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RESUMO 

 

O presente relato inicia com a proposta de um modelo de análise 

funcional do comportamento em situação natural, o qual teria como fase primeira a 

realização de um estudo descritivo do comportamento. É feita uma revisão da 

literatura no que se refere a: descrição das circunstâncias em que os 

comportamentos ocorrem e das técnicas de registro a serem utilizadas, delimitação 

de unidades e definição de categorias de comportamento e elaboração de um 

catálogo. 

Este último item constitui-se no objetivo do presente trabalho: a 

elaboração de um catálogo de comportamentos motores de pais e seus filhos 

pequenos durante a situação de refeição. 

Foram sujeitos do estudo quatro famílias, em que a idade das 

crianças observadas variava entre um ano e seis meses e quatro anos e quatro 

meses. De comportamentos foram anotados através da técnica de registro contínuo. 

São relatadas diferentes tentativas de elaboração do catálogo, discutindo-se os 

problemas surgidos em cada uma dessas tentativas. 

O catálogo a que se chegou consta de 129 verbos definidos e 

codificados e de uma relação dos termos da oração devem ser registrados 

juntamente com cada um desses verbos. As definições dos verbos estão escritas 

sob a forma de uma contingência de três termos. São também apresentados 

diagramas – que indicam a ligação existente entre os verbos, uma vez que eles são 

definidos quase sempre pela menção a outros verbos também definidos no presente 

catálogo. 
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Nas considerações finais do trabalho, discute-se a possibilidade de 

adaptação desse catálogo a situações diferentes, mencionam-se algumas formas de 

utilização do mesmo e é proposta uma seqüência padrão de atividades para a 

elaboração de um catálogo1. 

                                            
1 Parte do presente trabalho foi desenvolvida enquanto a autora era bolsista da CAPES – 
Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – processo SBP nº 002807/74 Proj. 
1208/75, durante os anos de 1975 e 1976. 
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ABSTRACT 

 

A functional behavioral analyses model in natural settings is 

proposed in which the first step is a descriptive study of behavior. The literature is 

review specifically in terms of: description of circumstances where behaviors occur 

and of recording techniques to be used; the limiting of behavior units and the 

definition of behavior categories; and the construction of a behavior catalogue.  The 

objective of the present study was to construct a catalogue of motor behaviors of 

parents and children during the meal time situation. 

The subjects were four families, with children age ranging from one 

year six months to four years four months. Behavior was recorded by means of the 

continuous recording technique. Different attempts to construct the catalogue are 

reported as well as the problems evolved in each attempt. 

The resulting catalogue comprises 129 defined and coded verbs and 

a list of terms to be recorded together with each verb. The verb definitions are written 

under form of a three term contingency. Diagrams representing the relationship 

between verbs are presented because the verbs are almost always defined with 

reference to other verbs also defined in the present catalogue. 

The possibility to adept this catalogue to different situations is 

discussed and the author indicates some uses for it. A pattern sequence of activities 

to construct a catalogue is proposed. 
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INTRODUÇÃO 

A. O estudo descritivo como etapa preliminar à análise funcional do 
comportamento em situação natural 

 

Na presente seção é definida a relevância da execução de um 

estudo descritivo precedendo e orientando a seleção de variáveis a serem 

manipuladas, ao se efetuar uma análise funcional do comportamento em situação 

natural. Descrevem-se com detalhes alguns dos aspectos envolvidos nesse estudo 

descritivo. 

 

O Conceito da Análise Funcional do Comportamento 
 

O estudo do comportamento tem sido proposto, por Skinner e seus 

seguidores, na forma de uma análise funcional, tendo como variável dependente o 

comportamento de um organismo individual e como variáveis independentes as 

condições externas das quais o comportamento é função, descritas em termos 

físicos (Skinner, 1953). As unidades de estudo são constituídas por classes de 

estímulos, definidas através de seus efeitos no comportamento, e por classes de 

respostas, definidas por suas conseqüências no ambiente (Catania, 1973). Essas 

classes de respostas não podem ser definidas através de propriedades físicas ou 

fisiológicas (Catania, 1973) e as propriedades de uma classe só serão consideradas 

como definidoras dessas classes quando for demonstrada sua realidade 

experimental (Skinner, 1935). Desta forma, a pesquisa assume a forma de 

intervenções experimentais e visa o estudo do efeito de certas classes de estímulo 

sobre certas classes de respostas, no laboratório, sob rigoroso controle de variáveis. 

Uma vez iniciadas essas intervenções, é interessante distinguir entre operações 
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comportamentais e processos comportamentais. Operações são os procedimentos 

experimentais que podem ser impostos ao comportamento, e processos, os efeitos 

comportamentais desses procedimentos (Catania, 1973). A sistematização dos 

dados de efeitos de procedimentos tem levado ao estabelecimento de princípios e 

leis do comportamento (Journal of the Experimental Analysis of Behavior; Honig, 

1966; Nevin e Reynolds, 1973, entre outras fontes) e essa forma de trabalho é 

conhecida como Análise Experimental do Comportamental. Mais recentemente a 

mesma proposta de análise tem sido estendida a ambientes naturais, com seres 

humanos e objetivos aplicados (Journal of Applied Behavior Analysis, entre outras 

fontes). A pesquisa, nesse caso, continua a assumir a forma de manipulação de 

variáveis ambientais e observação do efeito das mesmas sobre o comportamento. 

 

A Análise Funcional em Situação Natural 
 

 

Considere-se, agora, uma situação natural complexa que se deseja 

explicar. Que contribuição os princípios do comportamento irão fornecer para a 

compreensão dessa situação? Ou, dito de outra forma, como se deve proceder para 

“interpretar” a situação em termos de princípios e leis do comportamento? Por 

exemplo, se foi observada a seguinte seqüência de comportamentos: “Criança 

balbucia; mãe repete os sons da criança; criança balbucia; mãe repete os sons da 

criança”, é valido dizer que a repetição dizer que a repetição de sons atuou como um 

reforçador para o balbucio da criança? Obviamente, não. É preciso, antes, identificar 

as unidades funcionais do episódio. Se for levantada uma hipótese através da 

manipulação experimental, que irá permitir então a identificação de classes de 

resposta e de estímulo. 
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Portanto, um passo anterior à manipulação é a seleção dos 

elementos do ambiente e do comportamento que vão ser estudados. Isso pode ser 

feito de forma arbitrária: escolhem-se alguns elementos e verifica-se se estão 

ligados funcionalmente ou não. Se estiverem, analisa-se as características da 

ligação e faz-se uma afirmação segundo a qual a situação é análoga àquela em que 

atua um determinado principio de comportamento. Assim, por exemplo, o estudo 

experimental poderia ter verificado que a repetição de sons por parte da mãe é 

responsável pelo aumento da freqüência de balbucios da criança, e se explicaria a 

relação dizendo que a situação é análoga à da aplicação do reforçamento. 

Ao se estudar uma situação natural complexa, a escolha de 

elementos para análise não precisa ser necessariamente arbitrária. O pesquisador 

pode realizar um estudo preliminar com o objetivo de encontrar associações naturais 

entre elementos do ambiente e do comportamento e submetê-los à manipulação 

experimental, para examinar a forma que a associação assume: se a de uma 

simples correlação ou se a de uma relação funcional. 

Um estudo desse tipo é sempre importante. As situações naturais, 

especialmente as que envolvem comportamento humano, são extremamente 

complexas. É pouco provável que a escolha arbitrária de elementos incida sobre as 

variáveis mais relevantes na explicação dos processos que se desenvolvem na 

situação natural. Muitos pesquisadores, tendo em vista um objetivo imediato de 

produção de mudança em uma situação, decidem-se rapidamente pela manipulação 

de variáveis. Isso ocorre especialmente em situações terapêuticas, em que existe 

uma urgência de produzir alterações no comportamento. Mesmo em relação a essa 

situação, quando se pensa na prevenção de problemas comportamentais e na 

manutenção os efeitos do tratamento a longo prazo, verifica-se a necessidade 
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desses estudos preliminares à manipulação, que indiquem associações naturais 

entre elementos do ambiente e do comportamento. 

 

O Estudo Descritivo como Etapa Preliminar à Análise Funcional 
 

Descreve-se no presente trabalho uma forma de executar a análise 

funcional em situação natural, de modo que as variáveis manipuladas sejam 

relevantes para a explicação da situação, tal como ela ocorre normalmente. Isso é 

feito em duas etapas: na primeira: na primeira, buscam-se os eventos ambientais e 

comportamentais que mantenham entre si uma relação de contigüidade temporal. 

Na segunda, testam-se experimentalmente as relações entre esses eventos, para 

verificar se existe relação funcional ou não. 

Um trabalho com essas características foi realizado por Stella 

(1974), que em primeiro lugar efetuou um estudo descritivo de interação entre mães 

e seus filhos de aproximadamente 21 meses, numa situação de brinquedo livre, 

verificando as relações entre categorias de comportamento verbal da mãe e da 

criança. Em seguida, com base nas relações observadas, a autora planejou um 

estudo experimental no laboratório, manipulando algumas categorias de 

comportamento inicialmente observadas na mãe e verificando seu efeito sobre o 

comportamento da criança. Parte desse estudo foi publicada recentemente (Stella, 

1976). 

A primeira etapa do estudo proposto é, como vimos, constituído por 

observação do comportamento, e é sobre ela que se discorrerá ao longo do 

presente trabalho. 

As maiores contribuições com relação à técnica de observação do 

comportamento em situação natural são encontradas em estudos etológicos. A 
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Etologia é definida como o “estudo biológico do comportamento” (Tinbergen, 1963, 

apud Burghardt, 1973; McGrew, 1972). As características gerais do estudo etológico 

são apresentadas por Ades (1976) como sendo: a) o registro de um número 

bastante alto de respostas do organismo observado; b) uma ênfase maior no 

aspecto topográfico (ou formal) das respostas do que sobre os efeitos que estas têm 

sobre o meio; c) a importância atribuída ao estudo do animal dentro do habitat 

natural ou em condições próximas a isso. Os etólogos procuram estudar a estrutura 

do comportamento, ou seja, mostrar como diferentes unidades comportamentais 

estão relacionadas uma com a outra e como elas interagem (Shettleworth, 1974). 

Buscam, ainda, identificar as causas dos fenômenos, sejam elas internas ou 

externas ao organismo (Cunha, 1975), preocupando-se com quatro problemas 

biológicos inter-relacionados: os de causalidade, função, evolução e ontogênese 

(Hutt e Hutt, 1974). 

Verificam-se grandes divergências entre as propostas de trabalho da 

Análise Experimental do Comportamento e da Etologia. Ao mesmo tempo, 

recentemente têm surgido estudos que discutem não apenas as divergências, mas 

também as semelhanças e as contribuições entre as duas disciplinas (Schwartz, 

1974; Shettleworth, 1974; Ades, 1976; de Rose, s/data). 

No caso específico do presente trabalho, a Etologia forneceu muitas 

informações sobre técnicas de observação, principalmente devido às suas 

características de estudar o comportamento em situação natural, de registrar um 

grande número de comportamentos, de procurar identificar causas externas para o 

comportamento (embora também busque outros tipos de causa) e de analisar 

seqüências de comportamentos. Por outro lado, a noção de comportamento e os 

objetivos da análise são bastante diferentes nos dois casos. O comportamento é 
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definido pelo etólogo como “um fenômeno etiológico, (...) constituído de estados 

orgânicos, posturas e movimentos cuja forma e organização não podem ser 

atribuídas diretamente a energias externas ao sistema orgânico (...)“ (Cunha, 1975, 

pág. 264). “O movimento, por sua vez, poderia ser classificado como uma rotação, 

uma contração ou um alongamento de uma estrutura ou uma sua parte” (Cunha, 

1978, pág. 16). Como se pode verificar, o comportamento é definido por suas 

características formais e não pelo efeito que produz no ambiente, como é o caso na 

Análise Experimental do Comportamento. De acordo com a presente proposta de 

trabalho, o que se pretende obter ao seu final são comportamentos funcionalmente 

definidos. Mas na primeira etapa, descritiva, ainda não se conhecem as unidades 

funcionais. Assim, o comportamento será definido pelo critério que parecer mais útil 

para o estabelecimento futuro de unidades funcionais. Esse problema será discutido 

abaixo, no item 1 “Delimitação de unidades e definição de categorias de 

comportamento”. A diferença no tipo de análise efetuada em cada uma das 

disciplinas não será discutida aqui. Acredita-se, no entanto, que é possível tomar de 

empréstimo técnicas de observação desenvolvidas por etólogos na etapa descritiva 

que antecede a realização de análise funcional, mesmo que elas tenham sido 

desenvolvidas para servir a outros objetivos. Por outro lado, a Análise Experimental 

do Comportamento aplicada a seres humanos também tem descrito técnicas para 

observação do comportamento. Essa fonte de informação será utilizada sempre que 

trouxer informações úteis ao presente estudo. 

Quando se inicia um estudo observacional, um aspecto importante a 

se considerar é o da seletividade. Segundo Hinde (1966), a seleção na observação é 

inevitável: a descrição e a classificação envolvam rejeição de dados e seleção de 

critérios. Sempre se corre o perigo de rejeitar os dados essenciais e utilizar unidades 
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de análise irrelevantes. No entanto, a rejeição insuficiente de dados pode levar a um 

conjunto de detalhes confusos a e desviar a atenção dos aspectos essenciais do 

problema. O mesmo autor (Hinde, 1973) afirma que o grau de seleção depende do 

problema estudado e do fato de que a precisão do registro diminui à medida que 

aumenta o número de respostas a registrar. 

Ao tratar da fase inicial de observação do comportamento, há uma 

série de aspectos a considerar, sendo os mesmos agrupados, para fins de 

apresentação, em quatro itens: 1) delimitação de unidades e definição de categorias 

de comportamento; 2) elaboração de um catálogo de categorias de comportamento; 

3) levantamento e descrição de circunstância em que os comportamentos ocorrem; e 

4) técnicas de registro a serem utilizadas. 

 

1) Delimitação de unidades e definição de categorias de comportamento 
 

 

O comportamento se apresenta numa complexa sucessão de 

eventos no tempo; é preciso parti-lo em unidades para possibilitar a sua descrição e 

classificação (Hinde, 1973). 

As unidades devem ser delimitadas a partir de pontos de transição, 

ou seja, de fenômenos que se distinguem, por sua forma ou por seus resultados, do 

fenômeno imediatamente precedente (Cunha, 1975). A divisão do comportamento 

em unidades, a partir de mudanças em sua forma (descrição física ou topográfica), 

tem sido enfatizada pelo etólogos (Blurton Jones, 1972; Cunha, 1976). Na divisão do 

comportamento pelos seus resultados (descrição pela conseqüência ou funcional), 

separa-se o contínuo da ação cada vez que o comportamento produz um efeito 

particular sobre o meio. Entende-se aqui como “efeito” aquela conseqüência que 
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sempre ocorre após um determinado comportamento e não aquela que apenas 

ocorre com uma certa probabilidade. Por exemplo, considera-se como “efeito” a  

interrupção do fluxo de água após o comportamento “fechar a torneira” e não se 

considera “efeito” a repreensão do professor que ocorre 70% das vezes após o 

comportamento “levantar-se da carteira sem permissão”. Esse segundo exemplo 

ilustra o tipo de relação que vai se tentar analisar funcionalmente na segunda parte 

do estudo. Não serve, no entanto, para definição na primeira fase, pois o objetivo da 

mesma é justamente chegar a essas relações probabilísticas. Hinde (1966) aponta 

duas vantagens básicas de definição funcional: a) uma breve descrição pode cobrir 

um grande número de padrões motores variáveis e b) esse tipo de descrição chama 

a atenção para características essenciais do comportamento, que podem não 

aparecer em descrições pela forma, tais como a orientação com respeito ao 

ambiente ou a qualidade de responder estímulos externos. Apesar de alguns 

etólogos ressaltarem a importância da definição pela forma, outros afirmam que 

ambos os tipos de definição podem ser usados e mesmo combinamos num catálogo 

(Hinde, 1973; Hutt e Hutt, 1974). Segundo Hinde (1973), a preferência depende da 

natureza do comportamento em questão, bem como do objetivo da pesquisa. 

A concepção de comportamento adotada nessa primeira fase do 

trabalho não pode ser a da Análise Experimental do Comportamento, uma vez que 

essa, como já foi dito, se baseia nas relações experimentalmente estabelecidas 

entre classes de resposta e classes de estímulo. O que se faz nessa primeira fase é 

selecionar unidades que se supõe irão se revelar depois como classes de respostas, 

sejam elas definidas pela forma ou pelo efeito. Um exemplo de unidade definida pela 

forma seria um determinado modo de a criança levar comida à boca, tal como 

“comer com as mãos”. Essa unidade seria escolhida porque é provável que esteja 
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associada a uma certa reação dos pais. Por outro lado, pode-se selecionar 

comportamentos que produzem um efeito característico, por exemplo, “objeto 

rasgado”, porque se supõe que esse efeito estará associado a uma determinada 

reação dos pais. 

Uma vez partido o fluxo de eventos comportamentais em unidades, 

é preciso agrupá-los em categorias, de acordo com propriedades comuns, que se os 

caracterizam e em seguida defini-los. Apresentam-se, a seguir, algumas regras para 

a definição de categorias de comportamento: a) a definição deve indicar aquelas 

propriedades que distinguem uma categoria comportamental de outras categorias. 

Deve especificar uma ou mais regras gerais que explicitem essas propriedades, 

demarcando os limites do que deve ser incluído naquela categoria ou excluído da 

mesma (Michael, s/data); b) a definição deve ser objetiva, referindo-se a 

comportamentos observáveis tão explicitamente quanto possível (Michael, s/data). 

Não deve conter inferência, interpretação ou finalismo (Cunha, 1974); c) a definição 

deve ser clara: não deve ser expressa em linguagem ambígua (Michael, s/data). Diz 

que um termo é ambíguo quando tem dois significados distintos e o contexto não 

esclarece qual dos dois está sendo usado (Copi, 1974); d) a definição não deve ser 

circular, ou seja, o termo a ser definido – ou um sinônimo dele - não pode figurar no 

grupo de elocuções2 destinadas a esclarecer o significado desse termo (Copi, 1974); 

e) a definição deve apontar um referencial de comparação quando utilizar um 

adjetivo sem significado absoluto, tal como largo, alto, pequeno, etc; f) a definição 

pode incluir alguns exemplos, especialmente de inclusões e exclusões difíceis de 

julgar (Michael, s/data). 

                                            
2 Modo de expressar-se, oralmente ou na escrita. 
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Ao se elaborar definições, é preciso tomar cuidado para não criar 

categorias superpostas, evitando que uma determinada ação possa ser classificada 

como pertencendo a mais de uma categoria (como, por exemplo, poderia ocorrer 

com “prender” ou “segurar”). O que se pode ter são comportamentos que ocorrem ao 

mesmo tempo, mas que são distintos um do outro (como, por exemplo, “sentar-se” e 

“coçar a cabeça”). 

Uma vez definida a categoria comportamental, deve-se atribuir-lhe 

um nome. Essa denominação deve evocar a definição da categoria em termos de 

observáveis, reduzindo a possibilidade de se atribuir à categoria outros significados 

que não aqueles que determinaram a sua criação (Cunha, 1976). É interessante 

atribuir um nome e uma categoria já definida, pois desse modo podemos nos referir 

àquela categoria sem precisar repetir sua definição (Cunha, 1976). 

 

2) Elaboração de um catálogo de categorias de comportamento 
 

 

O termo “categoria de comportamento”, como vimos acima, designa 

o conjunto de unidades comportamentais agrupadas de acordo com propriedades 

comuns. O termo “catálogo” será utilizado para designar o conjunto de categorias 

empregadas num determinado estudo. Num catálogo se procura descrever, de modo 

completo e sistemático, o repertório comportamental dos sujeitos observados, no 

que se refere ao objetivo do estudo em questão. Pode também ser incluída no 

catálogo a relação de circunstâncias (ver item 3) em que as categorias são 

observadas. 

Discute-se, a seguir, alguns problemas e princípios de categorização 

e de elaboração de um catálogo. 
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Uma categoria do catálogo não deve ser excessivamente ampla, 

incluindo sob a mesma denominação um conjunto de eventos cuja unicidade ainda 

não se demonstrou. Uma crítica à inadequação metodológica do uso de tais 

categorias (“variáveis resumidoras”), no estudo da interação mãe-criança, foi feita 

por Maturano (1972). Ao se agrupar diferentes eventos sob a mesma categoria, 

deve-se perguntar se, se trata de uma espécie de comportamento ou de mais de 

uma espécie. Em relação a esse problema, Altmann (1965) sugere separar - quando 

em dúvida, pois mais tarde sempre se poderá juntar duas categorias em uma só, 

mas não se poderá separar o que se juntou precocemente. 

Certos cuidados durante a categorização justificam-se por suas 

implicações para posterior análise de dados. Por exemplo, o pesquisador deve estar 

preparado para o fato de que todos os membros de uma dada categoria serão 

tratados como equivalentes, durante a análise de dados (Slater, 1973). Para alguns 

tipos de análise de seqüência, exige-se que as categorias de comportamento sejam 

mutuamente exclusivas, ou seja, apenas uma categoria deve ser registrada num 

dado momento. No entanto, vários comportamentos podem ocorrer 

simultaneamente, e algumas técnicas de análise têm sido desenvolvidas para esses 

casos (Slater, 1973). 

A habilidade na elaboração de categorias depende muito da 

experiência prévia do pesquisador, tanto no que se refere ao treino anterior em 

observação, como na sua experiência específica com os comportamentos sob 

análise. Uma vez elaboradas as categorias, é interessante que ele as discuta com 

outros pesquisadores experientes. Dois critérios objetivos foram propostos – por 

Richards e Bernal (1972), para testar a adequação das categorias: a) fidedignidade 

e validade: diferentes pesquisadores tendem a desenvolver categorias idênticas ou 
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semelhantes, e uma descrição da categoria permitirá que outro observador a registre 

e obtenha um alto grau de concordância; b) utilidade na análise: a ocorrência da 

categoria deve estar correlacionada com outros eventos ou mostrar distinções entre 

grupos pré-selecionados de sujeitos. 

Uma vez obtidas as categorias, elas serão reunidas num catálogo, 

que pode conter variadas informações sobre o comportamento e os eventos – 

ambientais observados. Bobbitt et al (1969) realizaram um estudo da interação mãe-

filho em macacos, obtendo as seguintes informações: uma unidade comportamental 

que indica quem faz o quê, para quem e em que posição. As unidades discretas são 

enquadradas dentro de seis dimensões comportamentais amplas: postura, 

locomoção, contato visual, comportamento oral, manipulação e vocalização. É 

atribuída a cada unidade um de dois níveis de intensidade previamente definidos. E 

é fornecida informação sobre a orientação ou foco do comportamento: em direção a 

si mesmo, em direção ao outro, em direção ao ambiente. 

A elaboração do catálogo é sempre orientada pelos objetivos da 

pesquisa. Altmann (1965), num trabalho em que estudou a comunicação social em 

macacos Rhesus, especificou dois desideratos na elaboração do catálogo: a) o 

repertório comportamental da espécie deveria ser especificado de modo exclusivo e 

completo, ou seja, um e apenas um dos padrões comportamentais deveria ocorrer a 

cada tentativa em cada interação social e b) todos os padrões de comportamentos 

incluídos no catálogo deveriam ser comunicativos; isto é, sua ocorrência deveria 

afetar o comportamento de outros membros do grupo social. 

