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RESUMO
No presente estudo se investigou a possibilidade de se instalar, em duas crianças com desenvolvimento
atípico e um repertório verbal restrito, respostas verbais: (a) iniciadoras de uma interação verbal, definidas
como respostas verbais sob controle de estímulos discriminativos não verbais e (b) caracterizadas por
variação na sua topografia, definida como a emissão de respostas diferentes a cada tentativa e a emissão de
respostas diferentes daquelas diretamente treinadas. Para tanto, foram treinadas três topografias de respostas
diferentes em duas situações, em um delineamento de linha de base múltipla entre situações. Em sessões
individualizadas de treino, com duração aproximada de 70 minutos, os participantes passavam seguidas
vezes por três situações claramente distintas: aula (15 vezes), intervalo (15 vezes) e banheiro (3 vezes),
permanecendo aproximadamente 2 minutos em cada uma. Durante a linha de base o experimentador
registrava nos 10 segundos iniciais de uma tentativa/situação a emissão ou não, pelo participante de uma
resposta verbal iniciadora de uma interação verbal. Durante a intervenção o experimentador treinou três
diferentes topografias de respostas iniciadoras de interação em cada situação de treino: primeiro na situação
de aula e, então, na situação de intervalo. Dicas visuais, dicas ecóicas e dicas intraverbais foram utilizadas
durante o treino das respostas verbais. Os resultados mostraram que o procedimento foi efetivo em produzir
respostas verbais iniciadoras de uma interação, independentes de ajuda verbal, para ambos os participantes
nas duas situações em que houve a intervenção (aula e intervalo), e que respostas com topografias distintas
daquelas treinadas (principalmente respostas que recombinavam elementos de topografias treinadas) e
respostas com topografias diferentes daquelas emitidas anteriormente pelos participantes passaram a ocorrer
no final do treino. Os resultados mostraram também que não ocorreu uma generalização clara entre
situações. Discute-se os efeitos do treino simultâneo de mais de uma topografia de resposta, a necessidade
de discutir procedimentos que aumentem a probabilidade de emissão de repostas verbais de topografia
variada e de generalização.
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