos em 
D20 e 46% em D80.  

Figura 3. Porcentagem média de relatos distorcidos emitidos pelos participantes em to-

das as condições experimentais. 

 
  
 

Figura 3. Porcentagem média de relatos distorcidos emitidos pelos participantes em todas as condições 
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Condições Experimentais 

Ao se comparar em IB com IA, pode-se ve-
rificar, que os participantes apresentaram 
uma tendência a distorcer mais os relatos 
em IB do que quando estavam em IA. Os 
participantes P2 e P8 apresentaram 100% 
de correspondência em IA. P2, quando apre-
sentou relatos distorcidos em IB, o fez em 
média de 3% das rodadas e P8 em 6% das 
rodadas. A exceção foi em relação ao par-
ticipante P1, que apresentou 100% de cor-
respondência nas duas condições. 

A Figura 4 mostra a porcentagem de rela-
tos distorcidos emitidos pelos participan-

tes de acordo com a 
ordem de exposição 
em todas as condi-
ções experimentais. 
É possível observar 
que, independen-
te, da ordem, nove 
dos 10 participantes 
apresentaram uma 
porcentagem maior 
de relatos distorcidos 

em D20 se compa-
rado com a condição 
de D80. Estando em 
condições de igual-
dade de condições, 
oito dos 10 partici-
pantes apresentaram 
uma porcentagem 
maior de relatos dis-
torcidos quando es-
tava na condição de 
IB em detrimento da 
condição de IA. Po-
de-se verificar que 
três dos 10 partici-
pantes, apresenta-
ram uma queda na 
frequência de rela-
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tos distorcidos no terceiro dia e um au-
mento no quarto dia. As exceções foram 
para os participantes P1 e P2 que apresen-
taram praticamente o mesmo comporta-
mento de relatar com precisão em todas as 
condições experimentais e os participantes 
P5 e P6 que, embora tenham apresentado 
maior porcentagem de relatos distorcidos 

 
  

 
 

Figura 4. Porcentagem de relatos distorcidos emitidos pelos participantes de acordo com a ordem de 

exposição em todas as condições experimentais. 

 

 

 

 

  

Participantes 20-80 Participantes 80-20 

Condições Experimentais 

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

R
el

at
os

 D
is

to
rc

id
os

 

Figura 4. Porcentagem de relatos distorcidos emitidos pelos participantes de acordo com a ordem 

de exposição em todas as condições experimentais.

Participantes 80-20Participantes 20-80

em D20 e em IB, apresentaram compor-
tamento semelhante em todas as condi-
ções, independente da ordem de exposição. 
Com as exceções de P1, P2, P5 e P6, é pos-
sível observar que, em todos os dias e em 
todas as condições, todos os participan-
tes passaram a relatar com maior preci-
são no último dia de jogo. 
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Discussão

Diante dos resultados encontrados, pôde- 
se verificar que a maioria dos participantes 
apresentou mais relatos distorcidos quan-
do tinha menor probabilidade de ganho ao 
emitir relatos precisos como nas condições 
D20 e IB, aquelas nas quais receberam mais 
cartas de menor valor. Já nas condições com 
cartas mais altas como D80 e IA, a maio-
ria dos participantes apresentou menos re-
latos distorcidos, conforme verificado nas 
Figuras 3 e 4. Tais resultados replicam o 
observado em Antunes e Medeiros (2016). 
Também ficou demonstrado que os parti-
cipantes apresentaram maior porcentagem 
de relatos distorcidos em desigualdade de 
condições, do que em igualdade de condi-
ções. A hipótese para esses comportamentos 
é que houve uma aprendizagem por obser-
vação do modelo. A observação de conse-
quências reforçadoras aos comportamentos 
de um modelo contribui para a ocorrência 
de comportamentos similares, ao passo que 
a observação de comportamentos que são 
punidos, inibe a ocorrência do comporta-
mento (Bandura, 1969/1979). Em Antunes 
e Medeiros (2016), que só tiveram partici-
pantes jogando em desigualdade de con-
dições, os participantes jogando em D20 
apresentaram maior porcentagem de relatos 
distorcidos que as D80, o que, por mode-
lação1, pode ter aumentado a probabilidade 
de os participantes jogando em D80 apre-
sentarem mais relatos distorcidos do que 
em função das cartas de sua Pilha 1. A dife-
rença entre as porcentagens de relatos dis-
torcidos em D80 em comparação com IA e 
IB demonstram isso.

1  Para Baldwin e Baldwin (1986) trata-se de um modo de 
aprendizagem operante, cuja presença de um modelo se 
comportando altera a probabilidade de ocorrência do com-
portamento do observador. 

A mudança de comportamento mediante a 
probabilidade de ganho verificada no pre-
sente estudo está de acordo com o encon-
trado em Antunes e Medeiros (2016), em 
que essa variável também foi diretamente 
manipulada. Também está de acordo com 
outros estudos, que embora não tenha ha-
vido essa manipulação direta, também fo-
ram verificadas maiores porcentagens de 
relatos distorcidos diante da menor proba-
bilidade de reforçamento com relatos pre-
cisos, como em Brito et al. (2014), Souza et 
al., (2014) e Medeiros et al. (2013).  

Dois participantes praticamente não apre-
sentaram relatos distorcidos ao longo de 
todo o estudo. Esse tipo de dado foi obser-
vado em Medeiros et al. (2013), Brito et al. 
(2014), Souza et al. (2014) e Demoly (2016). 
Demoly (2016) replicou o estudo de Souza et 
al. (2014), verificando as correspondências 
de relatos evocados por perguntas abertas 
e fechadas quanto a uma carta trunfo que 
venceria de todas as outras cartas em adul-
tos. Assim como em Brino e de Rose (2006), 
que apontam para o fato de que a presença 
de adultos possa funcionar como estímu-
lo para possíveis punições de relatos dis-
torcidos, para as participantes crianças de 
Souza et al. (2014) e para aquelas que não 
distorceram no presente trabalho, a pre-
sença do experimentador pode ter suprimi-
do a emissão de relatos distorcidos. Talvez, 
para tais participantes, a possibilidade de 
punição para relatos distorcidos sinaliza-
da pela presença do experimentador tenha 
exercido mais controle sobre seus compor-
tamentos do que as contingências progra-
madas que favoreciam a emissão de relatos 
distorcidos. No presente estudo, foram im-
postas artificialmente consequências adi-
cionais para os relatos distorcidos quando 
havia a checagem, que era a perda de fi-
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chas. Para os participantes P1 e P2, parece 
que manter as fichas controlou os seus com-
portamentos de relatar com precisão, uma 
vez que perder fichas implicaria em perder 
reforçadores tangíveis (i.e., itens da loja) e 
que ganhar rodadas e partidas não impli-
caria no acesso a tais reforçadores. Pode-
-se classificar tais comportamentos como 
autocontrolados. 

Rachlin e Green (1972) definem autocon-
trole como uma escolha entre uma alter-
nativa em que a magnitude do reforçador 
é maior, porém, atrasado e uma escolha 
em que o reforçador é de menor magnitu-
de e imediato ou menos atrasado. É pos-
sível analisar as contingências do jogo de 
cartas diante da adição da perda de fichas 
como consequências possíveis para relatos 
distorcidos, como uma situação de escolha. 
Distorcer o relato representa a resposta em 
uma alternativa da situação de escolha e re-
latar com precisão, a outra. Como o valor 
reforçador de vencer as rodadas e as parti-
das é, teoricamente, menor, pois não resul-
tam em reforçadores tangíveis, e o atraso 
para esses reforçadores é menor, é possí-
vel tratar os relatos distorcidos como res-
postas numa alternativa de impulsividade 
(i.e., respostas de impulsividade). Paralela-
mente, como relatar com precisão garante 
a manutenção das fichas, que seriam re-
forçadores de maior valor devido aos re-
forçadores tangíveis atrasados, é possível 
considerar relatar com precisão como res-
ponder na alternativa de autocontrole (i.e., 
respostas de autocontrole). 

Parece que os participantes do presente es-
tudo, com exceção de P1 e P2, foram im-
pulsivos, na medida em que responderam 
na alternativa de impulsividade, apresenta-
ram relatos distorcidos em alta frequência 

ao longo do experimento. A queda na fre-
quência de relatos distorcidos ao longo dos 
dias de aplicação é uma evidência disso, ou 
seja, à medida que se aproximava o dia da 
troca pelos reforçadores tangíveis, menos 
eles respondiam na alternativa de impul-
sividade (distorciam os relatos) e mais eles 
respondiam na alternativa de autocontrole 
(relatavam com precisão).  

Talvez para os demais participantes, o res-
ponder na alternativa de autocontrole pos-
sa ter ocorrido no último dia de aplicação 
do experimento, quando eles passaram a 
relatar com maior precisão. É possível le-
vantar a hipótese de que o comportamen-
to dos participantes começou a ficar mais 
sob o controle das fichas e dos reforçadores 
tangíveis e menos sob o controle da vitória 
na rodada e na partida. Nos primeiros dias 
do experimento, como a troca das fichas 
pelos itens estava temporalmente distan-
te, vencer a rodada tinha um valor refor-
çador maior do que manter as fichas. No 
entanto, conforme se aproximou o dia da 
troca, as fichas passaram a ter o seu valor 
reforçador aumentado. Uma forma de tes-
tar essa possibilidade seria realização de 
um estudo no qual as fichas seriam troca-
das todos os dias e não apenas no último 
dia de aplicação.  

No estudo de Antunes e Medeiros (2016), 
três dos 10 participantes apresentaram 
maior porcentagem de relatos distorci-
dos na condição de maior probabilidade de 
ganho. Talvez, nesse momento, a corres-
pondência verbal desses participantes não 
tenha ficado sob o controle das contingên-
cias programadas do jogo. No presente es-
tudo, o mesmo ocorreu com o participante 
P8, que apresentou uma média maior de 
relatos distorcidos em D80, se comparado 
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com D20. Talvez, a alta frequência de re-
latos distorcidos de seu oponente jogando 
em D20 tenha exercido controle sobre a alta 
frequência de emissão de relatos distorci-
dos de P8, mesmo que apenas com relatos 
correspondentes já fosse possível vencer a 
partida. Outra possibilidade seria pelo fato 
de que, embora fosse vantajoso apresentar 
relatos distorcidos em D20 para ganhar a 
rodada, se o participante estando em D80 
não apresentasse relatos distorcidos diante 
de cartas de valores menores, ele também 
poderia perder a rodada, uma vez que ele 
também tinha cartas de valores baixos nessa 
condição. Esse comportamento de P8 tam-
bém foi verificado em Antunes e Medeiros 
(2016), em que o participante P3 apresen-
tou maior frequência de relatos distorcidos, 
em condição de alta probabilidade de ganho. 

Diante da condição D20, em que P8 emi-
tiu menos relatos distorcidos, se compara-
do a D80, um dado anedótico foi verificado 
quando P8 relatou “eu vou arriscar” e na 
rodada seguinte emitiu um relato distorci-
do. Talvez os comportamentos verbais desse 
participante tenham ficado sob o controle 
da vitória nas rodadas específicas em de-
trimento da vitória na partida, assim como 
verificado para um dos participantes em 
Antunes e Medeiros (2016). Esse controle 
da vitória nas rodadas, talvez seja uma hi-
pótese que também possa ajudar a analisar 
o comportamento de P7 que, ao jogar com 
o participante P8, na mesma condição de 
D20, emitiu a sentença: “eu não vou per-
der fichas”. No entanto, o fazer não cor-
respondeu ao dizer, uma vez que essa foi a 
condição em que o participante apresentou 
a maior porcentagem de relatos distorcidos.

No estudo de Antunes e Medeiros (2016), 
talvez as diferenças entre as condições de 

probabilidade alta e probabilidade baixa não 
tenham sido tão grandes. Em Antunes e Me-
deiros (2016), mesmo jogando em proba-
bilidade alta, os participantes tiveram que 
apresentar alta frequência de relatos dis-
torcidos, evitando, desse modo, perder a 
rodada diante de um oponente que esta-
va em probabilidade baixa de ganhos com 
relatos precisos e que, em função disso 
apresentava alta frequência de relatos dis-
torcidos. O presente estudo procurou fazer 
esse controle, de modo que os participan-
tes recebessem cartas baixas, e jogassem 
em igualdade de condições com o oponente 
que também recebeu cartas baixas, na con-
dição IB. O mesmo controle também ocor-
reu com os participantes recebendo cartas 
altas e jogando em igualdade de condições 
com o oponente, que também recebeu car-
tas altas, na condição IA. Ao mesmo tempo, 
foram mantidas as condições de desigual-
dade como em Antunes e Medeiros (2016). 
Caso fossem observadas diferenças entre 
igualdade e desigualdade de condições, isso 
seria um indício de que, o modo como o 
oponente joga poderia afetar a correspon-
dência verbal do outro jogador. Essa dife-
rença confirmaria a hipótese levantada por 
Antunes e Medeiros (2016) acerca do efeito 
do modo como o oponente joga interferir 
na correspondência verbal do participante. 
Esse foi exatamente o resultado encontrado, 
uma vez que, nas condições de desigualdade 
de condições, os participantes do presen-
te estudo distorceram mais que nas con-
dições de igualdade. Logo, além das cartas 
altas ou baixas, as peculiaridades de jogar 
contra um oponente em desigualdade ou 
igualdade de condições afetaram a corres-
pondência verbal. 

O presente experimento apresentou duas li-
mitações metodológicas relevantes. A pri-
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meira diz respeito a utilização de duas 
consequências punitivas para relatos dis-
torcidos, a compra de cartas da Pilha 2 e a 
perda de fichas-prioridade. Ou seja, as dis-
torções, quando havia checagem, tanto re-
sultavam na menor probabilidade de vencer 
a partida, como na menor possibilidade de 
poder comprar itens de maior preferência. 
As duas consequências punitivas para rela-
tos distorcidos podem ter ocasionado menos 
relatos distorcidos, o que pôde ter ocorri-
do com os participantes 1 e 2. Outro efei-
to é o aumento na complexidade do jogo, o 
que pode ter afetado os efeitos das variá-
veis independentes sobre a correspondên-
cia verbal. A segunda limitação foi a falta de 
balanceamento das condições de desigual-
dade, de modo que os participantes 20-80 
foram expostos a três partidas D20, enquan-
to os participantes 80-20 foram expostos 
a apenas duas. Aparentemente, não houve 
diferença nos resultados em função de tal 
discrepância, todavia, sugere-se, para es-
tudos futuros, que haja um balanceamen-
to da exposição às diferentes condições. Ao 
mesmo tempo, para novos estudos, é reco-
mendável que os relatos distorcidos, quando 
checados, só produzam uma consequência 
punitiva, ao invés de duas, como ocorreu 
nesse estudo.  

Com base nos dados obtidos no presente 
estudo, é possível sugerir que a correspon-
dência verbal pode ocorrer diante de maior 
probabilidade de reforçamento para relatos 
precisos em consonância com os resultados 
reportados por Antunes e Medeiros (2016). 
Além disso, parece que, em determinadas 
condições, a frequência de relatos distorci-
dos emitidos por um indivíduo poderá in-
fluenciar a correspondência verbal de seu 
oponente. Talvez, os achados do presen-
te estudo possam contribuir para a obten-

ção de relatos precisos em diversas áreas, 
como por exemplo, na área acadêmica, no 
momento de intervenção de professores e 
demais profissionais da educação.  
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Comparação de Dois Procedimentos 
de Ensino de Intraverbais*

Comparison of Two Intraverbal Teaching 
Procedures

Resumo

O desenvolvimento de repertórios verbais é um 

desafio para muitas crianças com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA). Costuma ser o caso 

do intraverbal, havendo dificuldade em rela-

tar nomes de itens de categorias (e.g., diante 

da instrução “diga-me nomes de materiais de 

cozinha”, responder “fogão, copo e faca”). Esta 

pesquisa comparou efeitos de dois tipos de en-

sino sobre a aquisição de intraverbais em duas 

crianças com TEA de 9 e 5 anos. Cada ensino 

envolveu uma categoria. Acertos consistiram no 

relato de pelo menos três itens, resultando em 

elogio e fichas. Erros eram corrigidos com pistas 

de tato ou ecoicas. Em um dos ensinos, acertos 

também resultavam no fornecimento de nomes 

de outros itens para a criança (única diferença). 

Houve aquisição de intraverbais por uma criança 

em 15 sessões, sendo 65 acertos acumulados sob 

um tipo de ensino e, 72, sob outro. Intraverbais 

não foram emitidos pela outra criança.  
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Transtorno do Espectro Autista; Intraverbais; Feedback 
instrucional; Categorias; Itens.

Abstract

The development of verbal repertoires is a chal-

lenge for many children with Autism Spectrum 

Disorder (ASD). This is commonly the case of 

intraverbal, and it is difficult to describe the 

names of items, which belong to categories (e.g., 

upon the instruction “name kitchen items”; 

one answers “stove, cup and knife”. This study 

compared the effects of two types of teaching, 

regarding the acquisition of intraverbals in two 

children with ASD aged 9 and 5 years old. Each 

teaching involved a category. Correct responses 

consisted of naming at least three items, result-

ing in praise and tokens. Incorrect responses 

were corrected through tact or echoic prompts. 

In one intervention, correct responses also re-

sulted in the delivery of the names of other items 

to the child. There was intraverbal acquisition 

by a child in 15 sessions, with 65 accumulated 

correct responses under a teaching type, and, 

72, under another. The other child emitted no 

intraverbals. 
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Introdução

Crianças com Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) comumente apresentam de-
ficiências na linguagem. Esta, na Análise 
do Comportamento, é compreendida como 
comportamento verbal, um tipo de operante 
modelado e mantido por consequências me-
diadas. Quem emite o comportamento ver-
bal, durante um episódio verbal, é chamado 
de falante, e o ouvinte é quem faz a media-
ção do acesso à consequência reforçadora 
pelo falante. Existem diferentes operantes 
verbais e um caso importante é denominado 
de intraverbal. O mesmo é emitido sob con-
trole de um antecedente verbal, sem cor-
respondência ponto a ponto com o mesmo, 
como o caso em que uma criança diz “bo-
neco” diante da instrução verbal “diga-me 
o nome de um brinquedo” (Skinner, 1992). 

Os intraverbais costumam ser estabelecidos 
nos repertórios de crianças típicas entre 3 
e 4 anos de idade, na forma de completar 
frases e responder perguntas e,  quando 
atingem os 5 anos, apresentam casos mais 
complexos, compreendendo, por exemplo, 
o estabelecimento de discriminações condi-
cionais, conversar sobre eventos passados 
e relatar histórias curtas. Déficits nes-
ses repertórios, comuns em crianças com 
diagnóstico de TEA, tornam o arranjo de 
condições especiais para o seu ensino ne-
cessário (Sundberg & Sundberg, 2011). 

Certos casos complexos de intraverbais, en-
volvidos em discriminações condicionais, 
referem-se a respostas verbais sob controle 
de dois elementos de uma instrução. Como 
exemplo, um adulto apresenta a situação 
“diga-me o nome de uma fruta vermelha”, 
e uma criança responde “morango”. Consi-
dera-se que a palavra “vermelha” modifi-

ca a função evocativa da palavra “fruta”, e 
esse processo é necessário para que a criança 
possa emitir uma resposta correta. O con-
trole envolvido nesse caso de relação é cha-
mado convergente. Outro tipo de intraverbal 
está envolvido em uma relação de contro-
le com o antecedente denominada de di-
vergente, correspondendo ao caso em que 
uma instrução fornece contexto para mais 
de uma possível resposta. Como exemplo, 
um adulto apresenta a instrução “diga-me 
nomes de frutas”, e uma criança responde 
“morango, abacate e banana”. Caso ainda 
mais complexo pode se fazer presente sob 
circunstâncias que evocam respostas in-
traverbais sob ambos os controles conver-
gente e divergente. 

Como exemplo, um adulto verbaliza “di-
ga-me nomes de frutas vermelhas”, e uma 
criança responde “morango, maçã e ace-
rola”. Este foi também o caso da presente 
pesquisa, uma vez que as categorias, defi-
nidas para o ensino de intraverbais, foram 
materiais de cozinha e materiais escola-
res. Durante o ensino do relatar nomes de 
itens dessas categorias, uma experimenta-
dora fornecia, como antecedentes verbais, 
“diga-me nomes de materiais de cozinha”; 
e “diga-me nomes de materiais escolares”. 
Entende-se que a segunda parte de cada fra-
se (“de cozinha” e “escolares”) modifica a 
função evocativa da primeira parte (“diga-
-me nomes de materiais...”), caracterizan-
do uma relação de controle convergente do 
responder com o antecedente, uma vez que 
o atentar para as duas partes da instrução 
é necessário para o estabelecimento de um 
responder correto. Além disso, os antece-
dentes verbais estabelecem a ocasião para a 
emissão dos nomes de múltiplos itens (e.g, 
“copo, faca e garfo” diante de “diga-me no-
mes de materiais de cozinha”), caracteri-
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zando uma relação de controle divergente 
do responder com o antecedente. Logo, uma 
vez que ambos os casos se aplicam conjun-
tamente ao responder, a relação de controle 
do responder com os antecedentes verbais, 
a respeito de ambas as categorias mencio-
nadas, é do tipo convergente e divergente, 
um caso que é considerado de intraverbal 
complexo pela literatura (Axe, 2008; De-
souza, Fisher & Rodrigues, 2019; Stauch, 
Lalonde, Plavnick, Bak & Gatewood, 2017).  

A literatura apresenta pesquisas, envolven-
do crianças com diagnóstico de TEA ou sus-
peita, que investigaram os efeitos do ensino 
de diferentes repertórios sobre a possível 
emergência de intraverbais, consistindo em 
relatar itens de categorias, ou seja, intra-
verbais sob controle divergente apenas, ou 
ainda sob ambos os controles convergen-
te e divergente. Grannan e Rehfeldt (2012) 
ensinaram, para duas crianças com TEA, 
repertórios de tatos simples (e.g., dizer “ca-
chorro” diante da imagem de cachorro e da 
pergunta “o que é isto?”), tatos de catego-
rias  (e.g., dizer “animal” diante da ima-
gem de cachorro e da pergunta “o que é um 
cachorro?”) e pareamentos visuais arbitrá-
rios (e.g., relacionar a imagem de cachorro 
a outra de gato). Foram medidos os efei-
tos dessas intervenções combinadas sobre 
o estabelecimento de intraverbais de cate-
gorias (e.g., dizer “cachorro, gato, porco e 
vaca” diante da instrução “diga-me nomes 
de animais”). Matos e Lima (2018) condu-
ziram uma investigação semelhante com 
quatro crianças com suspeita de TEA, mas 
uma tarefa de identificação de categorias 
como ouvinte (e.g., selecionar a imagem de 
cachorro em um arranjo, e mediante a ins-
trução “toque no animal”) foi manipulada 
no lugar da de pareamentos visuais arbitrá-
rios. Além disso, os efeitos de cada interven-

ção foram medidos separadamente sobre os 
intraverbais e, como resultado, duas crian-
ças demonstraram emergência. Para outra 
criança, o ensino direto de intraverbais foi 
necessário para seu estabelecimento. 

Matos, Araújo e Silva (2018) realizaram in-
vestigação semelhante à de Matos e Lima 
(2018) com quatro crianças com TEA. En-
tretanto, para duas delas, foram conduzi-
das intervenções visando o ensino de tatos 
simples e de categorias e, para as outras 
duas, o ensino de respostas de ouvinte sim-
ples e identificação de categorias como ou-
vinte. Vale ainda destacar que, para ambos 
os casos, um tipo de ensino de repertórios 
simples (tatos e respostas de ouvinte) en-
volveu, como consequência diferencial de 
acertos, o fornecimento dos nomes das ca-
tegorias a que estímulos pertenciam (fee-
dback instrucional). Como exemplo, quando 
uma criança dizia “cachorro” diante de sua 
imagem, ou selecionava a mesma como ou-
vinte mediante instrução “toque cachorro”, 
a experimentadora dizia “muito bem! O ca-
chorro é um animal”. Nenhuma das crian-
ças do estudo demonstrou emergência de 
intraverbais, e os autores discutiram que 
o fato das crianças não terem apresentado 
nenhum repertório de intraverbais de ca-
tegorias antes da pesquisa poderia justifi-
car o resultado. 

Matos, Aragão e Matos (2019) investigaram 
os efeitos de um ensino prolongado de tatos 
e respostas de ouvinte simples, com fee-
dback instrucional, sobre o estabelecimento 
de repertórios de categorizar, incluindo in-
traverbais, em duas crianças com TEA. Nesta 
pesquisa, os intraverbais estariam envol-
vidos em relações de controle convergen-
te e divergente (e.g., dizer “tubarão, baleia 
e golfinho” diante da instrução “diga-me 
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nomes de animais marinhos”). Como re-
sultado, em relação a intraverbais, houve 
emergência dos mesmos com variabilida-
de para uma das crianças que demonstrava, 
previamente à pesquisa, algum repertório 
de intraverbais de categorias. 

A literatura apresenta, ainda, pesquisas cujo 
ensino direto de repertórios de intraver-
bais de categorizar foi programado. Em um 
caso (Carroll & Kodak, 2015), os efeitos de 
feedback instrucional foram medidos em 
duas crianças com TEA. Foram programa-
das duas intervenções (uma sem e outra 
com feedback). No primeiro caso (sem fee-
dback instrucional), acertos consistiam na 
emissão de pelo menos três itens de uma 
dada categoria por cada criança e, caso er-
ros fossem cometidos, uma experimenta-
dora fornecia nomes de três itens para que 
cada criança repetisse (pista ecoica). Vale 
destacar que, quando correções eram ne-
cessárias, os nomes dos itens eram apre-
sentados em ordens/sequências diferentes 
para as crianças. No caso da segunda con-
dição com feedback instrucional, a dife-
rença em relação à primeira foi que uma 
experimentadora apresentava os nomes de 
três outros itens, como alvos secundários 
e durante o acesso de cada criança a uma 
consequência diferencial (e.g., elogio e um 
item de preferência por 15s), pela emissão 
de uma resposta como alvo primário (pelo 
menos três itens que cada criança relatava). 
As apresentações dos nomes de itens como 
alvos secundários, por uma experimenta-
dora, eram feitas também sob diferentes 
sequências. Os resultados revelaram que as 
crianças se engajaram em mais combina-
ções de respostas novas (maior variabilida-
de) na condição com feedback instrucional. 
A variabilidade no responder foi definida 
pela emissão dos nomes de itens de catego-

rias sob diferentes combinações ou sequên-
cias (e.g., dizer “carro, ônibus e avião”, ou 
ainda “avião, ônibus e carro”, na presença 
do antecedente verbal “diga-me nomes de 
meios de transporte”).  

Petterson, Rodriguez e Pawich (2019) com-
pararam os efeitos de dois tipos de modelo 
sobre o responder com variabilidade du-
rante o ensino de intraverbais de categorias 
para quatro crianças com TEA. A interven-
ção compreendeu a manipulação de atraso 
progressivo de pista sob duas condições: 1) 
modelos restritos (nomes dos itens apre-
sentados sempre na mesma sequência para 
os aprendizes) e; 2) modelos variados (no-
mes dos itens apresentados sob diferen-
tes sequências). Na medida que critérios 
arbitrários de aprendizagem foram alcan-
çados em ambas as condições foi observa-
do um aumento temporário na emissão de 
combinações de respostas novas das crian-
ças, na condição em que houve manipula-
ção de modelos variados. Além disso, para 
duas crianças, a aquisição de intraverbais 
foi mais lenta nessa condição. 