Alguns dos problemas comuns na elaboração de um catálogo, bem 

como suas soluções, são descritos por Altmann (1965). Como, por exemplo, pode-se 

dizer que um catálogo é exaustivo? Segundo o referido autor, isso só poderá ser 
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afirmado depois de se demonstrar que todos os padrões de comportamento social 

observados na amostra disponível podem ser categorizados dentro do catálogo. 

Obviamente, isso só poderá ser dito depois de se completar o estudo. Antes disso, 

deve-se ter um catálogo aberto, ou seja, um catálogo a que novas categorias sejam 

acrescentadas à medida que surjam. Por outro lado, como dizer, no início do estudo, 

que os padrões de comportamento são comunicativos? Dizer isso exige que se 

demonstre que eles produzem alterações na probabilidade de respostas de outros 

indivíduos. Isso só será possível depois de uma análise dos dados. A solução, 

então, é incluir todos os padrões de comportamento que pareçam comunicativos e, 

depois da análise, eliminar aqueles que não produziram mudanças em 

comportamentos subseqüentes (Altmann, 1965). 

Muitas vezes, ao se elaborar um catálogo, agrupa-se uma série de 

eventos considerados pouco relevantes sob uma categoria residual ou 

indiferenciada. É preciso evitar que um número significativo de eventos incida nessa 

categoria, pois nesse caso o sistema de classificação se tornaria difícil de interpretar 

(Weick, 1968). 

Quantas categorias devem conter um catálogo? A partir de todas as 

considerações feitas, só se pode concluir, concordando com Cunha (1976), que a 

resposta terá de ser inteiramente empírica. 

As avaliações de fidedignidade constituem parte importante da 

elaboração de um catálogo (Hutt e Hutt, 1974). Depois de se ter categorias 

definidas, inicia-se o cálculo de concordância, que pode levar a uma redefinição 

dessas categorias. 

Uma outra questão pode ainda ser colocada: a categorização e 

elaboração do catálogo devem ser feitas antes ou depois das sessões de 
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observação e registro? Consideremos duas possibilidades. No primeiro caso, o 

observador irá para a situação e registrará o mais completamente possível tudo que 

estiver acontecendo. Em seguida, sistematizará esses dados e comporá o catálogo, 

que vai ser a base para a análise dosa dados registrados. A vantagem 

freqüentemente apontada é a de evitar a seleção prévia de variáveis supostamente 

relevantes. Essa técnica de trabalho, no entanto, tem suas limitações. Altmann 

(1974) dá o nome de “amostragem ad libitum” à técnica de registro acima descrita, e 

aponta algumas de suas dificuldades. Essa autora afirma que diferentes 

comportamentos, de diferentes sujeitos, não têm a mesma probabilidade de serem 

registrados. Diz também que, mesmo que a probabilidade de serem registrados se 

mantivessem a mesma, em muitas ocasiões o observador veria mais eventos do que 

conseguiria registrar e, na ausência de critérios sistemáticos de seleção, suas 

preferências pessoais governariam a escolha. Dessa forma, ao se comparar os 

resultados obtidos por diferentes observadores, é difícil saber se as variações nos 

dados se devem a diferenças reais no comportamento ou a vieses na escolha de 

comportamentos a registrar. Ao realizar alguns registros de comportamento, a autora 

do presente trabalho também considerou como problema a grande variabilidade no 

uso de terminologia, que pode ocorrer quando essa técnica é utilizada. A mesma 

ação pode ser registrada utilizando-se diferentes verbos (por exemplo: solta, larga, 

deixa, deposita; bate, agride; aponta, indica, mostra; etc.) e especificando-se com 

diferentes graus de precisão, propriedades como duração (por exemplo: chora por 

algum tempo; chora por mais de dez segundos; chora por cinco a seis segundos), 

orientação (por exemplo: escreve; escreve no caderno azul; escreve na terceira linha 

do caderno azul), intensidade, topografia (por exemplo: com a mão, com o polegar e 

o indicador, com a extremidade ventral do polegar e indicador) e outras. Não 
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havendo padronização na terminologia, torna-se difícil a categorização: o mesmo 

termo pode se referir a diferentes eventos e diferentes termos podem se referir ao 

mesmo evento. Além disso, é impossível efetuar um cálculo de concordância entre 

observadores ou partir para procedimentos de análise de dados, mesmo que se trate 

de uma simples contagem de freqüência. 

A outra proposta sobre a questão consiste em primeiro categorizar o 

comportamento e depois efetuar o registro de acordo com o catálogo. Nesse caso, 

vantagens e desvantagens se invertem: ganha-se em precisão terminológica e perde 

ao se aumentar os riscos de viesar os dados. Isso porque as categorias podem não 

retratar fielmente a situação, omitindo certos comportamentos que são diferentes, ou 

especificando demasiadamente certos comportamentos que não têm grande 

importância. Essa última falha é mais fácil de remediar, conforme já foi discutido. No 

entanto, vai envolver um gasto de energia desnecessário, em prejuízo do estudo em 

categorias mais relevantes. 

As vantagens obtidas com a padronização de terminologia 

favorecem a segunda proposta. Falta resolver o problema dos riscos envolvidos na 

elaboração prévia do catálogo. Uma idéia é fazer um estudo preliminar de 

observação na situação a ser estudada, que forneça dados para a elaboração de um 

catálogo. Desse modo, padroniza-se a linguagem a ser utilizada no estudo. 

Obviamente, nessa elaboração deverão ser obedecidos todos os requisitos acima 

apresentados, especialmente no que se refere a evitar categorias amplas. Por outro 

lado, como as categorias são extraídas de um registro na situação natural, reduz-se 

a um mínimo o perigo de viesar os dados. De posso do catálogo, parte-se para o 

registro das categorias na mesma situação. A análise dos dados obtidos poderá ser 

feita com base nas categorias originais ou em categorias agrupadas. Os resultados 
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dessa análise podem sugerir a redefinição de categorias, o mesmo um novo registro 

em situação natural, com base nas novas categorias. Desta maneira, consegue-se, 

de certo modo, combinar as duas propostas, abrangendo-as numa formulação mais 

ampla. 

Um trabalho nesses moldes foi realizado por Alves (1973), num 

estudo de interação mãe-bebê durante a alimentação. Seu trabalho é dividido em 

três etapas: a primeira se refere à construção do catálogo, a partir da observação do 

comportamento em situação natural; a segunda consta de um teste de concordância 

entre observadores quanto às categorias definidas no primeiro estudo e a terceira se 

refere ao registro dessas categorias e análise de seqüência das mesmas. A etapa de 

construção do catálogo envolveu os seguintes passos: levantamento, contando da 

retirada de todas as unidades comportamentais dos protocolos; a descrição, em que 

unidades foram descritas por diferentes juízes e agrupadas segundo o verbo comum 

usado para indicar a ação da mãe e da criança; definição, em que, para cada verbo 

e unidade comportamental, foram atribuídas letras e números: as letras para fins de 

registro e os números para efeito de computação. 

3) Levantamento e descrição de circunstâncias em que os comportamentos ocorrem 
 

Ao propor uma análise funcional do comportamento, Skinner (1953) 

enfatizou as condições externas das quais o comportamento é função. Além disso, 

os experimentos feitos segundo o paradigma operante envolvem a manipulação de 

estímulos apresentados em estreita contigüidade temporal com a resposta. Staddon 

(1973) afirma que não se justifica a tentativa de explicar o comportamento, limitando-

se a apontar como causas apenas estímulos temporalmente contíguos. Um 

comportamento poderá ter muitas causas, e todas ou quase todas podem estar no 

passado. É possível que estejam ligadas umas às outras e ao resultado final através 
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de mecanismos de imensa complexidade. O que falta é superar as dificuldades no 

estudo dessas influências. É muito difícil provar, por exemplo, a influência de um 

evento passado sobre um comportamento presente, dado o grande número de 

eventos que se sucederam no intervalo entre ambos. 

Optou-se, no presente relato, por descrever de modo mais amplo as 

circunstâncias em que os comportamentos ocorrem, e que podem influenciá-los. No 

decorrer de um estudo de observação e de manipulação experimental, no entanto, a 

atenção irá se restringir àqueles eventos externos temporalmente contíguos à 

resposta. São esses os eventos relevantes ao objetivo de efetuar a análise funcional 

proposta no presente estudo. 

As circunstâncias do comportamento podem ser encontradas entre 

os aspectos do ambiente, do organismo e de seu comportamento (Cunha, 1976). 

Entre os aspectos do ambiente, interessam especialmente as 

mudanças no ambiente imediato do organismo que se correlacionam com seu 

comportamento (Cunha, 1976). Podem ser destacados dois tipos de eventos 

ambientais: objetos físicos naturais ou construídos pelo homem e o comportamento 

de pessoas e de outros organismos vivos. A descrição de objetos físicos deve ser 

feita em termos de dimensões como espaço, tempo, tamanho, velocidade, cor, 

textura, etc. (Bijou, Peterson, Harris, Allen e Johnston, 1969). Descrever eventos 

sociais é descrever comportamentos, devendo-se, para tanto, seguir as diretrizes já 

mencionadas para sua descrição. 

Entre os aspectos do organismo, incluem-se sua espécie, o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra, a condição presente de seus vários 

órgãos, a postura do animal como um todo ou de alguma de suas partes, mudanças 

que podem estar ocorrendo no interior do organismo ou as que ele pode ter sofrido 
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em virtude de ter sido exposto a determinadas circunstâncias ambientais do passado 

(Cunha, 1976). 

Entre os aspectos do comportamento, podem ser mencionados os 

comportamentos concomitantes ao comportamento observado, os comportamentos 

que o precedem imediatamente e os comportamentos passados do animal diante de 

situações similares ou mesmo diferentes da observada (Cunha, 1976). 

Num estado observacional, em situação natural, só é possível 

estudar diretamente as circunstâncias que se referem a ambientem organismo e 

comportamento, na medida em que puderem ser observadas sem o auxílio de 

instrumentos ou de contato físico com o organismo estudado. Através de entrevista 

pode-se obter alguns outros dados, tais como: idade, condição física passada e 

presente; condição de privação alimentar, de atividade e de sono; historia de 

influência ambiental como, por exemplo,separação prematura dos pais, o fato de ter 

sido submetido a tratamento psicológico ou psiquiátrico, escolaridade, nível sócio-

econômico, etc. Dependendo do objetivo do estudo, a pesquisa através de entrevista 

e a seleção de circunstâncias a registrar durante a observação irá se concentrar 

mais nuns do que outros dos itens acima arrolados. 

 
4) Técnicas de registro a serem utilizadas 
 

 

De acordo com o exposto acima, durante a primeira etapa do 

trabalho, em que se buscam eventos temporalmente associados, serão feitos dois 

registros de comportamento: o primeiro, visando a construção do catálogo, e o 

segundo, já com as categorias definidas, visando a busca de eventos temporalmente 

contíguos. 
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O que tem sido feito com freqüência em estudos observacionais é 

anotar na situação os comportamentos motores e utilizar um gravador para registrar 

os comportamentos vocais (Ferreira, 1967; Sollitto, 1972; Marturano, 1972 e Alves, 

1973). O termo “comportamento motor” tem sido tradicionalmente utilizado para 

designar movimentos e posturas de partes do corpo. Além dos movimentos 

observáveis, também se considera como “comportamento motor” no presente relato 

os comportamentos: lacrimejar, ruborizar-se, empalidecer e aqueles que envolvem 

movimentos de parte do corpo não observáveis diretamente, como, por exemplo, o 

espirrar e o chupar. Por outro lado, é costume referir-se às vocalizações como 

“comportamento verbal”. Essa designação é inadequada se for adotada a definição 

de Skinner (1957, pág. 14) para comportamento verbal como o “comportamento 

reforçado através da mediação de outras pessoas”. Nessa definição enquadram-se 

gestos (como, por exemplo, o piscar). Assim, o termo “comportamento vocal” é mais 

adequado e dever ser utilizado para designar sons, articulados ou não, produzidos 

pelo aparelho fonador. 

Quando se anotam na situação os comportamentos motores e se 

gravam os comportamentos vocais, pode-se elaborar separadamente dois catálogos, 

correspondentes aos dois tipos de comportamento. É aconselhável começar a 

elaboração do catálogo de comportamentos motores logo durante as primeiras 

sessões de observação, para que as definições possam ser corrigidas e melhoradas 

nas sessões subseqüentes. Segundo sugestão de Stella (1975), o comportamento 

vocal poderá ser deixado para depois, uma vez que a gravação sempre estará 

disponível para o pesquisador. 

Uma técnica de registro freqüentemente utilizada para os 

comportamentos motores envolve a anotação de todos os comportamentos na 
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seqüência em que ocorrem, adotando-se uma linguagem corrente, geralmente com 

abreviaturas ou com códigos correspondentes a unidades já definidas. A anotação 

em linguagem corrente foi utilizada por Ferreira (1967), Marturano (1972), Sollitto 

(1972) e Alves (1973), esta última apenas durante a etapa de construção do 

catálogo. A anotação de códigos foi utilizada por Alves (1973) durante a etapa de 

registro de categorias previamente definidas para fins de análise de seqüência. Em 

geral, essa técnica de registro é denominada “registro contínuo”. No presente relato, 

faz-se a distinção entre “registro contínuo” e “registro cursivo”: entende-se por 

“registro contínuo” aquele em que os comportamentos e eventos ambientais são 

anotados na seqüência e a medida em que ocorrem através de códigos ou em 

linguagem corrente; e por “registro cursivo” aquele que se utiliza de uma linguagem 

corrente, muitas vezes com abreviaturas, podendo o observador anotar o primeiro 

comportamento que ocorrer a cada 15 segundos. 

Para a fase de construção do catálogo, há várias opções quanto à 

técnica de registro a ser adotada, entre as quais se incluem a de registro contínuo e 

cursivo de comportamentos, adotada por Alves (1973), a de registro cursivo de cada 

comportamento novo que aparecer na situação ou a de registro cursivo por 

amostragem de tempo. 

Para a fase de registro de categorias já definidas, a melhor técnica é 

a de registro contínuo das categorias codificadas, adotada por Alves (1973). O uso 

dessa técnica vai permitir que posteriormente certas seqüências possam ser 

interpretadas como prováveis “contingências de reforçamento”, constituídas pelas 

relações entre “1) a ocasião na qual ocorreu a resposta, 2) a própria resposta e 3) as 

conseqüências reforçadoras” (Skinner, 1969, pág. 7). Esses três termos se sucedem 

um ao outro praticamente sem intervalo de tempo. Assim, não se pode utilizar 
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técnicas de amostragem, uma vez que estas não permitem a anotação de todos os 

eventos que poderão constituir os três temos da contingência. Por outro lado, é 

importante notar que a técnica tem limitações. Segundo Stella (1975), ao anotar uma 

série de eventos, o observador já está fazendo uma seleção prévia de quais dentre 

eles constituem uma seqüência, especialmente quando observa o comportamento 

de duas ou mais pessoas. Na verdade, cada uma dessas pessoas está se 

comportando o tempo todo e o observador é que impõe uma determinada seqüência 

de anotações de alguns comportamentos dessas pessoas ocorrendo 

alternadamente. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Na primeira seção, foi proposto um modelo de análise funcional do 

comportamento em situação natural, que evite a introdução inicial de variáveis 

arbitrariamente escolhidas. Isso é feito em duas etapas: a primeira consiste na busca 

de eventos ambientais e comportamentais que mantenham entre si uma relação de 

contigüidade temporal e a segunda consiste no teste experimental das relações 

entre esses eventos, para verificar se estão funcionalmente relacionados ou não. 

Essas relações funcionais obtidas podem ser interpretadas com base nos princípios 

e leis sistematizados pela Análise Experimental do Comportamento. 

Tratou-se até agora da descrição de alguns passos envolvidos na 

realização da primeira etapa. Uma vez completados os mesmos, os passos 

seguintes dentro dessa etapa constarão do registro em situação natural das 

categorias comportamentais e das circunstâncias do ambiente e, em seguida, da 
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análise desse registro, buscando-se os eventos mais freqüentemente associados 

entre si. 

Com base no modelo proposto, iniciou-se um estudo em situação 

natural que é descrito a seguir. 

 

B. Objetivo e justificativas do presente estudo 

 

O presente estudo tem como objetivo a elaboração de um catálogo 

de comportamentos motores de pais e seus filhos pequenos durante a refeição. 

Constitui-se, no início de um trabalho amplo, em que se vai tentar a aplicação do 

modelo anteriormente descrito de análise funcional em situação natural. A 

continuação imediata desse trabalho constará da construção de um novo catálogo, 

desta vez dos comportamentos vocais, referentes às mesmas sessões de 

observação. Nesse trabalho amplo, serão estudadas as relações entre pais e filhos; 

deseja-se conhecer como as crianças adquirem e mantêm uma série de 

comportamentos, especialmente aqueles freqüentemente rotulados como 

“adequados” ou “inadequados” pelos pais, professores e psicólogos.  Não existe 

consenso quanto ao que constitua um comportamento “adequado” ou “inadequado”. 

A classificação de um comportamento dentro desses rótulos vai depender de quem 

rotula e da situação em que aparece esse comportamento. Talvez a solução esteja 

na adoção de alguns critérios que permitam fazer análises de casos individuais. Não 

se vai, no momento, discutir essa questão. Optou-se, nessa fase do trabalho, por um 

registro de todos os comportamentos que ocorrem na situação, de modo a permitir 

uma classificação posterior dos mesmos em “adequados” e “inadequados”. Com 

esse interesse em vista, no entanto, surgiu a necessidade de especificação de uma 
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série de características do comportamento tais como: o objeto envolvido na ação 

(por exemplo: Criança morde pão. / Criança morde prato.); o local a que se dirige o 

comportamento (por exemplo: Criança despeja refresco dentro do copo. / Criança 

despeja refresco no chão); o momento em que ocorre o comportamento (por 

exemplo: Criança descasca fruta na hora da sobremesa. / Criança descasca fruta na 

hora da refeição salgada.) e a forma do movimento (por exemplo: diferentes 

maneiras de segurar o talher). 

Com objetivo final desse trabalho amplo, pretende-se chegar a 

algumas diretrizes que permitem elaborar um programa de orientação aos pais, para 

prevenir a ocorrência de comportamentos “inadequados” e maximizar a 

probabilidade de ocorrência de comportamentos “adequados”. Considerou-se que a 

melhor forma de se chegar a essas diretrizes é realizar um trabalho de análise das 

relações entre pais e filhos tal como o que propõe, visando conhecer a situação 

como ela ocorre e dela extrair as conclusões que nortearão o programa. 

Para a realização do presente estudo, ou seja, a elaboração de um 

catálogo de comportamentos motores procurou-se seguir todas as normas e 

sugestões contidas na primeira parte deste relato. Foram, também, tomadas 

algumas decisões especificamente referentes a este estudo. Elas são apresentadas 

a seguir: 

Quanto à técnica de registro a ser utilizada, adotou-se a de registro 

contínuo dos comportamentos, adotados de modo cursivo ou através de códigos, 

conforme o estágio do estudo permitisse. Optou-se pela técnica de registro contínuo 

porque, sendo essa a técnica mais adequada para a fase subseqüente de registro 

de categorias definidas, o uso da mesma pode servir como um treinamento para o 

observador. À medida que registra seqüências, o pesquisador pode ir atentando 
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para algumas características da situação e para algumas dificuldades no uso dessa 

técnica. 

Quanto ao catálogo resultante do estudo, ele será considerado 

aberto, como sugere Altmann (1965), podendo novas categorias serem 

acrescentadas a ele a qualquer momento. 

A seguir, são feitas algumas considerações referentes aos sujeitos  

do presente estudo: os pais e seus filhos pequenos e à forma adequada para 

estudar as relações entre eles. 

Para estudar as relações entre pessoas, é apropriado utilizar o 

conceito de interação. De acordo com Marturano (1972, pág. 4) “uma característica 

da interação em díade é que o comportamento de cada indivíduo é relativamente 

dependente de comportamentos precedentes do outro; respostas a estímulos 

providos pelo outro indivíduo são simultaneamente estímulos que evocam no outro, 

novas respostas.” O conceito de interação pode ser entendido da mesma forma 

quando mais de duas pessoas estiverem envolvidas. Quando se estuda interação 

entre pais e filhos, por exemplo, deve-se supor que as influências estejam sendo 

exercidas em todos os sentidos, ou seja, de pais para filhos, de filhos para pais, 

entre os pais e entre os filhos. A própria situação de interação entre os pais ou entre 

os filhos atua também como estímulo que controla, respectivamente, o 

comportamento de filhos ou de pais. Além disso, a interação ocorre num ambiente 

físico, e este se constitui numa provável fonte de controle de comportamento do 

grupo que interage. 

Diferentes estudos e revisões de literatura têm enfatizado a 

influência mútua e dinâmica que mãe e filho exercem constantemente um sobre o 

outro (Marturano, 1972; Sollitto, 1972; Alves, 1973; Lewis e Painter, 1974). A 
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interação entre o pai e o filho não tem sido estudado, mas propõe-se que o modelo 

de estudo sugerido para a interação mãe e filho, enfatizando influências recíprocas e 

constantes entre ambos, seja aplicado ao estudo da interação entre pai e filho e 

entre pais (pai e mãe) e filhos. Reconhece-se, portanto, que não se pode apenas 

buscar a influência do comportamento dos pais sobre o comportamento dos filhos. È 

igualmente importante verificar de que forma os filhos atuam sobre o comportamento 

dos pais. 

Dentre do interesse amplo de estudar a interação entre pais e filhos, 

decidiu-se estudar neste trabalho, as crianças dentro da faixa de idade que vai de 

um ano e meio a quatro anos e meio, em interação com seus pais, numa situação 

estruturada: a refeição. 

Os pais são elementos muito importantes na aquisição e 

manutenção dos comportamentos de uma criança. Eles são mediadores ou estão 

associados, pelo menos em parte, a fornecimento de alimento, temperatura 

adequada, limpeza, contato corporal, vocalizações, estimulação ambiental, proteção 

contra machucados, estímulo à locomoção e á vocalização, etc. Aos pais, além 

disso, é atribuída socialmente a tarefa de, nos primeiros anos de vida, ensinar aos 

filhos uma série de hábitos e habilidades de alimentação, higiene, comunicação e 

conduta social. Essa influência dos pais é muito grande nos primeiros anos de vida 

e, provavelmente, a sua própria influência futura vai depender da forma que o 

relacionamento assumir nesses primeiros anos. O limite inferior de idade das 

crianças do presente estudo, ou seja, um ano e meio, foi escolhido levando-se em 

conta que, em torno dessa época, o repertório comportamental das crianças está em 

grande expansão e os pais, por sua vez, passam a exigir novos desempenhos das 

crianças. Essas crianças têm grande possibilidade de ampliação de seu repertório 
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de comportamento de comportamentos, devido a suas habilidades razoavelmente 

desenvolvidas de locomoção e manipulação de objetos e ao desenvolvimento do 

comportamento verbal vocal. Por outro lado, os pais começam a lhes fazer um 

número maior de exigências, em termos de instruí-las sobre comportamentos 

permitidos e proibidos e de prover conseqüências para esses comportamentos. 

