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RESUMO 

 

Estudos sobre comportamentos sociais em crianças com síndrome de Down 

matriculadas em escolas regulares não tem sido frequentes na área da análise do 

comportamento. Estória Social (Gray, 1994) é uma estratégia, com características bem 

definidas, usada para descrever habilidades, respostas que seriam consideradas 

adequadas para um determinado contexto, e isto poderia produzir mudanças no 

comportamento das pessoas. O objetivo do presente estudo foi analisar a efetividade de 

diferentes intervenções (Estória Social; Reforçamento Diferencial; e Reforçamento 

Diferencial mais Estória Social) para promover comportamentos socialmente adequados 

ao contexto escolar em crianças com síndrome de Down matriculadas na rede regular de 

ensino. Participaram deste estudo duas crianças diagnosticadas com síndrome de Down, 

do sexo feminino, com idades de 9 anos e 1 mes e 9 anos e 5 meses. A participante 1 

cursava o 3º ano e a participante 2  cursava o 2º ano, ambas no Ensino Fundamental I. A 

seleção das respostas-alvo socialmente adequadas ao contexto escolar foi estabelecida 

em conjunto com as professoras. Para a participante 1 a resposta-alvo era 

brincar/aproximar-se de outras crianças, no período do intervalo/recreação; e para a 

participante 2 a resposta-alvo era alimentar-se adequadamente sem tocar nos colegas de 

modo a deslocá-los, no período do almoço. Uma Estória Social foi escrita para cada 

participante, considerando-se a resposta-alvo selecionada. O delineamento utilizado foi 

o de tratamento múltiplo ABCD. Após uma fase de linha de base (A), cada participante 

iniciou o procedimento por uma das condições experimentais. Para a participante 1 seu 

delineamento foi: Reforçamento Diferencial (B); Estória Social (C); e Reforçamento 

Diferencial mais Estória Social (D). Para a participante 2 seu delineamento foi: Estória 

Social (B); Reforçamento Diferencial mais Estória Social (C); e Reforçamento 

Diferencial (D). Ao todo a participante 1 passou por 28 sessões e a participante 2 por 22 

sessões. Os resultados indicaram que as duas participantes obtiveram melhores 

resultados, ou seja, maior ocorrência de comportamentos socialmente adequados na 

condição experimental Reforçamento Diferencial mais Estória social do que nas 

condições Estória Social e Reforçamento Diferencial usadas como uma única 

intervenção. Além disso, analisando-se a ocorrência das respostas-alvo ao longo dos 

vinte minutos de observação em cada sessão, percebe-se que a Estória Social parece 

garantir respostas maiores no início do período de observação do que em seu final. O 

contrário ocorre com a condição Reforçamento Diferencial; este procedimento mantém 

a resposta-alvo ocorrendo até o final do período. 
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