Sabe-se que certas crianças com TEA de-
monstram sem dificuldade relações in-
traverbais mais simples, consistindo, por 
exemplo, em completar frases que não de-
mandam discriminações condicionais ver-
bais (e.g., dizer “d” diante do antecedente 
“a, b, c...”). Por outro lado, podem apre-
sentar dificuldade com relações mais com-
plexas, como o caso que envolve o relatar 
nomes de itens de categorias. O responder, 
nesse caso, pode estar envolvido em uma 
relação de controle convergente e diver-
gente com o antecedente verbal (e.g, dizer 
“copo, garfo e prato” diante da instrução 
“diga-me nomes de materiais de cozinha”; 
dizer “apagador, caneta e livro” diante da 
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instrução “diga-me nomes de materiais es-
colares”). O principal objetivo da presen-
te pesquisa foi comparar os efeitos de dois 
tipos de ensino de intraverbais de catego-
rias (um com e outro sem feedback instru-
cional) sobre a aquisição do relatar nomes 
de itens de categorias, sob ambos os tipos 
de controle convergente e divergente pre-
viamente esclarecidos, em duas crianças 
com TEA. Foi assumido que o tipo de en-
sino que resultasse no maior número acu-
mulado de respostas intraverbais, ao longo 
de uma mesma quantidade de sessões de 
ensino, seria considerado o mais eficiente 
para a aquisição de intraverbais. 

Durante os dois casos de ensino de intraver-
bais, erros, ou ausência de resposta, eram 
corrigidos com pistas de tato (apresentar 
figuras correspondentes aos itens de uma 
dada categoria para a criança dizer seus no-
mes) e, se necessário, pistas ecoicas (dizer 
nomes de itens da categoria para a criança 
ecoar). Neste sentido, buscou-se medir o 
tipo de pista mais presente (se de tatos ou 
ecoicos) para cada criança durante o ensino 
de intraverbais. Por fim, foram discutidos 
possíveis efeitos de manipulação de fee-
dback instrucional (fornecimento de nomes 
de itens adicionais por uma experimenta-
dora) sob a promoção da variabilidade no 
responder, definida pela emissão de nomes 
de itens sob diferentes sequências/ordens.

Método

Participantes

Participaram duas crianças de 5 (P1) e 9 (P2) 
anos com TEA. As mesmas recebiam aten-
dimentos, fundamentados em Análise do 
Comportamento Aplicada (ABA), duas vezes 
por semana em um laboratório de avalia-

ção, pesquisa e intervenção de uma Univer-
sidade privada. Cada atendimento durava 
1 hora e meia. Currículos individualizados 
foram organizados com programas de in-
tervenção visando o estabelecimento de re-
pertórios verbais e não verbais. Metas de 
intervenção foram/são definidas com base 
em protocolos de avaliação de repertórios, 
como o Verbal Behavior Milestones Asses-
sment and Placement Program (VB-MAPP) 
de Sundberg (2008).  

No início da pesquisa, ambas as crianças já 
conseguiam emitir mais de 200 tatos re-
lacionados a objetos, figuras e ações; mais 
de 250 identificações de objetos e figuras 
como ouvinte; completar intraverbalmente 
ao menos dez palavras omitidas em frases 
divertidas; responder perguntas sobre sons 
de animais; completar pelo menos 25 frases 
diferentes e relacionadas a ações do coti-
diano (e.g., dizer “cadeira” diante de “você 
senta na...”); responder pelo menos 25 di-
ferentes perguntas com “que”(e.g., dizer 
“chocolate” diante de “o que você come?”); 
responder pelo menos 25 diferentes per-
guntas com “quem” e “onde” (e.g., dizer 
“mamãe” diante da pergunta “quem te leva 
para a escola?”, e dizer “escola” diante de 
“onde você estuda?”). Com relação a rela-
tar nomes de itens de categorias intraver-
balmente, que foi o foco da pesquisa, vale 
destacar que P1 já demonstrava algum re-
pertório de respostas sob controle diver-
gente (e.g., dizer “cachorro, gato e porco” 
diante do antecedente verbal “diga-me no-
mes de animais”).  Por outro lado, P1 não 
apresentava responder sob controle conver-
gente (e.g., dizer “golfinho” diante do an-
tecedente verbal “diga-me o nome de um 
animal marinho”), assim como também não 
apresentava responder relacionado a ambos 
os casos de controle divergente e conver-
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gente conjuntamente (e.g., dizer “golfinho, 
tubarão e baleia” diante do antecedente 
verbal “diga-me nomes de animais mari-
nhos”). P2, por sua vez, não demonstrava, 
de um modo geral, repertório intraverbal de 
relatar itens de categorias sob controle di-
vergente, convergente ou ambos de forma 
conjunta. Nesta pesquisa, não demonstrar 
intraverbais, consistindo em relatar itens 
de categorias sob controle convergente e di-
vergente conjuntamente, representou o cri-
tério de seleção de participantes. Ambas as 
crianças selecionadas atenderam esse crité-
rio. E é importante salientar que as crianças 
não emitiram respostas corretas, de relatar 
itens de categorias, em uma etapa de linha 
de base do estudo.  

Ambiente

A coleta de dados foi realizada no mesmo 
laboratório de avaliação, pesquisa e inter-
venção no qual as crianças eram atendidas 
duas vezes por semana. A sala de coleta es-
tava equipada com uma mesa e duas ca-
deiras. Cada criança participante sentou-se 
em frente a uma experimentadora, que se 
sentou em uma cadeiras à frente da crian-
ça. A experimentadora foi responsável pela 
apresentação dos estímulos da pesquisa e 
registro de respostas relevantes. 

Materiais e instrumentos

Em relação aos materiais de avaliação e 
intervenção com as crianças da pesqui-
sa, foram utilizados cartões plastificados 
medindo 6 X 3 cm. Os cartões continham 
imagens correspondentes a itens de duas 
categorias diferentes (materiais de cozinha 
e materiais escolares). Foram definidos oito 
itens para cada categoria. No caso de mate-
riais de cozinha, os itens corresponderam 

a fogão, geladeira, garfo, faca, liquidifica-
dor, panela, prato e copo. Em se tratando 
da categoria materiais escolares, os itens 
foram lápis, mochila, tesoura, apontador, 
livro, borracha, régua e caneta.  Ao lon-
go da realização de intervenções visando 
o ensino de intraverbais, elogios e fichas 
permutáveis pelo acesso a itens de prefe-
rência, como vídeos e jogos infantis, eram 
manipulados. Foram também utilizadas fo-
lhas de registro com o propósito de medir 
os desempenhos das crianças em ativida-
des de avaliação e intervenção. 

Variáveis independentes e variáveis dependentes

As variáveis independentes (VI) da pesqui-
sa consistiram na manipulação de reforça-
mento de respostas de relatar corretamente 
pelo menos três itens de categorias duran-
te o ensino de intraverbais, e de modo que 
as crianças eram elogiadas e tinham aces-
so a fichas que eram, posteriormente, tro-
cadas pelo acesso a jogos e brinquedos de 
preferência. Outra VI consistiu em um pro-
cedimento de correção durante erros, ou au-
sência de responder intraverbal, que eram 
seguidos pela apresentação de figuras como 
pistas para respostas de tato. Outra VI de 
correção consistiu na apresentação dos no-
mes de itens de categorias para que uma 
dada criança ecoasse, caso as pistas de tato 
não fossem suficientes como correção. A 
principal variável dependente (VD) da pes-
quisa correspondeu às respostas intraver-
bais de relatar nomes de itens de categorias. 
Foram também VD(s) respostas de tato e 
ecoico quando a experimentadora precisava 
corrigir uma dada criança durante o ensino 
de intraverbais de categorias.  É importan-
te enfatizar que foram realizados dois tipos 
de ensino de intraverbais. Todas as VI(s) 
e VD(s), descritas até aqui, foram comuns 
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aos dois casos de ensino. No entanto, em 
se tratando de um deles mais especifica-
mente, as respostas corretas de relatar pelo 
menos três itens de uma dada categoria pro-
duziam, além das consequências diferen-
ciais associadas a acertos já mencionadas, 
a apresentação dos nomes de mais itens da 
categoria para cada criança. Isso já tinha 
sido explorado anteriormente na pesqui-
sa de Carroll e Kodak (2015), que também 
compararam dois tipos de ensino direto de 
intraverbais quanto a sua eficiência, consi-
derando a aquisição de intraverbais de re-
latar itens de categorias, e efeitos sobre a 
promoção de variabilidade, consistindo no 
relatar nomes de itens de categorias sob di-
ferentes sequências de apresentação. 

De acordo com Carroll e Kodak (2015), du-
rante o ensino de intraverbais de categorias, 
a apresentação, por parte de um experi-
mentador, de mais nomes de itens, con-
tingente às respostas corretas de uma dada 
criança, representava a introdução de al-
vos secundários durante o ensino de alvos 
primários. Neste sentido, um experimen-
tador pode definir o relatar os nomes dos 
itens “carro, caminhão e ônibus” como al-
vos primários diante da instrução “diga-me 
nomes de três veículos”, uma vez que esse 
responder é diretamente reforçado. Além 
disso, o experimentador fornece os nomes 
de mais três itens, “barco, avião e trator”, 
junto com o reforçador dos alvos primários 
já mencionados. Os nomes dos três novos 
itens, fornecidos pelo experimentador, são 
considerados alvos secundários e considera-
-se possível que, em tentativas subsequen-
tes, aprendizes relatem nomes de itens da 
categoria veículos, incluindo tanto aque-
les definidos como alvos primários, e cuja 
emissão foi reforçada, como aqueles defini-
dos como alvos secundários, e cuja emissão 

não foi reforçada anteriormente. No estu-
do de Carroll e Kodak (2015), essa forma de 
ensinar intraverbais, com a introdução de 
alvos secundários, aumentou a eficiência 
do ensino, no sentido de que o repertório 
de relatar itens de categorias intraverbal-
mente foi ampliado com a emissão tanto de 
itens definidos como alvos primários, como 
de itens definidos como alvos secundários. 
Além disso, houve influência sobre a varia-
bilidade, uma vez que as crianças passaram 
a relatar nomes de itens intraverbalmente 
sob diferentes combinações.  

Sendo assim, a diferença entre os dois tipos 
de ensino de intraverbais da presente pes-
quisa foi de que um deles envolveu, além das 
VI(s) e VD(s) já mencionadas para ambos 
os tipos, a introdução de alvos secundários, 
consistindo no fornecimento dos nomes de 
outros itens de categoria por uma experi-
mentadora, após a emissão de respostas de 
relatar pelo menos três itens pela criança 
(alvos primários). Esse procedimento é ain-
da denominado pela literatura de feedback 
instrucional (Carroll & Kodak, 2015; Matos 
et al., 2018). Portanto, a VI feedback instru-
cional foi específica para o tipo de ensino 
de intraverbais de categorias, que envolveu 
a definição de alvos secundários durante o 
ensino de alvos primários. 

Procedimento

Em relação aos dois participantes (P1 e P2), 
a pesquisa foi conduzida por meio de duas 
etapas. A primeira etapa foi de avaliação 
de linha de base do relatar nomes de itens 
de categorias, materiais de cozinha e ma-
teriais escolares, representando uma con-
dição de seleção de participantes, uma vez 
que era necessário que os mesmos não de-
monstrassem acertos quanto aos repertó-
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rio avaliados. A segunda etapa da pesquisa 
correspondeu ao ensino direto de intraver-
bais de relatar nomes de itens de cada uma 
das duas categorias definidas. Isso valeu 
para cada participante. Para cada categoria 
foi definido um tipo de ensino por partici-
pante. A categoria materiais de cozinha foi 
contemplada para o ensino de intraverbais 
com feedback instrucional. Por outro lado, 
a categoria materiais escolares foi contem-
plada para o ensino de intraverbais sem fee-
dback instrucional. A única diferença, em 
relação aos dois tipos de ensino, foi quanto 
a presença ou ausência da variável feedback 
instrucional, que compreende a introdução 
de alvos secundários durante o ensino de 
alvos primários, conforme foi previamente 
esclarecido. As duas etapas são apresenta-
das com mais detalhes a seguir. 

Primeira etapa: Avaliação de linha de base 
de intraverbais de categorias. Esta etapa foi 
definida como uma condição de seleção de 
participantes em relação aos repertório al-
vos, uma vez que era esperado que os par-
ticipantes não conseguissem relatar nomes 
de itens referentes as duas categorias de-
finidas para a pesquisa, sendo as mesmas 
materiais de cozinha e materiais escola-
res. Cada bloco de tentativas de avaliação 
envolveu 12 tentativas, sendo que metade 
delas se relacionava à categoria materiais 
de cozinha (“diga-me nomes materiais de 
cozinha”) e, metade, à categoria materiais 
escolares (“diga-me nomes de materiais 
escolares”). Em cada tentativa, cada crian-
ça teve até 5s para responder. Não foram 
definidas consequências diferenciais para 
acertos e erros. Ao longo de vários blocos de 
avaliação, uma vez que fosse demonstrado 
que os participantes não emitiam respos-
tas corretas, esta etapa de avaliação de li-
nha de base foi encerrada. 

Segunda etapa: Ensino de intraverbais de 
relatar nomes itens de categorias com fee-
dback instrucional (materiais de cozinha) e 
sem feedback instrucional (materiais esco-
lares). Neste momento foram administrados, 
assim como na etapa anterior de avaliação de 
linha de base, blocos com 12 tentativas dis-
cretas, sendo que metade delas se relacionava 
à categoria materiais de cozinha (“diga-me 
nomes de materiais de cozinha”) e, metade, 
à categoria materiais escolares (“diga-me 
nomes de materiais escolares”). Em cada 
tentativa, cada criança teve até 5s para res-
ponder. Entretanto, nesta etapa de ensino, 
eram administradas consequências diferen-
ciais para acertos e erros. 

Em se tratando do ensino da categoria ma-
teriais de cozinha com feedback instrucio-
nal, acertos, consistindo na emissão dos 
nomes de pelo menos três itens da catego-
ria, resultavam em elogios e acesso a fichas, 
que poderiam ser posteriormente trocadas 
pelo acesso a jogos ou brinquedos de pre-
ferência por uma dada criança. Além disso, 
uma experimentadora fornecia os nomes 
dos demais itens da categoria, na condição 
de alvos secundários/feedback instrucional. 
Como exemplo de tentativa com essa ca-
racterística, se, após o antecedente verbal 
“diga-me nomes de materiais de cozinha”, 
uma dada criança respondesse “fogão, gela-
deira e garfo”, a experimentadora reforça-
va e, além disso, dizia para a criança “faca, 
liquidificador, panela, prato e copo também 
são materiais de cozinha”. Tentativas, de 
uma dada criança repetir os nomes forne-
cidos como alvos secundários, não resul-
tavam em atenção diferencial por parte da 
experimentadora. 

Tentativas em que erros eram cometidos, ou 
sem responder após 5s desde a apresentação 
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da instrução, resultavam em um primeiro 
tipo de pista, que consistia na apresenta-
ção de oito figuras relacionadas aos itens 
definidos para a categoria materiais de co-
zinha, de modo que a criança verbalizasse 
seus nomes (tatos). Durante essa correção 
era apresentada uma figura por vez. Caso 
uma dada criança não tateasse uma dada 
figura em até 5s, um modelo ecoico (se-
gundo nível de pista) do nome do item era 
fornecido para que a criança repetisse. Na 
medida que fosse necessário, esse procedi-
mento era também replicado com outras fi-
guras que a criança não conseguisse tatear. 

No caso do ensino de intraverbais da cate-
goria materiais escolares sem feedback ins-
trucional, as características metodológicas 
foram as mesmas, em relação ao que foi de-
finido para a categoria anterior de materiais 
de cozinha, exceto pelo fato de que não fo-
ram estabelecidos alvos secundários. Sendo 
assim, em uma tentativa em que o responder 
dentro do critério era emitido, uma criança 
dizia, por exemplo, “lápis, mochila e borra-
cha” diante do antecedente verbal “diga-me 
nomes de materiais escolares”, fornecido 
pela experimentadora. Esta então elogia-
va a criança e fornecia uma ficha para ela. 
Entretanto, a experimentadora não relatava 
nomes de outros itens da categoria, dife-
rente do que acontecia com o caso da ca-
tegoria anterior. Em relação às tentativas 
em que erros eram cometidos ou respos-
tas não eram emitidas, os mesmos proce-
dimentos de correção (pistas de tato e, se 
necessário, ecoicas) eram administrados. 

Ao longo de um semestre letivo no labo-
ratório da Universidade em que a coleta de 
dados aconteceu, sessões eram conduzidas 
até duas vezes por semana (às vezes uma 
dada criança faltava por motivo de doença 

ou por outra razão), e tinham uma duração 
de aproximadamente 40 minutos. Ao longo 
desse período, referente a cada dia de cole-
ta, poderiam ser administrados tantos blo-
cos de tentativas, considerando cada tipo de 
ensino de intraverbais de categorias, quan-
to possíveis. A partir do momento em que 
os dois tipos de ensino de intraverbais fo-
ram iniciados, os mesmos foram manti-
dos até o final do semestre letivo, período 
de recesso da Universidade, incluindo in-
terrupção das atividades desenvolvidas no 
laboratório onde a coleta de dados ocorreu. 
A última sessão de coletas para cada crian-
ça coincidiu, portanto, com o encerramen-
to do semestre letivo. 

Delineamento experimental

A maneira como os dois tipos de ensino de 
intraverbais de categorias foram conduzidos 
reflete o tipo de delineamento experimen-
tal de caso único estabelecido na presente 
pesquisa, o delineamento de tratamentos al-
ternados com linha de base inicial (Cooper, 
Heron & Heward, 2006). Houve rápida al-
ternância entre as intervenções para o ensi-
no de intraverbais de categorias, com e sem 
feedback instrucional. Em cada uma de di-
versas sessões, um determinado número de 
blocos de tentativas, considerando os dois ti-
pos de ensino de intraverbais, foi adminis-
trado. Não havia uma sequência particular 
quanto ao início do ensino ao longo das ses-
sões. Por vezes, um bloco de tentativas da 
categoria materiais de cozinha era conduzi-
do primeiro e, depois, um bloco da categoria 
materiais escolares. Por vezes, era adminis-
trado primeiro um bloco de ensino da cate-
goria materiais escolares. Independente da 
categoria selecionada primeiro para o ensino 
no início de cada sessão, durante a mesma, 
blocos de ensino das categorias eram alter-
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nados, e isso aconteceu ao longo de todo pe-
ríodo de ensino de intraverbais. Ao longo de 
um semestre foram realizados os registros 
das frequências de intraverbais como forma 
de verificar em qual condição a emissão de 
respostas intraverbais independentes seria 
maior, e qual intervenção seria mais eficiente. 

Considerações éticas

A coleta de dados da pesquisa aconteceu no 
Laboratório de Avaliação, Pesquisa e Inter-
venção em Transtorno do Espectro Autis-
ta (LAPITEA) de uma Universidade privada 
brasileira. O trabalho foi submetido à ava-

Figura 1. Frequências acumuladas de intraverbais durante a etapa de linha de base, e frequências acu-

muladas de intraverbais, tatos e ecoicos durante a etapa de ensino de intraverbais de categorias com e 

sem feedback instrucional para P1. O gráfico superior representa dados da categoria materiais de cozi-

nha, em que o feedback instrucional foi manipulado durante o ensino de intraverbais. O gráfico inferior 

representa dados da categoria materiais escolares, sem haver manipulação de feedback instrucional 

durante o ensino de intraverbais. 
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liação do Comitê de Ética em Pesquisa, ten-
do sido aprovado (parecer de aprovação nº 
2.145.293 e CAEE 70185617.1.0000.5084). 

Resultados

Os resultados da pesquisa, quanto as duas eta-
pas de avaliação de linha de base e ensino de 
intraverbais de categorias com feedback ins-
trucional (materiais de cozinha), e sem fee-
dback instrucional (materiais escolares), são 
apresentados a seguir para cada participan-
te. A Figura 1 apresenta número de respos-
tas intraverbais acumuladas, quanto a ambas 
as etapas supracitadas da pesquisa, para P1. 
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De acordo com a Figura 1, P1 não relatou 
intraverbalmente nomes de itens das ca-
tegorias materiais de cozinha e materiais 
escolares ao longo de três sessões de li-
nha de base. De um modo geral, a criança 
repetia as instruções ou parte delas (e.g., 
“materiais de cozinha”). Quando o ensino 
de intraverbais com feedback instrucional 
(materiais de cozinha) foi implementado, 
ao longo de 12 sessões de intervenção (de 
S4 a S15), foram acumuladas 65 respos-
tas intraverbais de relatar nomes de pelo 
menos três itens. Por outro lado, o núme-
ro de respostas acumuladas, sob controle 
de pistas de correção de tatos e ecoicos, foi 
mais elevado. Foram acumulados 115 ecoi-
cos e 81 tatos. No caso da condição de en-
sino sem feedback instrucional (materiais 
escolares), 72 respostas intraverbais de re-
latar pelo menos três itens foram acumula-
das. Em se tratando de respostas com pistas 
de correção foram acumulados 80 ecoicos e 
104 tatos, de acordo com a Figura 1. A Ta-
bela 1 apresenta os nomes dos itens que 
foram emitidos intraverbalmente duran-
te cada sessão, e quanto a cada tipo de en-

Tabela 1

Nomes de itens de categorias relatados intraverbalmente por P1 ao longo de suas sessões de ensino de intraverbais. As categorias 
foram materiais de cozinha (ensino com feedback instrucional) e materiais escolares (ensino sem feedback instrucional). S/R signi-
fica “sem resposta”. Palavras em negrito correspondem a palavras relatadas, que não fizeram parte do ensino. 

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Intraverbais 
com feedback 
instrucional S/R S/R S/R S/R

Prato
Garfo
Pote

Fogão
Garfo
Panela
Faca

Fogão
Garfo
Panela
Faca

Liquidificador

Fogão
Prato

Geladeira
Garfo
Faca

Liquidificador

Fogão
Prato

Geladeira
Liquidificador

Fogão
Prato

Geladeira
Garfo
Panela
Faca

Liquidificador

Fogão
Prato 

Panela

Fogão
Prato 

Panela

Intraverbais 
sem feedback 
instrucional S/R S/R S/R S/R

Mochila
Aponta-

dor
Livro

Caneta
Água
Pasta

Lancheira

Mochila

Lápis
Mochila
Borracha
Caneta
Régua

Lápis
Mochila
Tesoura
Régua

Cadeira
Pasta

Lápis
Mochila

Apontador
Livro

Caneta
Régua

Lancheira

Lápis
Mochila
Tesoura

Apontador
Livro

Borracha
Régua

Lancheira
Pasta

Lápis
Mochila
Aponta-

dor
Livro

Borracha
Caneta
Régua
Toalha

Lancheira

Lápis
Mochila
Aponta-

dor
Livro

Borracha
Caneta
Régua
Toalha

Lancheira

sino de intraverbais (com e sem feedback 
instrucional) para P1. 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, P1 não 
emitiu nomes de itens de ambas as catego-
rias de materiais de cozinha e materiais es-
colares nas quatro sessões iniciais de cada 
condição de intervenção (de S4 a S7). Nas 
demais sessões, no caso da intervenção 
com feedback instrucional, relatou nomes 
de três ou mais itens diferentes (em S13 re-
latou nomes de sete itens). Além disso, em 
S5, relatou o nome de um item que não foi 
definido como alvo primário de ensino de 
intraverbais, e nem como alvo secundário. 
No caso da segunda intervenção sem fee-
dback instrucional, após as quatro sessões 
iniciais sem respostas, P1 tipicamente re-
latou acima de três itens (exceto em S9, 
tendo relatado apenas um). Em S13, S14 e 
S15, relatou os nomes de nove itens dife-
rentes. Vale destacar que, ao longo do en-
sino com a categoria materiais escolares, 
P1 relatou os nomes de quatro itens no-
vos, e que não foram originalmente defini-
dos como alvos primários ou secundários.
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A Figura 2 apresenta número de respostas 
intraverbais acumuladas na linha de base, 
e ensino de intraverbais, e número de res-
postas acumuladas sob controle de pistas 
de correção de tato e ecoicas para P2.

De acordo com a Figura 2, P2 não relatou 
nenhum item de cada uma das duas cate-
gorias definidas tanto na etapa de linha de 
base, como na etapa de ensino de intraver-
bais de categorias. No que diz respeito às 
respostas acumuladas sob controle de pistas 
de correção durante o ensino de intraver-
bais, em se tratando da categoria materiais 
de cozinha, foram acumulados 639 tatos e 

Figura 2. Frequências acumuladas de intraverbais durante a etapa de linha de base, e frequências acumuladas de intra-

verbais, tatos e ecoicos durante a etapa de ensino de intraverbais de categorias com e sem feedback instrucional para P2. 

O gráfico superior representa dados da categoria materiais de cozinha, em que o feedback instrucional teria sido manipu-

lado durante o ensino de intraverbais. O gráfico inferior representa dados da categoria materiais escolares, sem haver ma-

nipulação de feedback instrucional durante o ensino de intraverbais.
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57 ecoicos. No caso da intervenção com a 
categoria materiais escolares foram acu-
mulados 660 tatos e 84 ecoicos. 

Discussão

Os tipos de ensino de intraverbais programa-
dos, com e sem feedback instrucional, ape-
nas produziram intraverbais de categorias 
em P1. Ambos os tipos de ensino de intraver-
bais ampliaram a quantidade de itens das ca-
tegorias no repertório dessa criança em uma 
medida semelhante. Houve uma diferença de 
apenas sete respostas intraverbais corretas a 
mais acumuladas para a categoria materiais 
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escolares, sem feedback instrucional, até o 
final da coleta de dados.  Por outro lado, pô-
de-se constatar que, dentre os itens relata-
dos, alguns não tinham sido definidos como 
alvos primários ou secundários da pesquisa, 
o que sugere que P1 foi influenciado por va-
riáveis de outros contextos além do ambiente 
de coleta de dados. Conforme pôde ser visto 
na Tabela 1, houve a emissão de uma palavra 
inédita, “pote”, em relação a categoria ma-
teriais de cozinha e de quatro palavras inédi-
tas, sendo “pasta”, “lancheira”, “cadeira” 
e “toalha”, no caso da categoria materiais 
escolares. Nesse sentido supõe-se que esse 
dado possa ter relação, por exemplo, com 
vivências da criança em ambiente familiar 
e escolar. Uma vez que, na linha de base ini-
cial, não houve emissão de nomes de itens 
das categorias avaliadas, supõe-se também 
que as intervenções da pesquisa possam ter 
influenciado um processo de maior atenção 
de P1 a estímulos retratando as categorias 
em ambiente natural, e com outras pessoas 
com as quais possa ter interagido verbal-
mente a respeito dos mesmos, favorecendo 
uma ampliação de nomes de itens no reper-
tório do aprendiz. Isso reflete uma limita-
ção metodológica da presente pesquisa, uma 
vez que possíveis variáveis não controladas 
podem ter influenciado o resultado do en-
sino de intraverbais das duas categorias es-
tabelecidas. Neste sentido é importante que 
novas investigações compreendam catego-
rias com as quais aprendizes demonstrem 
pouca ou nenhuma familiaridade. Seria in-
teressante a definição de categorias que não 
tivessem, de um modo geral, relação com o 
dia-a-dia dos possíveis participantes. A au-
sência de familiaridade com categorias, a 
serem trabalhadas, poderia ser um critério 
de inclusão em futuras pesquisas. É possível 
que isso produza um resultado diferente, no 
que diz respeito à comparação da eficiência 

do ensino, com e sem feedback instrucio-
nal, para a aquisição de intraverbais de re-
latar itens de categorias.   