Essas exigências variam grandemente de família para família, tanto em relação à 

idade da criança considerada adequada para o início das exigências como em 

relação à forma de apresentação das mesmas. Por outro lado, o limite superior de 

idade escolhido arbitrariamente. 

A interação entre pais e filhos que se deseja estudar no presente 

trabalho ocorre ao longo do dia todo. Há situações em que essa interação é pouco 

freqüente ou previsível, como, por exemplo, quando a criança está brincando e a 

mãe está cuidando de afazeres domésticos ou quando a família está assistindo 

televisão. Em outras situações essa interação é mais freqüente e previsível, como, 

por exemplo, na hora do banho, na hora de deitar-se, às refeições, etc. Para se 

efetuar estudos de interação, tem-se demonstrado as vantagens da escolha de uma 

situação estruturada, ou seja, “aquela em que existe um programa de atividades, 

habitual ou arbitrário, envolvendo tarefas a serem cumpridas pelos sujeitos” 

(Marturano, 1972, pág. 31). Quando a situação é estruturada, limitam-se os tipos de 

comportamento que podem ocorrer (Ferreira, 1967) e observa-se maior freqüência  

de contatos entre a mãe e a criança, em intervalos de tempo relativamente curtos 

(Marturano, 1972). Além disso, é em situações desse tipo que se desenvolve, desde 

o início, a interação entre mãe e filho (Marturano, 1972). 

Dentro da rotina diária da família, escolheu-se a refeição como 

situação estruturada para observação por vários motivos: um deles é o fato de 
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repetir-se rotineiramente, a horários mais ou menos fixos. Sua ocorrência em 

horários fixos facilita o comparecimento do observador. A refeição é também uma 

situação comum a todas as famílias, o que não ocorre com outras situações como 

brinquedo com os pais, leitura de estórias, etc. Tal fato permite que se façam 

comparações dos dados obtidos entre diferentes famílias, além da análise dos 

dados intra-família. Uma outra característica da refeição é o fato de ocorrer 

rotineiramente no mesmo ambiente, embora haja exceções. Isso facilita a disposição 

do equipamento do observador e dele mesmo, que poderá escolher um local 

relativamente não obstrutivo para e ali permanecer durante toda a sessão. Além 

disso, a estrutura é determinada pelos participantes, e não pesquisador (Alves, 

1973), o que é vantajoso quando se deseja estudar o comportamento em situações 

natural, pois a própria forma de os participantes organizarem a situação constitui 

assunto de interesse para o pesquisador. Esse aspecto não pode ser estudado 

quando é o pesquisador quem determina a tarefa a ser executada pelos sujeitos. 

Deve-se mencionar, no entanto, alguns obstáculos encontrados na obtenção de 

sujeitos a serem observados na hora da refeição: em muitas famílias, o pai não 

almoça em casa, ou chega em casa depois que a criança já almoçou; em várias 

famílias, a refeição da criança é dada pela empregada ou babá, e não pela mãe, e 

esta não está presente durante a refeição; e algumas vezes, a mãe alega que a hora 

do almoço é tumultuada e apressada e que ficará sem graça de ser observada., ou 

que a criança não come na frente de estranhos. No presente estudo, manteve-se 

como exigência mínima que um dos pais estivesse presente durante a maior parte 

da refeição, embora se tenha feito o possível para obter famílias em que o pai e a 

mãe estivessem presentes. 
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Escolheu-se o almoço como refeição a ser observada porque este 

ocorre de forma mais padronizada que o jantar. Na hora do jantar, algumas famílias 

tomam lanche ao invés de fazerem uma refeição completa e é comum jantarem 

assistindo televisão, o que altera a interação e dificulta a gravação do 

comportamento vocal. 
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MÉTODO 

Sujeitos 

Os sujeitos desta pesquisa forma quatro famílias, cada uma com 

dois filhos. Foram observadas somente as crianças que participaram efetivamente 

na refeição. Assim sendo, em duas famílias as duas crianças foram observadas, 

enquanto que em duas outras famílias, apenas a criança mais velha foi observada. 

As famílias em que ambos os filhos foram observados foram a família 2, em que as 

idades das crianças eram de dois anos e seis meses e um ano e seis meses; e a 

família 4, em que as idades das crianças eram de quatro anos e quatro meses, e 

dois anos e sete meses. As famílias em que apenas a criança mais velha foi 

observada foram a família 1, em que a criança tinha três anos, e a família 3, em que 

a criança tinha dois anos e quatro meses. Três dessas crianças eram do sexo 

masculino e três do sexo feminino. Nenhuma delas havia sido submetida a 

tratamento neurológico, psiquiátrico ou psicológico; não possuíam defeitos físicos. O 

nível de instrução do pai e da mãe era correspondente ao segundo grau completo ou 

ao curso superior, com predomínio deste. Uma caracterização de cada família é 

encontrada no Quadro 1, onde se apresentam idade, sexo, experiência escolar das 

crianças bem como o nível de instrução e a ocupação do pai e da mãe. 

 

Situação 

 

A refeição observada foi o almoço, para todas as famílias. O local de 

refeição foi a “opa-cozinha” ou a copa, tendo ocorrido uma vez na família 3 de a 

criança tomar parte da refeição na saca de visitas. Designou-se por “copa-cozinha”, 

nesse estudo, o ambiente que contém tanto os utensílios de cozinha tais como 
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fogão, geladeira e pia como os de opa, ou seja, mesa e cadeiras. Considerou-se 

como copa o ambiente parcialmente separado da cozinha e que contém mesa e 

cadeiras. 

Em todas as sessões estiveram presentes uma ou mais crianças e a 

mãe. O pai esteve presente à maioria das sessões nas famílias 1 e 2; a todas as 

sessões na família 3 e a nenhuma sessão na família 4. Considerou-se como 

presente à refeição a pessoa que permanecia pelo menos 20% do tempo na 

situação. Escolheu-se definir presença por um valor de permanência porque nem 

todas as pessoas o tempo todo na situação. O pai, por exemplo, às vezes se retirava 

antes do fim da refeição da criança ou chegava depois do início do almoço. A mãe 

às vezes ficava boa parte do tempo ocupada com afazeres na cozinha ou em outras 

partes da casa. E as crianças às vezes saíam da situação por períodos variáveis de 

tempo. Por outro lado, esse valor de 20% excluir a participação de outras pessoas 

tais como a empregada, no caso em que ela apenas trazia pratos á mesa ou 

passava pela copa ou “copa-cozinha” ao se dirigir a outras partes da casa. O Quadro 

2 indica o local da refeição e as pessoas presentes a cada refeição, para cada 

família. 

Na família 1, a “copa-cozinha” era pequena e a mesa encostada à 

parede. A criança mais velha (C1) geralmente ficava sentada no “cadeirão”. Nas 

duas refeições em que a criança mais nova (C2) estava presente, ela sentou-se no 

“cadeirão” e a criança mais velha sentou-se num dos banquinhos. Os pais tomavam 

a refeição ao mesmo tempo em que a criança maior (C1). A mesma comida era 

servida para todos, ou seja, o pai, a mãe e C1. 

Na família 2, a copa era ampla. As crianças não tinham lugar fixo à 

mesa: ora sentavam-se no colo de um dos pais, ora ficavam sempre sobre uma das 
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cadeiras, ora andavam. Os pais tomavam a refeição ao mesmo que as crianças. A 

mesma comida era servida para todos. 

Na família 3, a copa era ampla. A criança mais velha (C1) em geral 

ficava numa cabeceira da mesa, sobre a cadeira ou sobre a mesa, mas às vezes 

fora da mesa, na própria copa, na cozinha ou na sala de visitas. A refeição, em 

geral, era servida só para a criança e consistia de sopa, na maior parte das vezes. O 

pai é quem dava a comida para a criança, na maior parte do tempo. 

Na família 4, a copa era ampla. Cada participante da refeição 

sentava-se numa das cadeiras, sempre no mesmo lugar, e nela permanecia pela 

maior parte da refeição. A mãe almoçava ao mesmo tempo em que as crianças e a 

mesma comida era servida para todos. A criança menor (C2) sentava-se ao lado da 

mãe as às vezes comia sozinha, às vezes era ajudada pela mãe. 

Os diagramas A, B, C e D mostram, respectivamente para as 

famílias 1, 2, 3 e 4, os elementos básicos da situação, bem como a localização do 

observador, microfone, gravador e temporizador. Para as famílias 1 e 4, é indicada a 

localização dos participantes durante cada refeição e para as famílias 2 e 3, é 

indicada essa localização apenas para o início de cada refeição, uma vez que havia 

muitas mudanças ao longo da refeição. (ver Anexo I) 
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Pessoas presentes à pelo menos 20% do 

tempo da refeição (x = presente e - = 

ausente) 

Número de 

identificação 

da família 

Número de ordem 

da sessão 

pai mãe C1 C2 outros 

Local de 

refeição 

1ª. x x x - - “copa-cozinha” 
2ª. x x x - - “copa-cozinha” 
3ª. x x x x - “copa-cozinha” 
4ª. x x x x - “copa-cozinha” 
5ª. - x x - - “copa-cozinha” 

1 

6ª. x x x - - “copa-cozinha” 
1ª. - x x x empregada “copa-cozinha” 
2ª. x x x x - “copa-cozinha” 
3ª. x x x x - “copa-cozinha” 
4ª. x x x x - “copa-cozinha” 
5ª. x x x x - “copa-cozinha” 

2 

6ª. x x x x - “copa-cozinha” 
1ª. x x x x - copa 

2ª. x x x x - copa e sala de 
visitas 

3ª. x x x x empregada copa 
4ª. x x x x - copa 

3 

5ª. x x x x - copa 

1ª. - x x x Filha da 
empregada 

copa 

2ª. - x x x - copa 

3ª. - x x x Filha da 
empregada 

copa 

4ª. - x x x Filha da 
empregada 

copa 

4 

5ª. - x x x Filha da 
empregada 

copa 

 

Quadro 2 - Caracterização da situação: local da refeição e pessoas presentes 
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Equipamento 

 

Nas observações das famílias 1 e 2, utilizou-se um gravador Philips 

Cassete modelo 3302 com microfone externo e um temporizador eletrônico (Sollitto, 

1971). O primeiro foi utilizado para gravar o comportamento vocal dos participantes e 

o segundo para sinalizar a passagem dos intervalos de tempo, uma vez que emite 

cliques audíveis a intervalos regulares, predeterminados pelo pesquisador. Esses 

cliques ficavam gravados na fita cassete em que estava sendo gravada a sessão. 

Nas primeiras sessões, para as duas famílias, o microfone era preso 

a um tripé fotográfico, para diminuir a captação de ruídos do ambiente. 

Posteriormente, preferiu-se colocar o microfone preso sobre uma esponja de 

espuma diretamente sobre a mesa de refeições. O tripé aberto ocupa um espaço 

considerável e pode alterar a locomoção dos sujeitos, além de se constituir num 

objeto diferente e bastante visível, que pode aumentar a interferência dos 

procedimentos de observação sobre o comportamento. A espuma sob o microfone 

faz com que os ruídos produzidos na própria mesa (batida de pratos, talhares, etc.) 

sejam um pouco amortecidos. A posição do gravador e do temporizador está 

indicada nos diagramas A e B. 

Nas observações das famílias 3 e 4, utilizou-se um gravador 

National Panasonic Cassete modelo RQ-309AS, com microfone embutido, ao qual 

se ligou um microfone externo Densei modelo DM-228R e o mesmo gravador Philips 

Cassete modelo 3302 das observações anteriores. O primeiro foi utilizado para 

gravar o comportamento vocal dos participantes e o segundo para sinalizar a 

passagem dos intervalos de tempo. Foi preparada uma fita cassette em que foram 

gravados cliques audíveis a cada 15 segundos e o número correspondente a cada 
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minuto. Preferiu-se esse sistema de sinalização do tempo, pois os números 

gravados facilitam a sincronização dos registros. 

Nas primeiras sessões com a família 3, o microfone enrolado em 

espuma e os dois gravadores eram colocados sobre a metade da mesa em que não 

era servida a refeição. Nas últimas sessões, o gravador que sinaliza o tempo foi 

deixado dentro de uma sacola de “courvin”, em que o observador trazia o material, 

colocada no chão, perto da mesa, no lado oposto àquele em que a criança ficava. 

Em todas as sessões com a família 4, os dois gravadores ficaram 

dentro da sacola, sendo o microfone externo preso ao zíper da mesma com um 

elástico e apontado na direção da mesa de refeições. A sacola ficava no chão, perto 

do observador. Esse foi considerado o arranjo mais satisfatório do equipamento, pois 

os gravadores e o microfone não ficavam diretamente à vista dos sujeitos e a 

sinalização do tempo era gravada com nitidez. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

a) Realização das sessões 
 

 

Num contato inicial com os pais, pediu-se autorização para a 

realização das observações e explicou-se o objetivo do estudo como sendo o de 

“desenvolver técnicas de observação infantil”. Explicou-se que o comportamento 

vocal seria gravado e que, durante a sessão, seriam feitas anotações relativas aos 

comportamentos motores. O funcionamento do temporizador também foi 

esclarecido. Solicitou-se aos pais que se comportassem de maneira habitual, 

ignorando, na medida do possível, a presença do observador. 
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O observador chegava um pouco antes do início da refeição, 

montava o equipamento e ficava sentado, esperando. Quando uma criança se 

aproximava do observador, ele a cumprimentava e respondia às suas iniciativas, 

sorrindo e ou conversando, mas sempre procurando encerrar o assunto ou desviar o 

olhar o mais rapidamente possível. O observador ficava sentado a uma distância que 

variou entre 1,0 m e 1,5 dos sujeitos mais próximos e numa posição que permitisse 

ter o maior número possível de sujeitos de frente ou de lado para ele. Todas as 

sessões foram realizadas pela autora do trabalho. 

O início da refeição foi delimitado por qualquer um dos seguintes 

eventos: a) a mãe ou o pai ergue a criança até o assento do “cadeirão” e a criança 

se senta e em seguida começa a colocar alimentos na mesa, nos pratos ou a dar 

alimento na boca da criança; b) a mãe e ou a empregada colocam alimentos sobre a 

mesa, estando a(s) criança(s) presente(s) no local da refeição, sentada(s) ou não; c) 

a mãe e ou empregada colocam alimentos sobre a mesa e a(s) criança(s) entra(m) 

no local da refeição. Dessa forma, o início da refeição é marcado pela presença das 

crianças e do alimento no local habitual de refeição. Verifica-se que não é 

necessária a presença do pai ou da mãe para delimitar o evento: eles podem chegar 

mais tarde. Também não se espera que os pais comecem a comer junto com as 

crianças. Em alguns casos, eles começaram juntos, em outros um pouco depois, em 

outros ainda a refeição de pais e crianças não coincidiu. 

O término da refeição foi delimitado por qualquer um dos seguintes 

eventos. Valendo o que ocorresse em primeiro lugar: a) a última pessoa dentre as 

que estavam tomando refeição se retira do local de refeição; b) a comida da criança 

é retirada e um dos pais verbaliza que nenhum outro tipo de comida será oferecido a 

seguir; c) a criança começa a mamar depois ou ao invés de comer; d) a criança fica 
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mais de três minutos sem comer e, nesse tempo, os pais não estão comendo nem 

oferecendo ou preparando alimento para a criança. Não foi utilizada como critério de 

término da refeição a saída das crianças, quando os pais ainda estavam comendo, 

porque, em vários casos, elas regressavam e tornavam a comer. 

Foram realizadas seis sessões com cada uma das famílias 1 e 2 e 

cinco sessões com cada uma das famílias 3 e 4. O total de sessões foi, portanto, 22. 

A duração de cada uma variou de 21 a 42 minutos, com média de 31 minutos. O 

intervalo entre a primeira e a última sessão com cada família nunca foi superior a 35 

dias, minimizando-se assim a probabilidade de mudanças muito grandes no 

comportamento dos sujeitos. O Quadro 3 traz uma caracterização das sessões em 

termos de data de realização, duração de cada uma, média de duração para cada 

família e intervalo entre a primeira e a última sessão em cada família. 

 

b) Técnicas de registro 
 

Para as famílias 1 e 2, a técnica de registro dos comportamentos 

motores foi a de registro contínuo e cursivo, conforme definido na Introdução deste 

trabalho. A cada clique do temporizador era feito um traço no papel. O intervalo de 

tempo utilizado foi de 30 a 33 segundos para todas as sessões (com exceção da 

primeira sessão da família 1, em que o intervalo foi de 15 segundos). Essa oscilação 

no intervalo de tempo de uma sessão para outra (30 a 33 segundos) se deveu á 

dificuldade de regular o botão do temporizador de modo a corresponder 

precisamente ao intervalo desejado. Preferiu-se o intervalo de 30 segundos ao de 15 

porque permitia ao observador maior atenção à tarefa de observar e registrar os 

comportamentos, sem se preocupar tanto com ouvir e registrar o clique. 
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Número de 
identificação 

da família 

Número de 
ordem da 
sessão 

Data da 
sessão 

Duração da 
sessão em 

minutos 
completados 

Média de 
duração das 

sessões 

Intervalo 
entre a 

primeira e 
última 
sessão 

1ª 12-4-75 27 
2ª 26-4-75 30 
3ª 03-5-75 36 
4ª 10-5-75 42 
5ª 14-5-75 42 

1 

6ª 17-5-75 37 

36 minutos 35 dias 

1ª 17-4-75 29 
2ª 18-4-75 33 
3ª 24-4-75 27 
4ª 09-5-75 24 
5ª 15-5-75 25 

2 

6ª 16-5-75 28 

28 minutos 29 dias 

1ª 29-4-77 21 
2ª 30-4-77 31 
3ª 02-5-77 30 
4ª 03-5-77 29 

3 

5ª 04-5-77 25 

27 minutos 05 dias 

1ª 06-4-77 39 
2ª 10-4-77 32 
3ª 13-5-77 30 
4ª 17-5-77 29 

4 

5ª 18-5-77 29 

32 minutos 12 dias 

 

Quadro 3 – Caracterização das sessões: data, duração, média de duração para família e intervalo 

entre a primeira e a última sessão em cada família. 
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Os comportamentos vocais foram registrados pelo gravador. O 

clique do temporizador também foi gravado, facilitando a sincronização dos dois 

registros, na ocasião de combiná-los. 

Antes de se iniciarem as observá-los nas famílias 3 e 4, os 

comportamentos observados nas famílias 1 e 2 foram listados e definidos. Foram 

codificados todos os verbos correspondentes a comportamentos e alguns 

substantivos referentes a objetos presentes na situação, selecionando-se duas ou 

três consoantes da palavra a ser codificada. A seguir, iniciaram-se as observações. 

A técnica de registro desses comportamentos foi a de registro contínuo dos códigos 

dos comportamentos definidos. Quando surgia um comportamento novo, este era 

registrado em linguagem comum. A cada clique produzido pelo gravador era feito um 

traço no papel e os números correspondentes aos minutos eram também anotados.  

O intervalo de tempo utilizado foi de 15 segundos. Essa redução do intervalo, de 20 

para 15 segundos, foi possibilitada pelo fato de o observador já estar mais 

familiarizado com a situação e estar utilizando abreviaturas para o registro. O 

procedimento de gravação dos comportamentos vocais foi igual ao das famílias 1 e 

2. 

Depois de cada sessão com as famílias 3 e 4, o observador relia a 

sessão e fazia três tipos de anotações: “comentários gerais”, “códigos a estabelecer” 

e “comportamentos diferentes e reformulações”. Em “comentários gerais” eram 

anotados alguns fatos tais como: reação das crianças à presença do observador, 

vantagens e dificuldades da disposição do material e do observador, informações 

fornecidas pela mãe, etc. Em “códigos a estabelecer” eram marcadas as palavras 

mais freqüentes e se elaboravam códigos para elas; também eram feitas alterações 

em códigos existentes. Em “comportamentos diferentes e reformulações” escrevia-
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se a descrição dos comportamentos novos e se reformulavam definições de 

comportamentos que, ao aparecerem numa nova situação, exigiam essas 

mudanças. Os comportamentos novos eram definidos algumas vezes, mas em geral 

se deixou essa tarefa para depois de terminadas as observações. 

 

Procedimento de análise dos dados 

 

Descreve-se a seguir o procedimento adotado para a elaboração do 

catálogo de comportamentos motores. Foram feitas várias tentativas até se chegar a 

um catálogo definitivo. Relata-se a seguir esse trabalho com detalhes, discutindo-se 

as vantagens e desvantagens de cada decisão tomada, pois se acredita que outras 

pessoas possam se beneficiar da experiência relatada, abreviando o trabalho de 

elaboração de seus catálogos. Essa é apenas uma proposta de forma de trabalho, 

dentre outras que podem ser desenvolvidas. 

O objetivo final da elaboração desse catálogo foi o de obter o menor 

conjunto possível de termos padronizados que descrevessem a situação fielmente, 

dentro dos critérios já descritos na Introdução do presente trabalho. 

A tarefa foi iniciada depois de completadas as observações com as 

famílias 1 e 2. Como primeira etapa, cada protocolo de sessão foi lido e se preparou 

uma lista de todos os comportamentos observados. Cada unidade da lista era 

composta de uma frase completa, com sujeito e predicado. A seguir, são 

relacionados alguns exemplos de unidades dessa lista: 

 

a) comportamentos emitidos somente pela criança: 

- levar mamadeira com limonada à boca; 
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- balançar a cabeça para a direita e para a esquerda, alternada e 

sucessivamente; 

- passar a mão no próprio rosto; 

- transportar banquinho pela cozinha; 

- ficar de joelhos na cadeira. 

b) comportamentos emitidos pelo pai, mãe ou criança: 

- espetar bocado de alimento com o próprio garfo; 

- levar garfo com alimento à própria boca; 

- sorrir. 

c) comportamentos emitidos somente pelo pai ou mãe: 

- pôr travessa ou panela com alimento sobre a mesa; 

- cortar alimento no prato de outra pessoa; 

- lavar utensílios; 

- soprar alimento na colher da criança; 

- abrir envelope de remédio. 

 

As duas etapas seguintes foram executadas simultaneamente. Uma 

dessas etapas consistia no agrupamento de diferentes unidades de acordo com o 

verbo comum a todas elas, da mesma que Alves (1973). O verbo “soltar”, por 

exemplo, podia se referir a “mamadeira”, “copo sobre a mesa” e “colher dentro da 

jarra de refresco”. A outra etapa constava da classificação dessas unidades sob 

categorias amplas, com o objetivo de colocar juntos os comportamentos que tinham 

alguns aspectos em comum. Vários conjuntos dessas categorias foram tentados e 

são mencionados a seguir: 
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O primeiro conjunto de categorias foi proposto por Stella (1975), ao 

dar instruções sobre a forma de construção de um catálogo e constava de: postura, 

posição, movimento, deslocamento, contato físico, atividade e manipulação. Nessa 

fase do presente trabalho, foram adotadas as seguintes definições para essas 

categorias: “postura” se refere às “disposições espaciais estacionárias de partes do 

organismo umas em relação a outras” (Cunha, 1975, pág. 265). “posição” se refere à 

disposição espacial estacionária do organismo em relação ao ambiente ou em 

relação a outras pessoas (Cunha, 1973). “Movimento” se refere a mudanças na 

posição ou postura de uma ou mais partes do corpo, sem produzir contato com 

objetos ou partes do corpo de outros. “Deslocamento” indica mudanças na posição 

de uma ou mais partes do corpo, que resultam em alterações da localização do 

corpo no espaço. “Contato físico” indica mudanças na posição ou postura da uma ou 

mais partes do corpo, que produzem o contato com parte do corpo de outro ou do 

próprio corpo. “Atividade” e “manipulação” se referem a mudanças na posição ou 

postura de uma ou mais partes do corpo, que produzem o contato com objetos. 

