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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar se o procedimento de Resposta de 

Observação Diferencial (DOR) utilizado em um treino com palavras como estímulos 

com diferenças críticas era capaz de reduzir/eliminar o controle restrito de estímulos em 

participantes autistas. Para isso, seis crianças diagnosticadas com o transtorno autista 

foram submetidas a tarefas de matching-to-sample simultâneo (SMTS). Três delas 

participaram do grupo controle e três do grupo experimental. Foram utilizadas nas 

tentativas de SMTS três conjuntos de palavras: BO (boa, bom, box), PA (par, paz pai) e 

ME (mes, meu, mel). As tentativas com diferenças críticas continham estímulos de um 

mesmo conjunto e as com diferenças múltiplas, dos três conjuntos de palavras. As 

crianças do grupo experimental foram submetidas a sete fases: avaliação inicial do 

controle restrito de estímulos, linha de base 1, condição DOR, linha de base 2, teste de 

generalização, avaliação final do controle restrito de estímulo e follow-up. As crianças 

do grupo controle passaram apenas pelas fases de avaliação inicial e linhas de base 1 e 

2. Para dois participantes do grupo experimental foi utilizado ainda um delineamento de 

linha de base múltipla entre participantes. Para o outro participante do grupo 

experimental utilizou-se um procedimento de linha de base múltipla entre conjuntos. A 

análise dos resultados permitiu identificar que o responder sob controle restrito de 

estímulos dos participantes experimentais foi reduzido. Esse resultado manteve-se 

mesmo com o retorno à linha de base (reversão). Além disso, foi obtido um alto escore 

de acertos no teste de generalização, no qual os estímulos tiveram suas posições 

recombinadas. Outro resultado relevante foi obtido na reaplicação desse teste um mês 

após o término do procedimento. Os resultados dos participantes mantiveram-se 

precisos, indicando generalidade no tempo quanto à redução do responder sob controle 

restrito em tarefas de SMTS.    
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