P2 não demonstrou, em nenhum momento 
da coleta de dados, intraverbais de catego-
rias em relação as intervenções da pesquisa. 
Vale destacar que não houve uma proposta 
de adaptação metodológica quanto a forma 
como as correções eram feitas. Quando uma 
experimentadora apresentava uma instru-
ção como, por exemplo, “diga-me nomes 
de materiais escolares”, P2 imediatamente 
verbalizava algo como “materiais escola-
res, o que é isso?”, e perseverou nesse tipo 
de padrão de responder durante as tenta-
tivas discretas de toda a pesquisa. A expe-
rimentadora apresentava, imediatamente 
após respostas inadequadas em cada tenta-
tiva, figuras retratando itens da categoria, 
sendo uma por vez, de modo que a criança 
pudesse tatear e, quando necessário, mode-
los dos nomes eram fornecidos para ecoar. 
Talvez o tipo de padrão de responder ina-
dequado do aprendiz pudesse ter sido que-
brado, caso uma modificação metodológica 
tivesse sido conduzida. Assim como aconte-
ceu no estudo realizado por Petterson et al. 
(2019), as intervenções poderiam ter sido 
conduzidas com uma proposta de manipu-
lação de atraso progressivo da pista. Desta 
forma, as pistas poderiam ter sido forne-
cidas em princípio sem atraso e, a partir 
do cumprimento de critérios arbitrários, o 
atraso poderia ser gradualmente aumenta-
do, a fim de que o controle sobre a emis-
são de nomes das categorias passasse a ser 
exercido apenas pela instrução verbal como 
“diga-me nomes de materiais escolares”.  
Futuros estudos poderão considerar esse 
tipo de proposta de adaptação metodoló-
gica para um participante que possa de-
monstrar barreiras para o estabelecimento 
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de intraverbais (Sundberg, 2008). 

Nesta pesquisa foram manipuladas pistas 
de tato e ecoicas, para ambos os partici-
pantes, quando correções se fizeram ne-
cessárias nas tentativas discretas de ambas 
as intervenções com e sem feedback ins-
trucional. As pistas de tato sempre eram 
apresentadas primeiro e, quando necessá-
rio, eram fornecidos modelos para a emis-
são de ecoicos. Esse tipo de manipulação, 
por outro lado, dificulta comparações en-
tre os tipos de pista, e no sentido de deter-
minar qual delas seria mais eficaz para o 
ensino de intraverbais, o que representou 
uma limitação. Ainda assim pôde-se cons-
tatar que, durante o ensino de uma cate-
goria para P1, muitas pistas de tato foram 
insuficientes, mas ele respondeu durante 
as apresentações de modelos ecoicos dos 
nomes dos itens. No caso da outra catego-
ria, P1 respondeu com mais frequência sob 
controle de pistas de tato. Em se tratando 
de P2, para ambas as categorias, o mesmo 
respondeu quase que predominantemente 
sob controle de pistas de tato.

P1, que foi a única criança que demonstrou 
os repertórios alvo das intervenções, deu in-
dícios de que suas respostas intraverbais fo-
ram emitidas com variabilidade sob ambos os 
tipos de ensino, isto é, com diferentes com-
binações de palavras ao longo de várias ten-
tativas, mas o registro desses dados não foi 
conduzido de forma sistemática, o que re-
presentou uma limitação metodológica. No-
vas pesquisas poderiam focar em conduzir 
tal sistematização, assim como aconteceu 
nos estudos realizados por Carroll e Kodak 
(2015) e Petterson, et al. (2019).  No caso des-
te foi dito que os efeitos de modelos restritos 
(nomes de itens de uma categoria na mes-
ma ordem), e os efeitos de modelos variados 

(nomes de itens sob diferentes sequências), 
foram comparados sobre o responder com va-
riabilidade durante o ensino de intraverbais 
de categorias para quatro crianças com TEA. 
Houve, como resultado, aumento temporá-
rio na emissão de combinações de respos-
tas novas na condição de modelos variados 
e, para duas das crianças sob essa condi-
ção, a aquisição do repertório foi mais len-
ta. Na presente pesquisa não foi conduzida 
uma investigação sobre apresentação de mo-
delos restritos, e efeitos sobre aquisição de 
repertório intraverbal e promoção de varia-
bilidade. Futuras pesquisas poderiam com-
parar a apresentação de modelos variados, 
incluindo nomes de itens adicionais defini-
dos como alvos secundários, com a apresen-
tação de modelos restritos tanto quanto a 
aquisição de intraverbais de categorias como 
quanto a promoção de variabilidade, repre-
sentada pela emissão de diferentes combi-
nações de itens de uma categoria.
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Resumo

O presente capítulo tem por objetivos: descrever 

um folder, no qual instruções sobre comporta-

mentos de identificação e manejo de situações 

de bullying são apresentadas a pais e/ou res-

ponsáveis; e apresentar um jogo de tabuleiro 

para ser usado pelos pais para ensinar aos seus 

filhos comportamentos relacionados à preven-

ção e ao manejo de episódios de bullying. Por 

meio do folder e jogo podem-se trabalhar os 

seguintes comportamentos: (a) caracterizar o 

que é bullying; (b) identificar comportamentos 

de bullying; (c) identificar as consequências da 

prática de bullying e (d) manejar situações de 

bullying. No folder, além das informações apre-

sentadas aos pais há o jogo de tabuleiro À procura 

de Orion que pode ser usado pelos pais para jo-

garem com seus filhos. O jogo permite que os 

pais tenham acesso ao grau de familiaridade das 

crianças com o tema bullying e pode favorecer 

a interação entre pais e filhos. Sugere-se que 

estudos futuros avaliem o funcionamento, en-

gajamento e aprendizagem produzidos por eles.

PALAVRAS-CHAVE
Bullying; jogos educativos; intervenção comportamental; pais.

Abstract

This chapter aims to: describe a folder in which 

instructions on identifying and managing bul-

lying behaviors are presented to parents and 

/ or guardians; and present a boardgame for 

parents to use to teach their children behaviors 

related to the prevention and management of 

bullying episodes. The folder and game address 

the following behaviors: (a) to characterize what 

is bullying; (b) to identify bullying behaviors; 

(c) to identify the consequences of bullying and 

(d) to manage bullying situations. In the fold-

er, in addition to the information presented to 

parents there is the board game À procura de 

Orion (Looking for Orion) that can be used by 

parents to play with their children. The game 

allows parents to have access to the familiarity 

of children with the topic of bullying and can 

foster interaction between parents and children. 

Future studies are suggested to evaluate the 

functioning, engagement and learning produced 

by them.

KEYWORDS
Bullying; educational games; behavioral intervention; parents.
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O que é Bullying

A definição de bullying tem sido modificada 
ao longo do tempo, bem como tem recebi-
do distintas nomenclaturas (e.g., mobbing, 
abuso emocional, assédio moral, psicoter-
rorismo entre outros), em diferentes paí-
ses ou regiões, devido à diversidade cultural 
(Araújo, McIntyre, & McIntyre, 2015). Como 
descrevem Araújo et al. (2015), o fenôme-
no foi estudado inicialmente pelo etólogo 
Lorenz em 1966 e é definido, no campo da 
etologia,  como comportamento agressivo 
de um grupo de animais em relação a outro 
animal. No início da década de 1970, o psi-
cólogo norueguês Dan Olweus começou a 
empregar o termo bullying ao contexto es-
colar para designar comportamentos agres-
sivos de um estudante em relação a outro 
(Olweus, 1994). E, em 1984, o fenômeno 
passou a ser estudado também no contex-
to organizacional por Leymann e Gustavs-
son sob a terminologia mobbing (Leymann 
& Gustafsson, 1996).

No âmbito escolar, Olweus (1994) definiu 
bullying a partir de três critérios: “(a) ser 
um comportamento agressivo ou com a in-
tenção de ferir o outro, (b) que ocorre repe-
tidamente ao longo do tempo, (c) em uma 
relação interpessoal caracterizada por uma 
diferença de poder” (p. 1173, tradução nos-
sa). Além disso, o autor também indica que o 
bullying pode ser direto ou indireto e acon-
tecer em nível individual ou grupal. Stel-
ko-Pereira e Williams (2010) afirmam que 
o bullying é uma categoria de violência es-
colar. Para essas autoras, o bullying é uma 
intimidação sistemática entre pares, carac-
terizada pela presença de uma diferença de 
poder entre o autor e o alvo (Stelko-Perei-
ra & Williams, 2010; 2013). De acordo com 
ambas as definições, o autor possui uma 

posição privilegiada em relação ao alvo, de 
modo que o alvo tem acesso dificultado às 
possibilidades de ajuda e, por vezes, não 
consegue agir de forma a interromper os 
episódios de bullying. 

Algumas diferenças de poder podem estar re-
lacionadas a diferenças sociais, étnicas, de gê-
nero e/ou de orientação sexual, perpassando 
formas de preconceito, discriminação e vio-
lência presentes na sociedade. Assim como 
há diferentes tipos de violência, o bullying 
pode ser classificado como físico, verbal, re-
lacional, sexual (Orpinas & Horne, 2006) e 
virtual (Stelko-Pereira & Williams, 2010). Fin-
kelhor, Turner e Hamby (2012) consideram 
que o conceito de bullying, tal como definido 
por Olweus (1994), apresenta uma definição 
restrita, já que o bullying está intrinseca-
mente relacionado a outros tipos de violên-
cia. Como Stelko-Pereira e Williams (2010), 
esses autores entendem que o conceito pro-
posto por Olweus (1994) descreve apenas uma 
das categorias de violência que ocorrem no 
contexto escolar (Finkelhor et al., 2012; Stel-
ko-Pereira & Williams, 2010). Finkelhor et al. 
(2012) defendem que seria mais apropriado 
cunhar um conceito mais abrangente sob o 
nome de “vitimização por pares” ou “agres-
são entre pares”.

A despeito dos questionamentos acer-
ca do conceito de bullying, de modo geral, 
os autores concordam que os envolvidos 
em episódios de bullying podem desem-
penhar diversos papéis, são eles: (a) autor 
ou agressor, (b) alvo ou vítima e (c) espec-
tador (Orpinas & Horne, 2006). Na prática, 
os papéis podem ser intercambiáveis, mas 
essa divisão se faz necessária na teoria para 
maior clareza e aprofundamento sobre a 
função desempenhada pelos indivíduos em 
cada posição. O autor é aquele que prati-
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ca bullying contra os colegas. Geralmente, 
ele apresenta comportamentos agressivos 
tanto em relação aos pares quanto em re-
lação aos adultos, tem baixo repertório de 
empatia em relação às vítimas, baixa to-
lerância à frustração, comportamento im-
pulsivo e maior força física (Olweus, 1994). 
Como consequências da prática de bullying, 
os autores geralmente perdem popularidade 
entre os pares e, na vida adulta, têm maior 
probabilidade de envolverem-se em crimes 
e apresentarem comportamentos-proble-
ma, como abuso de álcool (Olweus, 1994).

O alvo da agressão (vítima) pode ser consi-
derado passivo, quando é agredido sem ter 
provocado o autor; ou provocativo, quando é 
agredido por causar tensão e irritação no au-
tor (Olweus, 1994; Orpinas & Horne, 2006). 
De modo geral, alvos do tipo passivo são 
crianças mais ansiosas, quietas, submis-
sas, inseguras e fisicamente fracas (Olweus, 
1994; Orpinas & Horne, 2006). Os alvos do 
tipo provocativo tendem a ter problemas de 
concentração e, geralmente, apresentam um 
padrão comportamental ansioso e agressi-
vo em relação aos colegas (Olweus, 1994; 
Orpinas & Horne, 2006). Como consequên-
cias do bullying, tanto o alvo passivo quan-
to o provocativo têm maior probabilidade 
de apresentar: depressão; baixa autoestima 
na vida adulta (Olweus, 1994); problemas 
de saúde; insônia; enurese noturna; soma-
tizações (Orpinas & Horne, 2006; Williams, 
Chamgers, Logan, & Robinson, 1996; Wol-
ke, Woods, Blommfield, & Karsadt, 2001); 
evasão escolar (Berthold & Hoover, 2000; 
Orpinas & Horne, 2006); ideação suicida 
(Kaltiala-Heino, Rimpela, Marttunen, Rim-
pela, & Rantanen, 1999; Orpinas & Horne, 
2006); e poucas amizades (Boulton & Un-
derwood, 1992; Orpinas & Horne, 2006).  
Ter poucas amizades aparece na literatu-

ra tanto como consequência do bullying 
quanto como um fator que torna determi-
nada criança um alvo mais fácil de agres-
sões (Orpinas & Horne, 2006). 

Por fim, os espectadores. Como afirmam 
Orpinas e Horne (2006), são considerados 
espectadores aqueles que, embora não es-
tejam envolvidos diretamente com a prá-
tica de bullying, presenciam tais ações. Os 
espectadores podem ser: (a) omissos frente 
à ocorrência do bullying, quando não auxi-
liam nenhum dos envolvidos; (b) auxiliares 
do autor; ou (c) auxiliares diretos ou indire-
tos do alvo. Espectadores omissos podem se 
sentir culpados por não defenderem o alvo 
e espectadores auxiliares do autor podem 
ser crianças que auxiliam o autor por medo 
de também se tornarem alvos da agressão 
(Olweus, 1994; Orpinas & Horne, 2006).

Considerando que a prática de bullying pode 
prejudicar todos os envolvidos, é pertinen-
te o desenvolvimento de programas que vi-
sem ao combate e prevenção do bullying no 
contexto escolar. Alguns programas de in-
tervenção antibullying já foram realizados 
em âmbito nacional e internacional e apre-
sentaram resultados que indicam mudanças 
no sentido da melhora. Em âmbito nacional 
Stelko-Pereira e Williams (2013) afirmam, 
contudo, que “não se tem recursos pedagó-
gicos brasileiros desenvolvidos e avaliados 
para lidar com tal problema” (p.329). Con-
siderando a afirmação de Stelko-Pereira e 
Williams (2013), nesse capítulo apresenta-
-se uma proposta de material a ser utiliza-
do pelos pais em conjunto com seus filhos 
para o ensino dos comportamentos de: (a) 
caracterizar o que é bullying; (b) identificar 
comportamentos de bullying; (c) identifi-
car as consequências da prática de bullying 
e (d) manejar situações de bullying.
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Programas de Intervenção antibullying: 
alguns resultados

O bullying é um fenômeno de alta com-
plexidade e que pode trazer consequências 
duradouras para os envolvidos. Logo, in-
tervenções que visem a diminuir sua ocor-
rência devem ser pensadas de forma que 
comportamentos sejam ensinados e mo-
delados, possibilitando mudanças mais 
significativas no repertório de crianças e 
adolescentes. O aumento no número de re-
latos de ocorrência de bullying nos últimos 
anos (Mello, Malta, Santos, Silva, & Silva, 
2018; PISA, 2017) contribuiu para a apro-
vação da lei 13.185 (Brasil, 2015), que de-
termina como dever dos estabelecimentos 
de ensino a promoção de ações que visem a 
conscientização, o combate e a prevenção do 
bullying. Em 14 de maio de 2018, por meio 
da lei 13.663, foram inseridos dois incisos 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
estabelecendo como dever dos estabeleci-
mentos de ensino não apenas a promoção de 
ações de prevenção e combate ao bullying, 
mas também a promoção de ações pacifi-
cadoras (Brasil, 2018).

Quando se trata de violência escolar, mais 
especificamente de bullying, ações de com-
bate e prevenção devem envolver não ape-
nas a escola, mas também a família. Como 
afirma Borsa, Petrucci e Koller (2015, p. 42), 
“bullying é um fenômeno social influencia-
do por diferentes características do indiví-
duo, da família, da escola e da sociedade em 
geral”. Segundo as autoras, a criança muitas 
vezes não apresenta estratégias de enfren-
tamento de bullying adequada, fazendo-se 
necessária a intervenção dos pais ou cuida-
dores. Para tanto, os pais precisam ser en-
sinados a identificar sinais de participação 
dos filhos como autores ou alvos de bullying 

e a manejarem essas situações, caso estejam 
ocorrendo. De acordo com Olweus (1994), 
ainda, alguns fatores referentes ao compor-
tamento dos pais poderiam contribuir para 
o desenvolvimento dos padrões agressivos 
dos autores de bullying, sendo eles: (a) os 
comportamentos agressivos do adulto que 
podem funcionar como modelo de intera-
ção para a criança; (b) os comportamentos 
permissivos do adulto que podem modelar 
comportamentos agressivos da criança; e 
(c) as formas de punição que o adulto uti-
liza e que podem funcionar como modelo 
de resolução de problemas para a criança. 

Apesar da importância da família, seu en-
volvimento em programas de prevenção e 
combate ao bullying não é muito frequente. 
Borsa, Petrucci e Koller (2015), por exem-
plo, realizaram uma pesquisa que teve por 
objetivo conhecer como tem ocorrido a 
participação dos pais nos estudos nacio-
nais sobre bullying. As autoras realizaram 
uma busca bibliográfica em artigos de Psi-
cologia e áreas correlatas, no mês de abril 
de 2013 e encontraram apenas um estudo 
que contou com a participação direta dos 
pais por meio de grupos focais (Fischer et 
al., 2010). De 2013, ano da busca realiza-
da pelas autoras, até a data de envio des-
se capítulo outras pesquisas que contaram 
com os pais como participantes diretos fo-
ram publicadas, como os trabalhos de Fal-
cão (2017), Floria (2015), Lopes Neto (2005), 
Sena (2013) e Soares (2013). De modo ge-
ral, essas pesquisas tiveram como objetivo 
identificar aspectos relacionados a correla-
ção entre o comportamento social dos pais 
e o comportamento social dos filhos (Soa-
res, 2013); a percepção dos pais em relação 
ao tema bullying (Falcão, 2017; Floria, 2015; 
Sena, 2013) e/ou envolvimento de seus fi-
lhos em episódios de bullying (Falcão, 2017; 
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Floria, 2015); e as atitudes dos pais frente 
ao envolvimento dos filhos em episódios de 
bullying (Floria, 2015; Sena, 2013). Os resul-
tados dessas pesquisas permitiram aos au-
tores afirmar que: (a) os pais têm pouco ou 
nenhum conhecimento sobre a definição de 
bullying utilizada pela literatura da área e 
não sabem diferenciá-lo de outros tipos de 
violência escolar, de modo a dificultar que 
eles identifiquem o envolvimento de seus fi-
lhos em episódios de bullying (Falcão, 2017; 
Floria, 2015; Sena, 2013); e (b) as atitudes 
relatadas pelos pais frente ao bullying são 
conversar com o filho e/ou procurar a ges-
tão da escola e profissionais da saúde ou da 
justiça (Floria, 2015; Sena, 2013). 

De todos os trabalhos supracitados, apenas 
o de Lopes Neto (2005) envolveu um pro-
cedimento de intervenção com pais, alu-
nos, professores e funcionários de escolas. 
O trabalho foi realizado nos anos de 2002 
e 2003 em 11 escolas do Rio de Janeiro. Na 
intervenção, os pais, em conjunto com os 
outros membros da comunidade escolar, 
receberam informações sobre prevenção e 
manejo de situações de bullying. Como re-
sultado, os autores observaram um aumento 
na quantidade de alunos que caracteriza-
ram bullying corretamente, diminuição do 
número de autores e vítimas de bullying 
nas escolas-alvo e aumento do combate e 
manejo de situações de bullying por parte 
do corpo docente (Lopes Neto, 2005). Con-
quanto os pais tenham participado da in-
tervenção, nenhuma análise dos dados foi 
realizada traçando uma relação entre a par-
ticipação deles e os resultados observados. 

Os poucos estudos que contaram com a par-
ticipação dos pais nos permitem afirmar que 
parece haver uma escassez de estudos na-
cionais que desenvolveram programas de 

ensino de comportamentos antibullying 
aos pais e/ou responsáveis. O desenvolvi-
mento desses programas é relevante por-
que permitem não só que os pais aprendam 
a identificar o envolvimento de seus fi-
lhos em episódios de bullying, mas tam-
bém que aprendam a manejar e prevenir 
tais ocorrências. 

Em âmbito internacional, destacam-se as 
intervenções realizadas por Olweus (1993) 
nos Estados Unidos, Kärmä et al. (2011) na 
Finlândia e Cross et al. (2010) na Austrá-
lia. Esses autores tiveram como público- 
alvo da intervenção todos os membros da 
comunidade escolar, inclusive os pais. Ol-
weus (1993) instruiu pais e outros adultos 
da comunidade escolar a identificarem pos-
síveis autores e alvos de bullying. Para tan-
to, Olweus (1993) utilizou um guia. Kärmä 
et al. (2011) realizaram atividades com os 
pais e/ou responsáveis e lhes entregaram 
um manual com informações e orientações 
do que fazer para prevenir e reduzir a fre-
quência dos episódios de bullying. Cross et 
al. (2010) forneceram informações sobre o 
que é bullying e realizaram um treinamento 
com os pais para desenvolvimento de habi-
lidades de manejo de situações de bullying 
por meio de atividades em sala de aula e em 
casa. As três intervenções obtiveram como 
resultados a redução de episódios de bullying 
e o aumento de comportamentos incompatí-
veis com o bullying (Cross et al., 2010; Kär-
nä et al., 2011; Olweus, 1993). Novamente, 
embora os pais tenham participado da in-
tervenção, não há uma descrição de como 
o ensino desses comportamentos aos pais 
pode ter contribuído para a obtenção de tais 
resultados. Além disso, não foram utiliza-
dos materiais que promovessem a intera-
ção entre pais e filhos durante a intervenção 
e, portanto, a aprendizagem em conjunto.
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Os programas antibullying, descritos acima, 
que envolveram pais ou cuidadores empre-
garam como estratégia para o ensino pa-
lestras (Cross et al., 2010), folders (Cross et 
al., 2010) e/ou manuais (Kärnä et al., 2011; 
Olweus, 1993) nos quais foram fornecidas 
informações sobre bullying e orientações do 
que fazer para prevenir e reduzir a frequên-
cia dos episódios de bullying. A dificuldade 
de reunir os participantes de pesquisa, no 
caso pais, para as atividades torna os ma-
nuais ou folders estratégias interessantes 
para o ensino, pois tais recursos permitem 
a comunicação de informações de uma ma-
neira simples e acessível (Rosot, Rocha, & 
Ferreira, no prelo). Estudos que emprega-
ram esse tipo de recurso têm mostrado sua 
efetividade para o ensino de diferentes com-
portamentos (Forehand & McMahon, 1981; 
Giebenhain & O’Dell, 1984). 

Dentre os estudos realizados por brasileiros 
que usaram folder para o ensino, destaca- 
se o trabalho de Stelko-Pereira e Williams 
(2013). As autoras descrevem um folder para 
o ensino de comportamentos de evitação de 
situações de agressão entre estudantes na 
escola bem como a avaliação de sua acei-
tação social pelo público-alvo. De acordo 
com elas, o folder possibilita “a discus-
são entre alunos, bem como entre alunos 
e professores, sobre situações que tenham 
testemunhado ou vivenciado de violência 
escolar (seja como autores, seja como ví-
timas) e promover respostas alternativas 
às agressivas” (p. 329). Além de instruções 
impressas, o folder contém três jogos (um 
jogo que consiste em um labirinto e o es-
tudante deve encontrar o caminho traçan-
do uma linha entre dois pontos, um jogo de 
palavras cruzadas e um jogo de caça-pa-
lavras) e figuras para colorir. O folder foi 
usado com estudantes do 6º. ao 9º. ano do 

Ensino Fundamental e os resultados obti-
dos permitiram às autoras afirmarem que 
o material foi atrativo para a maioria dos 
participantes, de fácil entendimento, pos-
sibilitando a promoção de reflexões sobre 
o cotidiano escolar. É importante destacar 
que o folder não foi usado com pais e os jo-
gos usados, embora analógicos, não se tra-
tavam de jogos de tabuleiro.

Jogos digitais e de tabuleiro também foram 
usados para o ensino de comportamentos 
de prevenção do bullying (e.g., o jogo Quest 
of the Golden Rule de Rubin-Vaughan et al., 
2011; O Espião de Perkoski & Souza, 2015; e 
o Liga Nacional de Basquete sem Bullying de 
Anjos, 2019). Em todos os estudos nos quais 
esses tipos de jogos (digitais e de tabuleiro) 
foram usados para o ensino de comporta-
mento de prevenção ao bullying, os autores 
relataram o engajamento dos participantes 
ao longo das partidas (Anjos, 2019; Perkoski 
& Souza, 2015; Rubin-Vaughan et al., 2011). 
Os autores também observaram mudança, 
no sentido da melhora, do repertório ver-
bal das crianças ao conceituar e identificar 
episódios de bullying (Anjos, 2019; Perkos-
ki & Souza, 2015) e não-verbal ao manejar 
situações de bullying no ambiente virtual 
(Rubin-Vaughan et al., 2011). Nenhum de-
les, contudo, fez uso de jogos como estraté-
gia para que os pais trabalhassem questões 
relacionadas ao bullying com seus filhos.

Suzuki (2017), com base em Gris e Souza 
(2016) e Perkoski e Souza (2015), define jo-
gos educativos como “ferramentas que pos-
sibilitam o planejamento de contingências 
de ensino utilizando atividade lúdica de ma-
neira a manter o aprendiz engajado na tarefa 
que realiza enquanto aprende” (p. 15). Des-
taca-se, ainda, que há semelhanças entre a 
estrutura dos jogos e os procedimentos de 
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ensino com base analítico-comportamental: 
a presença de objetivos claros e mensurá-
veis, necessidade de repetição de respostas 
para alcançar os objetivos, consequências 
específicas para respostas também especí-
ficas, feedback constante para a performan-
ce do aprendiz/ jogador, além do aumento 
progressivo da complexidade (Linehan, et al. 
2011; Perkoski, Gris, & Souza, 2018).

De acordo com Kishimoto (1992), jogos pro-
piciam a diversão e o prazer e possibilitam 
à criança a execução de autonomia, além de 
permitir uma aquisição completa de ações 
a partir do jogar e brincar. Para a Análise 
do Comportamento, os jogos e brincadei-
ras com funções pedagógicas têm como ob-
jetivo ensinar comportamentos que serão 
importantes para o cotidiano do aprendiz. 
Por meio do arranjo de contingências re-
forçadoras para quem brinca ou joga, es-
tabelece-se um programa de ensino que se 
articula em níveis graduais de dificuldade 
e que cria condições para que os compor-
tamentos aprendidos em contexto de jogo 
sejam generalizados para o ambiente natu-
ral do aprendiz, onde a manutenção se dará 
por reforçadores naturais (Perkoski, et al., 
2018). É importante que a função educativa 
dos jogos esteja atrelada à sua outra fun-
ção, divertir. Essas funções devem ser ba-
lanceadas de maneira que os jogos sejam 
divertidos, mas não deixem de proporcio-
nar aprendizagem e não sejam desvencilha-
dos da realidade da criança. É importante 
que a criança veja o jogo como uma alter-
nativa divertida, mesmo quando ele estiver 
sendo usado como instrumento pedagógi-
co (Bruckman, 1999; Kishimoto, 1992; Li-
nehan, et al. 2011; Perkoski et al., 2018).

Considerando a importância do envolvi-
mento da família quando o tema é bullying; 

o fato de folders e jogos de tabuleiro po-
derem ser usados para o ensino; e o fato 
de não terem sido encontrados na litera-
tura consultada estudos nos quais um fol-
der contendo esse tipo de jogo tenha sido 
usado por pais para trabalhar questões re-
lacionadas ao bullying com seus filhos, o 
presente capítulo tem como objetivo des-
crever um folder no qual instruções sobre 
comportamentos de identificação e manejo 
de situações de bullying são apresentadas 
a pais e/ou responsáveis e que contém um 
jogo de tabuleiro que pode ser usado pelos 
pais para ensinar aos seus filhos comporta-
mentos relacionados à prevenção e ao ma-
nejo de episódios de bullying.