Diferem uma da outra porque “manipulação” envolve comportamentos unitários e 

“atividade” envolve seqüências de comportamentos com um determinado resultado. 

Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos de comportamentos 

classificados sob cada uma dessas categorias: 

postura pai ou mãe - sentado, ereto 
 criança - de joelhos 
   
posição pai ou mãe - de frente, de lado, de costas para a criança 
 criança - “pendurada” na cadeira (antebraços sobre o assento, 

pernas balançando no ar) 

   
movimento pai ou mãe - inclinar tronco em direção a 

   - criança 
   - outra pessoa 
   - objetos 

 criança - apontar 
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deslocamento pai ou mãe - andar em direção a 

   - criança 
   - outra pessoa 
   - objetos 
   - para fora do recinto 
  criança - descer da cadeira para o chão 

   
contato físico pai ou mãe - suspender criança no colo 
 criança - beijar mãe 
   
atividade pai ou mãe - lavar as mãos 
 criança - comer 
   
manipulação pai ou mãe - segue-se uma lista de objetos colocados, em que lugar 

e em que posição em relação às pessoas presentes 
   - talher contra a mesa 
   - com as mãos no anteparo do cadeirão, 
repetidamente 

 criança - bater 

 

Uma dificuldade que surgiu ao realizar essa classificação foi quanto 

a comportamentos como sorrir, olhar, assoprar, tossir e outros envolvendo partes da 

face. Eles foram classificados como “categorias à parte”, pois não se considerou 

“movimento” como categoria adequada a esses comportamentos; entende-se 

mudança de postura ou posição referindo-se a partes do corpo articuladas entre si, e 

não a estruturas como olhos, boca ou órgãos internos do aparelho respiratório (como 

ocorre no tossir e no assoprar). 

A primeira mudança efetuada nas categorias amplas transformou-as 

em: posição, movimento, locomoção, contato físico e manipulação. Foram 

suprimidas as categorias “postura” e “atividade”. “Deslocamento” passou a ser 

denominada “locomoção”. Suprimiu-se “atividade” porque estava havendo confusão 

entre essa categoria “manipulação”: as subunidades que compunham uma unidade 

dentro de “atividade” poderiam figurar como unidades independentes, na categoria 

“manipulação”. “Postura” foi suprimida, pois naquele momento não se considerava 
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relevante para os objetivos do presente trabalho o registro dos comportamentos 

incluídos sob essa categoria. 

Além das alterações nas categorias amplas, efetuou-se também 

uma alteração nas unidades de comportamento arroladas sob cada categoria ampla, 

a partir das unidades classificadas sob as sete categorias já mencionadas. Tentava-

se reduzir os comportamentos e registrar, englobando várias unidades numa só e 

desprezando outras. Procurou-se delimitar o objetivo específico de análise da 

situação, que dirigiria a coleta dos dados e escolheu-se o estudo do comportamento 

de comer da criança e as possíveis influências dos pais e do ambiente sobre ele. A 

redução dos comportamentos era orientada por esse objetivo. Cada unidade era 

agora constituída por um ou mais verbos, tendo cada verbo um ou mais 

complementos. Cada unidade estava numerada e o registro dos comportamentos 

poderia ser feito apenas através da anotação do número da unidade. Alguns 

exemplos, dentro as 48 obtidas, são apresentadas a seguir: 

 
Categoria ampla “manipulação”: 

nº. 1 – Pai, mãe ou empregada: colocar prato com alimento frente à 

criança; colocar alimento no prato da criança, em frente à criança ou na mão da 

criança. 

 
Categoria ampla “contato físico”: 

nº. 23 – Pai, mãe ou empregada: suspender a criança no colo, 

transportar a criança, colocar a criança e, algum lugar do recinto. 

 
Categoria ampla “movimento”: 

nº. 28 – Pai, mãe, empregada ou criança: fazer sinal de “sim” com a 

cabeça. 
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Categoria ampla “locomoção”: 

nº. 38 – Pai, mãe ou empregada: aproximar-se da criança. 

 
Categoria ampla “posição”: 

nº. 42 – Criança: de frente para prato ao alcance de seu braço 

estendido. 

Como se vê, as unidades passam a ser constituídas por 

agrupamentos mais amplos das pequenas unidades anteriores ou por unidades 

contendo um comportamento específico que foi considerado suficientemente 

relevante para constituir uma unidade. Os diferentes verbos e complementos 

arrolados na mesma unidade (ou seja, sob o mesmo número) são considerados 

como equivalentes para fins de registro. Este vai constar da indicação do sujeito que 

emite a ação e do número (ou qualquer outra abreviatura) referente à unidade 

observada. Muitos comportamentos contidos nas listas anteriores foram suprimidos 

e diferentes comportamentos foram agrupados sob a mesma unidade. Não foram 

incluídas, por exemplo, as unidades referentes ao comportamento de comer pelos 

pais; não se considerou necessário registrar o alimento específico que estava sendo 

manipulado ou ingerido, nem os objetos específicos manejados pelos pais ou pelas 

crianças – somente se fazia diferença entre “utensílios da refeição” e “objetos fora da 

refeição”; também não se incluíram, como já foi mencionado, nenhuma das unidades 

classificadas sob a categoria ampla “postura”. 

Essa tentativa de reagrupamento das unidades não foi bem 

sucedida. Depois de críticas recebidas e da análise do trabalho feito, verificou-se 

que os agrupamentos e exclusões eram prematuros: juntaram-se elementos muito 

diferentes e propôs-se a exclusão de dados que poderiam ser importantes. 
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Partiu-se, então, para uma nova tentativa, em que foram feitas novas 

alterações, tanto nas categorias amplas como nas unidades incluídas em cada 

categoria. As categorias passaram a ser: orientação, atividade, contato físico e 

gestos. “Orientação” refere-se a movimentos que resultam em mudanças na postura 

ou posição dos sujeitos em relação uns aos outros e ao ambiente; “atividade” a 

movimentos que envolvem contato com objetos; “contato físico”, a contato com 

pessoa; e “gestos”, a movimentos sem contato”. Restaram alguns comportamentos 

colocados à parte. Uma decisão tomada nessa ocasião e mantida durante o trabalho 

subseqüente foi quanto a postura a posições. Ao invés de se ter unidades 

comportamentais representando posturas ou posições. Passou-se a ter unidades 

relativas aos movimentos que produzem essas posturas ou posições, como, por 

exemplo, “sentar”, “ficar em pé”, e não mais “sentado” ou “ereto”. A implicação dessa 

mudança é que, na ocasião do registro dos comportamentos, passa-se a anotar 

cada movimento que produza mudança de postura ou posição, tendo-se, 

consequentemente, informações completas sobre a postura do sujeito entre uma 

mudança e outra. Em geral, quando se anotem posturas, isso é feito repetidamente 

a cada início do intervalo de registro, o que resulta em maior trabalho para o 

observador e em ausência de informação sobre o momento exato em que ocorreu a 

mudança. Essa última informação pode ser relevante num trabalho com os objetivos 

do presente estudo. Pode ocorrer, por exemplo, de a mãe dar várias ordens para a 

criança se sentar e a criança sentar-se logo depois que a mãe, além de repetir a 

ordem, fizer ao mesmo tempo um gesto com a mão. A anotação do momento em 

que a criança se senta é muito importante nesse caso. Afora essa decisão a respeito 

de posturas, a nova tentativa não foi muito bem sucedida. Quanto às categorias 

amplas, verificou-se que “orientação” não era mutuamente exclusiva com relação a 
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“gestos” e a “atividade”. Quanto às unidades comportamentais arroladas sob cada 

categoria, continuaram a ter os defeitos de agrupamentos exagerados e exclusões 

prematuras. 

A partir desse momento, passou-se a buscar uma forma diferente de 

agrupar os dados, evitando-se os defeitos acima citados. Deixou-se de ter como 

objetivo específico o estudo das possíveis variáveis que influenciam o 

comportamento do comer da criança. Esse poderia ser um objetivo, mas o catálogo 

deveria permitir também a coleta de dados com outros objetivos específicos, dentro 

da preocupação geral de estudar influências recíprocas exercidas por pais e filhos 

no comportamento um do outro. Em termos de categorias amplas, decidiu-se 

combinar dois tipos de informação: tipo de contato produzido pelo comportamento 

(com pessoas, com objetos, não contato) e parte do corpo envolvida no 

comportamento (cabeça, tronco, membro superior, membro inferior). Tem-se, dessa 

forma, 12 categorias amplas de comportamento. Para obter as unidades a serem 

classificadas sob categorias amplas e também a relação inicial de unidades 

comportamentais sem categorização e os protocolos originais. Voltava-se  a indicar 

o verbo e seus possíveis complementos, mencionando-se as seguintes informações: 

a) objeto, pessoa ou parte do corpo a que se dirige a ação; b) sentido do movimento; 

c) parte do corpo ou parte do corpo e objeto (como, por exemplo, colher presa na 

mão) utilizados na ação; d) resultado da ação; e) intensidade da ação (essa última 

só indicada quando era o caso). Cada conjunto de verbo e complementos era 

transcrito numa folha, que constava simplesmente de uma folha de papel sem pauta 

tamanho ofício, cortados pelo meio. A separação em fichas facilitava a comparação 

entre diferentes verbos e possibilitava, a qualquer membro, a formação de 
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agrupamentos de verbos segundo diferentes critérios. Apresenta-se, a seguir, o 

exemplo de duas fichas envolvendo o verbo “bater”: 

 

Membro superior – contato com objetos Membro inferior – contato com pessoas 
a) anteparo do cadeirão 
    superfície da mesa 
    borda da jarra de refresco  
b) de cima para baixo 
c) porção lateral do antebraço e da mão 
    porção ventral da mão 
    cabo de talher preso entre os dedos 
    tampa da jarra de refresco 
d) ruído 
     quebra de a) ou c) 
e) com força ou de leve (inferido) 
     produzindo ruído alto ou baixo (observado) 
 

a) orelhas da criança 
    face da mãe 
    barriga da criança 
b) de cima para baixo 
     lateralmente 
c) porção ventral da mão estendida 
    porção ventral dos dedos 
d) ruído 
e) com força ou de leve (inferido) 
     produzindo ruído alto ou baixo (observado) 
 

   

Ao mesmo tempo em que as fichas eram preparadas, começou-se a 

definir os verbos. A definição geralmente incorporava algumas das informações 

contidas nas fichas, tais como parte do corpo envolvida, sentido do movimento, 

resultado, etc. Nessa fase do trabalho, foram consultadas as definições de 

comportamentos de vários autores. Em alguns casos, utilizou-se  a definição de um 

deles, adaptada à linguagem do presente estudo. Na maioria dos casos, no entanto, 

decidiu-se elaborar uma definição própria. 

Durante a realização dessa tarefa, foram feitas algumas 

observações que resultaram em alterações na forma do trabalho. Verificou-se que o 

mesmo verbo poderia indicar: a) comportamentos emitidos utilizando diferentes 

partes do corpo (como, por exemplo, prender com as mãos, prender entre os dentes; 

ou então, estender braço, estender perna); b) comportamento envolvendo diferentes 

tipos de contato (como, por exemplo, bater em objetos, bater em pessoas); c) 

comportamentos envolvendo movimentos simultâneos de mais de uma arte do corpo 

(como, por exemplo, engatinhar, encostar-se, sentar). Dessa forma, constatou-se 
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que as categorias amplas combinando tipo de contato e parte do corpo não eram 

mutuamente exclusivas. 

As tentativas de agrupamento de comportamentos em categorias 

amplas estavam sempre deparando com problemas de seleção e definição dessas 

categorias ou de classificação dos comportamentos sob as mesmas. Foram úteis até 

certo ponto, pois permitiam que o pesquisador percebesse as semelhanças entre 

certos grupos de comportamentos, como, por exemplo, os referentes a locomoção, a 

atividades com as mãos, etc. Nessa ocasião, depois de se considerar as vantagens 

e desvantagens, decidiu-se abandonar qualquer tipo de agrupamento sob categorias 

amplas. As fichas de verbos foram simplesmente colocadas em orem alfabética e, 

quando se achava interessante, agrupavam-se momentaneamente os verbos que 

tinham algum aspecto em comum, para elaboração de definições ou comparação 

entre eles. 

Começou-se, também, a questionar a utilidade do procedimento de 

indicar todos os comportamentos do verbo. As informações contidas nesses 

complementos que indicavam características essenciais do verbo, começaram a ser 

incorporadas à sua definição. Por outro lado, as informações referentes a objeto, 

pessoa ou parte do corpo a que se dirige a ação seriam praticamente sempre 

incompletas. Novas combinações de verbos e objetos sempre poderiam aparecer. 

Mas é menos provável que surgisse um novo objeto do presente trabalho, o que 

importa é formar um vocabulário preciso para indicar cada um dos eventos que 

podem ocorrer na próxima situação a ser observada. Isso pode ser conseguido 

através de listas independentes de verbos e de outros componentes da oração, sem 

necessariamente indicar todos os complementos que foram observados associados 

a cada verbo. Uma sugestão nesse sentido foi dada por Sabbatini (1978), que 



 51 

propôs, para a construção do catálogo, a preparação de listas independentes de 

verbos e modificadores de sujeito, de objeto, de lugar, de intensidade e verbos 

intransitivos. A sugestão foi adotada com modificações. Verificou-se o seguinte: 

diferentes verbos têm diferentes regências, ou seja, pedem diferentes 

complementos. Um mesmo substantivo pode ter, numa oração, a função sintática de 

objeto direto e noutra, a função de objeto indireto. Veja-se, por exemplo, a variação 

na função sintática do substantivo “mesa” nas seguintes orações: “Criança mostra a 

mesa para a mãe”. (objeto direto) “Criança atrita prato contra a mesa”. (adjunto 

adverbial) “Criança bate na mesa com a colher”. (objeto indireto). Sendo assim, não 

se pode ter uma lista de palavras com função fixa de objetos diretos, outra de 

objetos indiretos, etc. O que se decidiu fazer foi: preparar listas de palavras 

agrupadas sob um aspecto comum, independente de sua função sintática, e indicar, 

para cada verbo, os complementos que devem ser anotados, quando aquele verbo 

for registrado. As listas de palavras foram grupadas sob as seguintes categorias: 

parte do corpo utilizada na ação, objetos envolvidos na ação e resultado da ação. 

Posteriormente, o resultado passou a ser incorporado na própria definição do verbo 

e deixou de haver lista de resultados. Não se considerou necessária a manutenção 

da lista de objetos envolvidos na ação. O que se deve é definir alguns objetos e 

partes de objetos que possam ser designados por diferentes denominações ou que 

tenham sentido ambíguo (ex: borda de colher, anteparo do cadeirão, etc.) Em alguns 

casos, o objeto envolvido na ação passou a fazer parte do nome do comportamento 

(como, por exemplo, “encher talher”, “descascar com as unhas”, etc.). Isso só foi 

feito quando não se conseguiu um verbo que descrevesse isoladamente a ação a 

que se queria referir. Quanto à lista de verbos e termos da oração exigidos em 

relação a cada um, ela foi elaborada e alguns exemplos são apresentados a seguir: 
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Termos da oração que devem ser especificados 
Verbo 

Sujeito Objeto Direto Objeto Indireto Adjuntos Adverbiais 

Lacrimejar Sim Não Não Não 

Misturar 
 

Sim 
 

Mãe 

Sim 
 

Arroz e feijão 

Não 
 
- 

Recipiente onde estão 
os elementos 
misturados no prato da 
criança 

Prender 
Sim 

 
Criança 

Sim 
 

Copo 

Não 
 
- 

Parte do corpo usada 
para prender entre os 
dedos da mãe direita 

Bater 
Sim 

 
Criança 

Não 
 
- 

Sim 
 

Na barriga 

Parte do corpo usada 
para bater com a 
porção ventral da mãe 
estendida 

 

Ao se preparar a lista dos verbos a definir, foram incluídos, além dos 

verbos mencionados nos protocolos, também os seus antônimos, quando se 

acreditava haver uma certa probabilidade de eles ocorrerem na situação de refeição. 

Foi o caso, por exemplo, de “enrolar” (registrado) e “desenrolar” (possível). 

Nessa etapa do trabalho, todos os verbos foram definidos. Quando 

numa definição se mencionavam outros verbos, era feita uma indicação ”(v.d.)” 

significando “veja definição”. Alguns verbos (os compostos) eram definidos através 

da referência a dois ou mais outros verbos. As definições sofriam constantes 

alterações. Frequentemente, a tarefa de definição de um verbo implicava em 

alterações na definição e ou na denominação de outros verbos, ou mesmo no 

agrupamento de dois verbos ou no desmembramento de um determinado verbo em 

vários. 

Foram obtidos, assim, 97 verbos, que foram utilizados nas 

observações das famílias 3 e 4. Depois de completadas as observações com essas 

famílias, passou-se à definição dos novos verbos referentes a novas ações 

observadas nessas famílias e simultaneamente, em função da inadequação de 
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certas definições diante de novas situações observadas, se fez a reformulação de 

algumas das definições anteriores. 

Depois de prontas as definições, foram compostos diagramas que se 

indicavam as ligações entre verbos, ou seja, os verbos que eram definidos através 

da menção a outro verbo. Nesses diagramas, pode-se encontrar, por exemplo: 

1) deslocar � atritar � enxugar 

2) mover � estender � depositar 

No primeiro caso, “enxugar” foi definido como uma forma de “atritar” 

e “atritar” com uma forma de “deslocar”. No segundo caso, “depositar” foi definido 

como uma forma de “estender” e “estender” com uma forma de “mover”. Os 

diagramas foram importantes para verificar se não havia verbos que tivessem sido 

definidos em termos de outros verbos não definidos. 

As definições foram escritas, primeiramente, em forma corrente, sem 

subdivisões. Depois, achou-se melhor reescreve-las sob a forma de uma 

contingência de três termos, ou seja: “condição”, “resposta” e “produto”. Em 

“condição” se descrevem ações já ocorridas, que precedem a resposta em questão 

ou se descreve a situação atual dos objetos e ou partes do corpo envolvidas na 

resposta a ser definida. Em “resposta” se descrevem os movimentos ou 

deslocamentos de partes do corpo e o sentido desses movimentos ou 

deslocamentos, estando essas partes do corpo prendendo ou não objetos. Em 

“produto” se descreve o resultado da resposta. Esse resultado pode consistir na 

alteração do estado ou posição de objetos, na alteração do estado ou posição de 

partes do corpo, e na produção de sons e ruídos. Uma definição pode não ter os três 

aspectos especificados, mas constar somente de um ou dois deles. A “condição” 

pode faltar quando não houver uma situação observada que preceda regularmente a 
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resposta. A “resposta” pode não ser apresentada quando se tratar de movimentos 

não observados diretamente, como ocorrer com “assoprar” e “lacrimejar”, por 

exemplo. E o “produto” não será especificado quando a resposta não for 

regularmente seguida de uma alteração observável no ambiente ou quando essa 

alteração consistir em mudanças na posição e parte do corpo, já especificadas na 

“resposta”. 

Resumindo, então, o trabalho de análise dos dados teve duas 

etapas iniciais, que constaram da preparação de uma lista de todas as unidades 

comportamentais observadas e do agrupamento dessas diferentes unidades de 

acordo com o verbo comum a todos eles. Em seguida, passou-se a tentar a 

classificação dessas unidades sob várias categorias amplas. Essas tentativas não 

foram muito bem sucedidas, uma vez que surgiram problemas tato na definição 

dessas categorias amplas como na classificação dos comportamentos sob essas 

diferentes categorias. Esses agrupamentos permitiram, no entanto, que o 

pesquisador visualizasse as semelhanças entre certos grupos de comportamentos. 

Uma outra tentativa foi a de reduzir os comportamentos a registrar, englobando 

várias unidades numa só e abandonando outras unidades. Essa tentativa foi 

considerada prematura, pois estavam sendo agrupados comportamentos que 

poderiam estar sob controle de variáveis diferentes. Decidiu-se, então, abandonar 

tanto a classificação dos comportamentos em categorias amplas como a tentativa de 

redução do número de comportamentos. Os verbos foram copiados em fichas, em 

ordem alfabética e foram indicadas uma série de informações a respeito de cada um 

deles. Decidiu-se, depois, que essas informações não precisavam ser apresentadas 

com relação a cada verbo separadamente. A versão final do catálogo constou de 
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uma relação de verbos definidos, na forma de uma contingência de três termos, com 

a indicação dos complementos da oração exigidos para cada um deles. 

 

CATÁLOGO DE COMPORTAMENTOS MOTORES 

Como resultado do trabalho de observação do comportamento de 

pais e filhos na situação de refeição e da elaboração dos dados obtidos, produziu-se 

um catálogo de comportamentos motores. Este é apresentado nos Quadros 4, 5 e 6, 

em que  se indicam, respectivamente, a lista de verbos e termos da oração, os 

diagramas eu mostram as relações entre os verbos e as fichas com as definições 

dos verbos. 

Na “Lista de Verbos e Termos da Oração” que constitui o Quadro 4, 

são apresentados os 129 verbos em ordem alfabética e os termos da oração que 

devem ser especificados para cada verbo. Conforme foi explicado no item 

“Procedimento de análise dos dados” da seção “Método” do presente trabalho, 

quando um verbo é registrado, deve-se registrar  também outros termos da oração, 

tais como o sujeito, o objeto direto, adjuntos adverbiais, etc. Como esses termos 

variam de um verbo para outro, apresenta-se na lista os termos que devem estar 

ligados a cada um dos verbos, para os objetivos do presente estudo. Quando se lê a 

relação dos verbos do Quadro 4, verifica-se que alguns deles têm duas ou mais 

variações (como, por exemplo, “abotoar I” e “abotoar II”). Cada variação tem uma 

definição diferente e, inclusive, geralmente assume posições diferentes nos 

diagramas. 

Nessa “Lista de Verbos e Termos da Oração” (Quadro 4) é 

apresentado, na primeira coluna da esquerda, o código de registro correspondente a 

cada verbo. Esses códigos foram elaborados selecionando-se algumas consoantes 
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e vogais do verbo a ser codificado ou atribuindo-se letras ou símbolos ao verbo. Os 

códigos foram utilizados para facilitar o registro, durante a sessão de observação. 

No Quadro 4 é apresentado o número da ficha que contém a 

definição completa de cada verbo, na terceira coluna da esquerda para a direita. 

Explicações detalhadas sobre a consulta a essas fichas serão dadas mais adiante. 

Ainda no Quadro 4, é apresentada a posição de cada verbo nos 

diagramas que indicam as relações entre verbos, na quarta coluna da esquerda para 

a direita. Instruções sobre consulta a essa coluna serão apresentadas a seguir, na 

descrição do Quadro 5. 

