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RESUMO 

 

Um déficit no controle de estímulos que tem sido chamado de superseletividade/ 

controle restrito/ controle seletivo ocorre quando apenas um limitado número de 

estímulos ambientais adquire controle sobre as respostas do indivíduo em detrimento de 

outros aspectos do ambiente. Ocorre comumente em pessoas com desenvolvimento 

atípico, particularmente naquelas que apresentam o transtorno do espectro autista, mas 

não é exclusivo dessa população. O objetivo do presente trabalho foi fazer uma revisão 

de experimentos que visavam avaliar procedimentos para corrigir tal déficit. Foi 

realizada uma busca em quatro bases de dados a partir dos termos controle restrito, 

controle seletivo e superseletividade, em português e em inglês. Foram encontradas 11 

publicações englobando 16 experimentos dos quais a maioria (13) foi realizada com 

pessoas com desenvolvimento atípico e os demais com pessoas com desenvolvimento 

típico com diferentes faixas etárias. O déficit no controle de estímulos foi avaliado 

através de diferentes procedimentos envolvendo diferentes tipos de tarefas. Foram 

identificados nove procedimentos que empregavam tarefas como SMTS, DMTS, 

discriminação com apresentação simultânea de dois estímulos, exigência de uma 

resposta de observação, resposta de observação diferencial (DOR), DOR composto, 

super-treino, manipulação das características dos estímulos a serem discriminados, 

emprego de objetos concretos e suas representações gráficas ou fotográficas e 

esvanecimento dos estímulos. Nas tarefas de discriminação os estímulos empregados 

podiam ser símbolos, representações gráficas, figuras abstratas, formas geométricas, 

palavras, fotografias e objetos concretos. Foram empregados diversos delineamentos 

experimentais para avaliar o efeito da intervenção sobre o déficit no controle de 

estímulos, sendo que a maioria (13 experimentos) realizou medidas repetidas dos 

mesmos participantes, e os demais empregaram delineamentos que compararam grupos 

independentes, além de utilizarem delineamentos intra-sujeitos. Foram utilizadas 

diversas medidas para avaliar o controle de estímulos e os resultados foram bastante 

diversos. Na quase totalidade dos estudos os procedimentos foram capazes de reduzir o 

déficit no controle de estímulos, embora não completamente. Em alguns estudos o 

desempenho discriminativo melhorou apenas quando o procedimento estava em vigor, 

mas voltou aos níveis basais após a sua retirada. 
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