Folder explicativo - Bullying
não é deste planeta!

Dentre os comportamentos relacionados 
à prevenção e ao combate ao bullying, se-
lecionaram-se como alvo para o ensino, 
por meio do folder e jogo, os seguintes 
comportamentos: (a) caracterizar o que é 
bullying; (b) identificar comportamentos 
de bullying; (c) identificar as consequên-
cias da prática de bullying; e (d) manejar 
situações de bullying. Acredita-se que, a 
partir do ensino de tais comportamen-
tos, os pais possam aprender a lidar de 
modo mais efetivo com as contingências 
envolvidas no bullying. Cabe ressaltar que 
caracterizar o que é bullying, identificar 
comportamentos de bullying e identificar 
as consequências da prática de bullying são 
comportamentos verbais que funcionam 
como pré-requisito para a aprendizagem 
e manutenção do quarto comportamento 
i.e., manejar situações de bullying. Con-
siderando que uma das funções do com-
portamento verbal pode ser a de exercer 
controle sobre o não-verbal (Skinner, 
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1969/1984), a intervenção centrou-se na 
modelagem do repertório verbal do públi-
co-alvo. Alguns estudos (Catania, Lowe, & 
Horne, 1990; Catania, Matthews, & Shi-
moff, 1982; Catania, Shimoff, & Matthews, 
1989; Cavalcante & Carrara, 2007) mos-
tram a efetividade dessa forma de inter-
venção na modificação de comportamentos 
não-verbais. Por meio de análises experi-
mentais, autores da área evidenciam que 
o comportamento verbal, quando apren-
dido por modelagem, pode produzir mu-
danças no repertório não-verbal (Catania, 
Matthews, & Shimoff, 1982; Cavalcante & 
Carrara, 2007). 

O folder Bullying não é deste planeta! tem 
como público-alvo pais de crianças com 
idade entre 6 e 11 anos – 1°. ao 5°. ano do 
Ensino Fundamental. O conteúdo expli-
cativo do folder é dividido nos seguin-
tes tópicos: 

1. O que é bullying. A definição de bullying 
apresentada no folder é embasada na defi-
nição de Olweus (1994) e Stelko-Pereira e 
Williams (2010) é são descritas e exempli-
ficadas as diferentes formas de bullying. A 
descrição das diferentes formas de bullying 
está embasada em Orpinas e Horne (2006).

2. Sinais que indicam que a criança pode 
estar sofrendo bullying ou que pode es-
tar praticando bullying. São apresenta-
das características para identificação de 
autores e alvos de bullying e as conse-
quências para cada um dos envolvidos 
(Olweus, 1994; Oprinas & Horne, 2006).

3. O que fazer se a criança for alvo ou au-
tor de bullying. Nessa seção, algumas 
recomendações são fornecidas aos pais, 
como: conversar e acolher seus filhos e 
procurar a escola e profissionais da saú-
de para resolução dos possíveis conflitos. 

(A)
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(B)

Figura 1. Frente (A) e verso (B) do folder explicativo1.

As informações contidas no folder também 
foram baseadas no conteúdo da publica-
ção Bullying: Find information on how to re-
cognize and prevent bullying. Also learn about 
bullying prevention programs (Governo do Ca-
nadá, 2019). A Figura 1 apresenta o folder 
desenvolvido para a intervenção com pais.

No verso do folder há um jogo de trilha: 
À Procura de Órion. Trata-se de um tabuleiro 
que contém 20 casas, sendo duas casas-ar-
madilha (casa Buraco de Minhoca e Bura-
co Negro). No rodapé do folder, há dezoito 
cartas adaptadas do jogo Liga Nacional de 
Basquete Sem Bullying (Anjos, 2019) com 
conteúdo referente aos comportamentos- 

1  O design gráfico do folder foi realizado por Juliane C Mora-
es do LabConde (Laboratório de Design que trabalha com 
gestão de design e design thinking – Departamento de De-
sign da Universidade Estadual de Londrina), coordenado 
pela professora Rosane Martins.

objetivo do jogo (Apêndice A) e dois peões 
com a figura de alienígenas: Alienígena Tes-
la, que deverá ser interpretado pela criança; 
e seu arqui-inimigo Alienígena Zork, que 
deverá ser interpretado pelo adulto. Cada 
carta contém duas perguntas (frente e ver-
so da carta) e, abaixo delas, sua respectiva 
resposta. A Figura 2 apresenta um exemplo 
das cartas do jogo, frente e verso.

O enredo do jogo À procura de Orion se pau-
ta na história de um alienígena que precisa 
aprender mais sobre prevenção e combate 
ao bullying antes de retornar ao seu planeta. 
O jogo tem início com a seguinte instrução:

“Em uma de suas viagens a plane-
tas desconhecidos, o Alienígena Tes-
la perdeu seu planeta Orion na galáxia 
do Redemoinho. Seu arqui-inimigo, 
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Alienígena Zork, ficou sabendo do in-
cidente e decidiu partir em busca de 
Orion para furtá-lo de Tesla. Pegar os 
pertences de alguém sem a devida au-
torização é bullying2. Muito preocupa-
do com o futuro de seu planeta, Tesla 
pousa na Terra em busca de ajuda. Aju-
de nosso amigo alienígena a encontrar 
seu planeta Orion antes que ele seja 
furtado por Zork. Ele precisa apren-
der que pegar coisas de outra pessoa 
sem o devido consentimento não é um 
comportamento legal”. 

2 Embora na instrução inicial esteja escrito que “Pegar os per-
tences de alguém sem a devida autorização é bullying”, enten-
de-se que tal comportamento é furto e se torna bullying quan-
do é realizado por um colega, com a intenção de prejudicar e 
que tem um poder maior sobre o indivíduo em questão. Tal as-
pecto é esclarecido durante o jogo, já que fazê-lo na instrução 
inicial, que é bastante sucinta, poderia confundir o jogador.

Sugere-se que, após lerem o folder junto 
com os filhos, os pais recortem as cartas 
que estão apresentadas no rodapé do folder 
(abaixo da linha pontilhada). Em seguida, 
as cartas serão embaralhadas e organiza-
das em um monte. Os peões serão posicio-
nados sobre a primeira casa (Casa Início). 
O adulto que estiver jogando com a criança 
pegará uma carta e lerá qualquer uma das 
perguntas (frente ou verso da carta) em voz 
alta para a criança. A criança responderá e 
sua resposta será comparada com a res-

   (A)               (B)

Figura 2. Frente (A) e verso (B) de uma carta do jogo À procura de Órion

posta à pergunta impressa na carta, sendo 
avaliada pelo adulto como correta ou não. 
Para estar correta, a resposta da criança não 
precisa ser exatamente igual (mesmas pa-
lavras) à apresentada na carta, mas deverá 
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conter as mesmas ideias que a resposta da 
carta. Sugere-se que, independentemente 
da resposta da criança, o adulto leia, em voz 
alta, as respostas que poderiam ser consi-
deradas como corretas, dispostas abaixo da 
pergunta. A leitura das respostas espera-
das pode viabilizar a variabilidade compor-
tamental, já que faz com que a criança e o 
adulto tenham acesso a outras topografias 
para responder à mesma pergunta e, por-
tanto, outras formas de agir diante de epi-
sódios de bullying.

Se o adulto considerar a resposta da crian-
ça correta, ela deslocará seu peão (figura do 
alienígena Tesla) pelo número de casas in-
dicadas na carta (uma ou duas casas). Se a 
criança der uma resposta considerada in-
correta, ela não moverá seu peão; contudo, o 
peão adversário (figura do alienígena Zork) 
será movido pelo responsável para a casa 
seguinte. O peão do adversário será movi-
mentado apenas quando a resposta dada 
pela criança for avaliada como incorreta. 

Apesar da polêmica acerca do uso da pu-
nição referente a aspectos relacionados a 
questões éticas (Hunziker, 2017) e “sub-
produtos indesejáveis” (e.g., contracon-
trole, respostas emocionais etc.), autores 
como Ntinas (2007) defendem seu empre-
go de maneira moderada (e.g., extinção so-
cial, timeout, reprimenda verbal e olhar de 
reprovação). O uso de punição moderada, 
de acordo com esse autor, reduz o com-
portamento que limita interações saudá-
veis com o ambiente e pode contribuir para 
o desenvolvimento de intervenções efeti-
vas e aceitáveis. Nos jogos, o uso de puni-
ção de baixa magnitude se justifica porque, 
de acordo com alguns autores como Bene-
vides e Souza (2020) e Fullerton (2008), ele 
permite promover operações motivadoras, 

tornando o jogo mais divertido. Nessa pers-
pectiva, respostas corretas serão seguidas 
pelo avanço de casas e incorretas serão pu-
nidas pela permanência do peão na mesma 
casa por mais uma rodada ou pelo avanço 
do peão adversário.

Por fim, se o peão cair sobre a casa Buraco 
de Minhoca, o jogador moverá o peão para 
a casa seguinte do jogo e, se cair na casa 
Buraco Negro, moverá o peão para a Casa 
Buraco de Minhoca.  Ganha o jogo quem 
chegar primeiro ao final da trilha. O ob-
jetivo é fazer com que o Alienígena Tesla 
recupere seu planeta antes de o Alieníge-
na Zork furtá-lo.

Considerações Finais

Destaca-se que, apesar de o bullying ser 
um problema crescente nas escolas desde 
a década de 1970 (Olweus, 1994), ainda há 
uma escassez de tecnologias que abordem 
questões relacionadas a essa temática e que 
sejam destinadas ao trabalho com pais/res-
ponsáveis. As intervenções sobre comporta-
mentos de prevenção e manejo de situações 
de bullying devem alcançar não só os alu-
nos, mas também pais, professores e fun-
cionários da escola para que sejam efetivas 
(Borsa et al., 2015). O desenvolvimento de 
um folder associado a um jogo de tabulei-
ro se mostra relevante no sentido de que 
a combinação dessas ferramentas viabili-
za instruir pais e/ou responsáveis sobre a 
identificação e o manejo de bullying, além 
de promover a interação necessária entre 
pais-escola-crianças com um baixo custo 
de resposta e baixo custo financeiro para 
a escola. Por meio desse material, é pos-
sível que os pais/responsáveis entrem em 
contato com esse conteúdo sem que haja a 
necessidade de que eles se desloquem até a 
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escola para participar de reuniões escolares 
e palestras e de modo a estabelecer opera-
ções motivadoras para a leitura do mate-
rial sobre o tema bullying. 

Um folder que, além de conteúdos sobre 
bullying, apresente um jogo de tabuleiro 
pode contribuir tanto para promover a in-
teração dos adultos com as crianças como 
também tornar mais divertido o contato com 
o tema bullying. O jogo pode criar condi-
ções para que o conteúdo do folder seja mais 
explorado, já que ele pode ser consultado 
para avaliar a resposta da criança, além da-
quela apresentada na carta. Permite, ainda, 
que os pais/responsáveis tenham acesso ao 
grau de familiaridade das crianças com o 
tema bullying, uma vez que cria condições 
para a discussão do tema entre eles. Além 
disso, a leitura das respostas dispostas nas 
cartas pode viabilizar a variabilidade com-
portamental, pois tanto a criança quanto o 
adulto têm acesso a diferentes topografias 
de resposta que podem ser apresentadas 
diante de episódios de bullying.

Neste capítulo descreve-se um recurso 
para o ensino. Intervenções futuras de-
vem ter por finalidade a avaliação dos efei-
tos do folder com o jogo de tabuleiro sobre 
o comportamento dos pais e/ou responsá-
veis. Além disso, dada a importância do en-
gajamento dos pais e/ou responsáveis em 
intervenções sobre comportamentos rela-
cionados ao bullying, intervenções futuras 
também podem ter como objetivo avaliar a 
aprendizagem das crianças e o engajamen-
to dos adultos e das crianças na atividade. A 
avaliação nas intervenções analítico-com-
portamentais é fundamental por demons-
trar a efetividade ou não do procedimento 
empregado e indicar o que necessita de 
aprimoramento para intervenções futuras, 

de acordo com as demandas de cada apren-
diz. Ressalta-se que o desenvolvimento e 
avaliação de jogos educativos devem vi-
sar tanto o componente educativo quan-
to o de entretenimento, de modo a evitar 
que o jogo cumpra apenas uma ou nenhu-
ma de suas funções, isto é, divertir e en-
sinar (Bruckman, 1999). Assim, deve-se 
avaliar não só o funcionamento do folder 
e jogo descritos nesse capítulo, mas tam-
bém se eles ensinam os comportamentos 
que se propõe a ensinar e se produzem o 
engajamento dos aprendizes nas tarefas. 
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Perguntas Respostas

1. Nosso amigo Alienígena Tesla 
está sendo alvo de bullying, você 
pode me explicar com suas pala-
vras o que é bullying?

O bullying é uma forma de violência que acontece entre pares (criança com 
criança), sem motivação aparente, de forma intencional e repetitiva. Alguns 
exemplos são: agressão verbal, agressão física, roubo ou furto de pertences, 
excluir pessoas de atividades. (Avance 2 casas)

2. O bullying pode acontecer de 
diferentes maneiras. O que Zork 
está fazendo com Tesla (furtar per-
tences de outra pessoa) é bullying. 
Você pode me dar exemplos de 
outras formas de bullying? 

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Excluir um colega do grupo ou excluí-lo de alguma atividade;
• Dirigir-se a um colega usando apelido, mesmo que ele não goste;
• Espalhar histórias não-verdadeiras e prejudiciais sobre um colega;
• Bater na cabeça de um colega ou chutar a bola na direção dele quando ele 

não está olhando;
• Rir do colega por ele agir de um modo diferente. (Avance 2 casas)

3. Imagine que você é o Alienígena 
Tesla e seu planeta está sendo rou-
bado; diga o nome de dois adultos 
a quem você contaria se estivesse 
sofrendo essa ou outras formas de 
bullying.

Aceitar nomes de adultos que possam tomar providências sobre o bullying. 
(Avance 1 casa)

4. Se você sabe que Tesla ou algum 
outro estudante está sofrendo 
bullying, o que você pode fazer?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Contar o ocorrido a um adulto em quem confie.
• Oferecer ajuda. 
• Dizer ao autor do bullying que seu comportamento não é correto, quando 

isso não implicar risco de mais violência.
• Retirar o aluno-alvo de perto do aluno- autor. (Avance 1 casa)

5. Já sabemos que Zork está co-
metendo bullying contra Tesla, ao 
furtar seu planeta. Você sabe me 
dizer o que pode acontecer com 
Zork ou com qualquer outra pes-
soa que pratica bullying?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Ficar sem amigos;
• Ficar triste;
Sofrer punições por parte da família e/ou da escola, como castigo e advertên-
cia; (Avance 1 casa)

6. Já sabemos que Tesla está so-
frendo bullying, ao ter seu planeta 
furtado. Você sabe me dizer o que 
pode acontecer com Tesla ou com 
qualquer outra pessoa alvo de 
bullying?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Tristeza/depressão;
• Ficar sozinho;
• Sair da escola;
• Reações agressivas/cometer/praticar bullying contra outros colegas. (Avance 

1 casa)

7. O que você diria para ajudar 
Tesla ou outra pessoa que esteja 
sofrendo bullying?

Aceitar como correta uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses compo-
nentes ou algo semelhante:
• “Percebi que você está com algumas dificuldades; como posso ajudá-lo?”;
• “Vamos conversar com um adulto que possa nos ajudar a resolver essa situ-

ação?”;
• Fazer amizade com ele e fazer-lhe companhia (não excluí-lo). (Avance 2 casas)

Apêndice

Conteúdo das perguntas e respostas impressas nas cartas do jogo
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8. Já vimos que furtar o planeta de 
Tesla, ato praticado por Zork, não 
é legal. O que podemos fazer para 
tratar bem as pessoas?

Aceitar qualquer resposta que demonstre respeito, empatia e assertividade, 
por exemplo:
• Não xingar;
• Não pôr ou usar apelido;
• Preocupar-se com os sentimentos dos colegas;
• Não agredir. (Avance 1 casa)

9. Às vezes você, ou qualquer ou-
tro colega, sozinho não pode aju-
dar um amigo que está sofrendo 
bullying. Diga quando você deve 
chamar um adulto para ajudar.

Ajudar um amigo sem o auxílio de um adulto pode expor quem ajuda ao risco 
de ser agredido. Portanto, sempre que possível peça ajuda a um adulto de sua 
confiança. (Avance 1 casa)

10. Tesla precisa pedir a ajuda de 
um adulto/amigo, pois está sendo 
vítima de bullying. Se você fosse o 
Tesla, como você contaria que está 
sofrendo bullying para esse adul-
to/amigo?

Aceitar uma resposta parecida com as dos modelos dados abaixo:
• “Professora/diretora, posso conversar com a senhora sobre algumas coisas 

que estão acontecendo comigo na escola?”;
• “Mãe/pai, na escola existe uma pessoa que tem feito algumas brincadeiras 

de que eu não gosto...”;
• “Amigo, você pode me acompanhar em uma conversa com a professora so-

bre o que um colega tem feito comigo?”. (Avance 1 casa)

11. O que você diria a Zork caso 
ele pedisse sua ajuda para praticar 
bullying contra Tesla?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• “Eu não posso ajudar você a fazer isso porque isso prejudica Tesla;
• “Não vou fazer isso e acho que você também não deveria fazê-lo; isso vai 

trazer-lhe problemas e, também, ao Tesla”;
• “Não vou fazer isso e acho que você também não o deveria fazer, porque vai 

deixar Tesla muito triste”;
• “Você já pensou que isso não é legal? Você não pensou que Tesla não vai 

gostar disso?”. (Avance 2 casas)

12. Você está na aula de educação 
física e percebe que um colega de 
classe está sendo excluído pelo 
grupo. Eles não querem tê-lo no 
time. O que você pode fazer, além 
de contar ao professor?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Convidar o colega de classe para fazer parte do seu grupo;
• Não excluir o amigo da atividade. (Avance 1 casa)

13. Você, assim como Tesla, é sem-
pre muito cuidadoso com seus per-
tences e materiais escolares, mas 
alguns colegas de turma têm pega-
do coisas suas sem pedir permis-
são e, muitas vezes, as estragam 
ou não devolvem. O que você faz, 
além de comunicar à professora?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Conversar com os colegas e pedir-lhes que parem de pegar suas coisas sem 

sua permissão;
• Comunicar aos pais o que ocorre. (Avance 1 casa)

14. Todos os alunos da turma es-
tão fazendo as atividades passadas 
pela professora; você está com 
dificuldade de realizar a sua ativi-
dade.  Um colega de classe zomba 
de você por não ter terminado o 
dever. O que você pode fazer, além 
de contar para a professora?

Aceitar uma resposta que seja semelhante a:
Dizer que cada um possui seu tempo para realizar as atividades e explicar que 
as ofensas o deixam triste e chateado. (Avance 2 casas)
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15. Um aluno novo acaba de che-
gar à escola e passa a fazer parte 
da sua turma. Ele vem de outro 
estado e tem um jeito diferente de 
falar, gosta, além disso, de coisas 
que você e seus colegas não co-
nhecem. A turma parece não re-
ceber bem o novo colega e alguns 
alunos começam a fazer piadas 
sobre ele. O que você faz, além de 
comunicar à professora o que está 
acontecendo?

Aceitar uma resposta, que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Convidar o novo colega para ficar com você no intervalo;
• Conversar com os colegas de classe e dizer que o novo colega não deve estar 

gostando da maneira como eles o tratam e que todos deveriam respeitar sua 
maneira diferente de se comportar. (Avance 2 casas)

16. Um amigo próximo te contou 
que está, assim como Tesla, so-
frendo muito com algumas “brin-
cadeiras” que colegas da turma 
estão fazendo com ele, mas pediu 
que você não dissesse a ninguém 
porque tem vergonha dos colegas 
e medo das suas reações. O que 
você faz?

Aceitar uma resposta que seja semelhante a: 
• Dizer ao amigo que as brincadeiras são mesmo de mau gosto e o aconselhar 

a contar aos pais o que está acontecendo. 
• Dizer a ele que as “brincadeiras” só vão parar se ele pedir ajuda a um adulto 

(pais, professores ou outros em quem ele confia). (Avance 1 casa)

17. Zork está zombando dos pais 
de Tesla por exercerem uma pro-
fissão que Zork não acha legal. O 
que você pode fazer para ajudar 
Tesla?

Aceitar uma resposta que inclua, no mínimo, um desses componentes ou algo 
semelhante:
• Avisar algum adulto da escola sobre os comentários maldosos;
• Dizer aos colegas que todas as profissões são importantes;
• Dizer que julgar as pessoas por sua profissão é errado. (Avance 1 casa)

18. Você está quase encontrando 
o planeta Orion. Que tal darmos 
uma mensagem para Zork, ensi-
nando-o a respeitar o próximo e a 
não praticar mais bullying? Como 
você diria a ele o que pensa sobre 
o fato de ele praticar bullying con-
tra Tesla?

Aceitar uma resposta positiva e que incentive o respeito e à educação; não 
incentivar pessoas à prática da violência, por exemplo:
“Zork, o que você fez é errado, Tesla ficou muito triste. Acho que você poderia 
tratá-lo com mais respeito e não praticar bullying contra mais ninguém.” (Avan-
ce 2 casas)

(c
on

cl
us
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Resumo

Este estudo teve por objetivo elaborar um progra-

ma de ensino para capacitar docentes a avaliar e 

intervir em situações de bullying escolar. O pro-

grama foi elaborado em três etapas: descrever a 

situação-problema e definir as classes de compor-

tamentos-objetivo; sequenciar o ensino e definir 

as unidades de aprendizagem; elaborar condições 

de ensino para desenvolver tais classes. O resul-

tado foi um programa composto por 143 compor-

tamentos-objetivo organizados em três unidades 

de aprendizagem e um manual com 65 condições 

de ensino para serem desenvolvidas em 20 horas de 

capacitação. O programa de ensino construído com 

base na descoberta de comportamentos socialmente 

relevantes aos aprendizes e o arranjo de condições 

de ensino que considerou aspectos consentâneos 

aos princípios da Análise Experimental do Com-

portamento, poderá subsidiar o desenvolvimento 

de comportamentos que aumentem a probabilidade 

de os professores desempenharem adequadamente 

um papel ativo frente a ocorrências de bullying no 

ambiente escolar.

PALAVRAS-CHAVE
Programação de Ensino; Capacitação de Professores; 
Bullying Escolar; Análise Experimental do Comportamento.

Abstract

This study aimed to develop a learning program 

to enable teachers to evaluate and intervene 

in situations of school bullying. The program 

was designed in three steps: description of the 

problem situation and definition of the behav-

ior classes goals; sequencing of the teaching 

and definition of learning units; programming 

of teaching conditions to develop such classes. 

The result was a program consisting of 143 goal 

behaviors organized into three learning units 

and a manual with 65 teaching conditions to be 

developed within 20 hours of training. A learning 

program built on the discovery of socially rele-

vant behaviors to learners and the arrangement 

of teaching conditions that considered aspects 

consistent with the principles of Experimental 

Analysis of Behavior may support the develop-

ment of behaviors that increase the likelihood 

that teachers will perform adequately an active 

role in the face of occurrences of bullying in the 

school environment.

KEYWORDS
Teaching Programming; Teacher training; School bullying; 
Experimental Analysis of Behavior.
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Mais de um em cada três adolescentes no 
mundo são alvos de um tipo de violência de-
nominada bullying (Unicef, 2018). Esse fenô-
meno caracteriza-se pelo comportamento 
agressivo e intencional do autor das agres-
sões e diferencia-se de outros tipos de vio-
lência pelo fato de as agressões ocorrerem 
repetidamente, ao longo do tempo, em re-
lação a um alvo e por ambos, autor e alvo, 
estarem em uma condição desigual de po-
der no que diz respeito à força física, idade, 
sexo, etnia, status socioeconômico, popula-
ridade, competência social, etc. (Williams & 
Stelko-Pereira, 2014). O bullying tornou-se 
uma questão social desafiadora e com a qual 
os professores se deparam com frequência no 
ambiente escolar (Fox, Farrington, & Ttofi, 
2012). Um dos elementos associados ao de-
créscimo de situações de bullying escolar é a 
capacitação de professores (Ttofi & Farring-
ton, 2011). No entanto, pesquisas que tenham 
por objetivo desenvolver e avaliar capacita-
ção para esses profissionais ainda são limi-
tadas, sobretudo no que tange a capacitá-los 
a desenvolver comportamentos relaciona-
dos a avaliar e intervir adequadamente nes-
te fenômeno (Gorsek & Cunningham, 2014; 
Panosso, 2019).

Um estudo de revisão sistemática de pes-
quisas empíricas sobre capacitações para 
professores acerca do bullying escolar, pu-
blicados até 2018, recuperou, em 10 bases de 
dados, apenas 10 estudos que faziam refe-
rência a capacitações desses profissionais 
acerca do fenômeno. Tal estudo evidenciou 
a escassez de pesquisas nessa área, especial-
mente quanto ao desenvolvimento de com-
portamentos para a prevenção e/ou manejo 
de situações de bullying, sendo que não foi 
identificado nenhum estudo brasileiro inde-
xado nas bases de dados pesquisadas (Panos-
so, 2019). Ainda, embora todas as pesquisas 

tenham apresentado professores como par-
ticipantes, seis dos 10 estudos tiveram por 
objetivo avaliar o efeito da capacitação ape-
nas sobre o comportamento dos alunos e, 
somente quatro tiveram por objetivo avaliar 
o efeito da capacitação sobre o comporta-
mento dos professores a respeito do bullying.

Somado a isso, observou-se que somente 
dois estudos descreveram, além do con-
teúdo, os comportamentos ensinados para 
que os participantes pudessem lidar com 
situações de bullying. Comportamentos re-
lacionados a coping, resolução colaborativa 
de problemas, fornecimento de informa-
ções foram alguns dos exemplos identifi-
cados nesses estudos (Goncy, Sutherland, 
Farrell, Sullivan, & Doyle, 2015; Newman- 
Carlson & Horne, 2004).  Observa-se, no 
entanto, que a descrição dos comporta-
mentos a serem desenvolvidos pelos pro-
fessores é pouco clara, uma vez que não 
favorece a identificação de qual é o contex-
to e as situações-problema com as quais 
eles precisam estar aptos a lidar, as res-
postas que deverão emitir diante dessas 
situações, bem como os resultados que de-
verão ser produzidos em decorrência des-
sas respostas.

A descrição dos comportamentos de forma 
clara, com a apresentação das características 
definidoras e nucleares desse fenômeno, com 
base no conceito de comportamento operan-
te proposto por Skinner (1953/1998), a par-
tir da explicitação de componentes como as 
classes de estímulos antecedentes, as clas-
ses de respostas que deverão ser apresenta-
das pelo aprendiz e as classes de estímulos 
consequentes, promovem a visibilidade da-
quilo que o aprendiz precisa ser capaz de 
fazer para lidar com as situações-proble-
ma que se apresentam no cotidiano escolar 
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(Botomé, 1981; Luiz & Botomé, 2017; Skin-
ner, 1953/1998). Ainda, o comportamento 
descrito dessa maneira contribui para que o 
programador de ensino tenha clareza sobre 
quais são as variáveis que deverão ser con-
sideradas para a elaboração das condições 
de ensino que, de fato, favorecem o desen-
volvimento dos comportamentos definidos 
como objetivos de ensino e que se asseme-
lham às situações naturais do aprendiz (Bo-
tomé, 1977; Botomé & Kubo, 2002).