O Quadro 5 apresenta os “Diagramas de Relações entre Verbos”, 

em número de três. Como foi descrito no item “Procedimentos de análise dos dados” 

da seção de “Método” deste trabalho, nesses diagramas se indica a ligação que 

existe entre os verbos, uma vez que eles são definidos quase sempre pela menção a 

outros verbos cuja definição também é apresentada no presente catálogo. 

No diagrama 1 é mostrada a relação dos verbos derivados de 

“mover”, dispostos em três colunas. Os verbos da coluna 1c são definidos pela 

menção aos verbos da coluna 1b, os da coluna 1b em termos dos verbos da coluna 

1ª e os da coluna 1ª, através da menção a “mover”. Em cada conjunto de verbos 

ligados a um único verbo, os mesmos são apresentados em ordem alfabética. A 

coluna 1ª inclui: verbos que exprimem tipos básicos de movimento, como, por 

exemplo, “estender” e “fletir”; o verbo “deslocar”; e alguns verbos que se referem a 

movimentos de partes do corpo, mas cuja definição não se enquadraria em nenhum 

dos tipos de movimento acima citados (como é o caso, por exemplo, de “abrir” e 

“fechar olhos”). Todos esses verbos têm em comum o fato de envolverem 

movimentos, ou seja, contrações e extensões de músculos. Na coluna 1b, 
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observam-se três conjuntos de verbos: o primeiro, contendo “apontar”, “depositar” e 

“receber”, refere-se a verbos que são definidos por uma forma de extensão (ver na 

ficha a definição de “estender”). O segundo conjunto inclui movimentos de cabeça e 

de tronco (“inclinar a cabeça para frente”, “para o lado” e “para trás”, por exemplo) 

que se definem pelo verbo “flexionar” (ver na ficha a definição de “flexionar”). E o 

terceiro conjunto se refere a movimentos de cabeça e de tronco (“voltar o tronco 

para frente”, e “para o lado”, por exemplo) que se definem por movimentos axiais 

(ver definição de “mover axialmente”). A coluna 1c tem apenas um elemento: “sinal 

de não com a cabeça”, que se define como uma forma de “voltar a cabeça para o 

lado”, e este verbo, como já foi dito, representa uma forma de movimento axial. 

O verbo “deslocar”, que é uma forma de “mover”, e seus derivados, 

foram colocados no diagrama 2, devido ao grande número desses derivados. Esse 

diagrama deve ser consultado exatamente da mesma forma que o diagrama 1. Na 

coluna 2a encontram-se verbos que representam formas de locomoção (“andar” e 

“correr”, por exemplo); verbos que resultam em posturas e posições (“ficar em pé”; 

“sentar”; e outros); verbos que envolvem contato com objetos ou com partes do 

corpo (“deslizar”); verbos envolvem o contato com objetos ou com partes do corpo 

(“apertar” e “desapertar”; “bater”; “prender” e “soltar”, por exemplo); e verbos que não 

envolvem contato (“abaixar” e “erguer o braço”, por exemplo). Todo esse extenso 

conjunto de verbos tem em comum o fato de serem definidos por deslocamentos, ou 

seja, por movimentos de estruturas que resultam em alterações na posição das 

mesmas em relação ao ambiente. Na coluna 2b, observam-se quatro conjuntos de 

verbos e vários outros verbos isolados. O primeiro conjunto inclui verbos que 

resultam em contato com objetos ou contato com objetos ou pessoas (“abotoar” e 

“desabotoar I”; “encher talher”; e “enxugar”, por exemplo). Todos esses verbos são 
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definidos pelo atrito de um objeto contra outro ou de um objeto contra uma estrutura. 

O segundo conjunto incluir os verbos “cuspir”; “introduzir III” e outros, que são 

definidos pelo deslizamento de uma estrutura contra outra estrutura ou contra um 

objeto. O terceiro conjunto é composto pelos verbos “abrir” e “fechar torneira”; 

“rosquear” e “desrosquear”; e “enrolar I”. Esses verbos caracterizam-se pela 

produção de giros, ou seja, de rotações dos objetos em torno de seus respectivos 

eixos. O quarto conjunto envolve os verbos “abaixar”, “erguer” e “transportar 

horizontalmente objeto”; “encostar” e “desencostar II”; “mostrar II” e outros. Todos 

esses verbos desse conjunto têm em comum o fato de serem definidos pelo 

transporte de um objeto de um ponto para outro, sem atrito com outros objetos. 

Entre os verbos que não formam conjuntos na coluna 2b, incluem-se, entre outros: 

“abotoar” e “desabotoar II”, definidos, respectivamente, como um modo de 

“despejar”; e “tomar objeto”, como uma forma de “prender”. A coluna 2c tem apenas 

o verbo “espetar”, caracterizado como uma forma de “introduzir II”. 

O diagrama 3 contém os verbos compostos, ou seja, aqueles que 

contêm dois ou mais verbos na definição da “resposta”. Nesse diagrama são 

indicados, para cada verbo composto, os verbos que foram incluídos em sua 

definição. Existe apenas um verbo que é definido por um verbo composto: é o caso 

“falar com a boca cheia”, que é definido pelo composto “falar”. Na coluna 3a figuram 

os verbos compostos e na coluna 3b, os verbos incluídos em sua definição. Os 

verbos mencionados com maior freqüência na coluna 3b foram: “transportar” (8 

vezes), “fletir” (7); “estender” (6); “prender” (6); “soltar” (6) e “deslocar” (4 vezes). 

Na relação dos verbos definidos, há dez verbos que não figuram em 

nenhum dos diagramas: são aqueles que foram definidos apenas pelo produto, sem 

nenhuma especificação da resposta. Esses verbos são os seguintes: “arrotar”, 
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“assoar”, “assoprar”, “chupar II”, “espirrar”, “expirar”, “inspirar”, “lacrimejar”, 

“ruborizar-se” e “tossir”. 

Para saber a posição de um verbo no diagrama, consulta-se a 

quarta coluna da esquerda para a direita do Quadro 4 (“Lista de verbos e termos da 

oração). Nessa coluna encontra-se a indicação “mover”, “deslocar” ou “verbo 

composto”, conforme o verbo esteja ligado, respectivamente, a “mover” ou a 

“deslocar” ou se trata de um verbo composto. Ao lado do verbo está a indicação do 

número do diagrama (1, 2 ou 3) e, no caso dos diagramas 1 e 2, a letra referente à 

coluna do diagrama em que o verbo está localizado. 

Nos diagramas, como já foi dito, as variações de um verbo podem 

assumir diferentes posições. Podem figurar na mesma coluna do mesmo diagrama, 

mas ligadas a verbos diferentes, como, por exemplo, ocorre com “abotoar I e II”: 

ambos figuram na coluna 2b do diagrama 2, mas “abotoar I” está associado a 

“atritar” e “abotoar II” a “encaixar”. As variações de um verbo podem estar em 

diferentes colunas de um mesmo diagrama, como ocorre com “mostrar I e II”: 

“mostrar I” está na coluna 2a, associado a “deslocar”, e “mostrar II” na coluna 2b, 

associado a “transportar”. E podem, ainda, figurar em diagramas diferentes, como é 

o caso de “dar I e II”: “dar I” está na coluna 2b do diagrama 2 e “dar II” está no 

diagrama 3. 

As fichas contendo as definições são apresentadas no Quadro 6: 

“Fichas de Definição dos Verbos”, formando dois conjuntos: o primeiro, abrangendo 

as fichas de número 1 a 67, contém definições de um único verbo (como “girar”, por 

exemplo) ou definições de um verbo que tem variações (como, por exemplo, 

“mostrar i e II). Esses verbos são apresentados em ordem alfabética. O segundo 

conjunto, abrangendo as fichas de número 68 a 95, contém pares de verbos com 
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significados opostos, sem variações (como, por exemplo, “prender” e “soltar”) ou 

com variações (como, por exemplo, “introduzir” e “tirar de dentro” I, II, III, IV). Esses 

pares de verbos estão apresentados em ordem alfabética de acordo com o seguinte 

critério: na ficha, figura em primeiro lugar o verbo que comece com a letra mais 

inicial do alfabeto e a seqüência das fichas é organizada de acordo com o primeiro 

verbo da ficha. Na definição de cada verbo, são sublinhadas as partes em que essas 

definições diferem entre si. 

Todas as definições, tanto de verbos simples como de pares de 

verbos, são apresentadas na forma de uma contingência de três termos, de acordo 

com o que foi relatado no item “Procedimento de análise dos dados” da seção de 

“Método” do presente trabalho. Assim, por exemplo, o verbo “enxugar” (ficha 84) tem 

a seguinte definição: 

condição: considerando-se um objeto ou estrutura com água ou 

outro líquido sobre a superfície, 

resposta: atritar um pano ou papel absorvente contra o objeto ou 

estrutura, geralmente em movimentos circulares ou de vaivém, 

produto: produzindo objeto ou estrutura enxutos, ou seja, sem água 

ou outro líquido  visível sobre a superfície. 

Dentro do termo “resposta”, a definição é dada pela referência a 

outros verbos cuja definição pode ser encontrada nas fichas do Quadro 6. Assim, por  

exemplo, no termo “resposta” do verbo “enxugar” faz-se referência ao verbo “atritar”. 

Consultando-se o Quadro 4 (“Lista de Verbos e Termos da Oração”), , verifica-se 

que “atritar” é um elemento do diagrama 2 (coluna 2a), estando sua definição na 

ficha 12. Assim, sempre que se ler uma definição, pode-se procurar as definições 

dos verbos mencionados nessa definição nas fichas correspondentes. 



 61 

O único verbo que não tem seus componentes definidos em ficha à 

parte é o verbo “mover”, uma vez que é o verbo do qual derivam todos os outros. 

Na redação das definições, foram utilizados alguns termos 

auxiliares, apresentados no Anexo II. 

Além do uso desses termos auxiliares, procurou-se delimitar também 

o sentido exato das palavras referentes a partes do corpo e a alguns objetos ou 

partes de objetos. Para essas delimitações, consultou-se sempre que necessário o 

Novo Dicionário Aurélio (cf. referências). Considerou-se que o corpo se divide em: 

cabeça, pescoço, tronco, membro superior e membro inferior. A cabeça compreende 

o couro cabeludo e a face. O membro superior compreende o braço, ao antebraço e 

a mão, delimitados, respectivamente, pelos seguintes pontos de articulação: ombro, 

cotovelo e pulso. Os dedos são designados pela denominação usual (polegar, 

indicador, médio, anular e mínimo). O membro inferior compreende a coxa, a perna 

e o pé, delimitados, respectivamente, pelo ponto de articulação da coxa com o 

tronco, pelo joelho e pelo tornozelo. Diferentes regiões do tronco recebem diferentes 

denominações: peito (parte superior da face ventral), barriga (parte inferior da face 

ventral), costas (face dorsal), nádegas (no limite inferior da face dorsal com o 

membro inferior), cintura (linha média que divide o tronco em parte superior e 

inferior) e quadril (face lateral abaixo da cintura). 

Com relação a objetos, verificou-se a necessidade de atribuir nomes 

a partes dos talheres, mesa, cadeira e “cadeirão”. Para os talheres, as 

denominações adotadas foram: dentes, lâmina e concha para, respectivamente, o 

garfo, a faca e a colher, e cabo para todos eles. As extremidades, no sentido do 

comprimido, foram chamadas de ponta (ponta do cabo, ponta dos dentes, ponta da 
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lâmina e ponta da concha). Para as partes laterais, no sentido da largura, utilizou-se 

termo borda. A borda cortante da lâmina da faca foi chamada de gume. 

A superfície horizontal da mesa foi designada como tampo, 

distinguindo-se nela face superior e inferior. Os cantos da mesa foram identificados 

com letras ou números. 

A superfície horizontal das cadeiras foi denominada de assento, 

também com face superior e inferior. A superfície vertical foi denominada encosto, 

distinguindo-se face externa e face interna, esta última correspondendo à parte em 

que a pessoa se encosta, quando sentada. Os cantos das cadeiras foram 

identificados referindo-se à parte correspondente da mesma, como, por exemplo, 

canto superior direito do encosto. Os lados direito e esquerdo eram correspondentes 

ao lado direito e esquerdo de quem se senta na cadeira. 

Além dessas partes da cadeira, o “cadeirão” da criança tem um 

tampo horizontal que fica à parte da criança sentada, que foi chamado de anteparo. 

Tem, também, uma base para os pés. 

Para utilizar o presente catálogo, então, deve-se, em primeiro lugar, 

procurar o verbo desejado na relação de verbos em ordem alfabética do Quadro 4. 

Considere-se, por exemplo, o verbo “abaixar objeto”. Consultando-se o Quadro 4, 

verifica-se que se trata do verbo colocado em 2º lugar na lista, tendo como 

código”bxj”. 

Na mesma linha do Quaro, encontram-se informações sobre os 

termos da oração a serem especificados, quando esse verbo for registrado. No 

exemplo de “abaixar objeto”, verifica-se que é necessário especificar o sujeito, o 

objeto direto e um adjunto adverbial que indique “até onde o objeto é abaixado”. 
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Encontra-se, também, no Quadro 4, a posição do verbo nos 

diagramas. Ainda no mesmo exemplo, constata-se que “abaixar objeto” se encontra 

na coluna 2b do Diagrama 2, que contém os derivados de “deslocar”. Consultado a 

coluna 2b, verifica-se que “abaixar objeto” é uma forma de “transportar”. 

Tem-se, ainda, no Quadro 4, o número da ficha que contém a 

definição de “abaixar objeto”. Trata-se, no caso, da ficha de número 69 que está 

transcrita dentro do Quadro 6 – “Fichas de Definições dos Verbos”. 

Finalmente caberia dizer que voltou-se a tentar a classificação dos 

comportamentos sob categorias amplas. Diferentes classificações poderiam ser 

elaboradas, com base em diferentes critérios. Foram feitas duas tentativas, que são 

relatadas nos Anexos III e IV. 
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Quadro 4 - Lista de Verbos e Termos da Oração 
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Termos da oração que devem ser especificados (*) Código 

do 
Verbo 

Verbos 

Nº. da 
ficha com 

a 
definição 

Posição nos 
diagramas Sujeito Objeto 

Direto (**) 
Objeto 
Indireto 

Adjuntos 
adverbiais 
indicando: 

bxb abaixar o 
braço 68 deslocar-2a x (o braço) - até onde o braço é 

abaixado 

bxj abaixar objeto 69 deslocar-2b x x - até onde o objeto 
é abaixado 

abt abotoar I 70 deslocar-2b x x - - 
abt abotoar II 70 deslocar-2b x x - - 
bç Abraçar 1 v. composto-3 x x - - 
ab abrir a boca 71 mover-1a x (a boca) - - 
ao abrir os olhos 72 mover-1a x (os olhos) - - 

at abrir torneira 73 deslocar-2b x (a 
torneira) - - 

hx agachar 2 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

gr agregar 3 deslocar-2b x x - - 

jl ajoelhar 4 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

amr amarrar 74 deslocar-2a x x - - 
ams amassar 5 deslocar-2b x x - - 

� andar 6 deslocar-2a - - - 

superfície sobre a 
qual ocorre e 

sentido do 
deslocamento 

ap apertar 75 deslocar-2a x x - 
estrutura a ou 
objeto a usado 
para apertar 

apn apontar 7 mover-1b x x - - 
ar arrotar 8 - - x - - 
so assoar 9 - x nariz - - 
spr assoprar 10 - x x - - 
atr atirar 11 v. composto-3 x x - trajetória do objeto 

tt atritar 12 deslocar-2a x objeto que 
atrita - 

objeto atritado e 
sentido do 

deslocamento 
blp balançar perna 13 v. composto x (perna) - - 

bt bater 14 deslocar-2a x x x 
estrutura a ou 
objeto a usado 
para apertar 

bb beber 15 v. composto-3 x - - - 
bj beijar 16 v. composto-3 x - - - 

chp chupar I 17 v. composto-3 x - - - 
chp chupar II 17 - x - - - 
cht chutar 18 v. composto-3 x - - - 
cm comer 19 v. composto-3 x - - - 

cr correr 20 deslocar-2a x - - 

superfície sobre a 
qual ocorre e 

sentido do 
deslocamento 

ctf 
ctj 
ctcl 

cortar com 
talher 21 deslocar-2b x x - (com talher) 

cts cortar com 
tesoura 22 deslocar-2a x x - (com tesoura) 

cp cuspir 23 deslocar-2b x - - superfície cuspida 
ct cutucar I 24 deslocar-2a x x - estrutura a ou 

���
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objeto a usado 
para cutucar 

ct cutucar II 24 deslocar-2b x x - 
estrutura a ou 
objeto a usado 
para cutucar 

da dar I 76 deslocar-2b x x - - 
da dar II 76 v composto 3 x x - - 

dt deitar 25 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

dp depositar 26 mover-1b x x - 

superfície ou 
estrutura sobre a 
qual o objeto é 

depositado 
dbt desabotoar I 70 deslocar-2b x x - - 
dbt desabotoar II 70 deslocar-2b x x - - 
dmr desamarrar 74 deslocar-2a x x - - 

dap desapertar 75 deslocar-2a x x - 
estrutura a ou 
objeto a usado 
para apertar 

dcf descascar 
com faca 27 deslocar-2b x x - (com faca) 

dcu descascar 
com as unhas 28 v. composto-3 x x - (com as unhas) 

� descer 77 deslocar-2a  x - superfície sobre a 
qual ocorre 

ddb desdobrar 78 deslocar-2a x - - - 
dbr desembrulhar 79 v. composto-3 x x - - 
dcx desencaixar 80 deslocar-2a x x - - 

dec desencostar I 81 deslocar-2a x x - estrutura b ou 
objeto b 

dec desencostar II 81 deslocar-2b x x - estrutura b ou 
objeto b 

den desenrolar I 82 deslocar-2b x x - objeto a do qual b 
é desenrolado 

den desenrolar II 82 deslocar-2b x x - objeto a do qual b 
é desenrolado 

dz deslizar 29 deslocar-2a x x - 

estrutura b ou 
objeto em contato 

com o qual a 
desliza 

dl deslocar 30 diagrama 2 x x - sentido do 
deslocamento 

dj despejar 31 deslocar-2b x x - 

recipiente ou 
superfície em que 

o líquido é 
despejado 

drq desrosquear 83 deslocar-2b x x - - 
db dobrar 78 deslocar-2a x x - - 
br embrulhar 79 v. composto-3 x x - - 
cx encaixar 80 deslocar-2a x x - - 
etl encher talher 32 deslocar-2b x (talher) - - 

ec encostar I 81 deslocar-2a x x - estrutura b ou 
objeto b 

ec encostar II 81 deslocar-2b x x - estrutura b ou 
objeto b 

gtn engatinhar 33 deslocar-2a x - - 
superfície sobre a 
qual ocorre sentido 
do deslocamento 

gl engolir 34 mover-1a x x - - 
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em enrolar I 82 deslocar-2b x x - 
objeto a em torno 

do qual b é 
enrolado 

em enrolar II 82 deslocar-2b x x - 
objeto a em torno 

do qual b é 
enrolado 

to entrefechar os 
olhos 35 mover-1a x (os olhos) - - 

xg Enxugar 84 deslocar-2b x x - - 

egb erguer o braço 68 deslocar-2a x (o braço) - até onde o braço é 
erguido 

egj erguer o 
objeto 69 deslocar-2b x x - até onde o objeto 

é erguido 

esp espetar 85 deslocar-2c x x - recipiente de onde 
é tirado o alimento 

pi espirrar 36 - x - - - 

est estender 86 mover-1a x x - sentido do 
movimento 

etr esticar o 
tronco 87 mover-1b x (o tronco) - - 

ex expirar 88 - x - - - 
fa falar 37 v. composto-3 x - - - 

fach falar com a 
boca cheia 38 v. composto-3 x - - (com a boca cheia) 

fb fechar a boca 71 mover-1a x (a boca) - - 

fo fechar os 
olhos 72 mover-1ª x (os olhos) - - 

ft fechar torneira 73 deslocar-2b x (torneira) - - 

pe ficar em pé 39 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

fl fletir 86 mover-1a x x - sentido do 
movimento 

fx flexionar 40 mover-1a x x - sentido do 
movimento 

fcm gesto “fingir 
comer” I 41 v. composto-3 x - - - 

fcm gesto “fingir 
comer” II 41 v. composto-3 x - - - 

qq gesto “quem- 
quem” 42 v. composto-3 x - - - 

gi girar 43 deslocar-1a x x - sentido do 
deslocamento 

icf 
inclinar a 
cabeça para 
frente 

89 mover-1b x (a cabeça) - (para frente) 

icl 
inclinar a 
cabeça 
lateralmente 

89 mover-1b x (a cabeça) - (lateralmente) 

ict 
inclinar a 
cabeça para 
trás 

89 mover-1b x (a cabeça) - (para trás) 

itf 
inclinar o 
tronco para 
frente 

87 mover-1b x (o tronco) - (para frente) 

itl 
inclinar o 
tronco 
lateralmente 

87 mover-1b x (o tronco) - (lateralmente) 

itt inclinar o 
tronco para 87 mover-1b x (o tronco) - (para trás) 
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trás 
in inspirar 88 - x - - - 

itr introduzir I 90 deslocar-1a x x - 
estrutura b ou 

objeto b em que a 
é introduzido 

itr introduzir II 90 deslocar-1b x x - 
estrutura b ou 

objeto b em que a 
é introduzido 

itr introduzir III 90 deslocar-1b x x - 
estrutura b ou 

objeto b em que a 
é introduzido 

itr introduzir IV 90 deslocar-1b x x - 
estrutura b ou 

objeto b em que a 
é introduzido 

lc lacrimejar 44 - x x - - 
lb lamber 45 deslocar-1b x x - - 
lv lavar 46 v. composto-3 x x - - 

lvc levantar a 
cabeça 89 mover-1b x (a cabeça) - - 

mm mamar 47 v. composto-3 x x - - 
mg mastigar 48 v. composto-3 x x - - 
mt misturar 49  x x - - 
ml molhar I 84 deslocar-1b x x - - 
ml molhar II 84 deslocar-1b x x - - 

mrd morder 50 deslocar-2a x x - - 
ms mostrar I 51 deslocar-2a x x x - 
ms mostrar II 51 deslocar-1b x x x - 

mv mover 52 diagrama x x - sentido do 
movimento 

mva mover 
axialmente 53 mover-1a x x - (axialmente) 

ol olhar 54 mover-1a x x - - 

pd pendurar-se 55 deslocar-2a x - - objeto em que a 
pessoa se pendura 

pr prender 91 deslocar-2a x x - 

estrutura a ou 
estrutura e objeto 

a usados para 
prender e 

superfície sobre a 
qual b é preso 

rg rasgar 56 deslocar-2b x x - - 
rc receber 76 mover-1b x x - - 
rq rosquear 83 deslocar-2b x x - - 
rb ruborizar-se 57 - x - - - 
sc sacudir 58 deslocar-2a x x - - 

sp salpicar 59 v. composto-3 x x - 
superfície sobre a 

qual ocorre o 
salpicar 

st sentar 60 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

sv servir alimento 
I 61 deslocar-2b x x - - 

sv servir alimento 
II 61 v. composto-3 x x - - 

ng sinal 
“negativo” 94 v. composto-3 x - - - 

nc sinal “não” 
com a cabeça 92 mover-1c x - - (com a cabeça) 

nd sinal “não” 92 deslocar-2a x - - (com o indicador) 
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com o 
indicador 

pos sinal “positivo” 94 v. composto-3 x - - - 

sic sinal “sim” 
com a cabeça 93 v. composto-3 x - - (com a cabeça) 

sl soltar 91 deslocar-2a x x - superfície sobre a 
qual b é solto 

sr sorrir 62 mover-1a x - - - 

� subir 77 deslocar-2a x - - superfície sobre a 
qual ocorre 

td tirar de dentro 
I 90 deslocar-2a x x - 

estrutura b ou 
objeto b de onde a 

é retirado 

td tirar de dentro 
II 90 deslocar-2b x x - 

estrutura b ou 
objeto b de onde a 

é retirado 

td tirar de dentro 
III 90 deslocar-2b x x - 

estrutura b ou 
objeto b de onde a 

é retirado 

td tirar de dentro 
IV 90 deslocar-2b x x - 

estrutura b ou 
objeto b de onde a 

é retirado 
tg tirar do garfo I 85 deslocar-2b x x - (do garfo) 
tg tirar do garfo II 85 v. composto-3 x x - (do garfo) 
tr tirar roupa 95 v. composto-3 x x - - 
tm tomar objeto 63 v. composto-3 x x x - 
ts tossir 64 - - - - - 

tp transportar 65 deslocar-2a x x - até onde o objeto 
é transportado 

tph 
transportar 
horizontalment
e objeto 

69 deslocar-2b x x - até onde o objeto 
é transportado 

vê vestir 95 v. composto-3 x x - - 

vcf 
voltar a 
cabeça para a 
frente 

66 mover-1b x (a cabeça) - (para frente) 

vcl 
voltar a 
cabeça para o 
lado 

66 mover-1b x (a cabeça) - (para o lado) 

vtf voltar o tronco 
para a frente 67 mover-1b x (o tronco) - (para frente) 

vtl voltar o tronco 
para o lado 67 mover-1b x (o tronco) - (para o lado) 

