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Resumo 

 

Estudar o comportamento humano é uma tarefa desafiadora pela sua complexidade e 

multideterminação. Dentre as relações comportamentais complexas estão as relações verbais. 

A Análise do Comportamento estuda tais eventos destacando as variáveis fundamentais 

envolvidas, analisadas pela tríplice contingência. Uma das maiores características de uma 

criança com atraso no desenvolvimento é o atraso ou prejuízo em aquisição ou expansão da 

linguagem. Nesse sentido, estudos anteriores buscaram identificar procedimentos efetivos na 

aquisição e expansão de operantes verbais. Dentre os procedimentos efetivos, estão aqueles 

que empregam dicas. Já se sabe que a história de reforçamento com determinada dica 

influencia a velocidade de aquisição do operante intraverbal, outros estudos apontam a 

hipótese de que o tempo de permanência da dica exposta aos participantes pode influenciar na 

aquisição do operante intraverbal, porém, essa variável não havia sido mensurada e controlada 

até o momento. O objetivo do presente estudo foi comparar se o aumento no tempo de 

apresentação das dicas textuais e de tato tem efeito sobre o responder intraverbal. Os 

resultados demonstraram que para três dos cinco participantes, o tempo de permanência das 

dicas teve efeito no aumento da velocidade de aquisição de respostas intraverbais, já que para 

esses participantes, ocorreu diminuição no blocos de tentativas para atingir o critério de 

aprendizagem quando houve a manipulação do tempo de apresentação das dicas. 

 

Palavras-chave: Comportamento verbal, Intraverbal, Dicas, Tempo de apresentação, Análise 

do Comportamento Aplicada. 
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Abstract 

 

Studying human behavior is a challenging task because of its complexity and multi-

determination. Among complex behavioral relationships are verbal relations. Behavior 

Analysis studies such events prioritizing the fundamental variables involved, analyzed by the 

three term contingency. One of the greatest characteristics of a child with developmental 

disorder is the delay in language acquisition or expansion. In this sense, previous studies have 

sought to identify effective procedures in the acquisition and expansion of verbal operants. 

Among the effective procedures are those that employ prompts. It is already known that the 

history of reinforcement with a certain prompt influences the speed of intraverbal operant 

acquisition. Previous studies point to the hypothesis that the time of exposed prompts to the 

participants may influence intraverbal operant acquisition. However, this variable did not 

exist been measured and controlled so far. The objective of the present study was to compare 

increased time of exposed presentation of textual and tact prompt and verify effects on 

intraverbal responses acquisition. The results showed that for three of the five participants, the 

time of presentation of the prompts had an effect on the speed of acquisition of intraverbal 

responses, one can conclude this because there was a decrease in the blocks of attempts to 

reach the learning criterion when there was manipulation of the time of exposed of the 

prompts. 

 

Key words: Verbal behavior, Intraverbal, Prompts, Time of presentation, Applied Behavior 

Analysis 
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Estudar o comportamento humano é uma tarefa desafiadora por sua complexidade e 

multideterminação. Dentre as relações comportamentais complexas estão as relações verbais.  

Em 1957, Skinner publicou o livro “Verbal Behavior”. Neste, o autor apresenta uma 

abordagem pragmática para o estudo da linguagem, destacando as variáveis fundamentais 

envolvidas no comportamento verbal. Propõe novos termos, trazendo um tratamento 

funcional ao estudo da linguagem, substituindo conceitos tradicionalmente empregados, tais 

como símbolos, palavras ou sentenças, tipicamente estudados pelos linguistas, que 

apresentavam uma abordagem estruturalista.  

Ao enfocar as variáveis controladoras do comportamento verbal, Skinner (1957) 

aponta que se trata de um comportamento operante. Isto implica em demonstrar que 

consequências se seguem à emissão de respostas verbais do falante, afetando suas 

probabilidades futuras, bem como selecionam ocasiões que sinalizam a maior ou menor 

probabilidade de reforçamento, pelo ouvinte, para a resposta do falante que ocorreu nessas 

ocasiões.  Uma característica importante deste comportamento é que, ao invés de alterar o 

mundo mecanicamente de forma direta, o comportamento verbal é caracterizado por alterar o 

comportamento de outra pessoa. Nesse sentido, Skinner (1957) o concebe como sendo um 

comportamento mediado pelo reforçamento do outro (ouvinte). O termo mediação, aqui 

proposto, significa apenas que é necessário que falante e ouvinte compartilhem uma mesma 

comunidade verbal (prática verbal), em que o ouvinte é especialmente treinado para reforçar o 

falante, podendo estar ou não dentro da mesma pele, ou seja, o ouvinte pode ser a mesma 

pessoa que o falante. O comportamento verbal, nessa concepção, está sujeito a todos os 

princípios básicos que regem o comportamento operante, tais como reforço, punição, extinção 

e esquemas de reforçamento, dentre outros. Por exemplo, diante de uma operação 

estabelecedora de uma pessoa ficar várias horas sem tomar água (privação), e um estímulo 
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discriminativo (uma jarra de água presente no ambiente), o comportamento vocal: “um copo 

de água, por favor” poderá ser reforçado por um copo de água entregue por um ouvinte.  