Parte do problema relacionado ao bullying 
é a falta de treinamento adequado dos pro-
fessores e, sem uma formação apropria-
da, as políticas e programas possivelmente 
são e serão, em grande parte, malsucedi-
dos (Hajdaraj, 2017). Fornecer ao professor 
informações relevantes para o exercício do 
seu trabalho, por meio de uma formação, 
parecem ser insuficientes para modificar a 
sua ação. Embora a informação constitua a 
matéria-prima para viabilizar novas formas 
de agir, é necessário que os aprendizes se-
jam capazes de transformar informações em 
comportamentos eficazes para realizar as 
modificações necessárias na realidade (Kubo 
& Botomé, 2001; Luiz & Botomé, 2017) es-
colar, gerando melhoria nas condições de 
vida dessa comunidade.

Diferentemente das concepções tradicio-
nais de ensino, em que o ensinar é concebido 
como transmitir informações ou “conteú-
dos”, com a Programação de Condições para 
o Desenvolvimento de Comportamentos 
(PCDC),1o objetivo do ensino passa a ser o 
de arranjar condições por meio das quais o 
aprendiz poderá desenvolver comportamen-
tos relevantes que o capacitem a lidar com as 
situações-problema com as quais se depara, 

1 Área mais tradicionalmente conhecida como Programação 
de Ensino.

produzindo resultados significativos para si e 
para a sociedade (Bori, 1974; Kubo & Botomé, 
2001, Skinner, 1968/1972). Definir os objetivos 
de ensino, ou comportamentos-objetivo2, é 
decidir quais comportamentos devem ser al-
cançados ao final de um programa de ensino, 
como aqueles que transformarão a situação-
-problema em resultados de valor social e/
ou pessoal por meio da atuação do aprendiz 
(Kubo & Botomé, 2001; Kienen, Kubo, & Bo-
tomé, 2013), a partir da descrição das clas-
ses de estímulos antecedentes, das classes 
de respostas e das classes de estímulos sub-
sequentes (Botomé, 1981; Kienen, Kubo, & 
Botomé, no prelo). Formulados dessa ma-
neira, os objetivos de ensino aumentam a 
visibilidade sobre os tipos de relações que 
os aprendizes deverão estabelecer com seu 
meio, depois de passado o período de ensi-
no, além de aumentarem a probabilidade de 
o programador propor condições de ensi-
no que promovam o desenvolvimento des-
ses tipos de repertórios na vida do aprendiz 
(Bori, 1974; Botomé, 1981). 

O planejamento de um programa de ensi-
no se inicia com a proposição de comporta-
mentos-objetivo, a partir da caracterização 
das necessidades sociais da população-alvo 
que se quer capacitar e a descrição da situa-
ção-problema a ser resolvida por meio do 

2 “A expressão “comportamentos-objetivo” é utilizada para 
ressaltar a diferença entre simplesmente dar forma “com-
portamental” a qualquer expressão com o acréscimo de 
um verbo a um complemento caracterizando-a como um 
“objetivo-comportamental”. No caso da expressão compor-
tamentos-objetivo, há uma inversão em que o que prece-
de é a descoberta de comportamentos relevantes a serem 
ensinados e, por essa relevância eles podem ser “eleitos” 
como “objetivos” de um programa de aprendizagem ou de 
ensino e, então, receberem a qualificação “objetivo”. A iden-
tificação (descoberta) de comportamentos de valor não é 
um procedimento de apenas dar forma a expressões ver-
bais, mas de eleger comportamentos de valor para a vida 
do aprendiz – principalmente como cidadão ou profissional 
– como objetivos de qualquer programa de aprendizagem a 
ser desenvolvido por ele.” (Luiz & Botomé, 2017, p.332).
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ensino, seguindo com o planejamento e a 
construção das condições de ensino, a apli-
cação, avaliação e o aperfeiçoamento dos 
processos de aprendizagem e dos proce-
dimentos de ensino (Kienen et al., 2013). 
Planejar condições de ensino consiste na 
elaboração de atividades que promovem o 
desenvolvimento dos comportamentos- 
objetivo propostos. Para essa construção, 
consideram-se os aspectos relevantes con-
sentâneos com os princípios da Análise 
Experimental do Comportamento como: 
a) promover a equivalência entre a situa-
ção de ensino e a situação natural na qual 
é esperado que os participantes do pro-
grama de ensino apresentem as classes de 
comportamentos-objetivo (Botomé, 1970; 
1975; Catania, 1999; Matos, 2001; Skinner, 
1968/1972); b) graduar as condições de en-
sino e as exigências das respostas consi-
derando o processo de modelagem para o 
desenvolvimento de comportamentos no 
repertório dos participantes do programa de 
ensino (Botomé, 1970; 1977; Catania, 1999; 
Matos, 2001; Skinner, 1968/1972); c) es-
tabelecer uma relação funcional entre os 
elementos constituintes do comportamen-
to, como condição antecedente, resposta e 
consequência considerando o conhecimen-
to sobre comportamento humano como, 
por exemplo, a imediaticidade das conse-
quências e os esquemas de reforço (Boto-
mé, 1970; 1977; Catania, 1999; Matos, 2001; 
Skinner, 1968/1972); d) promover resposta 
ativa do participante do programa de en-
sino no processo de aprendizagem (Boto-
mé, 1970; 1977; Skinner, 1968/1972); e) 
respeitar o ritmo de aprendizagem de cada 
participante do programa de ensino (Bo-
tomé, 1970; 1977; Catania, 1999; Skinner, 
1968/1972); f) promover a aprendizagem 
por meio de pequenos passos, graduando 
as aprendizagens em unidades pequenas 

e fáceis de realizar, minimizando a possi-
bilidade de cometer erros (Botomé, 1970; 
1977; Catania, 1999; Matos, 2001; Skinner, 
1968/1972); g) planejar consequências ime-
diatas para o desempenho do participan-
te do programa de ensino ou princípio da 
verificação imediata (Botomé, 1970; 1977; 
Skinner, 1968/1972).

A elaboração de programas de ensino basea-
dos nos princípios da AEC e nos pressupos-
tos da PCDC tem sido objeto de estudo e os 
resultados têm evidenciado sua eficiência e 
eficácia3 para o desenvolvimento de diferen-
tes comportamentos (De Luca, 2013; Teixei-
ra, 2010). Portanto, devido aos altos índices 
de bullying no ambiente escolar; da neces-
sidade de capacitar professores para lidar 
com a ocorrência desse fenômeno em seu 
local de trabalho; da escassez de pesquisas 
que tenham como objeto de estudo a capa-
citação de professores sobre bullying escolar; 
da inexistência de programas que tenham 
como base a PCDC, que ensinem aos profes-
sores a lidar com situações de bullying; e das 
evidências da eficiência e eficácia de pro-
gramas de ensino desenvolvidos com base 
na PCDC, este estudo teve por objetivo ela-
borar um programa de ensino, baseado na 
Programação de Condições para Desenvol-
vimento de Comportamentos, para capaci-
tar docentes a avaliar e intervir em situações 
de bullying escolar.

Método

A elaboração do programa de ensino foi 
realizada em três etapas: 1) descrever a si-

3 A eficiência de um treinamento refere-se ao quanto os 
comportamentos-objetivos foram desenvolvidos pelos 
aprendizes no ambiente de ensino. A eficácia diz respeito 
ao quanto esses comportamentos passam a ser apresen-
tados no ambiente profissional e/ou cotidiano do aprendiz  
(De Luca, 2013).
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tuação-problema e definir os comporta-
mentos-objetivo do Programa de Ensino; 
2) sequenciar os comportamentos-objeti-
vo a serem ensinados e definir as unidades 
de aprendizagem; 3) elaborar condições de 
ensino para desenvolver classes de compor-
tamentos que compõem os comportamen-
tos-objetivo terminais “Avaliar situações de 
bullying no contexto escolar” e “Intervir em 
situações de bullying no ambiente escolar” 

Materiais, equipamentos e instrumentos

Foram utilizados materiais de escritório 
como canetas, blocos de papeis para reca-
dos, folhas de papel, e equipamento como 
notebook, o software AutoCAD e um Proto-
colo de Registro das Condições de Ensino 
(adaptado de Cortegoso & Coser, 2011).

Fontes de informações para descrever a 
situação-problema

Para descrever a situação-problema foram 
utilizadas quatro fontes de informações: 1) 
Dados estatísticos recentes publicados pela 
Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura (Unesco) e pelo Fun-
do das Nações Unidas pela Infância (Unicef) 
sobre a incidência de bullying no mundo; 2) 
Dados da literatura sobre o repertório com-
portamental dos professores acerca das ca-
racterísticas do bullying e de estratégias de 
intervenção (e.g., Bauman & Del Rio, 2006; 
Da Silva & Rezende Bazon, 2017; Oldenburg, 
Bosman, & Veenstra, 2015; Trevisol & Cam-
pos, 2016); 3) Dados de uma pesquisa survey 
sobre o repertório comportamental de pro-
fessores do ensino fundamental I em rela-
ção a identificar e intervir em situações de 
bullying escolar (Panosso, 2019); 4) Dados 
de revisão sistemática indicando a escas-
sez de estudos, especialmente brasileiros, 

que tenham elaborado e/ou aplicado capa-
citações para docentes sobre bullying esco-
lar (Panosso, 2019).

Fontes de informações para descobrir os 
comportamentos-objetivo

Para definir os comportamentos-objetivo 
terminais foram utilizadas duas fontes de 
informações: 1) resultados da pesquisa sur-
vey cujos participantes foram os professores, 
população-alvo para a qual este programa 
de ensino foi elaborado e 2) referências bi-
bliográficas, como estudos teóricos e/ou 
empíricos e capítulos de livros [Anderson 
& Kincaid, 2005; Alsaker &Valkanover; 2012; 
Cross, Pintabona, Hall, Hamilton, & Erceg, 
2014; Gorsek & Cunningham, 2014; Olweus, 
2004; Pearce & Thompson, 1998; Craig & 
Pepler, 2000; Ross & Horner, 2009; 2014; 
Salmivalli & Poskiparta, 2012; Silva, Frel-
ler, Alves, & Saito, 2017; Stevens, Bourdeau-
dhuij, & Oost, 2000; Strohmeier & Noam, 
2012; Ttofi & Farington, 2012].

Procedimento

Etapa 1: Descrever a situação-problema 
e definir os comportamentos-objetivo do 
Programa de Ensino

A pesquisa survey possibilitou avaliar o re-
pertório comportamental dos professores 
e as suas necessidades de capacitação sobre 
bullying escolar. Foram evidenciadas limita-
ções no repertório comportamental dos Pro-
fessores, referentes a duas grandes classes de 
comportamentos (avaliar e intervir em situa-
ções de bullying escolar). Essas limitações fo-
ram descritas em termos de comportamentos 
considerando aquilo que um organismo faz, 
o ambiente em que o faz e o que decorre des-
se fazer (Botomé, 2001; Catania, 1999; Skin-
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ner, 1953/1998). Foram utilizados alguns 
critérios orientadores para descrever os no-
mes das possíveis classes de comportamentos 
como: objetividade, clareza, precisão e con-
cisão. A objetividade foi considerada quando 
a linguagem fazia referência a variáveis dire-
ta ou indiretamente observáveis; a clareza e 
a precisão, a partir da reduzida probabilida-
de de múltiplas interpretações sobre o evento 
a que a expressão se referia e concisa quando 
havia brevidade em sua descrição, sem apre-
sentação de expressões ou termos desneces-
sários para a compreensão do que caracteriza 
o evento a que cada um dos componentes de 
comportamentos encontrados fazia referên-
cia (De Luca, 2013).

Ademais, com base em estudos empíricos de 
revisão de literatura de referência na área 
do bullying, foram identificados e seleciona-
dos trechos dos textos que descreviam com-
ponentes que contribuem, ou contribuíram 
para a redução do bullying escolar e que fa-
ziam referência a orientações e/ou estraté-
gias que poderiam ser utilizadas por adultos, 
membros da comunidade escolar, para li-
dar com situações de bullying. Após leitura 
desse material, os componentes/elemen-
tos foram categorizados considerando-se 
a redução de situações de bullying no am-
biente escolar, agrupando-os em torno de 
um tema em comum. As categorias foram 
descritas por sentenças que continham um 
verbo e complemento, considerando o ver-
bo como o fazer do professor, e o comple-
mento, aspectos do meio em relação ao qual 
o professor deverá executar algo (classes de 
estímulos antecedentes) ou alterações em 
aspectos do meio que deverão ser produzidas 
por meio de seu fazer (classes de estímulos 
consequentes). Para essa descrição consi-
derou-se o comportamento como a relação 
entre o que o organismo faz e o meio, tanto 

antecedente quanto consequente a esse fa-
zer (Botomé, 2001; Skinner 1953/1998). Com 
a descrição e a proposição dos nomes dos 
comportamentos-objetivo seguindo esses 
critérios, foi possível dispensar uma análi-
se formal de cada comportamento-objetivo 
proposto uma vez que cada comportamento 
foi descrito considerando as classes de es-
tímulos antecedentes, as classes de respos-
tas e as classes de estímulos consequentes.  
Portanto, essas duas fontes de informação 
forneceram dados que contribuíram para 
descrever a situação-problema e propor as 
classes de comportamentos-objetivo termi-
nais com maior probabilidade de serem rele-
vantes para o desenvolvimento do programa 
de ensino do presente estudo. 

Após a definição dos comportamentos- 
objetivo terminais foi realizada a etapa de 
descoberta dos comportamentos-objetivo 
intermediários (pré-requisitos) por meio do 
procedimento de decomposição de compor-
tamentos complexos, proposto por Botomé 
(1975). Nesse procedimento fez-se, diante de 
cada comportamento-objetivo, a pergunta: “O 
que o aprendiz precisa estar apto a fazer para 
conseguir realizar este comportamento?”, o 
que permitiu identificar os comportamen-
tos-objetivo intermediários (pré-requisitos). 

Etapa 2: Sequenciar as classes de comportamentos 
a serem ensinadas e definir as unidades de 
aprendizagem.

Para organizar a sequência na qual os com-
portamentos-objetivo devem ser ensinados 
para os participantes, optou-se por consi-
derar alguns critérios propostos por Boto-
mé (1996b): 1) do geral para o específico; 2) 
por sequência lógica; 3) por hierarquia de 
um conjunto de “habilidades”; 4) por sim-
plicidade para aprender (Botomé, 1996b). 
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Em seguida, as classes de comportamentos- 
objetivo foram organizadas em unidades 
de ensino, considerando-se o agrupamen-
to de classes de comportamentos-objetivo 
que poderiam ser ensinadas próximas umas 
das outras e que possibilitariam o desen-
volvimento de classes de comportamentos-
-objetivo intermediárias. Para definir essas 
unidades de ensino foram considerados cri-
térios como: organizar os comportamentos-
-objetivo em torno de um tema em comum, 
definindo como a unidade de ensino inicial 
aquela que fosse mais fácil para aprender; 
organizá-las do geral para o específico e por 
hierarquia de um conjunto de habilidades que 
sejam significativas para o aprendiz (Boto-
mé, 1996b).

Etapa 3: Elaborar condições de ensino para 
desenvolver as classes de comportamentos-
objetivo terminais “Avaliar situações de bullying 
no contexto escolar” e “Intervir em situações 
de bullying escolar”.

Nessa etapa, houve o planejamento das con-
dições de ensino, com a elaboração e pro-
posição de atividades que poderiam criar 
contingências que aumentassem a proba-
bilidade de desenvolvimento das classes de 
comportamentos-objetivo propostas. Para 
isso, consideraram-se: (1) as situações-pro-
blema com as quais os aprendizes deverão 
lidar em seu ambiente natural, (2) os resul-
tados que deverão ser produzidos pelas ações 
dos aprendizes, tanto durante o processo de 
aprendizagem (capacitação) quanto em am-
biente natural (fora da condição de capa-
citação) e (3) as respostas que deverão ser 
emitidas pelos participantes a fim de pro-
duzirem tais resultados (Cortegoso & Coser, 
2011). Para registrar e organizar o planeja-
mento das condições de ensino, foi desen-
volvido um protocolo adaptado de Cortegoso 

e Coser (2011). Nesse instrumento, foram 
descritos os comportamentos-objetivo a se-
rem desenvolvidos em cada unidade, as ati-
vidades e materiais a serem utilizados para 
essa finalidade e as condições de ensino para 
o desenvolvimento desses comportamen-
tos com a descrição da condição antecedente 
de ensino para a apresentação das respostas 
esperadas dos participantes, as classes de 
respostas esperadas dos participantes e as 
consequências a serem administradas pelo 
programador. A partir do planejamento das 
condições de ensino, elaborou-se um Ma-
nual intitulado “Identificar e intervir em si-
tuações de bullying no ambiente escolar”, o 
qual contém instruções, informações e es-
tratégias variadas que podem aumentar a 
probabilidade de os aprendizes desenvolve-
rem os comportamentos-objetivo propos-
tos por meio do programa de ensino.

Resultados

Dados recentes têm indicado a alta pre-
valência da prática de bullying nas escolas 
de todo o mundo. Um em cada três alunos 
de 13 a 15 anos de idade é alvo de bullying 
e 30% dos alunos afirmaram ter pratica-
do bullying contra colegas (Unesco, 2017; 
Unicef, 2018). Aliado a esses dados, Panos-
so (2019) desenvolveu uma pesquisa survey 
com 54 professores do Ensino Fundamental 
I a fim de caracterizar o repertório compor-
tamental desses profissionais. Os resultados 
indicaram que os professores ainda desco-
nhecem os critérios essenciais relaciona-
dos ao conceito, os tipos ou modalidades de 
bullying, tendo mais dificuldade em identifi-
car os comportamentos apresentados pelos 
autores ou alvos do bullying se comparados 
àqueles apresentados pelos espectadores. 
Demonstraram, também, conhecer menos 
sobre as consequências que os alunos auto-
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res e espectadores podem ter em decorrência 
da situação de bullying, do que as possíveis 
consequências para o aluno alvo. Os entre-
vistados demonstraram desconhecer as va-
riáveis protetivas e de risco ao envolvimento 
dos alunos em situações de bullying escolar. 
Em relação às estratégias de prevenção, os 
professores descreveram estratégias impre-
cisas e pouco esclarecedoras quanto à sua 
forma de atuação. Por fim, professores de-
monstraram não conhecer nenhuma forma 
de manejo de situações de bullying, quan-
do quem deve ser abordado é o aluno autor. 

Somado a isso, um estudo de revisão sis-
temática de literatura de estudos empíri-
cos sobre as capacitações para professores 
para enfrentar o bullying escolar (Panosso, 
2019) constatou a escassez de estudos que 
tenham elaborado e/ou proposto, para essa 
população, especialmente no Brasil, progra-
mas de ensino que os capacitem a desenvol-
ver comportamentos para lidar, de forma 
adequada, com o bullying escolar. Portanto, 
a partir dos dados estatísticos sobre a alta 
prevalência da prática de bullying nas esco-
las de todo o mundo, dos dados da literatu-
ra sobre o desconhecimento dos professores 
acerca das características do bullying e for-
mas de intervenção, da escassez de capa-
citações elaboradas e/ou propostas com a 
temática bullying, especialmente no Brasil, 
e dos dados que apresentaram as lacunas no 
repertório comportamental dos professores 
do Ensino Fundamental I, população-alvo 
deste estudo, foi possível caracterizar a si-
tuação-problema existente.

Em relação à definição dos comportamen-
tos-objetivo terminais, os resultados da 
pesquisa survey realizada com os professores 
indicaram lacunas no repertório comporta-
mental dos professores por meio das quais 

foram derivadas duas classes de comporta-
mentos-objetivo terminais. As respostas dos 
profissionais às questões sobre conceituar 
bullying, descrever seus tipos e modalida-
des, identificar e descrever comportamentos 
mais frequentes dos participantes envolvi-
dos em situações de bullying, identificar e 
descrever possíveis consequências decor-
rentes desse envolvimento e identificar e 
descrever seus possíveis determinantes, in-
dicaram as limitações relacionadas à clas-
se de comportamento “Avaliar situações de 
bullying no contexto escolar”. As respostas 
às perguntas do questionário, no que se re-
fere a descrever estratégias de prevenção 
de situações de bullying escolar, indicaram 
limitações relacionadas à classe de com-
portamento prevenir situações de bullying 
no ambiente escolar. Por sua vez, as res-
postas, fornecidas por meio de um estudo 
de caso, sobre como interviriam diante de 
uma ocorrência de bullying, considerando 
todos os participantes envolvidos, eviden-
ciaram as limitações relacionadas à classe 
de comportamentos “manejar adequada-
mente situações de bullying escolar”. Tais 
dados possibilitaram identificar as prin-
cipais limitações no repertório comporta-
mental da população-alvo.

Ademais, por meio da categorização dos 
componentes/elementos que constituem 
capacitações para professores, foi possível 
identificar duas categorias: aspectos que se 
relacionavam à prevenção do bullying no am-
biente escolar e aspectos que estavam rela-
cionados ao manejo de situações de bullying 
escolar. Por exemplo, o estudo de Pearce 
e Thompson (1998) descreve como aspec-
tos importantes para a redução do bullying: 
conscientizar sobre bullying, declarar que o 
bullying é inaceitável, ter regras claras sobre 
comportamento; ensinar comportamentos 
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de carinho e empatia; interromper qualquer 
demonstração de comportamento agressivo 
ao presenciá-lo; remover o alvo do local. 
Cross et al. (2014) descrevem: mobilizar o 
grupo de pares (especialmente espectadores) 
para responder negativamente ao 
comportamento de bullying e apoiar estu-
dantes que são intimidados, dialogar so-
bre bullying e arranjar contingências para o 
desenvolvimento de comportamentos so-
cialmente adequados por meio de ativida-
des de ensino e aprendizagem. Esses dados 
estão em consonância com os resultados 
da pesquisa survey realizada com os pro-
fessores, uma vez que os aspectos descri-
tos nos estudos como importantes para a 
redução de situações de bullying e que de-
vem fazer parte das capacitações para do-
centes relacionam-se aos comportamentos 
que são necessários ser desenvolvidos por 
eles. Portanto, com base nessas duas fon-
tes de informações, definiu-se como com-
portamentos-objetivo terminais: “Avaliar 
situações de bullying no contexto escolar” 
e “Intervir em situações de bullying no am-
biente escolar” (considerando que preve-
nir e manejar são duas formas de intervir 
e, portanto, pertencem a essa classe).

Na sequência, foi realizada a decomposição 
dos comportamentos-objetivo terminais, 
identificando-se um total de 143 compor-
tamentos-objetivo, 36 dos quais relaciona-
dos à classe de comportamentos-objetivo 
terminais, - “Avaliar situações de bullying 
no contexto escolar” e 107 relacionados à 
classe de comportamentos-objetivo termi-
nais - “Intervir em situações de bullying no 
ambiente escolar”. Tais comportamentos- 
objetivo foram agrupados em três unidades 
de aprendizagem: 1 - Caracterizando e iden-
tificando situações de bullying no contexto 
escolar, 2 - Prevenindo o bullying escolar, e 

3 - Manejando situações de bullying escolar.

Todos os comportamentos-objetivo foram 
organizados em um diagrama de decompo-
sição de comportamentos complexos, sen-
do os comportamentos mais complexos a 
ser desenvolvidos pelos professores, dis-
postos mais à esquerda nessa representa-
ção esquemática, e os comportamentos de 
menor complexidade à direita do diagrama, 
os quais foram considerados como pré-re-
quisitos daqueles mais complexos. 

O diagrama de decomposição com os com-
portamentos-objetivo descobertos encon-
tra-se na Figura 1 do Apêndice. O número 
apresentado em cada célula do diagrama faz 
referência a cada comportamento-objetivo 
definido para o programa de ensino. Abai-
xo do diagrama, os comportamentos defi-
nidos para o programa são apresentados na 
Tabela 1 e podem ser localizados, pelo nú-
mero correspondente à descrição. 

Definidos os comportamentos-objetivo, 
as condições de ensino foram construídas 
a partir da especificação de três compo-
nentes: condições antecedentes de apren-
dizagem planejadas pelo programador de 
ensino, as respostas a serem apresentadas 
pelo aprendiz e as consequências planejadas 
a serem apresentadas a partir das respostas 
fornecidas pelo aprendiz. Para cada unidade 
foi elaborada uma quantidade de condições 
de ensino de acordo com os comportamen-
tos-objetivo correspondentes a ela: para a 
Unidade 1, foram elaboradas 36 condições de 
ensino, para Unidade 2, sete e, para a Unida-
de 3, 22 condições de ensino, totalizando 65 
condições de ensino para as três unidades.

A fim de apresentar essas unidades de ma-
neira organizada e sistematizada, foi ela-
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borado um manual com todas as condições 
de ensino necessárias para a conclusão do 
programa de ensino denominado “Identi-
ficar e Intervir em situações de bullying es-
colar”. O planejamento das condições para 
desenvolvimento da classe de comporta-
mentos “Avaliar situações de bullying no 
contexto escolar” e “Intervir em situações 
de bullying no ambiente escolar” foi elabo-
rado em formato de manual para utilização 
em cinco encontros coletivos e presenciais 
com previsão de quatro horas de duração 
cada, aproximadamente.

O manual é composto por uma capa com o 
nome do Programa e um espaço para iden-
tificação do participante. Na sequência, há 
uma introdução que descreve os objetivos do 
programa, o número de unidades de apren-
dizagem, uma mensagem de boas-vindas. 
Posteriormente, há a apresentação do sumá-
rio com a descrição do título de cada Unida-
de e as partes que a compõem e uma página 
com a apresentação de ícones, com a sua res-
pectiva descrição, os quais são apresentados 
ao longo do manual indicando a natureza da 
atividade que será desenvolvida, como há 
exposição dialogada, exposição oral, ativi-
dades individuais, atividades em (sub) gru-
pos, atividades que envolvem a turma toda, 
atividades que serão iniciadas em (sub) gru-
pos e finalizadas com a turma toda e, por 
fim, “dicas de ouro” que significa que serão 
apresentadas informações/recomendações 
úteis e dicas de atividades práticas para se-
rem usadas em sala de aula com os alunos.

Nas páginas do manual são apresentadas 
instruções, informações e as atividades a 
serem desenvolvidas ao longo das unida-
des com espaços para anotações, indicação 
de links, para acesso por meio da internet, 
tudo a ser, eventualmente, apresentado 

como parte de alguma atividade, indica-
ção de livros e as referências bibliográficas 
utilizadas para a construção de cada unida-
de de ensino. No final do manual há anexos 
com sugestão de atividades que os profes-
sores poderão utilizar em sala de aula com 
os alunos, como estratégias para auxiliar no 
desenvolvimento de comportamentos so-
cialmente adequados.