 
(*) x = sim  - = não 

(**) ao especificar um objeto direto, seja o mesmo constituído por 

uma estrutura ou por um objeto, indicar a posse dessa estrutura ou objeto. Ex: braço 

da mãe, prato da criança, etc. 
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Quadro 5 - Diagramas de Relações entre Verbos 



 71 

 



 72 

 



 73 

 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Fichas de Definição dos Verbos (ver no 
item “Procedimento de análise dos dados” da seção 
“Método” do presente trabalho a especificação das 
condições em que um ou mais termos da 
contingência deixam de ser apresentados) 
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1 - ABRAÇAR 

 

Condição Estando os membros superiores próximos ao corpo de uma 
outra pessoa, 

  Resposta Fletir esses membros em torno de uma ou mais estruturas do 
corpo dessa pessoa e encostar (I) nessa(s) estrutura(s) a 
porção ventral do tronco e dos membros superiores, 

  Produto - 

 

 

2 - AGACHAR 

 

Condição Estando a pessoa em pé, sentada sobre a superfície de apoio 
ou ajoelhada, 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “agachada”, em que uma ou ambas as 
pernas ficam bastante fletidas na articulação da coxa com a 
perna e em que a porção distal da planta dos pés fica em 
contato com a superfície de apoio. 
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3 - AGREGAR 

 

Condição Estando um talher preso entre os dedos, numa posição em que 
sua borda lateral toque o prato, 

  Resposta Atritar o talher em contato com o alimento contra o prato, no 
sentido borda-centro do prato, 

  Produto Produzindo maior aproximação entre os bocados de alimento 
em relação à situação imediatamente anterior. 

 

 

4 - AJOELHAR 

 

Condição Estando a pessoa em pé, sentada sobre a superfície de apoio 
ou agachada. 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “ajoelhada”, em que um ou ambos os 
joelhos estão em contato com uma superfície horizontal e em 
que a coxa está em posição perpendicular ou inclinada em 
relação a essa superfície horizontal. 
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5 - AMASSAR 

 

Condição Estando um garfo preso entre os dedos numa posição em que 
sua face convexa esteja sobre o alimento, 

  Resposta Atritar o garfo contra o alimento, 

  Produto Produzindo um alimento mais pastoso ou fracionado do que 
antes de ser amassado. 

 

 

6 - ANDAR 

 

Condição Estando o corpo situado em certo lugar do espaço, na posição 
“em pé”, 

  Resposta Deslocar alternadamente os membros inferiores, encostando 
as extremidades distais desses membros em diferentes pontos 
da superfície de apoio, 

  Produto Produzindo a mudança de posição do corpo para diferente 
lugar do espaço. 

 

Obs: Difere do “correr” porque, no “andar”, um pé é colocado sobre a 
superfície de apoio antes que o outro seja elevado. 
 
(adaptado de Mc Grew, 1974 e Vieira, 1975) 
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7 - APONTAR 

 

Condição - 

  Resposta Estender o dedo indicador ou o polegar em direção a uma 
pessoa ou objeto. 

 - Produto - 

 

 

8 - ARROTAR 

 

Condição - 

  Resposta - 

  Produto Expulsão ruidosa de gases do estômago pela boca. 

 

 (adaptação do Novo Dicionário Aurélio) 
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9 - ASSOAR 

 

Condição - 

  Resposta - 

 - Produto Expulsão rápida de ar e geralmente de muco através do nariz, 
frequentemente acompanhada de ruído produzido pela 
passagem do ar pelas narinas e pela vibração das narinas. 

 

 

10 - ASSOPRAR 

 

Condição Estando os lábios projetados para a frente e os cantos da boca 
deslocados para o centro, 

  Resposta - 

  Produto Expulsão do ar pela boca. 

 

 (adaptado de Vieira, 1975) 
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11 - ATIRAR 

 

Condição Estando um objeto preso entre os dedos, 

  Resposta Estender o antebraço abruptamente e soltar o objeto, antes 
que este objeto encoste-se a uma superfície, 

 - Produto Produzindo o lançamento do objeto para longe do corpo. 

 

 

12 - ATRITAR 

 

Condição estando as superfícies de dois objetos em contato uma com a 
outra, e 
estando um ou ambos os objetos presos entre partes do 
membro superior ou inferior, 

ou 
estando as superfícies de um objeto e de uma estrutura em 
contato uma com a outra, e 
estando o objeto preso entre partes do membro superior ou 
inferior, 

  Resposta Deslocar a(s) estrutura(s) que prende(m) o(s) objeto(s), 
mantendo o contato entre o objeto ou entre o objeto e a 
estrutura durante o deslocamento, 

  Produto Produzindo fricção entre os dois objetos ou entre o objeto e a 
estrutura. 
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13 - BALANÇAR PERNA 

 

Condição Estando a pessoa sentada, em pé ou pendurada, 

  Resposta Fletir a perna e estende-la rapidamente, sem produzir contato 
com objeto ou pessoa, 

 - Produto - 

 

 

14 - BATER 

 

Condição Considerando-se a estrutura A, que pode ou não prender um 
objeto A, 

  Resposta Deslocar essa estrutura de modo súbito e contínuo até 
encostar-se a um objeto ou estrutura B, 

  Produto Produzindo ruído. 
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15 - BEBER 

 

Condição Estando o lábio encostado na borda de um copo ou recipiente 
análogo contendo bebida, 

  Resposta Despejar a bebida na boca e engoli-la 

 - Produto - 

 

 

16 - BEIJAR 

 

Condição Estando os lábios deslocados para a região mediana da 
abertura bucal, assumindo uma forma arredondada e franzida, 
projetados para frente juntos, 

  Resposta Encostar (I) ou não os lábios numa superfície e inspirar o ar 
pela boca, estalando os lábios. 

  Produto - 

 

 (adaptado de Vieira, 1975) 
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17 - CHUPAR I e II 

CHUPAR I 

Condição Estando um objeto ou estrutura dentro da boca, 

  Resposta Apertar e desapertar alternada e sucessivamente o objeto ou 
estrutura, impelindo-o no sentido boca-faringe no momento em 
que é apertado e no sentido inverso no momento em que é 
desapertado. 

 - Produto (Se o objeto for o bico da mamadeira cheia de líquido, o 
resultado é que o líquido é liberado dentro da boca, sendo 
provavelmente engolido.) 

 

CHUPAR II 

Condição Considerando-se um objeto parcialmente dentro da cavidade 
bucal (ex: macarrão) ou um objeto na boca e outro a ele ligado 
(ex: canudinho e líquido.) 

  Resposta - 

 - Produto Introdução do objeto (ex: macarrão) ou do objeto ligado a outro 
(ex: líquido) para dentro da cavidade bucal. 

 

 

18 - CHUTAR 

 

Condição Estando a pessoa em pé, sentada ou pendurada, 

  Resposta Fletir a perna e estendê-la rapidamente, 

  Produto Produzindo contato da extremidade distal dos dedos com 
objeto ou pessoa. 
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19 - COMER 

 

Condição Estando um bocado de alimento dentro da boca, 

  Resposta Mastigar e engolir esse bocado 

  Produto - 

 

 

20 - CORRER 

 

Condição Estando o corpo situado em certo lugar do espaço, na posição 
“em pé”, 

  Resposta Deslocar alternadamente os membros inferiores, encostando 
as extremidades distais desses membros em diferentes pontos 
da superfície de apoio, 

  Produto Produzindo a mudança de posição do corpo para diferente 
lugar do espaço. 

 

Obs: Distingui-se do “andar” porque, no “correr”, ambos os pés ficam fora 
do solo momentaneamente, durante cada passo. 
 
(adaptado de Mc Grew, 1974 e Vieira, 1975) 
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21 - CORTAR COM TALHER 

 

Condição Estando a borda de um talher em contato com um objeto, 

  Resposta Atritar essa borda no objeto, 

  Produto Dividindo o objeto em duas partes. 

 

 

22 - CORTAR COM TESOURA 

 

Condição Estando o objeto a ser cortado entre as lâminas de uma 
tesoura, e 
Estando os dedos polegar e indicador, introduzidos nos 
orifícios da tesoura, 

  Resposta Deslocar os dedos que prendem a tesoura, 

  Produto Produzindo a aproximação das duas lâminas, até que elas se 
atritem, dividindo o objeto em duas partes distintas. 
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23 - CUSPIR 

 

Condição Estando a boca fechada, 

  Resposta Deslizar a língua contra os lábios, colocando-a para fora e logo 
em seguida para dentro da boca, 

  Produto Resultando expulsão de saliva ou alimento simultaneamente 
ao aparecimento da língua fora da boca e um som surdo ao 
mesmo tempo em que a língua é recolhida para dentro da 
boca. 

 

 

24 - CUTUCAR I e II 

 

Condição  
 
 
Considerando-se 
 
 
 

e 
estando A encostado em B através de uma de suas 
extremidades, 

  Resposta I  - deslocar a estrutura A, ou 
II - transportar o objeto A, 
Exercendo pressão no sentido superfície-interior do objeto ou 
estrutura B, 

  Produto Produzindo deformação em B. 

 

- uma estrutura do membro superior 
(por exemplo: dedo estendido ou 
cotovelo) ou um objeto alongado A 

e 
- uma estrutura ou objeto B 
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25 - DEITAR 

 

Condição Estando a pessoa em pé, ajoelhada, pendurada ou sentada, 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a “posição deitada”, em que o eixo longitudinal de 
tronco fica paralelo à superfície horizontal, na qual o mesmo 
está apoiado. 

 

(adaptado de Vieira, 1975) 

 

26 - DEPOSITAR 

 

Condição Tendo aproximado de uma superfície ou estrutura um objeto 
preso entre os dedos, 

  Resposta Estender o braço e antebraço no sentido dessa superfície ou 
estrutura até que a face inferior do objeto esteja em contato 
com a superfície ou estrutura, 

  Produto Ficando o objeto sobre essa superfície ou estrutura. 
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27 - DESCASCAR COM FACA 

 

Condição Estando um alimento com casca preso entre os dedos de uma 
das mãos ou preso com um talher sobre uma superfície de 
apoio, e 
Estando uma faca presa pelo cabo entre os dedos da outra 
mão, 

  Resposta Atritar o gume da faca contra o ponto de junção entre a face 
interna da casca e a face externa da polpa do alimento, 

  Produto Resultando que aquele pedaço de casca se separa do 
alimento. 

 

Em seguida, muda-se a posição do alimento, expondo ao gume 
da faca um novo pedaço com casca. 

 

 

28 - DESCASCAR COM AS UNHAS 

 

Condição Estando um alimento com casca preso entre os dedos de uma 
das mãos, 

  Resposta Introduzir (II) na casca as extremidades das unhas de alguns 
dos dedos da outra mão, prende-la e transporta-la para longe 
do alimento, 

  Produto Resultando que aquele pedaço de casca se separa do 
alimento. 

 

Em seguida, muda-se a posição do alimento, expondo um novo 
pedaço com casca. 
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29 - DESLIZAR 

 

Condição Estando em contato uma estrutura A e uma estrutura B da 
mesma pessoa ou de pessoas diferentes, 

ou 
estando em contato uma estrutura A e um objeto B, 

  Resposta Deslocar a estrutura A, mantendo o contato entre A e B 
durante o deslocamento. 

  Produto - 

 

Obs: A estrutura A pode consistir de: parte do membro superior (mão, por 
exemplo), parte do membro inferior (pé, por exemplo), parte da 
cabeça (face, por exemplo) ou parte do tronco (costas contra 
encosto da cadeira, por exemplo). 

 

 

30 - DESLOCAR 

 

Condição Estando uma estrutura corporal numa certa posição em 
relação ao ambiente, 

  Resposta Mover essa estrutura ou uma estrutura mais proximal que 
essa, 

  Produto Alterando a posição da estrutura em relação ao ambiente. 

 

O verbo “deslocar” será empregado quando ocorrer uma das 
seguintes circunstâncias: 

 
-  quando não interessar, para os objetos do estudo, a indicação 

da (s) estrutura (s) onde ocorrer movimento; 
- quando não interessar, para os objetivos do estudo, a 

descrição detalhada do tipo de movimento ocorrido numa 
determinada estrutura. 
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31 - DESPEJAR 

 

Condição Estando preso entre os dedos um recipiente contendo líquido, 

  Resposta Deslocar a mão e outras estruturas do membro superior, 

  Produto Alterando a posição do recipiente de modo que sua face 
inicialmente superior fique parcial ou totalmente voltada para 
baixo, ocorrendo a queda do seu conteúdo. 

 

 

32 - ENCHER TALHER 

 

Condição Estando o cabo de um garfo ou colher preso entre os dedos de 
uma das mãos, 

  Resposta Atritar a borda do garfo ou da colher contra o alimento, primeiro 
em sentido predominantemente vertical, de cima para baixo, e 
em seguida em sentido predominantemente horizontal, com a 
parte côncava do talher voltada para cima, 

  Produto Ficando uma porção de alimento sobre a parte côncava do 
talher. 
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33 - ENGATINHAR 

 

Condição Estando o corpo situado em certo lugar do espaço, e estando 
as palmas das mãos e partes do membro inferior em contato 
com a superfície de apoio, 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e superiores em contato com 
essa superfície, 

  Produto Produzindo a mudança de posição do corpo para diferente 
lugar do espaço. 

 

 

34 - ENGOLIR 

 

Condição Estando um líquido ou alimento triturado dentro da boca, 

  Resposta Mover a língua, impelindo o líquido ou alimento para a faringe, 
de onde é impelido para o esôfago. 

  Produto - 

 

Obs: São observáveis, concomitantes ao “engolir”, movimentos na parte 
anterior do pescoço. 
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35 - ENTREFECHAR OS OLHOS 

 

Condição Estando os olhos fechados ou abertos, 

  Resposta Mover as pálpebras, 

  Produto Permitindo ao observador uma visão incompleta da íris, pupila 
e córnea. 

 

 

36 - ESPIRRAR 

 

Condição - 

  Resposta - 

  Produto Expulsão de ar e geralmente de muco através do nariz, de 
modo súbito e explosivo, frequentemente acompanhada de 
ruído produzido pelas cordas vocais. 

 
 

(adaptado de Mc Grew, 1974) 
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37 - FALAR 

 

Condição - 

  Resposta Expirar, fazendo vibrar as cordas vocais e ao mesmo tempo 
mover a língua, os lábios e os maxilares, 

  Produto Produzindo sílabas e palavras. 

 

 

38 – FALAR COM A BOCA CHEIA 

 

Condição Havendo alimento no interior da boca 

  Resposta Falar 

  Produto - 

 
 
Obs:  A presença do alimento é detectada por um ou mais dos seguintes 

sinais: 
  - pelas bochechas mais distendidas do que quando a boca está vazia; 
  - pela alteração no som da fala; 
  - pela visão de bocados de alimento quando a boca é aberta, durante a 

fala. 
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39 - FICAR EM PÉ 

 

Condição Estando a pessoa agachada, ajoelhada, deitada, pendurada ou 
sentada, 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “em pé”, em que os eixos longitudinais 
da coxa e da perna ficam orientados no sentido de uma reta 
perpendicular à superfície na qual estão apoiados os pés da 
pessoa. 

 

(adaptado de Vieira, 1975) 

 

40 - FLEXIONAR 

 

Condição Considerando-se uma estrutura formada de três ou mais partes 
articuladas entre si (coluna vertebral, no caso do ser humano), 

  Resposta Mover essas partes, 

  Produto Produzindo diferentes posturas (ou seja, “disposições 
espaciais estacionárias de partes do organismo, umas em 
relação a outras”, Cunha, 1975) 
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41 - GESTO “FINGIR COMER” I E II 

 

Condição Diante de um alimento ou de qualquer objeto ou estrutura, 

  Resposta I - deslocar os dedos da mãe em direção a esse objeto, fletir os 
dedos uns em direção aos outros sem o resultado “objeto 
preso” e deslocar os dedos em direção à boca, 

ou 
II - transportar um talher em direção a esse objeto, deslocar a 
mão num movimento semelhante ao observado no “encher 
talher” sem o resultado “talher cheio” e deslocar o talher em 
direção à boca. 

  Produto - 

 

 

42 - GESTO “QUEM-QUEM” 

 

Condição Estando a mão estendida e um pouco acima da superfície de 
apoio, 

  Resposta Emitir a seguinte seqüência de movimentos: 
- fletir simultaneamente os dedos indicador, médio, anular e 
mínimo; 
- encostar (I) a porção dorsal das falanginhas e a porção 
ventral da mão na superfície de apoio; 
- estender simultaneamente os dedos indicador, médio, anular 
e mínimo; 
- deslocar a mão para mais longe do corpo. 

  Produto - 

  

Obs.: Esses movimentos foram observados durante uma refeição, emitidos 
por mãe e filho, sobre a superfície da mesma, sendo assim 
denominados por ambos. A seqüência descrita era repetida várias 
vezes. 
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43 - GIRAR 

 

Condição Estando um objeto preso entre partes do membro superior 
(geralmente as mãos) 

  Resposta Deslocar essas partes do corpo, 

  Produto Produzindo a rotação completa ou incompleta do objeto em 
torno de seu eixo. 

 

 

44 - LACRIMEJAR 

 

Condição - 

  Resposta - 

  Produto Secreção de lágrimas no ducto lacrimal. 
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45 - LAMBER 

 

Condição Estando a língua em contato com objeto ou estrutura. 

  Resposta Deslizá-la, 

  Produto Produzindo umedecimento desse objeto ou estrutura. 

 

 

46 - LAVAR 

 

Condição Considerando-se um objeto preso entre os dedos, emitir os 
seguintes comportamentos: 

  Resposta (*) transportar o objeto até sob uma torneira aberta, ou abrir a 
torneira depois de o objeto estar sob a mesma; 
Transportar o objeto para longe da torneira; 
Fechar a torneira; 
(*) deslizar a mão ou atritar a esponja ou pano contra sabão, 
ou despejar detergente sobre esponja, pano ou sobre o próprio 
objeto; 
(*) deslizar mão ou atritar esponja ou pano com sabão ou 
detergente contra o objeto; 
Abrir a torneira; 
Transportar o objeto até sob a torneira aberta; 
(*) deslizar mão ou atritar pano ou esponja contra o objeto e ou 
deixar a água correr, até sair o sabão ou detergente; 

  Produto Resultando em remoção do material existente sobre o objeto 
ou estrutura. 

  

Obs.: Os itens da “resposta” precedidos por asteriscos referem-se aos 
comportamentos que definem basicamente o “lavar”. 
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47 - MAMAR 

 

Condição Estando o bico da mamadeira introduzido na boca, 

  Resposta Chupar (I) o líquido de seu interior e engoli-lo. 

  Produto - 

 

Obs.: São observáveis, concomitantes ao “mamar”: 
- movimento de lábios e bochechas; 
- agitação ou liberação de bolhas no líquido do interior da amadeira. 

 

48 - MASTIGAR 

 

Condição Estando um bocado de alimento dentro da boca, 

  Resposta Mover o maxilar inferior aproximando-o do superior, apertando 
o alimento entre os dentes pré-molares e molares e, em 
seguida, move-lo, afastando-o do maxilar superior, alternada e 
repetidamente. 

  Produto Resultando alimento triturado. 

  

Obs.: É observável, concomitante ao “mastigar” de boca fechada, o 
deslocamento do maxilar inferior. 
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49 - MISTURAR 

 

Condição Estando a extremidade de um talher em contato com 
alimentos, bebidas e ou condimento, 

  Resposta Deslocar o antebraço e outras estruturas do membro superior, 
descrevendo círculos com a extremidade do talher, 

  Produto Resultando em mescla mais uniforme do que anteriormente 
existia. 

 

 

50 - MORDER 

 

Condição Estando um objeto preso entre os dentes, 

  Resposta Apertar esse objeto com os dentes, 

  Produto Produzindo a divisão do objeto em partes distintas, ao longo da 
linha de contato com os dentes, ou um sulco, ao longo dessa 
linha de contato. 
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51 - MOSTRAR I e II 

 

MOSTRAR I 

Condição Estando uma estrutura corporal em certa posição, 

  Resposta Deslocá-la, 

  Produto Colocando-a na direção do olhar de uma pessoa. 

 

MOSTRAR II 

Condição Estando um objeto preso a uma estrutura do membro superior, 

  Resposta Transporta-lo, 

  Produto Colocando-o na direção do olhar de uma pessoa. 

 

52 - MOVER 

 

Condição Considerando-se um ou mais músculos em certo estado de 
contração ou extensão, 

  Resposta Estender ou contrair esse(s) músculo(s), 

  Produto Produzindo um ou mais dentre os seguintes resultados: 
- mudança na posição de uma ou mais estruturas em relação a 
outras estruturas e em relação ao ambiente; 
- mudança em certas propriedades da estrutura, tais como 
forma, cor, etc. 
- mudança no ambiente físico. 
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53 – MOVER AXIALMENTE 

 

Condição Considerando-se uma estrutura, 

  Resposta Mover essa estrutura em torno do seu eixo longitudinal, 

  Produto Produzindo giros da estrutura em torno desse eixo. 

