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RESUMO
A fim de verificar os efeitos das contingências de reforçamento LAG e RDF sobre a
variabilidade comportamental de crianças autistas, estabeleceu-se na presente pesquisa dois
diferentes procedimentos de ensino da variabilidade – um para a contingência LAG e outro
para a RDF – que iniciavam com baixo requerimento de variação para a obtenção do reforço
e consistiam em aumentar gradualmente a exigência de variabilidade. Assim, objetivou-se
investigar se (1) os dois procedimentos de reforçamento contingente ao variar - LAG e RDF de respostas motoras de crianças autistas, com aumento gradual da exigência de variação,
produziram um responder variável, em jogos de computador; e (2) ocorreu extensão da
variabilidade adquirida na tarefa ensinada com as contingências LAG e RDF para outras
tarefas não submetidas ao reforçamento direto do variar – tarefa com resposta
topograficamente semelhante e tarefa com resposta topograficamente diferente da que
compôs a tarefa experimental. Os seis participantes realizaram três jogos de computador.
Eles foram expostos a uma fase de linha de base com cada um dos três jogos e, em seguida,
quatro deles foram submetidos à fase de treino com a contingência de variabilidade com o
Jogo 1 – sendo que, para dois deles, o ensino da variabilidade deu-se com a contingência
LAG (o reforço era apresentado se uma determinada sequência completada diferisse da
últimas n sequências completadas) e, para os outros dois, com a contingência limiar ou de
reforçamento dependente da frequência - RDF (a probabilidade de reforço era maior quanto
menor fosse a frequência relativa e a recência de uma sequência) – e dois passaram pelo
treino com a contingência de acoplamento com o Jogo 1 (a distribuição de reforços obtida no
procedimento em que se reforçou diretamente a variabilidade estabeleceu quais sequências
completadas produziriam reforços; a liberação do reforço era, portanto, independente do
responder ser variado). Ao final de cada nível que compôs o ensino de variabilidade e o
acoplamento e após o ensino do último nível, testes de extensão da variabilidade foram
realizados – um para tarefa topograficamente semelhante à tarefa ensinada (Jogo 2) e outro
para tarefa topograficamente diferente (Jogo 3). Os resultados mostraram que as
contingências de reforçamento LAG e RDF produziram variabilidade. Os procedimentos de
aumento gradual da exigência de variação, para ambas as contingências, geraram responder
variável e, de forma geral, quanto maior o requerimento de variação, maior a variabilidade.
Ambas as contingências produziram, ao final do processo de ensino, altos e semelhantes
níveis de variabilidade. A contingência acoplamento não alterou a variabilidade, permitindo
concluir que o responder variável gerado pelas contingências LAG e RDF foi decorrente do
reforçamento contingente ao variar e não da intermitência entre os reforços. Verificou-se,
também, que ocorreu extensão da variabilidade apenas para a tarefa topograficamente
semelhante à ensinada e esta já pôde ser observada durante o processo de ensino.
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