A Unidade 1 do manual, “Caracterizando e 
identificando situações de bullying no con-
texto escolar” é composta por instruções, 
informações e atividades relacionadas a: 
violência; tipos de violência, bullying, tipos 
de bullying, participantes e comportamen-
tos mais frequentes apresentados por eles, 
variáveis de risco e protetivas relacionadas 
ao envolvimento de crianças e adolescentes 
em situações de bullying, o que é comporta-
mento e entendendo o papel das consequên-
cias sobre o comportamento. A Unidade 2 do 
manual, “Prevenindo o Bullying Escolar”, é 
composta por instruções, informações e ativi-
dades relacionadas a: a) Estabelecer um con-
trato com regras de boa convivência da sala 
de aula /escola; b) Ensinar habilidades so-
ciais aos alunos; c) Valorizar os comporta-
mentos socialmente adequados dos alunos; 
d) Ser modelo de comportamento social-
mente adequado; e) Instruir os alunos sobre 
bullying; f) Envolver a família nas diferentes 
atividades escolares; g) Supervisionar os alu-
nos nos diferentes ambientes da escola. Por 
fim, a Unidade 3 do manual, “Manejando si-
tuações de Bullying Escolar”,  é composta por 
instruções, informações e atividades relacio-
nadas a: manejando situações de bullying es-
colar, diretrizes para manejar situações de 
bullying no momento de sua ocorrência, di-
retrizes para manejar situações de bullying 
após sua ocorrência, e quatro recomenda-
ções, orientando: 1) o aluno-alvo sobre como 
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lidar com um episódio de bullying escolar; 2) 
o aluno-autor sobre como lidar com um epi-
sódio de bullying escolar; 3) o aluno-espec-
tador sobre como lidar com um episódio de 
bullying escolar e, 4) ensinar todos os alunos 
da classe estratégias para lidar com situações 
de bullying escolar. As estratégias planejadas 
para serem desenvolvidas nas unidades fo-
ram as mais variadas, envolvendo: instru-
ções escritas contendo orientações sobre as 
atividades, vídeos com animações ou cenas 
de filmes, leituras e estudos de caso, expo-
sição oral, histórias em quadrinhos, leitura 
de textos informativos, questões de estudo, 
exposição dialogada, exposição oral, discus-
sões em grupo, slides contendo informações 
pertinentes aos comportamentos a serem de-
senvolvidos por meio das contingências pro-
gramadas para a unidade, role-play, feedbacks 
verbais orais e escritos, apresentação de da-
dos estatísticos e dicas de estratégias para 
serem usadas em sala de aula com os alunos.

Discussão

O presente estudo teve como objetivo ela-
borar um programa de ensino, baseado na 
PCDC, para capacitar docentes a avaliar e in-
tervir em situações de bullying escolar. Uti-
lizando os conceitos explicativos da Análise 
do comportamento para analisar e intervir 
em fenômenos da área educacional, Skin-
ner propôs uma tecnologia de ensino capaz 
de contribuir, de maneira eficaz, para a re-
solução de problemas no âmbito do ensinar 
e aprender (Skinner, 1968/1972). A PCDC, 
tecnologia derivada da ciência da Análise 
do Comportamento, utilizada para o desen-
volvimento desta capacitação, possibilitou 
a descoberta de classes de comportamentos, 
uma análise das contingências que atuam 
sobre os comportamentos e o planejamento 
de condições de ensino para sua mudança. 

Uma capacitação nesses moldes tem como 
proposta capacitar o aprendiz, por meio do 
desenvolvimento de comportamentos, a 
comportar-se de forma eficaz no contexto 
em que atua a fim de alterar a realidade com 
a qual irá se defrontar, resolvendo proble-
mas. Isso envolve capacitá-lo a desempenhar 
um papel ativo em relação ao conhecimento 
em seu ambiente profissional e não apenas 
a aprender a “falar sobre determinado as-
sunto ou fenômeno” (Kubo & Botomé, 2001; 
Kienen, et al., no prelo). 

A fim de definir o que e como ensinar, ten-
do em vista que um programa de ensino 
é um meio pelo qual se pode desenvolver 
ou aperfeiçoar comportamentos para lidar 
com determinada situação, é importan-
te identificar qual a situação a ser resol-
vida por meio do programa de ensino, se 
é necessário e relevante intervir na situa-
ção existente e, obter dados sobre qual de-
veria ser o repertório comportamental dos 
aprendizes para lidar com as situações que 
se apresentam (Cortegoso & Coser, 2011). 
Neste estudo, a partir dos dados estatísti-
cos sobre a alta prevalência da prática de 
bullying nas escolas de todo o mundo, dos 
dados da literatura sobre o desconhecimen-
to dos professores acerca das característi-
cas do bullying escolar e das estratégias de 
intervenção, dos dados sobre as lacunas no 
repertório comportamental dos professo-
res, para os quais este programa de ensino 
foi desenvolvido, e sobre a escassez de ca-
pacitações desenvolvidas para esta popula-
ção, especialmente no Brasil, evidenciou-se 
uma situação-problema na qual são neces-
sárias intervenções. 

Ao planejar uma capacitação com base nos 
princípios da PCDC, inicialmente é neces-
sário definir o que precisa ser ensinado, ou 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 10      |       195

Bullying escolar: Desenvolvimento de um programa de ensino para capacitação docente
Mariana Gomide Panosso, Nádia Kienen, Rachel de Faria Brino

seja, quais comportamentos socialmente re-
levantes são necessários serem desenvol-
vidos pelos aprendizes (Bori, 1974; Kubo & 
Botomé, 2001). No caso desta pesquisa, para 
atuarem na prevenção e manejo de situações 
de bullying escolar. A definição das classes 
de comportamentos-objetivo do presente 
programa de ensino foi realizada em con-
sonância com a proposta de Botomé (1981; 
1975) e Bori (1974), considerando as mu-
danças necessárias para melhorar a reali-
dade social da população que vive em um 
contexto onde situações de bullying acon-
tecem com alta frequência. A proposta dos 
autores supracitados refere-se a ter clare-
za sobre o que é necessário produzir como 
resultados das ações dos aprendizes após 
passarem pelo programa de ensino; iden-
tificar com quais aspectos da realidade eles 
deverão lidar para produzir esses resultados 
e o que deverão estar aptos a fazer para lidar 
com esses aspectos da realidade de forma a 
produzirem resultados que sejam significa-
tivos para a própria vida e para os demais.

Nale (1998) chama a atenção para a diversi-
dade de procedimentos bem definidos para 
propor objetivos de ensino com maior pro-
babilidade de serem relevantes aos aprendi-
zes de determinados programas de ensino, 
os quais podem ser feitos a partir de dados 
colhidos por meio de uma variedade de fon-
tes de informação, dentre elas, entrevistas 
com a população-alvo e consultas à litera-
tura sobre determinada área. A descoberta 
das classes de comportamentos que se espe-
ra que os professores apresentem ao final do 
programa de ensino foi derivada do levanta-
mento do repertório inicial desta população 
acerca do bullying e da bibliografia da área. 
As fontes de informação utilizadas para des-
cobrir os comportamentos propostos neste 
estudo assemelham-se parcialmente a pes-

quisas que derivaram classes de comporta-
mentos a partir da literatura, como capítulos 
de livros e produções científicas anteriores 
(e.g., De Luca, 2013). Ao utilizar como fon-
tes de informação dados e/ou estudos que já 
tenham sido produzidos na área em questão 
e, em especial, ao basear-se no repertório 
comportamental da população-alvo para a 
qual este programa foi desenvolvido, isso 
aumenta a probabilidade de que o progra-
ma de ensino esteja adequado às necessi-
dades daquela população. Os resultados da 
aplicação deste programa de ensino podem 
ser conferidos na tese de doutorado de Pa-
nosso (2019).

Neste estudo foram definidas como clas-
ses de comportamentos-objetivo terminais 
“Avaliar situações de bullying no contexto 
escolar” e “Intervir em situações de bullying 
no ambiente escolar”. Desses comportamen-
tos-objetivo terminais foram derivados 141 
comportamentos-objetivo intermediários, 
dada a complexidade dos comportamentos e 
as lacunas identificadas no repertório com-
portamental da população- alvo. A quantida-
de de comportamentos- objetivo definidos 
para um programa de ensino depende da 
complexidade das classes de comportamen-
tos-objetivo terminais, assim como do re-
pertório comportamental da população-alvo 
do programa. Portanto, a decomposição dos 
comportamentos- objetivo terminais do pre-
sente programa foi interrompida ao identi-
ficar comportamentos que já fizessem parte 
do repertório dos aprendizes (Botomé, 1975) 
como, por exemplo, conceituar violência, to-
talizando 143 comportamentos-objetivo, in-
cluindo os dois comportamentos-objetivo 
terminais.

Dada a proposta da PCDC, a descoberta 
dos comportamentos-objetivo foi apenas 
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o ponto inicial para o planejamento das con-
dições de ensino às quais os professores se-
riam expostos por meio da capacitação. Após 
a descoberta dos comportamentos-objeti-
vo, a sequência da elaboração da capacitação 
ocorreu com planejamento e com a constru-
ção das condições de ensino (Botomé, 1981; 
Kienen et al., 2013). Todo o desenvolvimen-
to deste programa de ensino esteve alinha-
do aos princípios da Análise Experimental 
do Comportamento (Botomé, 1970; Boto-
mé, 1975; Cortegoso & Coser, 2011; Skinner, 
1968/1972). Portanto, a partir da decompo-
sição dos comportamentos-objetivo mais 
complexos em comportamentos mais sim-
ples, foi possível planejar condições de en-
sino com as características supracitadas. Por 
exemplo, na Unidade 1, para que o professor 
possa desenvolver o comportamento-ob-
jetivo “conceituar bullying escolar”, foram 
planejadas condições de ensino que favore-
çam o desenvolvimento de comportamen-
tos-objetivo menos complexos como, por 
exemplo: “conceituar violência”, “identi-
ficar tipos violência que podem ocorrer em 
diferentes ambientes”, “identificar tipos 
de violência no ambiente escolar”, “dife-
renciar bullying escolar de outros tipos de 
violência”, seguindo o princípio da pro-
gressão gradual.

Ainda, cada condição de ensino foi desenvol-
vida de forma que exija respostas ativas do 
aprendiz como, por exemplo, preencher sen-
tenças com palavras para completar o senti-
do, responder a perguntas sobre cenas de um 
filme, discriminando aspectos previamen-
te discutidos. A exigência do desempenho 
dos aprendizes aumenta gradualmente com 
as atividades propostas por meio do Manual 
confeccionado para o programa de ensino 
(e.g., ler sobre estratégias de intervenção, 
observar um Roleplay que apresenta estra-

tégias de intervenção; realizar um Roleplay 
como participante).

Nas condições de ensino propostas neste es-
tudo, para cada resposta a ser apresentada 
pelo aprendiz, foram programadas conse-
quências informativas a serem fornecidas 
imediatamente após a emissão dessas res-
postas. Em uma condição de ensino, caso 
o desempenho do aprendiz esteja incorreto 
ou incompleto, foram programadas conse-
quências informativas acerca das caracte-
rísticas da resposta do aprendiz, no sentido 
de indicar o que precisa ser alterado em seu 
desempenho, além de fornecer uma nova 
oportunidade para ele apresentar uma res-
posta. Caso o desempenho do aprendiz esteja 
correto e completo, foram programadas in-
formações acerca das características do seu 
desempenho, indicando-se o que está corre-
to e orientando-se o prosseguimento das ati-
vidades. Em caso de respostas parcialmente 
corretas, planejou-se indicar o que supos-
tamente estaria certo e o que estaria errado, 
solicitando-se a revisão da parte incorre-
ta e sugerindo-se, por meio de dicas, que o 
aprendiz procure saber como poderia ser a 
resposta em lugar da que foi apresentada.

Na PCDC, a programação de consequências 
está intrinsecamente relacionada ao proces-
so de avaliação da aprendizagem. As classes 
de estímulos consequentes das condições de 
ensino deste programa foram desenvolvidas 
em consonância com a proposta de Boto-
mé e Rizzon (1997) de que as consequências 
precisam ser informativas. Com essas ca-
racterísticas, as consequências são orienta-
doras em relação ao que o aprendiz precisa 
fazer, especialmente se apresentadas ime-
diatamente após o desempenho do apren-
diz, uma vez que o atraso na apresentação 
dessas pode prejudicar a informação acerca 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 10      |       197

Bullying escolar: Desenvolvimento de um programa de ensino para capacitação docente
Mariana Gomide Panosso, Nádia Kienen, Rachel de Faria Brino

do desempenho no sentido de modificá-lo 
ou mantê-lo. Ainda, Matos (2001) destaca 
a necessidade de diminuir gradualmente a 
apresentação de consequências artificiais e, 
aumentar de forma concomitante e gradual 
a apresentação de consequências naturais, 
ou seja, gradualmente mais semelhantes 
com as consequências que as respostas dos 
aprendizes produzirão no contexto, nes-
te caso, escolar. Elaboradas dessa maneira, 
as avaliações constantes da aprendizagem 
vão além das medidas do desempenho do 
aprendiz. É possível dizer, ainda, que elas 
fazem parte das condições de ensino ela-
boradas para a aprendizagem e auxiliam 
o aprendiz a identificar quais aspectos do 
seu desempenho estão adequados e quais 
devem ser aperfeiçoados, indicando, por-
tanto, em que ponto está localizado o seu 
desempenho em relação aos objetivos pro-
postos (Botomé & Rizzon, 1997).

Esse tipo de avaliação só foi possível ser 
construído porque houve um planejamen-
to de ensino anterior no qual os comporta-
mentos-objetivo terminais e intermediários 
a serem ensinados foram descritos. Além 
disso, eles foram organizados e sequencia-
dos passo a passo, elaborando-se condições 
de ensino para o desenvolvimento desses 
comportamentos. As condições de ensino 
foram planejadas em termos de condições 
antecedentes, que poderiam facilitar a ocor-
rência dos desempenhos dos aprendizes, em 
cada aprendizagem e, de consequências in-
formativas acerca das características do de-
sempenho do aprendiz que corresponderia 
à avaliação de sua aprendizagem. 

Considerações Finais

Os professores são profissionais que, ao 
atuarem diretamente com o aluno no am-

biente escolar, podem contribuir para im-
pedir ou atenuar a ocorrência de situações 
de bullying nesse contexto. Intervenções 
adequadas desses profissionais, tanto para 
prevenir quanto para manejar situações de 
agressão entre pares, pode minimizar ou evi-
tar as consequências aversivas aos envolvi-
dos, além de contribuir para uma cultura da 
paz, evitando que a violência se propague às 
demais gerações. Nesse sentido, é necessário 
que haja professores devidamente treinados 
para lidar adequadamente com o fenôme-
no e para produzir melhorias nas condições 
de vida de uma população. Este estudo teve 
por objetivo elaborar um programa de en-
sino, baseado na PCDC, para capacitar do-
centes a avaliar comportamentos e intervir 
em situações de bullying escolar.

A PCDC tem-se apresentado como uma 
tecnologia de ensino eficiente e eficaz que 
poderá criar condições para auxiliar os pro-
fessores a desenvolverem ou aperfeiçoarem 
comportamentos para lidarem adequada-
mente com situações de bullying no ambien-
te escolar. Como consequência, é possível 
que esses profissionais produzam resulta-
dos significativos para seus alunos e toda a 
comunidade no que diz respeito a reduzir a 
violência que está presente neste contexto. 
O uso dessa tecnologia de ensino, por meio 
do arranjo de condições de ensino, poderá 
subsidiar o desenvolvimento de comporta-
mentos que aumentem a probabilidade de os 
professores desempenharem um papel ati-
vo frente às ocorrências de bullying no am-
biente escolar e não apenas a “falar sobre o 
assunto”. 

Este estudo possibilitou avanços na literatura 
a partir dos dados resultantes da decompo-
sição dos comportamentos de “Avaliar si-
tuações de bullying no contexto escolar” e 
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“Intervir em situações de bullying no am-
biente escolar” e da proposição de um pro-
grama de ensino, com base na PCDC, para 
professores lidarem com situações de bullying 
escolar. Sugere-se que estudos futuros ca-
racterizem os comportamentos e elaborem 
capacitações voltadas a outros agentes do 
ambiente educacional, assim como para a 
comunidade em geral e para a família, a fim 
de formar uma rede de pessoas capazes de 
prevenir e manejar adequadamente situa-
ções de bullying, promovendo uma cultura 
da paz e evitando que a cultura da violência 
se propague por meio de gerações.
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Apêndice

Figura 1. Diagrama de decomposição representando o grau de complexidade entre os comportamentos descobertos. 

Os números indicam os comportamentos correspondentes aqueles apresentados na Tabela 1 deste Apêndice.
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Tabela 1

Lista das classes de comportamentos-objetivo apresentadas no diagrama de decomposição do programa de ensino 

Número de 
identificação do 
comportamento

Classes de comportamentos que compõem a Unidade 1 de ensino: Caracterizando e identifi-
cando situações de bullying no contexto escolar;

1 Conceituar violência

2 Identificar tipos de violência que podem ocorrer em diferentes ambientes

3 Identificar tipos de violência no ambiente escolar

4 Diferenciar bullying escolar de outros tipos de violência escolar

5 Conceituar bullying escolar

6 Caracterizar a modalidade bullying direto

7 Caracterizar a modalidade bullying indireto

8 Diferenciar bullying direto do bullying indireto

9 Identificar as modalidades de bullying escolar

10 Identificar tipos de respostas mais frequentemente emitidas pelos autores de uma situação de 
bullying escolar

11 Identificar as possíveis consequências produzidas aos alunos que participam de uma situação 
de bullying escolar como autor

12 Caracterizar os comportamentos do aluno autor de uma situação de bullying escolar

13 Identificar as respostas mais comuns apresentadas por quem tem alta probabilidade de tornar-
-se alvo de bullying escolar

14 Identificar tipos de respostas mais frequentes emitidas pelos alunos alvos de uma situação de 
bullying escolar

15 Identificar as possíveis consequências para quem participa de uma situação de bullying escolar 
como alvo

16 Caracterizar os comportamentos do aluno alvo de uma situação de bullying escolar

17 Identificar tipos de respostas mais frequentes que os alunos espectadores apresentam diante 
de uma situação de bullying escolar

18 Identificar as possíveis consequências ao aluno que presencia uma situação de bullying escolar

19 Identificar as consequências do comportamento do aluno espectador aos demais envolvidos, 
como autor e alvo, em uma situação de bullying escolar

20 Caracterizar os comportamentos do aluno espectador de uma situação de bullying escolar

21 Caracterizar os comportamentos dos envolvidos em um episódio de bullying escolar

22 Identificar a frequência com que as situações de bullying têm ocorrido no ambiente escolar e 
que envolvem os mesmos participantes

23 Identificar as variáveis de risco internas à escola que contribuem para o envolvimento dos 
alunos em situações de bullying escolar

24 Identificar as variáveis protetivas internas à escola que contribuem para o envolvimento dos 
alunos em situações de bullying escolar

(c
on

tin
ua

...
)
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25 Identificar as variáveis de risco externas à escola que contribuem para o envolvimento dos 
alunos em situações de bullying escolar

26 Identificar as variáveis protetivas externas à escola que contribuem para o envolvimento dos 
alunos em situações de bullying escolar

27 Caracterizar o bullying escolar

28 Identificar o papel desempenhado por cada participante envolvido em uma situação de 
bullying escolar 

29 Identificar as respostas dos alunos envolvidos em uma situação de bullying escolar

30 Identificar os elementos componentes de uma situação de bullying escolar

31 Identificar uma situação de bullying diante da ocorrência do fenômeno

32 Caracterizar comportamento

33 Identificar os processos que fortalecem um comportamento

34 Identificar os processos que extinguem um comportamento

35 Identificar as variáveis que mantêm o comportamento da práticar bullying escolar

36 Avaliar situações de bullying no contexto escolar

37 Identificar a importância do ensino por instrução

38 Diferenciar comportamentos socialmente adequados dos não adequados ao ambiente escolar

39 Identificar os comportamentos socialmente adequados que favorecem os relacionamentos 
interpessoais

40 Definir quais são os comportamentos socialmente adequados esperados que os alunos apre-
sentem no ambiente escolar em interação com os colegas e funcionários da escola

41 Identificar os comportamentos socialmente inadequados que prejudicam os relacionamentos 
interpessoais

42 Definir quais são os comportamentos socialmente inadequados que não serão permitidos aos 
alunos apresentar no ambiente escolar em interação com os colegas e funcionários da escola

43 Identificar quais são as consequências que fortalecem um comportamento

44 Definir quais consequências serão fornecidas aos alunos ao apresentarem consequências 
socialmente adequadas em interação com os colegas e funcionários da escola que aumentem a 
probabilidade deste comportamento ser apresentado novamente

45 Identificar as consequências que extinguem um comportamento

46 Definir quais consequências serão fornecidas aos alunos ao apresentarem consequências 
socialmente inadequadas em interação com os colegas e funcionários da escola que reduzam a 
probabilidade deste comportamento ser apresentado novamente

47 Definir com os alunos regras de boa convivência no ambiente escolar

48 Estabelecer regras escolares com os alunos válidas para o  ambiente escolar

49 Identificar a importância das habilidades sociais para os relacionamentos interpessoais

50 Identificar a importância da modelação no processo de aprendizagem de um comportamento

51 Identificar as classes de comportamentos que compõem as habilidades sociais

52 Identificar as subclasses de comportamentos que compõem as habilidades sociais

53 Discriminar a diferença entre comportamentos socialmente adequados dos inadequados
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54 Interagir com os colegas de trabalho de forma socialmente adequada

55 Interagir com os alunos de forma socialmente adequada

56 Atuar como modelo de comportamentos socialmente adequados em interação social com os 
membros da comunidade escolar

57 Avaliar, junto com os alunos, a importância das habilidades sociais para a construção de rela-
cionamentos saudáveis

58 Instruir os alunos sobre o que são habilidades sociais

59 Arranjar condições de ensino que possibilitem aos alunos o treino de habilidades sociais

60 Identificar a importância da modelagem como um processo de aprendizado para comporta-
mentos socialmente adequados

61 Fornecer consequências às respostas emitidas pelos alunos, em interação com os membros da 
comunidade escolar,  relacionadas às classes de comportamentos das habilidades sociais  que 
aumentem a probabilidade da resposta ser emitida novamente

62 Ensinar habilidades sociais aos alunos no ambiente escolar

63 Identificar a importância de instruir os alunos sobre bullying

64 Caracterizar o bullying escolar

65 Identificar as possíveis consequências do bullying para aqueles que participam de uma situação 
de bullying

66 identificar a responsabilidade dos espectadores ao presenciarem uma situação de bullying

67 Identificar sobre a importância de reportar situação de bullying aos professores

68 Estabelecer os comportamentos adequados esperados deles em interação com os colegas

69 Estabelecer as consequências previstas a serem manipuladas pela escola para o não seguimen-
to das regras escolares

70 Instruir os alunos sobre bullying escolar

71 Envolver a família nas atividades escolares

72 Supervisionar os alunos no ambiente escolar

73 Prevenir situações de bullying no ambiente escolar

74 Interromper os comportamentos do aluno autor de bullying ao presenciar uma situação de 
agressão

75 Comunicar ao aluno autor da situação de bullying eu posteriormente o mesmo será convocado 
para uma conversa

76 Solicitar aos espectadores da situação de bullying que se retirem do local da ocorrência da 
agressão

77 Solicitar aos espectadores que continuem as atividades  anteriores à situação de bullying ocor-
rer, diante da impossibilidade de retirarem-se do local da ocorrência do bullying

78 Retirar o aluno alvo da situação de bullying da presença do aluno autor

79 Interromper uma situação de bullying (no momento de sua ocorrência)

80 Manejar situação de bullying ao presenciá-la uma ocorrência

81 Identificar processos que promovem a aprendizagem de um comportamento

82 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de respeito ao dialogar com o 
aluno alvo de uma situação de bullying
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83 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de empatia ao dialogar com o 
aluno alvo de uma situação de bullying

84 Acolher o aluno alvo da situação de bullying expressando o quão importante será o seu relato 
sobre a situação ocorrida

85 Solicitar ao aluno alvo de uma situação de bullying que relate  como ocorreu a agressão

86 Valorizar o relato do aluno alvo de uma situação de bullying, caso ele tenha usado estratégias 
adequadas no momento da ocorrência da situação de agressão

87 Solicitar ao aluno alvo o relato da situação de bullying e que descreva como foi seu comporta-
mento 

88 Identificar como o aluno alvo comportou-se na situação de bullying, meio do seu relato verbal 

89 Identificar quais são as respostas adequadas para que o aluno alvo possa emitir diante da ocor-
rência de uma situação de bullying

90 Identificar quais são as respostas inadequadas para que o aluno alvo possa dar emitir diante da 
ocorrência de uma situação de bullying

91 Diferenciar estratégias adequadas das estratégias inadequadas para o alvo lidar com uma situa-
ção de bullying

92 Fornecer sugestões de ações para lidar com uma situação de bullying 

93 Orientar o aluno alvo sobre como lidar com uma situação de bullying caso ele tenha usado 
estratégias inadequadas no momento da ocorrência da situação de agressão

94 Propor de forma verbal oral ao aluno alvo de uma situação de bullying um contato com o aluno 
autor para criar condições para o que o mesmo possa reparar o dano causado ao aluno alvo

95 Registrar por escrito o comportamento do aluno alvo ao envolver-se em uma situação de 
bullying  

96 Manejar o comportamento do aluno alvo após a ocorrência de uma situação de bullying 

97 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de respeito ao dialogar com o 
aluno espectador de uma situação de bullying

98 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de empatia ao dialogar com o 
aluno espectador de uma situação de bullying

99 Solicitar que espectador relate como ocorreu a situação de bullying que presenciou 

100 Solicitar que o espectador relate sobre o seu comportamento na situação de bullying presen-
ciada por ele

101 Identificar o comportamento do espectador, por meio do seu relato, na situação de bullying 
presenciada por ele

102 Identificar quais foram as estratégia usadas pelo espectador na situação de bullying presencia-
da por ele

103 Identificar quais são as respostas que devem ser emitidas pelo espectador que possa auxiliar 
na resolução da situação de bullying ao presenciá-la

104 Fornecer sugestões de como comportar-se ao presenciar uma situação de bullying  

105 Orientar o espectador, caso ele tenha usado estratégias inadequadas para auxilar na resolução 
de uma situação de bullying ao presenciá-la  

106 Valorizar o relato do espectador caso ele tenha se comportado usando estratégias adequadas 
para auxiliar na resolução da situação de bullying ao presenciá-la

107 Esclarecer ao espectador que também é sua responsabilidade intervir em uma situação de 
bullying, ao presenciá-la, para auxiliar na resolução de forma adequada
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108 Minimizar o receio do espectador em intervir em uma situação de bullying para auxiliar na 
resolução de forma adequada

109 Manejar o comportamento do aluno espectador após a ocorrência de uma situação de bullying

110 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de respeito ao dialogar com o 
aluno autor de uma situação de bullying

111 Comportar-se como modelo apresentando comportamentos de empatia ao dialogar com o 
aluno autor de uma situação de bullying

112 Acolher o aluno autor da situação de bullying dizendo-lhe  quão importante será o seu relato 
sobre a situação ocorrida

113 Solicitar ao autor da situação de bullying a descrição dos comportamentos dos envolvidos na 
situação de conflito 

114 Identificar quais foram os comportamentos inadequados praticados pelo autor de uma situa-
ção de bullying

115 Verbalizar quais foram os comportamentos inadequados apresentados pelo autor da situação 
de bullying

116 Verbalizar ao autor da situação de bullying quais são as consequências escolares pré-estabele-
cidas a quem pratica bullying escolar

117 Verbalizar todos os comportamentos que não são permitidos em uma situação de conflito no 
ambiente escolar

118 Identificar as regras escolares quanto aos comportamentos socialmente inadequados

119 Identificar quais são os comportamentos socialmente adequados em uma situação de conflito 
escolar

120 Orientar quais são os comportamentos esperados em uma situação de conflito escolar

121 Fornecer as consequências previstas nas regras escolares pré-estabelecidas

122 Descrever ao autor como o aluno alvo se sente ao ser agredido por ele

123 Elencar com o aluno autor de situação de bullying estratégias que ele mesmo poderá adotar 
para reparar o dano causado ao colega

124 Fazer um registro por escrito do comportamento do autor para ser arquivado

125 Orientar o aluno autor sobre como lidar com uma situação de conflito com os colegas

126 Manejar o comportamento do aluno autor após a ocorrência de uma situação de bullying

127 Orientar os alunos da turma sobre as estratégias para lidar com situações de bullying

128 Descrever a ocorrência da situação de bullying que envolva o filho

129 Descrever aos pais o comportamento do filho durante a ocorrência da situação de bullying 

130 Orientar os pais sobre como dar esclarecimentos ao seu filho acerca das regras escolares 
 

131 Dialogar com os pais sobre como orientar o filho a comportar-se em uma situação de conflito 
com os colegas

132 Orientar os pais a procurar profissionais da área da saúde para acompanhar o aluno, caso 
necessário 

133 Comunicar os pais do aluno autor sobre a ocorrência de uma situação de bullying envolvendo 
seu filho

134 Descrever aos pais sobre a ocorrência da situação de bullying envolvendo seu filho
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135 Descrever ao pai o comportamento do filho durante a ocorrência da situação de bullying 

136 Dialogar com os pais sobre como orientar seus filhos a comportar-se em uma situação de con-
flito com os colegas

137 Orientar os pais a procurar profissionais da área das saúde para acompanhar o aluno, caso 
necessário 

138 Comunicar os pais do aluno alvo sobre a ocorrência de uma situação de bullying envolvendo 
seu filho

139 Comunicar os pais a ocorrência de uma situação de bullying em que seus filhos estiveram 
envolvidos

140 Supervisionar os alunos nos ambientes escolares

141 Manejar situações de bullying após sua ocorrência

142 Manejar situações de bullying no ambiente escolar

143 Intervir em situações de bullying no ambiente escolar
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Ensino de análise do comportamento 
para a equipe de uma unidade 
psiquiátrica*

Teaching behavior analysis for a psychiatric 
unit staff

Resumo

A literatura da área de saúde mostra a importância 

do treinamento de princípios comportamentais 

para auxiliar a equipe de saúde na redução de mé-

todos punitivos para lidar com comportamentos 

de difícil manejo. O presente trabalho teve como 

propósito o ensino da análise do comportamento 

para a equipe de uma unidade psiquiátrica. Ao 

aplicar um treinamento pretendia-se modificar 

a maneira com que a equipe respondia a alguns 

padrões comportamentais dos pacientes inter-

nados. Para mensurar o efeito desse treinamento 

foi realizada observação e registro da frequência 

dos comportamentos da equipe na interação com 

dois pacientes. Os profissionais foram divididos 

em quatro grupos e foi estabelecido um procedi-

mento de reversão (ABA) em que foi realizada a 

linha de base, o treinamento e o pós treino em que 

houve retorno a condição semelhante à linha de 

base. Como resultados, houve uma tendência ao 

aumento de métodos reforçadores e diminuição 

de métodos punitivos. Essa intervenção serviu 

ao seu propósito de aumentar o repertório de 

manejo comportamental da equipe técnica da 

unidade psiquiátrica e acrescentou à literatura 

uma descrição deste tipo de intervenção.