 

 

54 - OLHAR 

 

Condição Estando o olho aberto 

  Resposta Mover a íris em direção a um objeto ou pessoa 

  Produto - 
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55 - PENDURAR-SE 

 

Condição Estando a pessoa em pé, 

  Resposta Deslocar os membros superiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “pendurada” em que: 
-  as plantas dos pés não tocam uma superfície de apoio e 
- o ponto de apoio do corpo é constituído por antebraços e 
cotovelos sobre uma superfície horizontal (ex: assento de uma 
cadeira) ou pela mão presa a uma estrutura ou objeto 
qualquer. 

 

 

56- RASGAR 

 

Condição Estando um objeto preso pelo menos por dois pontos (entre 
duas estruturas do corpo ou entre uma estrutura e um suporte 
ou peso), 

  Resposta Transportar uma parte e manter a outra fixa ou transportar uma 
parte em um sentido e a outra em sentido oposto, 

  Produto Resultando no rompimento do objeto em dois ou mais 
pedaços. 

  

 Obs.: o “rasgar” foi observado em relação a papel e a pedaços de pastel. 
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55 - PENDURAR-SE 

 

Condição Estando a pessoa em pé, 

  Resposta Deslocar os membros superiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “pendurada” em que: 
-  as plantas dos pés não tocam uma superfície de apoio e 
- o ponto de apoio do corpo é constituído por antebraços e 
cotovelos sobre uma superfície horizontal (ex: assento de uma 
cadeira) ou pela mão presa a uma estrutura ou objeto 
qualquer. 

 

 

56- RASGAR 

 

Condição Estando um objeto preso pelo menos por dois pontos (entre 
duas estruturas do corpo ou entre uma estrutura e um suporte 
ou peso), 

  Resposta Transportar uma parte e manter a outra fixa ou transportar uma 
parte em um sentido e a outra em sentido oposto, 

  Produto Resultando no rompimento do objeto em dois ou mais 
pedaços. 

  

 Obs.: o “rasgar” foi observado em relação a papel e a pedaços de pastel. 
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57 - RUBORIZAR-SE 

 

Condição - 

  Resposta - 

  Produto Produção de uma coloração de pele mais vermelha do que a 
cor normal. 

 

 

58- SACUDIR 

 

Condição Estando uma estrutura ou objeto preso pelas mãos, 

  Resposta Deslocar as mãos e outras estruturas do membro superior, em 
sentidos opostos, alternada e sucessivamente, 

  Produto Produzindo alterações na posição da estrutura ou objeto preso: 
para cima e para baixo ou para um lado e para o outro. 
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59 - SALPICAR 

 

Condição Estando preso sal ou outra substância em pó entre as porções 
distais ventrais dos dedos polegar, indicador e médio, 

  Resposta Deslizar essas partes dos dedos entre si e simultaneamente 
deslocar a mão acima de uma superfície, 

  Produto Resultando em espalhamento da substância sobre a 
superfície. 

 

 

60 - SENTAR 

 

Condição Estando a pessoa em pé, agachada, ajoelhada ou deitada, 

  Resposta Deslocar os membros inferiores e outras estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a posição “sentada”, em que as nádegas ficam em 
contato com uma superfície horizontal e a porção dorsal do 
tronco não fica em contato com essa superfície. 
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61 - SERVIR ALIMENTO I e II 

 

Condição Considerando uma travessa com alimento, um prato e um 
talher, 

  Resposta I - atritar o talher contra a travessa no sentido centro-borda da 
travessa, ou 
II - transportar o talher até a panela ou travessa, encher o 
talher com alimento, transportar o talher até perto do prato e 
despejar o alimento sobre o prato, 

  Produto Resultando em porção de alimento sobre o prato. 

 

 

62 - SORRIR 

 

Condição Estando os lábios em sua posição mais freqüente, 

  Resposta Move-los 

  Produto Alongando os lábios e erguendo seus cantos externos, 
podendo a boca ficar aberta ou fechada, os dentes visíveis ou 
não. 
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63 - TOMAR OBJETO 

 

Condição Tendo a pessoa A prendido um objeto nas mãos e a pessoa B 
deslocado a mão em direção a esse objeto, 

  Resposta “tomar objeto” é o comportamento de B prender o objeto e 
transporta-lo em direção a si, antes que A solte o objeto, 

  Produto Produzindo a passagem do objeto para as mãos de B. 

 

 

64 - TOSSIR 

 

Condição - 

  Resposta - 

  Produto Expulsão súbita e ruidosa de ar pela boca. 
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65 - TRANSPORTAR 

 

Condição Estando um objeto preso a uma estrutura da cabeça, do 
membro superior ou inferior, 

  Resposta Deslocar essa estrutura. 

  Produto Mudança na posição do objeto no espaço, sem atrito com 
outros objetos. 

 

 

66 - VOLTAR A CABEÇA 

 

Condição Estando a cabeça e o tronco formando uma postura qualquer 
(exceto a que vai constituir o produto do comportamento), 

  Resposta Mover a cabeça axialmente, 

  Produto Produzindo posturas cujos pontos limite são: 
- cabeça para frente, ou seja, face voltada para o mesmo 
sentido que a parte ventral do tronco; e 
- cabeça para o lado direito ou esquerdo, ou seja, lateral direita 
ou esquerda da cabeça, respectivamente, voltada para o 
mesmo sentido que a parte ventral do tronco. 

 

para a frente 

para o lado 
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67 - VOLTAR O TRONCO 

 

Condição Estando o tórax e o abdômen formando uma postura qualquer 
(exceto a que vai constituir o produto do comportamento), 

  Resposta Mover o tronco axialmente, 

  Produto Produzindo posturas de corpo cujos pontos limites são: 
- tronco para a frente, ou seja, face ventral do tórax voltada 
para o mesmo sentido que a face ventral do abdômen; 
- tronco para o lado (direito ou esquerdo), ou seja, lateral 
direita ou esquerda do tórax, respectivamente, voltada para o 
mesmo sentido que a face ventral do abdômen. 

 

 

68 - ABAIXAR O BRAÇO / ERGUER O BRAÇO 

 

ABAIXAR O BRAÇO 

Condição Estando o braço em uma certa posição (exceto a posição 
“totalmente abaixado”), 

  Resposta Desloca-lo, 

  Produto Colocando-o mais baixo e mais próximo do tronco do que 
antes do movimento. 

 
ERGUER O BRAÇO 

Condição Estando o braço em uma certa posição (exceto a posição 
“totalmente erguido”), 

  Resposta Desloca-lo, 

  Produto Colocando-o mais alto e mais distante do tronco do que antes 
do movimento. 

 

para a frente 

para o lado 
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69 - ABAIXAR OBJETO / ERGUER OBJETO / TRANSPORTAR 

HORIZONTALMENTE OBJETO 

 

ABAIXAR OBJETO 

Condição Estando um objeto preso a uma estrutura do corpo (cabeça, 
membro superior ou membro inferior), 

  Resposta Transporta-lo, 

  Produto Colocando-o em posição mais baixa do que antes do 
transporte. 

 
 

ERGUER OBJETO 

Condição Estando um objeto preso a uma estrutura do corpo (cabeça, 
membro superior ou membro inferior), 

  Resposta Transporta-lo, 

  Produto Colocando-o em posição mais alta do que antes do transporte. 

 
 

TRANSPORTAR HORIZONTALMENTE OBJETO 

Condição Estando um objeto preso a uma estrutura do corpo (cabeça, 
membro superior ou membro inferior), 

  Resposta Transporta-lo, 

  Produto Colocando-o em outro ponto do espaço, no mesmo plano 
horizontal do que antes do transporte. 
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70 - ABOTOAR I e II / DESABOTOAR I e II 

 

ABOTOAR I 

Condição Considerando-se duas partes de tecido que contêm, 
respectivamente, uma casa e um botão, presos entre os 
dedos, 

  Resposta Atritar o botão através da casa, 

  Produto Produzindo a junção das partes de tecido que contêm, 
respectivamente, a casa e o botão. 

 
 

DESABOTOAR I 

Condição Considerando-se duas partes de tecido que contêm, 
respectivamente, uma casa e um botão, presos entre os 
dedos, 

  Resposta Atritar o botão através da casa, 

  Produto Produzindo a separação das partes de tecido que contêm, 
respectivamente, a casa e o botão. 

 
 
 

ABOTOAR II 

Condição Considerando-se duas partes de tecido que contêm colchetes 
de pressão, uma com pino e outra com orifício, presas entre os 
dedos, 

  Resposta Encaixar os dois colchetes, 

  Produto Produzindo a junção das partes de tecido que contêm 
colchetes de pino e de orifício. 

 

DESABOTOAR II 

Condição Considerando-se duas partes de tecido que contêm colchetes 
de pressão, uma com pino e outra com orifício, presas entre os 
dedos, 

  Resposta Desencaixar os dois colchetes, 

  Produto Produzindo a separação das partes de tecido que contêm 
colchetes de pino e de orifício. 
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71 - ABRIR A BOCA / FECHAR A BOCA 

 

ABRIR A BOCA 

Condição Estando o lábio superior próximo ou encostado no lábio 
inferior, 

  Resposta Mover os lábios, 

  Produto Aumentando a distância entre eles, em relação à posição 
anterior. 

 
FECHAR A BOCA 

Condição Estando o lábio superior afastado ou encostado no lábio 
inferior, 

  Resposta Mover os lábios, 

  Produto Diminuindo a distância entre eles, em relação à posição 
anterior. 

 
 
 

72 - ABRIR OS OLHOS / FECHAR OS OLHOS 

 

ABRIR OS OLHOS 

Condição Estando as pálpebras em contato uma com a outra, 

  Resposta Move-las, 

  Produto Tornando visível a íris, a pupila e a córnea. 

 
FECHAR OS OLHOS 

Condição Estando as pálpebras afastadas uma da outra, 

  Resposta Move-las, 

  Produto Impedindo a visão da íris, a pupila e a córnea. 
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73 - ABRIR TORNEIRA / FECHAR TORNEIRA 

 

ABRIR TORNEIRA 

Condição Estando a chave de uma torneira em contato com os dedos, 

  Resposta Girar essa chave em sentido anti-horário, 

  Produto Produzindo água corrente. 

 
FECHAR TORNEIRA 

Condição Estando a chave de uma torneira em contato com os dedos, 

  Resposta Girar essa chave em sentido horário, 

  Produto Produzindo a interrupção do fluxo da água. 

 
 
74 - AMARRAR / DESAMARRAR 
 
 

AMARRAR 

Condição Considerando-se duas faixas ou tiras flexíveis, e estando 
essas faixas presas entre os dedos, 

  Resposta Deslocar os dedos e outras estruturas do membro superior em 
contato com as tiras e ou com fivelas, 

  Produto Produzindo uma tira contínua, sem interrupção, através de nó; 
nó e laço; ou afivelamento. 

 
DESAMARRAR 

Condição Considerando-se duas faixas ou tiras flexíveis, e estando 
essas faixas amarradas, 

  Resposta Deslocar os dedos e outras estruturas do membro superior em 
contato com as tiras e ou com fivelas, 

  Produto Produzindo a separação das tiras, desfazendo nó; ou laço e 
nó; ou desprendendo a fivela. 
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75 - APERTAR / DESAPERTAR 

 

APERTAR 

Condição  
 
 
 
Considerando-se 
 
 
 
e 
estando A encostado em B através de dois ou mais pontos 
opostos, 

  Resposta Deslocar a estrutura A exercendo pressão no sentido 
superfície-interior do objeto ou estrutura B, 

  Produto  
 
Produzindo 
 
 

 

DESAPERTAR 

Condição  
 
 
 
Considerando-se 
 
 
 
e 
estando B apertado por A através de dois ou mais pontos 
opostos, 

  Resposta Deslocar a estrutura A liberando pressão no sentido interior-
superfície do objeto ou estrutura B, 

  Produto  
 
Produzindo 
 
 
 

 

como A: partes do membro superior, 
partes do membro inferior, os dentes, 
ou objetos presos entre os dedos das 
mãos, 
e 
como B: um ou mais objetos ou 
estruturas, 

deformação ou esmagamento do 
objeto ou estrutura B, e ou 
 
deformação da estrutura A. 

como A: partes do membro superior, 
partes do membro inferior, os dentes, 
ou objetos presos entre os dedos das 
mãos, 
e 
como B: um ou mais objetos ou 
estruturas, 

desfazendo a deformação do objeto 
ou estrutura B, e ou 
 
desfazendo a deformação da 
estrutura A. 
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76 - DAR I e II / RECEBER 

 

DAR I e II 

Condição Estando a pessoa A com um objeto preso entre as mãos, e 
tendo a pessoa B deslocado as mãos em direção a esse 
objeto, 

  Resposta Define-se como “dar” 
I  - o comportamento da pessoa A soltar o objeto, depois de B 
prendê-lo, ou 
II - o comportamento da pessoa A depositar e soltar o objeto 
sobre a parte ventral da(s) mão(s) de B, 

  Produto Deixando o objeto de estar preso na(s) mão(s) de A e 
passando a estar sobre a(s) mão(s) de B. 

 
 

RECEBER 

Condição Estando a pessoa A com um objeto preso entre as mãos, e 
tendo a pessoa B deslocando as mãos em direção a esse 
objeto, 

  Resposta Define-se como “receber” 
o comportamento de B estender a mão com a parte ventral 
voltada para cima, enquanto A lhe dá o objeto, podendo B 
prende-lo imediatamente ou não, 

  Produto Deixando o objeto de estar preso na(s) mão(s) de A e 
passando a estar sobre a(s) mão(s) de B. 
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77 - DESCER / SUBIR 

 

DESCER 

Condição Estando o corpo situado em certo lugar do espaço, 

  Resposta Deslocar alternadamente os membros inferiores e outras 
estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a mudança de posição do corpo para um ponto de 
apoio em plano inferior àquele em que estava situado 
anteriormente. 

 
SUBIR 

Condição Estando o corpo situado em certo lugar do espaço, 

  Resposta Deslocar alternadamente os membros inferiores e outras 
estruturas do corpo, 

  Produto Produzindo a mudança de posição do corpo para um ponto de 
apoio em plano superior àquele em que estava situado 
anteriormente. 

 
 

78 - DESDOBRAR / DOBRAR 

 

Condição Considerando-se um objeto delgado e flexível (folha de papel, 
por exemplo), e 
Estando esse objeto preso entre os dedos, 

  Resposta Deslocar esses dedos e outras estruturas do membro superior, 
alterando a posição de partes do objeto em relação ao próprio 
objeto. 

  Produto DESDOBRAR: desdobrando o objeto, ou seja, duas partes da 
mesma face do objeto deixam de estar em contato entre si ou, 
quando não em contato originalmente, ficam mais afastadas do 
que antes. 
 
DOBRAR: produzindo um objeto sobrado, ou seja, uma parte 
de uma face do objeto fica em contato ou mais próxima da 
outra parte da mesma face do objeto. 
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79 - DESEMBRULHAR / EMBRULHAR 

EMBRULHAR 

Condição Considerando uma folha de papel ou plástico e um objeto, 

  Resposta Prender a folha entre os dedos, transportar a folha 
aproximando-a do objeto, dobrar partes da folha, soltar a folha, 
repetindo essa seqüência com outras partes da folha, 

  Produto Resultando em objeto totalmente envolvido pela folha. 

 
DESEMBRULHAR 

Condição Considerando um objeto envolvido em folha de papel ou 
plástico, 

  Resposta Prender a folha entre os dedos, transportar a folha afastando-a 
do objeto, soltar a folha, repetindo essa seqüência com outras 
partes da folha, 

  Produto Resultando em objeto não envolvido pela folha, podendo ou 
não estar sobre a folha. 

 

80 – DESENCAIXAR / ENCAIXAR 

DESENCAIXAR 

Condição Considerando-se dois objetos em que a borda interna de um 
coincida com a borda externa do outro, e estando esses 
objetos encaixados um no outro, 

  Resposta Deslocar os dedos e outras estruturas do membro superior, 
alterando a posição de uma ou ambas as peças, 

  Produto Desencaixado as peças, ou seja, a borda interna de um objeto 
fica separada da borda externa correspondente do outro 
objeto. 

 

ENCAIXAR 

Condição Considerando-se dois objetos em que a borda interna de um 
coincida com a borda externa do outro, e estando esses 
objetos próximos ou encostados, 

  Resposta Deslocar os dedos e outras estruturas do membro superior, 
alterando a posição de uma ou ambas as peças, 

  Produto Produzindo o encaixe das peças, ou seja, a borda interna de 
um objeto fica totalmente em contato coma borda externa 
correspondente do outro objeto. 
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81 - DESENCOSTAR I e II / ENCOSTAR I e II 

 

DESENCOSTAR I e II 

Condição  
 
 
Considerando-se 
 
 
 
e estando A em contato com B, 

  Resposta I - deslocar a(s) estrutura(s) A 
ou 
II - transportar o(s) objeto(s) A 

  Produto Desfazendo contato entre A e B. 

 
 

ENCOSTAR I e II 

Condição  
 
 
Considerando-se 
 
 
 
e não estando A e B em contato um com outro, 

  Resposta I - deslocar a(s) estrutura(s) A 
ou 
II - transportar o(s) objeto(s) A 

  Produto Produzindo contato entre A e B. 

 

uma ou mais estruturas ou objeto A 
 
e 
 
uma ou mais estruturas ou objeto B 

para longe de B, 

uma ou mais estruturas ou objeto A 
 
e 
 
uma ou mais estruturas ou objeto B 

em direção a B, 



 119 

82 - DESENROLAR I e II / ENROLAR I e II 

 

DESENROLAR I e II 

Condição Considerando-se os objetos A e B, um ou ambos presos entre 
os dedos, sendo B um objeto flexível e alongado (por exemplo: 
barbante ou macarrão), e 
estando B enrolado em A 

  Resposta I  - transportar a extremidade de B para longe de A, ou 
II - transportar B traçando círculos em torno de A, 

  Produto Deixando B ou parte de B de estar circundando A. 

 

 

ENROLAR I e II 

Condição Considerando-se os objetos A e B, um ou ambos presos entre 
os dedos, sendo B um objeto flexível e alongado (por exemplo: 
barbante ou macarrão), e 
estando uma extremidade de B presa em A, 

  Resposta I  - girar A em torno de seu eixo central, ou  
II - transportar B traçando círculos em torno de A, 

  Produto Ficando o objeto B circundando o objeto A. 
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83 - DESROSQUEAR E ROSQUEAR 

 

DESROSQUEAR 

Condição Considerando-se dois objetos com rosca (um recipiente e sua 
tampa), rosqueados um no outro, e 
estando um ou ambos os objetos presos entre os dedos, 

  Resposta Girar a tampa em sentido anti-horário, mantendo o recipiente 
sem movimento ou girando-o em sentido inverso ao da tampa, 

  Produto Produzindo a separação da tampa e do recipiente, de modo 
que, se a tampa for erguida, o recipiente não se erguerá junto. 

 

ROSQUEAR 

Condição Considerando-se dois objetos com rosca (um recipiente e sua 
tampa), encaixados um no outro, e 
estando um ou ambos os objetos presos entre os dedos, 

  Resposta Girar a tampa em sentido horário, mantendo o recipiente sem 
movimento ou girando-o em sentido inverso ao da tampa, 

  Produto Produzindo a junção da tampa e do recipiente, de modo que, 
se a tampa for erguida, o recipiente se erguerá junto. 
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84 - ENXUGAR / MOLHAR I e II 

 

ENXUGAR 

Condição Considerando-se um objeto ou estrutura com água ou outro 
líquido sobre sua superfície, 

  Resposta Atritar um pano ou papel absorvente contra o objeto ou 
estrutura, geralmente em movimentos circulares ou de vaivém, 

  Produto Produzindo objeto ou estrutura enxutos, ou seja, sem água ou 
outro líquido visível sobre a superfície. 

 

MOLHAR I e II 

Condição Considerando-se um objeto ou estrutura sem água ou outro 
líquido sobre sua superfície, 

  Resposta I - despejar líquido sobre esse objeto ou estrutura, ou  
II - transportar esse objeto ou estrutura até sob uma torneira 
aberta ou líquido sendo despejado, 

  Produto Produzindo a impregnação do objeto com o líquido ou a 
presença de líquido sobre o objeto ou estrutura. 
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85 - ESPETAR / TIRAR DO GARFO I e II 

 

ENXUGAR 

Condição Estando o cabo de um garfo preso entre os dedos e próximo a 
um bocado de alimento, 

  Resposta introduzir (II) os dentes do garfo no alimento, 

  Produto Ficando os dentes do garfo total ou parcialmente envolvidos 
pelo alimento. 

 

TIRAR DO GARFO I e II 

Condição Estando o cabo de um garfo preso entre os dedos e havendo 
um bocado de alimento espetado em seus dentes, 

  Resposta I - sacudir o garfo, 
ou 
II - encostar (II) o alimento numa superfície horizontal e erguer 
o garfo sem erguer o alimento, 

  Produto Ficando os dentes do garfo separados do alimento. 
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86 - ESTENDER / FLETIR 

ESTENDER 

Condição Considerando-se uma estrutura alongada e articulada com 
outra estrutura, 

  Resposta Mover essa estrutura em torno de seu ponto de articulação 
com a outra estrutura, 

  Produto Produzindo um aumento no ângulo formado pelas faces 
ventrais dos eixos longitudinais de A e B. 

 

FLETIR 

Condição Considerando-se uma estrutura alongada e articulada com 
outra estrutura, 

  Resposta Mover essa estrutura em torno de seu ponto de articulação 
com a outra estrutura, 

  Produto Produzindo uma diminuição no ângulo formado pelas faces 
ventrais dos eixos longitudinais de A e B. 

 

87 - ESTICAR O TRONCO / INCLINAR O TRONCO 

 

ESTICAR O TRONCO 

Condição Havendo aberturas diferentes de 180 graus em um ou mais 
ângulos ao longo do eixo longitudinal do tronco, 

  Resposta Flexionar a coluna vertebral na altura do tronco, 
  Produto Produzindo uma abertura de aproximadamente 180 graus em 

todos os ângulos ao longo do eixo longitudinal do tronco. 
 

INCLINAR O TRONCO 

 

Condição Havendo aberturas de aproximadamente de 180 graus em um 
ou mais ângulos ao longo do eixo longitudinal do tronco, 

  Resposta Flexionar a coluna vertebral na altura do tronco, 
  Produto Produzindo deslocamento do tronco em um dos sentidos a 

saber: 
INCLINAR PARA FRENTE: sentido dorso ventral 
INCLINAR LATERALMENTE: sentido centro-lateral 
INCLINAR PARA TRÁS: sentido ventro-dorsal. 

LATERALMENTE 

PARA TRÁS 

PARA FRENTE 

LATERALMENTE 

PARA TRÁS 

PARA FRENTE 
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88 - EXPIRAR / INSPIRAR 

EXPIRAR 

Condição - 

Resposta - 

Produto expulsão do ar dos pulmões, através das narinas e ou boca. 

 

INSPIRAR 

Condição - 

Resposta - 

Produto introdução do ar dos pulmões, através das narinas e ou boca. 

