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RESUMO

Este estudo investigou a efetividade de um procedimento de ensino na instalação e manutenção de
descrições do próprio comportamento para duas crianças com desenvolvimento atípico e atraso de
linguagem que já emitiam operantes verbais básicos como mandos, ecóicos, intraverbais e tatos de
objetos. O procedimento consistiu em instalar respostas ecóicas de descrições de ações executadas
pelos participantes após a apresentação da pergunta “O que você está fazendo?”. As ações incluíam
a manipulação de materiais selecionados como reforçadores em situações estruturadas em uma
escola. Foram selecionadas oito respostas de descrição das ações para cada participante. As
respostas de descrição envolviam a descrição da ação, da ação e do objeto manipulado ou da ação e
do produto da ação. Algumas respostas eram semelhantes, pois descreviam a mesma ação, mas um
produto diferente. A apresentação do modelo verbal de cada resposta e um fading out desse modelo
foram realizados para o ensino dessas respostas verbais. O fading era composto por três níveis em
que partes do modelo eram retiradas gradualmente até a sua retirada total. Um delineamento de
linha de base múltipla entre respostas foi utilizado. Após o treino de cada resposta, foi feita uma
sessão de alternância entre respostas treinadas para verificar essa alternância interferia na
manutenção de algumas respostas. Testes foram realizados para verificar a ocorrência de respostas
treinadas e respostas novas com novos estímulos e de respostas novas durante a realização de novas
ações. Fez-se também testes de generalização para novos ambientes e novas pessoas. Um follow-up
foi realizado com um dos participantes. Com o procedimento realizado, ambos os participantes
passaram a emitir as oito respostas de descrição. Uma das oito respostas selecionadas para cada
participante não necessitaram de treino, elas foram geradas durante treino de respostas semelhantes.
Nos testes, ambos os participantes emitiram respostas treinadas e respostas novas com alguns
novos estímulos. Durante a execução de ações diferentes das realizadas nos treinos, os participantes
não emitiram respostas de descrição do próprio comportamento, indicando a necessidade do treino
para a produção de novas respostas, exceto quando essas respostas são geradas com treino de
respostas semelhantes. Foram observadas generalizações para outro ambiente e para outras pessoas.
No follow-up realizado oitenta dias após o experimento com um participante, houve cem por cento
de manutenção de seis de oito respostas.
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