PALAVRAS-CHAVES
Treinamento de equipe de atendimento; análise do compor-
tamento aplicada; psicologia da saúde; unidade psiquiátrica.

Abstract

Health literature shows the importance of 

training behavioral principles to assist staff in 

reducing punitive methods for dealing with be-

haviors that are difficult to manage. This paper 

aimed to teach behavior analysis to the staff 

of a psychiatric unit. By conducting training, 

it was intended to modify the way the team 

responded to some behavioral patterns of in-

patients. To measure the effect of this training, 

the frequency of staff’s behaviors in interactions 

with two patients was observed and registered. 

Participants were divided into four groups and a 

reversal design (ABA) with a baseline, training, 

and post-training in which there was a return to 

a condition similar to the baseline. As a result, 

there was a tendency to increase reinforcement 

methods and decrease punitive methods. This 

intervention served its purpose of improving 

the behavioral management repertoire of the 

psychiatric unit’s staff and adding description 

of this type of intervention in the literature.
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Staff training, psychiatric unit, applied behavior analysis, 
health psychology.
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Principais questões da atuação
na área da saúde

A atuação do psicólogo em contextos de 
saúde tem como marco inicial a década de 
1970. Desde então, vem sendo feito um es-
forço do campo científico na direção de se 
definir uma nomenclatura suficiente para 
designar essa prática e o que caracteriza a 
atuação do psicólogo no contexto de saúde. 
Para fins da discussão proposta no presente 
capítulo, a definição de Miyazaki, Domin-
gos e Caballo (2001) será utilizada como 
referência. 

Miyazaki et al. (2001) definem a Psicologia da 
Saúde como uma área que visa compreender 
e atuar sobre a interrelação entre compor-
tamento e saúde. Essa definição é ampla o 
suficiente para abarcar uma pluralidade de 
abordagens psicológicas, mas também de-
finidora de um objeto próprio. Nesse sen-
tido, é uma área de intervenção psicológica 
com objeto bem definido, mas com aber-
tura para diferentes perspectivas teóricas. 

Diante dessa condição de abertura existente 
na Psicologia da Saúde (um direcionamento 
de objeto, mas que permite uma amplitude 
de métodos, como citado anteriormente), a 
Análise do Comportamento pode ser apre-
sentada como uma possibilidade de análise 
bem como de formatação de intervenções. 
Entender comportamento como uma relação 
entre indivíduo e ambiente é um pressu-
posto primordial da Análise do Comporta-
mento que pode contribuir com o conceito 
de saúde ao analisá-lo como determinado 
pelos três níveis de seleção (filogênese, on-
togênese e cultura).

Apesar dessa possibilidade, pouco vem se 
discutindo sobre a Análise do Comporta-

mento aplicada à área da saúde. Diante das 
críticas da falta de sistematização da práti-
ca do analista do comportamento em psi-
cologia da saúde, Calheiros, Amaral, Gon e 
Costa Júnior (2016), realizaram uma revisão 
sistemática da literatura em bases de da-
dos de acesso livre, entre 2005 e 2014, em 
português. Foram realizados dois levanta-
mentos bibliográficos, com descritores di-
ferentes, porém só foram encontrados sete 
artigos. A partir desses resultados, além da 
discussão sobre a falta de consenso entre 
os autores para o uso de descritores, ques-
tionou-se se a Análise do Comportamen-
to precisaria adaptar sua terminologia para 
contextos médicos e da área da saúde para 
que, assim, aumentasse a visibilidade de 
suas produções, favorecendo intervenções 
no campo.

Ainda assim, alguns trabalhos vêm sen-
do realizados tendo como base a Análise 
do Comportamento, como é o caso de Do-
nat, McKeegan e Neal (1991), Allen e Ty-
nan (2000) e Noguchi, Kawano e Yamanaka 
(2013). Esses trabalhos versam sobre trei-
namentos para equipes técnicas que tra-
balham diretamente com os pacientes, em 
especial aquelas compostas por enfermei-
ros. Esses treinamentos têm como objeti-
vo aumentar a efetividade das intervenções 
realizadas nas atividades diárias dos pa-
cientes internados. 

Dentre as questões que causam maior des-
conforto no ambiente de trabalho para essas 
equipes – e que, consequentemente, justi-
ficam a necessidade de treinamentos –, es-
tão: baixa proporção equipe-paciente, falta 
de membros da equipe qualificados e pa-
cientes difíceis. Essas questões promovem 
uma tendência a concentrar intervenções 
voltadas a condições relacionadas a crises 
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e ignorar oportunidades de reforçar com-
portamentos adequados já existentes (Do-
nat et al., 1991). Para Allen e Tynan (2000), 
é essencial que um treinamento seja reali-
zado para ensinar respostas apropriadas que 
reduzam o risco de reforçar as práticas de 
trabalho orientadas a crises, ou seja, pro-
fissionais que se aproximam dos pacientes 
apenas nos momentos de crise, reforçan-
do padrões que desejam extinguir. Enten-
der princípios básicos do comportamento 
pode ajudar a equipe a utilizar seu próprio 
comportamento para minimizar os efeitos 
de tais condições (Donat et al., 1991).

Sendo assim, o presente trabalho teve como 
objetivo apresentar um treinamento realiza-
do com uma equipe de uma unidade psiquiá-
trica. Esse treinamento consistiu no ensino 
de princípios básicos de análise do compor-
tamento, análise de situações práticas da 
própria unidade (à luz dos conceitos da aná-
lise do comportamento) e o planejamento 
de conduções diferentes a partir das análi-
ses realizadas. Serão apresentados, tam-
bém, os resultados que esse treinamento 
produziu principalmente na relação entre 
a equipe que passou pelo treinamento e os 
pacientes internados na respectiva unidade. 

Treino de equipe (care staff training) e 
Análise do Comportamento Aplicada

 Recuperando a literatura sobre “care staff 
training” e “applied behavior analysis”, foram 
encontrados nove artigos que datam de 1990 
a 2013. No conjunto dos trabalhos encontra-
dos, cinco deles (Dowey et al., 2007;  Allen 
e Tynan, 2000; Donat e McKeegan, 1990; 
Donat et al., 1991; McDonnell, 1997) se uti-
lizam apenas de relato verbal como medida 
de mudança de comportamento – coleta-
dos por meio de inventários, questionários, 

escalas e checklists – e quatro utilizaram 
outros métodos de avaliação (Shore et al., 
1995; Allen, McDonald et al., 1997; Smalls, 
2004; Noguchi et al., 2013) –, sendo que 
dois utilizaram os prontuários como fon-
te de ocorrência ou não de restrições e de 
lesões e dois (Shore et al., 1995; Noguchi 
et al., 2013), se utilizaram de observação e 
registro de comportamento como medida. 

Donat e McKeean (1990) realizaram uma 
pesquisa em um hospital psiquiátrico uti-
lizando um inventário de conhecimentos 
comportamentais com 146 funcionários 
(entre eles, auxiliares, assistentes, profis-
sionais da enfermagem e terapeutas) esco-
lhidos entre a equipe de atendimento direto. 
Esse inventário consistia em 44 itens apre-
sentados em um formato de múltipla esco-
lha, validado por McKeegan e Donat (1988). 
Por se tratarem de informações produzidas 
via relato verbal, os dados do inventário 
não poderiam ser avaliados como absolutos, 
no entanto, os autores apontam que exis-
te um indicativo forte de uma associação 
entre nível de escolaridade e conhecimen-
to sobre conceitos da análise do compor-
tamento. Profissionais graduados em áreas 
relacionadas à saúde mental apresentaram, 
pela correção do inventário, um melhor de-
sempenho do que os outros sem a mesma 
formação. Nesse grupo de menor forma-
ção, incluem-se os enfermeiros – o que é 
um ponto a ser discutido, pois são os en-
fermeiros que passam o maior tempo com 
os pacientes. Os autores levantam a hipóte-
se de que a baixa pontuação desses profis-
sionais ocorreu por conta dos programas de 
educação, que possivelmente negligencia-
ram fatores comportamentais da prestação 
do cuidado, concentrando em aprimorar as 
competências relacionadas ao cuidado físi-
co. Com isso, os autores ressaltaram a im-
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portância de treinamentos de conhecimento 
comportamental, justamente para os pro-
fissionais de enfermagem, já que eles são 
os profissionais mais prevalentes nos tur-
nos de cuidado.

Seguindo essa linha de pesquisa, Donat et 
al. (1991) desenvolveram um programa de 
ensino introduzindo os princípios compor-
tamentais aos membros da equipe hospi-
talar, dividido em três fases. Na primeira 
delas, os treinadores desenvolveram uma 
ementa com base em experiências passa-
das dos próprios membros da equipe. Isso 
permitiu, junto com os membros da equipe, 
a formulação de sugestões de exemplos e 
métodos – o que tornou o treinamento mais 
relevante para outros membros da equipe 
de atendimento direto. Essa fase teve como 
objetivo diminuir possíveis resistências por 
parte dos membros da equipe à realização 
do treinamento. Como resultados, os au-
tores descrevem a construção de um com-
pêndio de situações práticas da enfermaria 
para demonstrar a aplicação dos princípios 
comportamentais durante o contato direto 
com os pacientes. 

Uma segunda fase foi desenvolvida, segun-
do Donat et al., 1991, para explicar alguns 
fatores ambientais da enfermaria, ou seja, 
descrever que algumas variáveis, como bai-
xa proporção equipe-paciente e baixa qua-
lificação profissional, são fatores de difícil 
mudança e que acabam acarretando inter-
venções mais emergenciais e um enfoque 
menor em aumentar frequência de com-
portamentos adequados já existentes. Além 
disso, essa fase teve como objetivo enfatizar 
que o ensino de princípios comportamen-
tais podem ajudar a equipe a minimizar os 
efeitos dessas variáveis no comportamen-
to dos pacientes. 

A terceira fase consistiu no treinamento 
propriamente dito com a equipe. Foi rea-
lizado um workshop de dois dias, no qual 
aplicou-se um inventário de conhecimentos 
comportamentais pré e pós treinamento, e 
um conjunto de role-plays das situações se-
lecionadas na primeira fase. Ambas estraté-
gias foram maneiras de analisar a aplicação 
dos conceitos da análise do comportamento. 
A ementa desse treinamento concentrava- 
se em: “identificar com precisão compor-
tamentos, identificar possíveis condições 
antecedentes, desenvolver procedimentos 
de gerenciamento de contingência, identi-
ficar reforçadores positivos, utilizar méto-
dos menos restritivos de gerenciamento de 
comportamento e observar a importância 
do comportamento da equipe em influen-
ciar o comportamento do paciente” (Do-
nat, et al., 1991, p. 72).

Para avaliar os resultados da pesquisa, os 
autores utilizaram um inventário de conhe-
cimentos acerca de conceitos da análise do 
comportamento. Donat, et al. (1991) indi-
caram que houve um aumento de conhe-
cimento – através de melhores escores no 
inventário por parte dos participantes. Con-
cluíram, assim, que o conhecimento acerca 
de conceitos da análise do comportamento, 
reduz a probabilidade do uso de métodos 
restritivos de controle de comportamen-
to, bem como, fornece uma linguagem co-
mum para a equipe analisar as situações 
que ocorrem no contexto hospitalar. Nes-
se caso, os autores apontaram que, dentre 
os participantes, os enfermeiros demons-
traram maior mudança nos escores. 

Apesar de representar uma importante pes-
quisa sobre treinamento de equipe de saúde, 
esse trabalho não descreve quais materiais 
foram utilizados no treino e os resultados 
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são descritos apenas pelo aumento no es-
core do inventário utilizado – o que pode 
indicar apenas uma mudança no relato dos 
participantes e não na relação com os pa-
cientes propriamente dita. Esses dois ele-
mentos comprometeram a replicação desse 
trabalho, obrigando a presente pesquisa a 
lançar mão de outros recursos para realizar 
o treino, bem como para avaliar o efeito do 
procedimento (isso será melhor apresen-
tado na seção do método).

Em 1995, Shore, et al. realizaram uma pes-
quisa para avaliar o efeito de um treino pi-
ramidal com uma equipe que atuava com 
indivíduos que apresentavam comporta-
mentos auto lesivos. Esse treino tinha o 
objetivo de alterar a forma com que os pro-
fissionais interagiam com esses indivíduos. 
Inicialmente, antes da realização das linhas 
de base, os pesquisadores realizaram um 
tratamento - não descrito na pesquisa - 
com dois pacientes sem que os membros 
da equipe tivessem acesso. 

Em um segundo momento, estabeleceu- 
se uma linha de base em que os pacien-
tes eram observados em sessões de trinta 
minutos por dia em interação com a equi-
pe. As variáveis dependentes trabalhadas 
e medidas na linha de base foram: com-
portamentos antecedentes e consequentes 
corretos da equipe, bem como, os compor-
tamentos adequados e inadequados dos pa-
cientes. Posteriormente, estabeleceu-se a 
fase do treinamento, na qual foi ensinado 
à equipe os procedimentos que eles deve-
riam adotar por meio de vídeo modelação. 

Finalmente, em um terceiro momento, foi 
realizado um treinamento com os supervi-
sores das equipes. Este treinamento consis-
tia em três partes: na primeira, treinou-se 

a forma de coleta de dados e o tipo de pro-
cedimento a ser realizado com o cliente; na 
segunda parte, o supervisor interviu com o 
paciente enquanto o pesquisador ajudou e 
forneceu feedback; na terceira parte, trei-
nou-se a habilidade do supervisor de treinar 
a equipe da mesma forma como foi trei-
nado, ensinando o uso da folha de regis-
tros, fazendo elogios e oferecendo feedback 
construtivo, monitorando o desempenho 
dos membros da equipe, e fornecendo fee-
dback para eles duas vezes por semana. Os 
pesquisadores seguiram coletando dados 
durante todo o processo por cinco meses.

Os resultados apresentados pelos autores 
apontam que houve pouca mudança na for-
ma como a equipe interagia com os indi-
víduos após o treinamento direto com a 
equipe. No entanto, melhorias foram ob-
servadas com o treino piramidal dos su-
pervisores. Essa pesquisa apresenta uma 
descrição mais clara do método, possibili-
tando uma replicação – diferente do tra-
balho de Donat et al. (1991) –, entretanto, 
a duração de mais cinco meses de procedi-
mento para obter os resultados descritos di-
ficulta a sua aplicação em serviços públicos.

Em 1997, McDonnell publicou um trabalho 
que descrevia a realização de um treina-
mento com uma equipe de 22 profissio-
nais (da Enfermagem e da Psicologia) que 
realizavam atendimento a pessoas com di-
ficuldade de aprendizagem e que apresen-
tavam comportamentos desafiadores. Esse 
treinamento foi realizado em três dias, di-
vididos da seguinte forma: no primeiro, en-
sinou-se conceitos básicos sobre análise 
do comportamento e como funcionam os 
comportamentos desafiadores. No segun-
do dia, ensinou-se métodos não violentos 
de manejo desses comportamentos desa-
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fiadores. Já no terceiro, foi ensinado, por 
meio de role-play, o método de restrição 
física não violenta. A avaliação do efeito do 
treinamento foi feita por meio de três es-
calas (Violent Incident Knowledge Test; Mana-
ging Challenging Behaviour Confidence Scale e 
Restraint Role Play Test). A análise dos esco-
res derivados dessas escalas aplicadas após 
o treinamento apontaram diferença signi-
ficativa quando comparado com a aplica-
ção pré-treino.

Allen et al. (1997) apresentaram um treina-
mento realizado com uma equipe que atua-
va em uma unidade residencial (local que 
admitia como moradores pessoas em qua-
dros psiquiátricos agudos). O treinamento 
teve como conteúdo a análise de compor-
tamentos agressivos, o que permitiria pre-
venção primária (removendo estímulos 
antecedentes que evocassem os compor-
tamentos agressivos), prevenção secundária 
(como manejar um comportamento agres-
sivo quando ele ocorre, de modo a aumentar 
a probabilidade de emissão de comporta-
mentos alternativos), o desenvolvimento de 
estratégias reativas (estratégias de autode-
fesa e contenção física) e suporte pós-in-
cidente (treinamento para sensibilizar os 
cuidadores às consequências emocionais). 

Os métodos de ensino utilizados pelos au-
tores incluíram: instrução em sala de aula, 
role-play e prática de intervenções físicas. 
Como forma de desenvolver uma medida 
de mudança – portanto de eficácia do 
treinamento – foram utilizadas três escalas 
(Adaptive Behavior Scale; Aberrant Behaviour 
Checklist e Psychopathology Instrument for 
Mentally Retarded Adults) além do registro 
da taxa de uso de restrição física, de medi-
cação de emergência, e também da avaliação 
da presença de lesões. Esses últimos pas-

saram por análise estatística (Pearson’s r) 
para estabelecer potenciais correlações entre 
as variáveis   dependentes e a passagem do 
tempo. Como resultado, os autores aponta-
ram que foi possível observar uma tendên-
cia à diminuição do uso de estratégias não 
indicadas pelo treinamento, porém, essas 
tendências não atingiram significância es-
tatística. As tendências à diminuição de le-
sões apresentaram significância estatística. 
Uma limitação apontada pelos autores foi o 
número reduzido de profissionais no estu-
do, apesar de não definirem no trabalho o 
que seria um número reduzido. Assim, es-
ses autores escreveram que pesquisas fu-
turas deveriam trabalhar com um número 
maior de profissionais. 

A partir desse trabalho, Allen e Tynan (2000) 
selecionaram aleatoriamente 51 funcioná-
rios entre aqueles que haviam participado 
do projeto anterior e 58 funcionários que 
não haviam sido treinados para avaliar o 
impacto do treinamento na confiança dos 
funcionários. Confiança, nesse caso, refe-
riu-se a uma descrição verbal de uma sen-
sação de segurança para gerenciar situações 
em que existam comportamentos reativos 
e/ou agressivos por parte dos pacientes. Os 
autores destacaram essa análise levando em 
consideração a premissa de que se os mem-
bros da equipe não se sentem seguros (ou 
descrevem uma sensação de segurança), di-
minui a chance de eles implementarem es-
tratégias como o reforço diferencial. 

Para gerar uma análise comparativa dos dois 
grupos, foram utilizados dois questionários, 
um de confiança (Confidence in Coping with 
Patient Aggression Instrument) e um de co-
nhecimento de estratégias reativas (Reactive 
Strategies Questionnaire), além de dois tes-
tes estatísticos (Mann-Whitney U test e Wil-
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coxon test). Os resultados indicaram que o 
grupo sem treinamento apresentou meno-
res escores tanto em confiança quanto em 
conhecimento das estratégias, o que leva à 
conclusão de que o treinamento realizado 
por Allen et al. (1997) produziu relatos de 
maior confiança e de maior conhecimento 
sobre estratégias alternativas para a con-
dução de manifestações de comportamen-
tos reativos e/ou agressivos. 

Em 2004, Smalls realizou uma pesquisa tes-
tando a hipótese de que se a equipe aprender 
um conjunto de comportamentos adequa-
dos, ocorrerá a diminuição do uso de téc-
nica de restrição e do uso de medicamentos 
psicotrópicos. Para avaliar tal hipótese fo-
ram realizados dois treinamentos, um de 
16 horas, sobre facilitação de manejo de si-
tuações de crise, e outro, de 8 horas, sobre 
teoria e aplicação de restrição, totalizan-
do 24 horas. A medida utilizada para ava-
liar a mudança foi o registro da frequência 
do uso de restrição (pessoal, mecânica ou 
química) antes e depois dos treinamentos. 
Como resultado, durante os 18 meses de 
mensuração, houve uma redução acentua-
da na frequência do uso das restrições após 
o treinamento.

Já em 2007, Dowey et al. publicaram um 
estudo em que exploraram o efeito que um 
workshop de treinamento de um dia pode-
ria ter nas explicações sobre as causas do 
comportamento, em uma equipe de 54 fun-
cionários de uma unidade de saúde. O trei-
namento consistia em ensinar princípios da 
análise do comportamento aplicada, enfa-
tizando o papel do ambiente (incluindo o 
comportamento da equipe) na manutenção 
de comportamentos desafiadores dos pa-
cientes. Esse conteúdo foi apresentado por 
meio de palestras, apostilas, exercícios em 

pequenos grupos e role-plays. Como medida 
de mudança foi utilizado, ao início e ao tér-
mino do workshop, a subescala da explica-
ção causal do questionário de compreensão 
do comportamento auto lesivo (Self-Inju-
ry Behavioural Understanding Questionnaire). 
Como resultados – apesar de não haver gru-
po controle e a escala ter sido reaplicada 
imediatamente após o workshop – a par-
tir das análises estatísticas (Wilcoxon test), 
os autores concluíram que foi possível al-
terar a descrição verbal sobre as causas do 
comportamento por parte da equipe - no 
que se refere a comportamentos desafia-
dores. Cabe destacar que os autores apre-
sentaram, como evidência de eficácia do 
procedimento, a mudança no desempenho 
dos participantes na subescala de explica-
ção causal do questionário de compreensão 
do comportamento lesivo. Essa variação foi 
constatada pelo teste estatístico e os auto-
res não apresentaram exemplos de mudan-
ças na designação de causas atribuídas ao 
comportamento. 

Em 2013, Noguchi et al. apresentaram um 
estudo que consistiu no treinamento de uma 
equipe de 10 profissionais. O objetivo des-
se treinamento foi de ensinar formas para 
manejar as manifestações comportamentais 
derivadas dos sintomas da demência do tipo 
Alzheimer de duas pacientes. Foi utilizado 
delineamento ABA, com linha de base (duas 
semanas), intervenção (um mês) e follow-
-up (duas semanas). O estudo utilizou como 
base o ensino da análise ABC (anteceden-
te-comportamento-evento consequente), 
além da instrumentalização para uso de re-
forçamento diferencial. Esse treino foi rea-
lizado em uma sessão única com duração de 
120 minutos. Após o treinamento, uma vez 
por semana, um dos autores fornecia fee-
dback positivo aos profissionais. As medi-
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ções dos dados foram feitas em sessões de 
uma hora, avaliando os comportamentos 
dos profissionais (de auxílio aos pacien-
tes) e dos pacientes (comportamentos con-
siderados como “alvo” e os “pró-sociais” 
de cada paciente). Também foram coleta-
das informações acerca da história de vida e 
cotidiano dos pacientes, que serviram como 
medida indireta de eficácia da intervenção. 
Outra medida utilizada foi feita através das 
informações obtidas pelos inventários, um 
para medir as melhorias dos comportamen-
tos-alvo nos pacientes (Neuropsychiatric In-
ventory Caregiver Distress Scale), outro para 
medir a eficácia dos profissionais (Gene-
ral Self Efficacy Scale), e outro para medir a 
validade social dos comportamentos-alvo 
escolhidos (criaram oito perguntas apre-
sentadas em uma escala Likert). Os dados 
também passaram por análise estatística 
(Friedman’s test). Como resultado, foi ob-
servado aumento na frequência de com-
portamentos alternativos dos pacientes e 
a frequência geral do comportamento-al-
vo dos pacientes diminuiu, enquanto a taxa 
geral de atividades de lazer como compor-
tamento alternativo aumentou. Por essas 
duas medidas (mudança do comportamen-
to dos profissionais da equipe e dos com-
portamentos alvo dos pacientes), é possível 
avaliar o treinamento como sendo efetivo. 
Uma discussão levantada pelos autores foi a 
importância de reforçamento contínuo para 
a equipe para que se mantenham os efeitos.

Em síntese, existe, na literatura, um con-
junto de trabalhos que utilizaram diferen-
tes tipos de treinamento como forma de 
mudar o comportamento das equipes. Os 
trabalhos apresentados até aqui variam em 
termos de tempo do treinamento, tipo de 
conteúdo, forma de avaliação, entre outros. 
O trabalho aqui apresentado teve como ob-

jetivo o desenvolvimento de um treinamen-
to, com base nos trabalhos supracitados, 
com o objetivo de mudar a forma de inte-
ração de uma equipe de profissionais que 
trabalha em uma unidade de atendimento 
para casos psiquiátricos. 

Ou seja, ao aplicar um treino comportamen-
tal em uma equipe de unidade psiquiátrica 
(variável independente da pesquisa), pre-
tendia-se modificar a maneira com que a 
equipe técnica da unidade respondia a al-
guns padrões comportamentais dos pa-
cientes internados (variável dependente). 
Para mensurar o efeito desse treinamento 
foi realizada observação e registro da in-
teração entre membros da equipe e os pa-
cientes. Sendo assim, o comportamento dos 
profissionais serviu como medida direta do 
efeito do treino e as respostas dos pacien-
tes foram utilizadas como medida indire-
ta do treinamento.