 

89 - INCLINAR A CABEÇA           / LEVANTAR A CABEÇA 

 

INCLINAR A CABEÇA 

Condição Estando os eixos longitudinais da cabeça e do tronco formando 
ângulos de 180 graus entre si, 

  Resposta Flexionar o pescoço, 
  Produto Produzindo diminuição da abertura (menor do que 180 graus) 

de pelo menos um dos ângulos da cabeça com o tronco, a 
saber: 
INCLINAR PARA FRENTE - ângulo ventral 
INCLINAR LATERALMENTE - ângulo lateral 
INCLINAR PARA TRÁS - ângulo dorsal 

 

LEVANTAR A CABEÇA 

Condição Estando os eixos longitudinais da cabeça e do tronco formando 
ângulos diferentes de 180 graus entre si, 

  Resposta Flexionar o pescoço, 
  Produto Produzindo uma abertura de aproximadamente 180 graus em 

todos os ângulos da cabeça com o tronco. 
 

(adaptado de Vieira, 1975) 

LATERALMENTE 

PARA TRÁS 

PARA FRENTE 
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90 - INTRODUZIR I, II, III e IV / TIRAR DE DENTRO I, II, III e IV 

 

INTRODUZIR I, II, III e IV 

Condição Considerando-se como A os dedos das mãos, dos pés ou 
objetos presos entre os dedos das mãos, 
Considerando-se como B a boca, o nariz ou objetos com 
orifícios, e 
estando A próximo de B. 

  Resposta I - deslocar, 
II - atritar, 
III - deslizar ou 
IV - transportar 

  Produto Ficando A parcial ou totalmente envolvido pelas paredes de B. 

 

TIRAR DE DENTRO I, II, III e IV 

Condição Considerando-se como A os dedos das mãos, dos pés ou 
objetos presos entre os dedos das mãos, 
Considerando-se como B a boca, o nariz ou objetos com 
orifícios, e 
estando A dentro de B. 

  Resposta I - deslocar, 
II - atritar, 
III - deslizar ou 
IV - transportar 

  Produto produzindo a saída de A através de abertura em B e deixando 
A de estar envolvido por B. 

 

A contra as paredes internas de B. 

A contra as paredes internas de B. 
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91 - PRENDER / SOLTAR 

 

PRENDER 

Condição  
 
 
Considerando-se  
 
 
 
 
e  
estando A encostado em B através de dois ou mais pontos 
opostos, 

  Resposta Deslocar a(s) estrutura(s) A exercendo pressão no sentido 
superfície-interior do objeto ou estrutura B, 

  Produto Produzindo a preensão de B, ou seja, B não cai quando está 
sobre uma superfície de apoio. 

 

Obs.:  Difere do “apertar” porque, quando B está sobre uma superfície de 
apoio, a(s) estrutura(s) A permanece(m) numa disposição tal que 
permite a elevação do objeto sem queda. 

 

SOLTAR 

Condição  
 
 
Considerando-se  
 
 
 
 
e  
estando B preso por A através de dois ou mais pontos opostos, 

  Resposta Deslocar a(s) estrutura(s) A liberando pressão no sentido 
interior-superfície do objeto ou estrutura B, 

  Produto Produzindo a liberação de B, ou seja, B cai quando está sobre 
uma superfície de apoio. 

 

como A: partes do membro superior, 
partes do membro inferior, os dentes 
ou objeto presos entre os dedos das 
mãos, e 
 
como B: um ou mais objetos ou 
estruturas, 

como A: partes do membro superior, 
partes do membro inferior, os dentes 
ou objeto presos entre os dedos das 
mãos, e 
 
como B: um ou mais objetos ou 
estruturas, 
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92 - SINAIS: “NÃO” COM A CABEÇA / “NÃO” COM O INDICADOR 

 

“NÃO” COM A CABEÇA 

Condição Estando a cabeça voltada para a frente, 

  Resposta Move-la axialmente em direção a um dos ombros e, em 
seguida, em direção ao outro. Em geral, esses giros nos dois 
sentidos se alternam por várias vezes. 

  Produto - 

 

“NÃO” COM O INDICADOR 

Condição Estando o dedo indicador estendido e voltado para cima, e os 
dedos médios, anular e mínimo algo fletidos com as 
extremidades distais voltadas para a palma da mão, 

  Resposta Deslocar o indicador ou a mão para um lado e para o outro. 
Em geral, esses deslocamentos nos dois sentidos se alternam 
por várias vezes. 

  Produto - 

 

93 - SINAL DE “SIM” COM A CABEÇA 

 

Condição Estando a cabeça levantada, 

  Resposta Inclinar a cabeça para frente e levantar a cabeça. Em geral, 
esses movimentos nos dois sentidos se alternam por várias 
vezes. 

  Produto - 
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94 - SINAL DE “NEGATIVO” / SINAL DE “POSITIVO” 

SINAL DE “NEGATIVO” 

Condição - 
  Resposta Fletir os dedos indicador, médio, anular e mínimo, estender 

totalmente o polegar e orientar para baixo sua extremidade 
distal. A mão pode ser deslocada para cima e para baixo, 
alternada e repetidamente. 

  Produto - 
 

SINAL DE “POSITIVO” 

Condição - 
  Resposta Fletir os dedos indicador, médio, anular e mínimo, estender 

totalmente o polegar e orientar para cima sua extremidade 
distal. A mão pode ser deslocada para cima e para baixo, 
alternada e repetidamente. 

  Produto - 
 

95 - TIRAR ROUPA / VESTIR 

VESTIR 

Condição Considerando-se uma peça de roupa do corpo da pessoa, 

  Resposta Prender uma parte da peça de roupa entre os dedos, 
transportar ou atritar a roupa para junto do corpo, soltar essa 
parte da roupa, repetindo essa seqüência com outras partes da 
mesma, 

  Produto Ficando a peça de roupa em contato com a parte do corpo a 
ela correspondente. 

 

TIRAR ROUPA 

Condição Estando uma pessoa vestida com determinada peça de roupa, 

  Resposta Prender uma parte da peça de roupa entre os dedos, 
transportar ou atritar a roupa para longe do corpo, soltar essa 
parte da roupa, repetindo essa seqüência com outras partes da 
mesma, 

  Produto Ficando a peça de roupa sem contato com a parte do corpo a 
ela correspondente. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Examinando-se o catálogo obtido, verifica-se que poucos dos verbos 

definidos aparecem exclusivamente na situação de refeição. Podem ser 

considerados como característicos dessa situação os verbos “comer”, “encher talher” 

e “descascar com faca”, por exemplo. Entre os verbos que não caracterizam a 

situação de refeição, por outro lado, incluem-se, por exemplo: “andar”, “sentar”, 

“transportar”, “introduzir”, fazer sinais de “sim” e de “não”, “beijar”. A caracterização 

da situação de refeição é dada muito pelos complementos dos verbos do que pelos 

próprios verbos. Como a maior parte do trabalho de elaboração do catálogo está 

ligada à definição dos verbos, pode-se considerar que este catálogo tem grande 

generalidade, podendo ser feita a sua adaptação a novas e diferentes situações. 

Essa adaptação certamente vai exigir um novo trabalho que se inicia com a 

observação da nova situação. Ele será mais fácil quando mais semelhanças 

existirem entre duas situações, em termos dos comportamentos emitidos em cada 

uma delas. Assim, por exemplo, imagina-se que a adaptação será maior para uma 

situação de brinquedo envolvendo as mãos do que para um jogo de futebol. 

A utilização do presente catálogo, que é bastante extenso, não 

precisará ser feita necessariamente por um único observador registrando tudo. 

Pode-se ter mais de um observador, cada um registrando alguns dos 

comportamentos. Além disso, para facilitar o registro, pode-se ter códigos que 

representem orações inteiras que ocorram com freqüência. Assim, em vez de um 

símbolo para cada termo da oração, tem-se um símbolo que representa a oração 

toda ou grande parte dela. 
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Com base na experiência obtida com a elaboração do presente 

catálogo, sugere-se a seguinte seqüência padrão de atividades a serem seguidas 

por pessoas que estiverem interessadas na construção de um catálogo: 

1) ler cada protocolo da sessão e preparar uma lista de unidades 

comportamentais observadas, sendo cada unidade constituída por uma sentença 

completa, com sujeito e predicado (ou seja, verbo e complementos); 

2) agrupar todas as unidades comportamentais que tiverem um 

verbo comum; 

3) elaborar uma lista de todos os verbos, por ordem alfabética, 

independente do sujeito e outros complementos. 

4) definir os verbos: nessa fase, deve-se consultar as anotações 

feitas após cada sessão de observação, onde se tem a descrição de cada 

comportamento observado pela primeira vez (a). Deve-se, também, consultar as 

definições de outros autores e utilizá-las na íntegra ou adaptá-las (b). Também é útil 

consultar a relação de unidades comportamentais agrupadas de acordo com um 

verbo comum (item 2 acima), para que a definição seja elaborada de modo a 

adequar-se á situação em que será utilizada (c). Pode, ainda, ser útil o agrupamento 

de determinados verbos sob uma categoria ampla como, por exemplo, “locomoção”, 

e definir todos esses verbos na mesma ocasião, padronizando, assim, a linguagem 

das definições (d). O que não se considera frutífera é a tentativa de criação de um 

sistema de categorias amplas mutuamente exclusivas e que permita a classificação 

de todos os comportamentos da lista inicial; 

5) construir diagramas que indiquem as relações de derivação entre 

os verbos; 
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6) indicar, para cada verbo, os termos da oração que devem ser 

especificados durante o registro do comportamento. Também para essa tarefa pode 

ser útil a consulta à relação de unidades agrupadas de acordo com um verbo comum 

(item 2); 

7) padronizar o vocabulário utilizado para se referir a partes do corpo 

e do ambiente; 

8) codificar os verbos e também as palavras e expressões mais 

frequentemente utilizadas. 

Comparando-se a presente proposta com o trabalho de Alves 

(1973), notam-se semelhanças e divergências. Os itens 1 e 8 são semelhantes, 

respectivamente , às etapas de “levantamento” e “codificação” de Alves. O item 2 

compreende um dos componentes do passo “descrição” daquela autora. A diferença 

é que Alves incluiu também nessa etapa a descrição de unidades comportamentais 

por diferentes juízes que não haviam estado presentes à situação de observação. 

No presente trabalho, sugere-se que a descrição de cada comportamento novo seja 

feita pelo próprio observador, logo após cada sessão de observação. A etapa de 

“definição” de Alves é um pouco diferente dos itens 3 a 7 da presente proposta, uma 

vez que, no caso de Alves, os verbos não são separados de seus complementos. 

Assim, não há necessidade de indicação separada desses complementos (como 

ocorre no item 6 da presente proposta) e a padronização da linguagem (tratada no 

item 7) é feita durante a própria construção das unidades comportamentais. Além 

disso, o item 5 (diagramas) não tem similar no trabalho de Alves. A argumentação 

em defesa da presente proposta foi apresentada no item “Procedimento de analise 

dos dados “ da seção de Método deste trabalho. Deve-se considerar no entanto, que 

no caso das crianças na faixa de idade das observadas no presente trabalho, a 
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variedade de comportamentos possíveis é maior, bem como existe maior 

diversidade de objetos utilizados durante a refeição, em comparação com os de 

bebês de dois a seus meses observados por Alves. Assim, no caso do presente 

trabalho, é muito maior a possibilidade de surgirem, a cada sessão, novas 

combinações entre verbos e complementos da oração do que no caso da situação e 

dos sujeitos observados pro Alves. Torna-se mais necessária do que no caso de 

Alves, portanto, a separação entre verbos e seus complementos. 

-------------------------------- 

Cremos que o presente catálogo, da forma como foi elaborado, 

representa uma contribuição à área de pesquisa em observação. A separação entre 

verbos e complementos da oração, listando-se e definindo-se apenas os primeiros, 

torna o trabalho de elaboração do catálogo mais rápido e permite, ao mesmo tempo, 

cobrir grande variedade de unidades comportamentais na situação de observação. A 

indicação, em forma de diagramas, das relações entre os verbos mencionados nas 

definições permite que se confiram as definições e não se deixe nenhum verbo sem 

ser definido. 

Acreditamos que o nível de detalhamento deste catálogo permite 

retratar fielmente a situação de refeição entre pais e seus filhos pequenos, para fins 

de busca de eventos associados a serem submetidos a uma análise funcional. 

Esperamos também, que a forma como foi construído o catálogo facilite o 

treinamento de observadores. 

É a essas tarefas treino de observadores e registro de 

comportamentos em busca de eventos associados – que nos propomos como 

continuação do presente trabalho. 
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ANEXO I 

 

Diagrama indicando os elementos básicos do ambiente físico da 

situação, bem como a localização dos sujeitos, do observador e 

do equipamento para cada uma das famílias. Os diagramas A(A’), 

B(B’), C(C’) e D(D’) referem-se, respectivamente , às famílias 1, 2, 

3 e 4. Para as famílias 1 e 4, indica-se a localização dos 

participantes durante a refeição, enquanto que para as famílias 2 

e 3 é indicada essa localização apenas para o início da refeição, 

uma vez que havia muitas mudanças de lugar durante a refeição. 
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ANEXO II 

Termos auxiliares às definições 

Os termos auxiliares foram definidos com base em anotações feitas 

durante o curso “Observação do Comportamento Animal” ministrado pelo professor 

Dr. Walter Hugo de Andrade Cunha, no primeiro semestre de 1973, dentro do Curso 

de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de São Paulo. 

face ventral: a face de uma estrutura (parte do corpo) articulada para 

a qual está voltada a articulação; 

face dorsal: a face de uma estrutura articulada oposta àquela para a 

qual está voltada a articulação; 

proximal: diz-se de estrutura ou parte de estrutura mais próxima do 

tronco do que outra estrutura ou parte de estrutura. (O antebraço, por exemplo, é 

uma estrutura mais proximal que a mão); 

distal: diz-se de estrutura ou parte de estrutura mais afastada do 

tronco do que outra estrutura ou parte de estrutura. (Os artelhos, por exemplo, são 

partes do pé mais distais que o calcanhar); 

eixo longitudinal3: linha reta imaginária que passa pela maior 

dimensão de uma estrutura. (Esse eixo é adequado para a definição de movimentos 

de estruturas alongadas, por exemplo, a perna, os dedos, etc.) 

                                            
3 Agradecemos à professora Vera Sílvia Raad Bussab pela discussão que resultou na presente 
definição do termo. 
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ANEXO III 

Classificação dos verbos sob seis categorias amplas 

 
Uma tentativa de classificar novamente os verbos envolve as 

seguintes categorias amplas: “locomoção”, “posturas e posições”, “contato físico”, 

“contato com objetos”, “sem contato” e “sem especificação da resposta”. Em 

“locomoção” incluem-se os comportamentos que resultam em mudança de posição 

do corpo para diferente lugar do espaço. A segunda categoria refere-se a 

comportamentos que resultam em “posturas” (“disposições espaciais estacionárias 

de partes do organismo umas em relação às outras”, Cunha, 1975, pág. 265) e 

“posições” (disposição espacial estacionária do organismo em relação ao ambiente 

ou em relação a outras pessoas, Cunha, 1973). “Contato físico” se refere a 

comportamentos que produzem contato de estruturas do corpo com outras pessoas 

ou com a própria pessoa. Em “contato com objetos” se incluem os comportamentos 

que envolvem o contato e o manejo de objetos utilizando os membros superiores, os 

membros inferiores ou a cabeça. A categoria “sem contato” se refere a 

comportamentos que não produzem contato com objetos ou pessoas. E “sem 

especificação da reposta” se refere a comportamentos definidos apenas pelos 

resultados que produzem. Ao fazer essas classificações, um mesmo comportamento 

poderia ser classificado sob mais de uma categoria ampla. É o caso, por exemplo, 

de “apertar”, classificado como “contato físico” e como “contato com objetos”, uma 

vez que tanto uma parte do corpo como um objeto podem ser apertados. 

É a seguinte a relação dos verbos classificados sob cada uma 

dessas categorias amplas: 
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LOCOMOÇÃO: 

Andar Correr Descer 
Engatinhar Subir  

 

POSTURAS E POSIÇÕES: 

Agachar Ajoelhar Deitar 
Desencostar I Encostar I Ficar em pé 
Pendurar-se Sentar  

 

CONTATO FÍSICO: 

Abraçar Apertar Atritar 
Bater Beijar Chutar 
Cutucar I e II Desapertar Desencostar I e II 
Deslizar Encostar I e II Introduzir I, II, III e IV 
Lamber Morder Prender 
Sacudir Soltar Tirar de dentro I, II, III e IV 

 

CONTATO COM OBJETOS: 

Abaixar objeto Abotoar I e II Abrir torneira 
Agregar Amarrar Amassar 
Apertar Atirar Atritar 
Bater Beber Beijar 
Chupar I Chutar Comer 
Cortar com talher Cortar com tesoura Cutucar I e II 
Dar I e II Depositar Desabotoar I e II 
Desamarrar Desapertar Descascar com faca 
Descascar com as unhas Desdobrar Desembrulhar 
Desencaixar Desencostar I e II Deslizar 
Despejar Desrosquear Dobrar 
Embrulhar Encaixar Encher talher 
Encostar I e II Engolir Enrolar I e II 
Enxugar Erguer objeto Espetar 
Fechar torneira Gesto “fingir comer” II Gesto “quëm-quëm” 
Girar Introduzir I, II, III, IV Lamber 
Lavar Mamar Mastigar 
Misturar Molhar I e II Morder 
Mostrar I Prender Rasgar 
Receber Rosquear Sacudir 
Salpicar Servir alimento I e II Tirar de dentro I, II, III e IV 
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Tirar do garfo I e II Tomar objeto Transportar 
Transportar horizontalmente   

 

SEM CONTATO: 

Abaixar o braço Abrir a boca Abrir os olhos 
Apontar Balançar a perna Beijar 
Cuspir Entrefechar os olhos Esticar o tronco 
Erguer o braço Falar Falar com a boca cheia 
Fechar a boca Fechar os olhos Gesto “fingir comer” I 
Inclinar cabeça para frente Inclinar cabeça 

lateralmente 
Inclinar cabeça para trás 

Inclinar tronco para frente Inclinar tronco 
lateralmente 

Inclinar tronco para trás 

Levantar a cabeça Mostrar II Olhar 
Sinal “não” cabeça Sinal “não” indicador Sinal de “negativo” 
Sinal de “positivo” Sinal “sim” Sorrir 
Voltar cabeça para frente Voltar cabeça para o 

lado 
Voltar tronco para frente 

Voltar tronco para o lado   
 

SEM ESPECIFICAÇÃO DA RESPOSTA: 

Assoar Assoprar Arrotar 
Chupar II Espirrar Expirar 
Inspirar Lacrimejar Ruborizar-se 
Tossir   

 

(Ver comentários sobre utilidade da 

Classificação no fim do Anexo IV). 
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ANEXO IV 

Classificação dos verbos em relação a partes do corpo. 

Nessa tentativa, os comportamentos são classificados de acordo 

com a parte do corpo com que são emitidos, a saber: cabeça e pescoço, tronco, 

membro superior ou membro inferior. Numa categoria à parte se classificam os 

comportamentos que envolvem ao mesmo tempo mais de uma parte do corpo. Não 

são classificados os comportamentos definidos apenas pelo resultado (a saber: 

“assoar”, “assoprar”, “arrotar”, “chupar II”, “espirrar”, “expirar”, “inspirar”, “lacrimejar” 

“ruborizar-se” e “tossir”), nem os verbos que se referem a formas básicas de 

movimento (a saber: “mover axialmente”). No caso dessa tentativa, também, um 

mesmo comportamento poderia ser classificado sob mais de uma categoria. Essa 

classificação foi feita não apenas com base no que foi observado na situação, mas 

também pensando nas possibilidades permitidas pela definição. É o caso, por 

exemplo, de “transportar”, que foi observado referindo-se ao membro superior, mas 

que também foi colocado na categoria referente à cabeça e ao membro inferior. 

É a seguinte a lista de verbos classificados em relação a partes do 

corpo: 

CABEÇA E PESCOÇO: 

Abaixar objeto Abrir boca Abrir olhos 
Apertar Beber Beijar 
Chupar I Comer Cuspir 
Desapertar Desencostar I e II Deslizar 
Encostar I e II Engolir Entrefechar olhos 
Erguer objeto Falar Falar com a boca cheia 
Fechar a boca Fechar os olhos Inclinar cabeça para frente 
Inclinar cabeça lateralmente Inclinar cabeça para 

trás 
Lamber 

Levantar a cabeça Mamar Mastigar 
Morder Mostrar II Olhar 



 151 

Prender Sinal “não” com a 
cabeça 

Sinal “sim” com a cabeça 

Soltar  Transportar 
horizontalmente objeto 

Voltar cabeça para frente Voltar cabeça 
lateralmente 

 

 

TRONCO: 

Desencostar I e II Deslizar Encostar I e II 
Esticar tronco Inclinar tronco para Inclinar tronco 

lateralmente 
Inclinar tronco para trás Mostrar II Voltar tronco para frente 
Voltar tronco para lado   

 

MEMBRO SUPERIOR: 

Abaixar o braço Abaixar objeto Abotoar I e II 
Abraçar Abrir torneira Agregar 
Amarrar Amassar Apertar 
Apontar Atirar Atritar 
Bater Cortar com talher Cortar com tesoura 
Cutucar I e II Dar I e II Depositar 
Desabotoar I e II Desamarrar Desapertar 
Descascar com faca Descascar com as 

unhas 
Desdobrar 

Desembrulhar Desencaixar Desencostar I e II 
Desenrolar I e II Deslizar Despejar 
Desrosquear Dobrar Embrulhar 
Encaixar Encher talher Encostar I e II 
Enrolar I e II Enxugar Erguer braço 
Erguer objeto Espetar I e II Fechar torneira 
Gesto “fingir comer” I e II Gesto “qüem-qüem” Girar 
Introduzir I, II, III, IV Lavar Misturar 
Molhar I e II Mostrar I e II Pendurar-se 
Prender Rasgar Receber 
Rosquear Sacudir Salpicar 
Servir alimento I e II Sinal “não” com 

indicador 
Sinal de “negativo” 

Sinal de “positivo” Soltar Tirar de dentro I, II, III, IV 
Tirar do garfo I e II Tirar roupa Tomar objeto 
Transportar Transportar 

horizontalmente objeto 
Vestir 

 



 152 

MEMBRO INFERIOR: 

Abaixar objeto Agachar Ajoelhar 
Andar Apertar Atritar 
Balançar perna Chutar Correr 
Desapertar Desencostar I e II Deslizar 
Erguer objeto Encostar I e II Ficar em pé 
Introduzir I e II Mostrar II Prender 
Soltar Tirar de dentro I e II Transportar 
Transportar horizontalmente 
objeto 

  

 

COMPORTAMENTOS QUE ENVOLVEM MAIS DE UMA PARTE: 

Deitar Descer Desencostar I e II 
Encostar I e II Engatinhar Sentar 
Subir   

 

Observando-se essas classificações, verifica-se que a categoria 

ampla mais densa (Anexo III) é a que se refere a “contato com objetos”, e que a 

parte do corpo mais envolvida (Anexo IV) é o membro superior. A grande quantidade 

de comportamentos observados na situação de refeição, portanto, distribui-se 

desigualmente pelas diferentes categorias amplas. Informações desse tipo podem 

ser úteis para o treino do observador, podendo-se concentrar mais o treinamento 

nos comportamentos classificados sob categorias mais densas. 

Essas classificações, no entanto, representam apenas tentativas; 

não se conseguiu, através delas, obter um conjunto de categorias amplas 

mutuamente exclusivas. 