Método

Participantes

A equipe contava com 40 profissionais das 
áreas de medicina, enfermagem, psicolo-
gia, terapia ocupacional e nutrição e todos 
foram convidados a participar do treina-
mento. Entretanto, a ênfase maior foi dada 
aos profissionais apontados na literatura 
como primordiais, a equipe de enfermagem, 
que possui o contato mais direto e contí-
nuo com os pacientes. Inclusive, os horá-
rios dos treinamentos foram escolhidos de 
acordo com a rotina destes profissionais. 

No total, 24 profissionais assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
o que representou 80,95% dos profissionais 
de enfermagem do setor, constando técnicos, 
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enfermeiros e residentes de enfermagem. Os 
técnicos e enfermeiros possuíam idade entre 
28 e 55 anos, atuando na instituição por, em 
média, 13 anos, com carga horária variando 
entre 6 a 40 horas semanais. Outros profis-
sionais que participaram foram das áreas de 
psicologia e medicina, entretanto não obtive-
ram mais de 80% de participação no treina-
mento e não foram observados em interação 
com os pacientes, pois nas ocasiões das ob-
servações, estes não estavam presentes na 
unidade psiquiátrica. Essa pesquisa passou 
pela avaliação de um comitê de ética e ob-
teve aprovação na Plataforma Brasil sob o 
número 2.587.234.

Local 

O treinamento foi realizado em uma sala de 
reuniões que dispunha de cadeiras e uma 
mesa da própria unidade psiquiátrica em 
um hospital público da cidade de São Pau-
lo. A unidade de onde surgiu a demanda de 
treinamento se caracteriza pelo atendimen-
to de pacientes com transtornos psicóticos 
decorrentes de várias etiologias, bem como 
alterações comportamentais de risco asso-
ciadas com estas e outras patologias psi-
quiátricas. As observações foram realizadas 
nas áreas comuns de convivência da uni-
dade, onde havia sofás, mesas e televisão.

Materiais

Folhas impressas de exercícios foram uti-
lizadas como parte da avaliação dos pro-
cedimentos. Slides foram usados para a 
apresentação dos conceitos e formulários 
on-line como forma de registro dos com-
portamentos, tanto da equipe quanto dos 
pacientes. Um notebook e um datashow fo-
ram utilizados para a apresentação dos sli-
des durante o curso.

Procedimento

Os 24 profissionais foram divididos em qua-
tro grupos de seis pessoas, de acordo com 
seus turnos de trabalho (manhã e noite) e a 
organização de seus plantões (par e ímpar). 

O procedimento, inicialmente, foi plane-
jado para ser organizado em linha de base 
múltipla. Isso configuraria os intervalos de 
tempo iguais entre o início do treino do gru-
po 1 e o início do treino dos demais gru-
pos. Assim, seria possível estabelecer, mais 
claramente, a relação entre a variável in-
dependente treino e o comportamento dos 
funcionários. No entanto, a organização 
das escalas de trabalho da equipe não per-
mitiu que isso acontecesse, gerando uma 
assimetria na organização dos intervalos 
dos treinos. Com isso, optou-se pelo se-
guinte procedimento de pesquisa: linha de 
base (com mensuração do comportamen-
to), treino e pós treino (em que a condição 
do treinamento foi retirada e se manteve 
a condição de observação/mensuração dos 
comportamentos, como na linha de base 
inicial), configurando um delineamento de 
reversão (ABA). Dessa forma, foi possível 
avaliar o efeito da presença do treinamento 
no comportamento dos funcionários. Além 
disso, foi realizada uma observação inicial 
para definição dos comportamentos a se-
rem observados. A aplicação ocorreu ao lon-
go de nove semanas.

Observação Inicial. A pesquisadora realizou 
observação dos comportamentos dos pa-
cientes e dos participantes para delimitar 
comportamentos-alvo para mensuração 
na linha de base e pós-treino. Nessa etapa 
também foram realizadas reuniões com a 
equipe, delimitando dois dos 16 pacientes 
para serem alvo de observação. Também 
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foi levantado com a equipe quais seriam os 
comportamentos dos pacientes considera-
dos por eles como “adequados” e “inade-
quados”. Os “adequados” foram definidos 
como: participar das atividades propostas 
e emitir solicitações com topografia social-
mente adequada. Enquanto os “inadequa-
dos” seriam bater ou gritar.

Concomitante às reuniões, foram feitas ob-
servações das interações entre a equipe e os 
dois pacientes selecionados, e registradas de 
forma cursiva. Essa etapa permitiu a veri-
ficação de quais eram os comportamentos 
presentes na interação entre eles e, com isso, 
estabelecer as categorias de comportamentos 
“adequados” e “inadequados” para cada um 
dos pacientes. Da mesma forma, estabelece-
ram-se critérios para delimitar quais seriam 
considerados os comportamentos da equipe 
definidos como possíveis “aumentadores de 
frequência de comportamentos” (AFC) ou 
“diminuidores de frequência de comporta-
mentos” (DFC) emitidos diante dos com-
portamentos dos pacientes.

Linha de base. As observações de linha base 
para o grupo 1, 2, 3 e 4 tiveram duração de 
uma hora (30 minutos para cada paciente), 
duas vezes ao dia, cinco dias da semana. 
Foram registradas as frequências dos com-
portamentos das categorias AFC e DFC. Para 
os AFC, os alvos foram: elogio ao compor-
tamento do paciente; adição de algo que o 
paciente tenha relatado que gosta no pas-
sado contingente a uma resposta definida 
como adequada; adição de alimentos que o 
paciente gosta contingente a uma resposta 
definida como adequada; sentar para con-
versar (dar atenção); disponibilizar ou fazer 
junto uma atividade que ele goste. Para os 
DFC, foram: ameaçar o paciente com res-
trições e com perda de itens ou atividades 

que o paciente gosta; retirar itens e ativida-
des que o paciente gosta contingente a uma 
resposta definida como inadequada; agredir 
física ou verbalmente o paciente contingente 
a uma resposta definida como inadequada; 
não consequenciar o comportamento ade-
quado (extinção); ignorar o paciente. 

 Treino. A base pedagógica para a elaboração 
do treinamento foi um curso de formação em 
Acompanhamento Terapêutico (com carga 
horária de 132 horas) de uma instituição es-
pecializada em Análise do Comportamento. 
Foram feitas adaptações, tanto no conteúdo, 
restringindo-se aos conceitos básicos apli-
cados em exemplos práticos, como na dura-
ção do curso. O treinamento final apresentou 
conteúdo teórico e exemplos práticos (dis-
cussão aplicada dos conceitos) com dura-
ção total de cinco horas divididas em cinco 
encontros. Em cada encontro, foi usado um 
exercício por escrito para que os profissio-
nais verificassem se conseguiriam reproduzir 
os conceitos que haviam sido apresentados.

O conteúdo consistiu nos conceitos bási-
cos da análise do comportamento: conceito 
de comportamento, respondente, operan-
te, reforçamento (chamados de “aumenta-
dores de frequência”), punição e extinção 
(chamados de “diminuidores de frequên-
cia”), observação direta e registro de com-
portamentos (utilizando a lógica A-B-C) e 
a seleção de um comportamento-alvo para 
intervenção. Além disso, foram apresentadas 
estratégias para planejamento e a aplicação 
do “redirecionamento” (como foi chamado 
os procedimentos de reforçamento diferen-
cial de respostas alternativas, do inglês Dif-
ferential Reinforcement of Alternative Behavior 
DRA – e reforçamento diferencial de res-
postas incompatíveis, do inglês Differential 
Reinforcement of Incompatible Behavior -DRI), 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 11      |       219

Ensino de análise do comportamento para a equipe de uma unidade psiquiátrica
Bianca Leão de Oliveira, Fernando Albregard Cassas

a avaliação de resultado e o planejamento 
da alta.  Devido aos potenciais efeitos cola-
terais dos diminuidores de frequência (e.g. 
Sidman, 2003; Hunziker e Samelo, 2012), foi 
preconizada a utilização de aumentadores de 
frequência diante de comportamentos con-
siderados adequados e de redirecionamento 
diante dos considerados inadequados.

Ao início do treino do Grupo 1, os demais gru-
pos continuaram a ser observados, em condi-
ção de linha de base. Após 4 dias de treino do 
Grupo 1, o Grupo 2 iniciou o treino, enquanto 
os grupos 3 e 4 mantiveram-se sendo obser-
vados em condição de linha de base. Decorri-
dos 12 dias de treino do Grupo 1 e 8 do Grupo 
2, o Grupo 3 iniciou o treinamento, enquanto o 
Grupo 4 manteve-se em linha de base, sendo 
observado. Por fim, o Grupo 4 iniciou o treino.

Pós-treino. Nessa etapa a condição de linha 
de base foi reestabelecida e foram realizadas 
observações pós-treino de todos os grupos 
assim que encerraram o treinamento. Dessa 
forma, os comportamentos AFC e DFC dos 
participantes foram registrados e manti-
veram-se sendo registrados até o sétimo 
dia de observação pós-treino do grupo 4.

Resultados

Os primeiros dados que serão apresentados 
referem-se aqueles derivados das observa-
ções realizadas no ambiente da unidade psi-
quiátrica. Eles apresentam, em frequência, o 
comportamento dos profissionais da equipe e 
dos pacientes do trabalho. Inicialmente, serão 
apresentados os dados referentes aos profis-
sionais da equipe e, em seguida, dos pacientes. 

O primeiro dado refere-se à variação na fre-
quência de comportamento dos membros da 
equipe diante de comportamentos adequados 

dos pacientes. Ou seja, de frente à possibilida-
de de emissão de aumentadores de frequên-
cia comportamentos, é apresentada a forma 
como os profissionais da equipe responderam.

Na Figura 1 é possível notar uma variação no 
responder durante o treinamento em com-
paração com a linha de base, em todas as 
turmas. Após o término do treinamento, o 
comportamento de diminuir a frequência de 
comportamento considerado adequado che-
gou a 0%. Já o comportamento de aumentar 
a frequência de comportamento (ensinado 
no treinamento como sendo o ideal) apre-
sentou uma tendência de aumento ao lon-
go do treinamento, porém diminuiu após o 
treinamento. Um outro elemento que cabe 
destacar ainda é que, durante o treinamento, 
houve um aumento na quantidade de opor-
tunidades de emissão de comportamentos 
adequados, no entanto, nessas ocasiões, os 
profissionais estiveram menos presentes 
para poder consequenciar esses comporta-
mentos adequados, diferente do que seria 
esperado após a realização do treinamento.  

A partir desse dado é possível levantar uma 
discussão acerca do caráter “apagador de in-
cêndio” ou “orientado para a crises” do pro-
fissional de saúde. Esse termo refere-se ao 
fato de que o profissional precisa responder 
com rapidez a diversas demandas quando es-
tas lhes são solicitadas e que decisões pre-
cisam ser tomadas de forma imediata. Uma 
hipótese é que, quando aparecem compor-
tamentos considerados inadequados, faz-se 
necessário uma intervenção imediata, pois 
está dentro de suas funções responder a es-
ses comportamentos (ocasionando na manu-
tenção desses comportamentos). Entretanto, 
enquanto comportamentos considerados ade-
quados estão ocorrendo, os profissionais se 
ausentam do ambiente desse paciente.
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Figura 1. Respostas dos profissionais aos Comportamento Adequados (CA).

Figura 2. Respostas dos profissionais aos Comportamentos Inadequados (CI).
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Para analisar tal evento, é preciso conside-
rar a concorrência entre variáveis imediatas 
que controlam o comportamento da equi-
pe. De um lado, existem comportamentos 
adequados acontecendo e de outro, outras 
tarefas que os profissionais precisam reali-
zar em suas respectivas funções que podem 
estar sob risco de consequências aversivas 
mais imediatas. Além disso, emitir um com-
portamento para aumentar a frequência de 
um CA foi descrito pelos profissionais como 
desnecessário.

A Figura 2 apresenta dados menos consis-
tentes, quando comparados aos primeiros 
dados apresentados anteriormente. Diante 
dos comportamentos considerados inade-
quados, houve uma leve tendência a di-
minuição da emissão de comportamentos 
diminuidores de frequência de comporta-
mentos inadequados, uma tendência próxi-
ma ao nulo de aumentadores de frequência 

de comportamentos inadequados e, por fim, 
uma tendência próxima ao nulo de compor-
tamentos considerados de redirecionamen-
to (DRA e DRI – ensinados no treinamento 
como ideias em casos de CI). Já as oportu-
nidades de comportamentos considerados 
inadequados diminuíram consideravelmen-
te, afetando na necessidade de resposta a 
eles por parte dos profissionais.

A Figura 3 mostra os comportamentos ade-
quados e inadequados dos dois pacientes 
observados, paciente 1 e paciente 2. 

O primeiro gráfico corresponde aos CA e CI 
do paciente 1. Houve uma tendência leve 
de aumento dos CA e de diminuição dos CI 
do paciente 1, ainda que não seja possível 
afirmar que este efeito seja decorrente da 
intervenção. Entretanto, considerando que 
este paciente possuía uma internação mais 
longa e apresentava bastante variação de 

Figura 3. Os comportamentos adequados e inadequados dos pacientes.
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comportamentos em um mesmo dia, por 
exemplo, no turno da manhã estava dese-
nhando e cumprimentando as pessoas, en-
quanto no turno da noite estava gritando 
com os profissionais. Essa variação com-
portamental com os profissionais foi menos 
frequente ao final do treinamento, sendo 
possível levantar a hipótese de que o trei-
namento parece ter diminuído a oscilação 
comportamental desse paciente. 

Já o paciente 2 mostra uma tendência à 
diminuição dos CI e um leve aumento dos CA. 
Devido à melhora em seu comportamento 
(ele passou a emitir mais comportamentos 
adequados, como participar das atividades e 
menos comportamentos inadequados como 
“avançar” nas pessoas), lhe foi concedida 
a alta antes do término do treinamento 
da turma 4. Durante a turma 1, ambos 
comportamentos estavam mais estáveis, 
com tendência à diminuição de frequência. 
Já na turma 2, houve uma queda, mas ambos 
retomam aos seus níveis anteriores. Na 
turma 3, os CA mostram-se mais estáveis, 
enquanto CI apresentam uma tendência 
à diminuição. Finalmente, na turma 4, 

após o pico do dia 24, CI apresenta uma 
tendência à diminuição e CA uma tendência 
à estabilidade, com queda no dia 29. Infere-
se, portanto, que com o aumento dos CA do 
paciente, este recebeu alta.

Além do dado coletado via observação - 
principal medida dessa intervenção -, um 
outro dado foi coletado por meio da entrega 
de exercícios aos profissionais. A correção 
dos exercícios possibilitou aferir o quanto 
os profissionais poderiam repetir os concei-
tos apresentados durante as aulas. A figura 
1 corresponde às respostas dos profissionais 
aos exercícios, feita por meio da somatória 
das pontuações de todos os profissionais 
de cada grupo. Estes emitiram uma média 
de 69% do comportamento verbal espera-
do do treinamento. 

Na Figura 4 é possível observar um melhor 
desempenho da turma 2. Isto ocorre, pos-
sivelmente, por conta dos psicólogos que 
fazem parte dessa turma – e que, provavel-
mente, já haviam tido contato com Análi-
se do Comportamento em suas graduações 
–, porém, não é possível ver o efeito desse 

Figura 4. Porcentagem de acerto dos profissionais nos exercícios.
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dado nas outras medidas, pois os psicólo-
gos não estiveram presentes nos momen-
tos em que as interações entre profissionais 
e pacientes foram registradas.

Dentre as discussões que podem ser levan-
tadas a partir da Figura 4, será priorizada a 
discussão de que os conceitos de punição e 
de tríplice contingência possuem as meno-
res médias entre os conceitos em três das 
quatro turmas. Quanto à punição, ensinar 
sobre leis do comportamento em seus ter-
mos técnicos pode se tornar um empecilho 
para profissionais de outras áreas, pois em 
termos da Análise do Comportamento, Pu-
nição corresponde ao estímulo que, quando 
apresentado imediatamente em consequên-
cia à uma resposta, faz com que esta diminua 
frequência, ou seja diminua a probabilidade 
de ocorrência em eventos futuros. Enquan-
to no dicionário comum significa “o ato ou 
efeito de punir, de infligir castigo”. Levan-
do-se a crer que esta é a forma (a topogra-
fia) de punir, afastando a possibilidade de 
que existem diferentes topografias de pu-
nição, pois o que é aversivo para cada pes-
soa é diferente (e.g., indico imediatamente 
ao paciente algo que ele fez errado, acredi-
tando que, por ter falado de forma conside-
rada educada, eu não estaria punindo).

Quanto a definir tríplice contingência, exige 
definir três conceitos diferentes: ambien-
te antecedente, resposta e ambiente conse-
quente. Esta forma de análise é a base para 
a análise funcional de um comportamento, 
porém é de difícil descrição; o indivíduo pre-
cisa se isentar de atribuições morais (e.g., 
um indivíduo emitiu determinada respos-
ta porque quis) e descrever apenas o que 
observa (e.g., um indivíduo emitiu deter-
minada resposta diante de determinado am-
biente antecedente). 

Discussão

A presente pesquisa teve como objetivo es-
tudar formas de alterar as estratégias que 
os profissionais da equipe de cuidado res-
pondiam aos comportamentos dos pacientes 
e, para que esse objetivo fosse alcançado, 
utilizou-se de um treinamento em princí-
pios básicos da Análise do Comportamento. 
A partir dos resultados obtidos, é possível 
levantar algumas críticas acerca da forma 
como o presente trabalho foi realizado e, 
consequentemente, acerca da forma como 
vem sendo realizado o ensino de Análise do 
Comportamento para equipes de cuidado 
de acordo com a literatura. A seguir serão 
apresentadas algumas das limitações des-
se projeto e serão feitos apontamentos de 
aspectos que futuros projetos podem fazer 
de maneira diferente.

Assim como citado na literatura utilizada, 
foi possível observar que o ambiente de tra-
balho dos profissionais das equipes de cui-
dado possui diversas limitações. Sendo as 
mais complexas a baixa proporção equipe-
-paciente e os pacientes difíceis. Ou seja, 
uma limitação importante nesse ambien-
te é o fato de, nas unidades psiquiátricas, 
existirem poucos funcionários que compõe 
a equipe de trabalho em relação quantida-
de de pacientes internados. Isso gera uma 
dificuldade adicional, pois cada profissio-
nal tem que trabalhar com muitos pacien-
tes dificultando, assim, processos contínuos 
de intervenção. 

Além disso, o fato de existirem poucas pes-
soas nas equipes diminuem a possibilidade 
de produzir algum tipo de qualificação para 
os funcionários durante o expediente. Nes-
se caso, não é possível que nenhum fun-
cionário se ausente da enfermaria sob risco 
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de, caso alguma situação de crise aconteça, 
não existam funcionários em número su-
ficiente para resolvê-la.      

A intervenção proposta não abarcou essas 
questões organizacionais, porém foi di-
retamente afetada por ela no decorrer de 
sua aplicação. É importante pontuar que 
o próprio caráter aplicado desse forma-
to de pesquisa, ocasiona o confronto com 
as divergências entre o que é dito com o 
que de fato é observado. Dentre as poten-
ciais contribuições desse trabalho, apontar 
e descrever todas as adaptações que fo-
ram necessárias pode ser destacada – fato 
que não é observado na literatura da área, 
como foi discutido na introdução do pre-
sente trabalho.

A partir da limitação organizacional, des-
taca-se para futuras pesquisas a importân-
cia da fase de observação inicial. Ao longo 
dessa fase foi possível adaptar os proce-
dimentos às limitações do serviço como, 
por exemplo, reorganização das datas que 
haviam sido disponibilizadas para o trei-
no, nova divisão das turmas e diminuição 
do tempo de treinamento (por conta de al-
terações nos plantões), falta de profissio-
nais para cobrir aqueles que participavam 
do treinamento (impossibilitando, em al-
guns casos a frequência integral de alguns 
participantes). Todos esses aspectos resul-
taram em aumento de tempo de coleta.

Uma segunda grande limitação que preci-
sa ser ponderada em futuras pesquisas é 
a quantidade de profissionais e pacientes. 
Apesar do treinamento ter sido planejado 
para a unidade toda, o número de profis-
sionais observados e, consequentemente, 
de pacientes, não possibilitou a quantida-
de necessária de dados para uma análise 

estatística dos resultados. Recomenda-se 
mais observadores em mais de uma uni-
dade, para que os dados se tornem esta-
tisticamente relevantes.

A terceira limitação desta pesquisa foi o 
planejamento de reforçadores. A literatu-
ra consultada não fez - ou não descreveu 
se fez - um planejamento de reforçadores 
para que os funcionários emitissem a res-
posta de comparecer ao treinamento ou os 
reforçadores ao se engajar em comporta-
mentos de aumento de frequência aos com-
portamentos adequados dos pacientes. Para 
reforçar o comportamento de comparecer 
ao treinamento, utilizou-se de um certi-
ficado entregue pela instituição de ensino 
da qual os pesquisadores possuíam víncu-
lo, aos profissionais que compareceram à 
80% do treinamento. 

Entretanto, o certificado teve um potencial 
efeito de reforçador atrasado, não sendo ca-
paz de controlar o comportamento dos pro-
fissionais nos momentos de interação com 
os pacientes. Levanta-se a hipótese, então, 
de que a falta de reforço foi uma das va-
riáveis que ocasionou na baixa emissão de 
comportamentos descritos como aumen-
tadores de frequência de comportamen-
tos por parte dos profissionais, diante do 
aumento de ocasiões em que os pacientes 
emitiam comportamentos adequados após 
o treinamento. Ou seja, ao passo que os pa-
cientes apresentavam mais comportamen-
tos considerados adequados, por exemplo, 
e encontravam-se socializando, menos os 
profissionais estavam presentes para ten-
tar aumentar a frequência desses compor-
tamentos, fazendo elogios ou conversando 
junto. Uma vez que os profissionais não es-
tavam presentes, não havia oportunidade 
para que obtivessem o reforço imediato que 
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advém de observar os comportamentos ade-
quados dos pacientes. Nesse sentido, ambos 
profissionais e pacientes perdem contato 
com os possíveis reforçadores de seus com-
portamentos considerados adequados. Cabe 
destacar que os profissionais souberam des-
crever como aumentar frequência (Figura 4) 
e apresentaram esse comportamento (Fi-
gura 1). Destaca-se, aqui, a importância de 
realizar esse planejamento, principalmen-
te acordado com a chefia da unidade para 
que, inclusive, mantenham o reforçamen-
to após o término da pesquisa.

Uma quarta limitação, uma das mais im-
portantes que às próximas pesquisas preci-
sam se atentar, é o contato com a chefia da 
instituição. A literatura consultada não des-
creve o contato com a chefia. Apesar da pes-
quisadora ter sido chamada com a demanda 
de um treinamento, não houve um acordo 
por escrito sobre quais os compromissos 
que a instituição precisaria se comprome-
ter. Por conta dessa falta de planejamen-
to, não foram planejadas e não houveram 
verbas para compra de reforçadores e fun-
cionários para cobrir os que estão em trei-
namento. Para essa limitação, sugere-se 
um contato mais próximo à chefia, indi-
cando, a partir das pesquisas em Análise do 
Comportamento, a importância do reforça-
mento, não apenas para os pacientes, que 
justificaria treinar os profissionais, mas o 
reforçamento para os comportamentos dos 
próprios profissionais.

Fazer essa aproximação e pensar nessas 
questões organizacionais, significaria utili-
zar dos conhecimentos da Análise do Com-
portamento à nível organizacional e pensar 
na instituição como um todo de profissio-
nais e pacientes. Como cita Malott (1974), 
existe uma “moralidade intuitiva” que con-

siste em punir os comportamentos que são 
considerados inadequados ao invés de re-
forçar aqueles que são considerados como 
“normais” ou adaptativos. Nesse sentido, 
no momento em que não acontecem mais 
comportamentos inadequados, não há mais 
necessidade de intervenção. Entender que 
essa questão cultural existe, é pensar que, 
não apenas os profissionais precisam ter 
esse conhecimento para estarem mais pre-
sentes nos momentos adequados, mas os 
gestores precisam auxiliar esses profis-
sionais nessa tarefa, reforçando os com-
portamentos dos próprios profissionais, 
servindo como modelo ao estar presentes 
no momento dos comportamentos consi-
derados adequados. Essas práticas auxilia-
riam os profissionais a se tornarem mais 
presentes, reduzindo o risco das práticas 
orientadas a crises, em que os profissio-
nais se aproximam dos pacientes reforçan-
do padrões que desejam extinguir.

Considerações Finais

O presente capítulo teve como objetivo apre-
sentar os resultados de um treinamento 
realizado com profissionais de uma equi-
pe de saúde em uma unidade de atendi-
mento psiquiátrico. Esse estudo pode ser 
definido como uma alternativa de inser-
ção do analista do comportamento em con-
texto de intervenção de saúde. Retomando 
o fato de a Psicologia da Saúde permitir 
uma pluralidade de abordagens, a revisão 
dos trabalhos aqui apresentados, bem como 
os resultados descritos na presente pes-
quisa contribuem para o estabelecimento 
da Análise do Comportamento como uma 
abordagem psicológica relevante para as in-
tervenções em contexto de saúde, em espe-
cial em condições que envolvam casos com 
queixas psiquiátricas. 



Comportamento em Foco, v. 11, cap. 11      |       226

Ensino de análise do comportamento para a equipe de uma unidade psiquiátrica
Bianca Leão de Oliveira, Fernando Albregard Cassas

A partir dos resultados obtidos, é possí-
vel repensar as práticas dos psicólogos nos 
hospitais. A atuação ensinando outros pro-
fissionais a como responder aos comporta-
mentos dos pacientes abrange muito mais 
o ambiente que a análise do comportamen-
to preconiza em suas intervenções. Assim 
como os autores citados, acredita-se que o 
ensino de princípios comportamentais au-
xilia na redução da necessidade de métodos 
punitivos. Mesmo tendo sido encontrado 
efeitos sutis, as tendências ao aumento de 
reforçamento de comportamentos consi-
derados como adequados e à diminuição da 
utilização de métodos punitivos é clinica-
mente relevante. Assim, uma contribuição 
desta pesquisa foi acrescentar à literatura 
uma intervenção mais detalhada acerca do 
formato do treinamento. Todos os proce-
dimentos utilizados no treinamento foram 
minuciosamente registrados e armazena-
dos (slides utilizados com o conteúdo do 
treinamento, os exercícios e os respecti-
vos gabaritos, além das ementas e folha de 
registro de comportamentos) e podem ser 
acessados pelos autores.

A diminuição da frequência de respostas da 
equipe diante das oportunidades de com-
portamentos adequados dos pacientes pode 
ser uma evidência do elemento cultural en-
tre esses profissionais de estarem sempre 
“orientados para crises” – discutido na ses-
são anterior. Planejar estratégias que tor-
nem os efeitos dos treinamentos duradouros 
e efetivos para quebrar este padrão preci-
sa se tornar uma prioridade nas próximas 
pesquisas. Como levantaram Noguchi et al. 
(2013) é importante o uso de reforçamento 
contínuo (CRF) à equipe para que se man-
tenham os efeitos, se assemelhando mais 
ao modelo de treinamento de supervisores 
proposto por Shore et al. (1995), entre a pró-

pria equipe. É primordial adaptar o tempo 
de intervenção para diminuir as possíveis 
limitações organizacionais, e preparar mul-
tiplicadores para a intervenção. Essas me-
didas facilitariam um aumento no número 
de profissionais e de pacientes participan-
tes da pesquisa, possibilitando que análises 
estatísticas fossem feitas o que possibilita-
ria uma aproximação do modelo da análise 
do comportamento com o modelo médi-
co de pesquisa, tendo chances de ser ainda 
mais bem aceito entre a comunidade cien-
tífica como um todo e os profissionais de 
saúde de diferentes formações.
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