Enquanto um comportamento operante, o comportamento verbal pode ser analisado 

pela tríplice contingência. Eventos antecedentes e consequentes são variáveis que evocam e 

modelam a resposta verbal. Quando antecedentes, os eventos passam a ter funções 

discriminativas e, quando consequentes, a função é selecionadora. Nesse sentido, Skinner 

(1957) diferencia os operantes verbais a depender dos estímulos antecedentes e consequentes, 

e caracteriza diferentes tipos de operantes verbais. Os operantes formulados são classificados 

de acordo com a correspondência entre o estímulo e a resposta. Os operantes de 

correspondência formal (ponto-a-ponto)1 são: ecoico, transcrição, ditado e textual. Os 

operantes de correspondência temática (não são ponto-a-ponto) são: manto, tato, intraverbal e 

autoclítico.  

Um dos operantes verbais apresentado por Skinner (1957) em sua taxonomia, de 

interesse para o presente estudo é o operante intraverbal. Tal operante pode ser conceituado 

como a seleção de uma resposta a partir de um encadeamento anteriormente produzido (uma 

parte da cadeia verbal controla a outra). Esse encadeamento não apresenta correspondência 

ponto-a-ponto. Assim, entende-se que um elo de uma cadeia intraverbal não estará 

necessariamente sob o controle topográfico exclusivo do elo anterior mais próximo da 

resposta a ser evocada. O controle do operante intraverbal pelo antecedente é de tamanha 

complexidade que pode envolver elementos múltiplos. De acordo com Matos (1991), o 

intraverbal “quatro” pode ser controlado por uma variedade de antecedentes verbais, como 

por exemplo, 2+2, 6-2, pela seqüência 1, 2, 3..., ou associações, quando o controle é pelo 

                                                 
1 Quando o estímulo discriminativo e o produto da resposta verbal correspondem a um padrão 

físico semelhante, há correspondência formal entre eles. 
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tema, situação ou assunto. O antecedente “manga” pode controlar o intraverbal "camisa" para 

o alfaiate, ou "fruta" para o feirante. 

As relações intraverbais de um indivíduo são resultados de um longo processo de 

reforçamento e de uma infinidade de contingências, por isso, é extremamente difícil 

identificar todas as variáveis que controlam o comportamento do falante ao evocar uma 

resposta diante de um estímulo específico (Skinner, 1957). A abordagem é sempre a do 

determinismo probabilístico, em que se analisa as diferentes probabilidades de interferência 

de uma ou mais variáveis na determinação do comportamento. 

De acordo com Partington e Bailey, (1993, p. 17), 

uma criança que não tenha desenvolvido um repertório intraverbal 

efetivo pode não ser reforçada em tentativas de interação social com 

seus pares. (...) a criança pode ser considerada “tímida” ou “fechada” 

(...) é plausível que essa criança não receba atenção por meio de 

relações verbais apropriadas e possa se engajar em outros 

comportamentos que sejam efetivos para chamar atenção (…). 

O trecho de Partington e Bailey (1993) ilustra como o ensino de tal operante é 

relevante para relações sociais no desenvolvimento infantil. Uma das maiores características 

de uma criança com atraso no desenvolvimento é o atraso ou prejuízo em aquisição ou 

expansão da linguagem. (Secan, Egel, & Tilley, 1989). Nesse sentido, estudos buscam 

identificar procedimentos efetivos na aquisição desse operante verbal. Dentre os 

procedimentos efetivos, estão aqueles que empregam dicas. Segundo MacDuff et al. (2001) 

dicas são estímulos antecedentes (discriminativos) planejados pelo instrutor ou terapeutas, 

que controlam uma determinada resposta para a qual estímulos naturais ainda não as 

controlam. Sendo assim, dicas são usadas para garantir que a resposta esperada ocorra e 
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depois há um planejamento para o esvanecimento da dica com o intuito de que o estímulo que 

anteriormente não controlava a resposta, de fato consiga gradativamente cumprir essa função. 

Com o objetivo de descobrir qual dica é mais efetiva para a aquisição do operante 

intraverbal, Finkel e Williams (2001), compararam e avaliaram os efeitos de dicas textuais e 

dicas ecoicas. Participou do experimento um menino de oito anos de idade diagnosticado com  

Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Os comportamentos mensurados durante o estudo foram: a) o número de respostas 

inteiras corretas (frases) para perguntas diretas (tais como: “qual é o seu nome?”) ; b) o 

número de respostas parciais adequadas para perguntas diretas; c) o número de respostas 

inadequadas a perguntas diretas ou ausência de resposta. Exemplos de respostas que não 

fazem sentido a perguntas diretas incluem a resposta “telefone” para a pergunta “qual é o seu 

número de telefone?”. Exemplos de respostas inteiras corretas incluem a resposta “meu filme 

favorito é Thomas” (ou qualquer outro nome de filme) diante da pergunta “qual é o seu filme 

favorito?”. As três variáveis dependentes foram testadas em toda a intervenção. No total 

foram seis perguntas incluídas nos treinos, sendo três com dicas ecoicas e três com dicas 

textuais. 

Para avaliar os efeitos das dicas textuais e ecoicas foi utilizado o delineamento de 

Linha de Base Múltipla entre respostas, avaliando os conjuntos de perguntas que foram 

apresentadas aos participantes (Kazdin, 1982). O experimento consistiu em: Linha de Base; 

Treino com Esvanecimento de Dicas (utilizando dicas textuais ou ecoicas); Treino Pós-

Esvanecimento de Dicas; Follow-up. Na Linha de Base, o primeiro autor avaliou  12 

perguntas propostas e dados de cada resposta foram coletados. No Treino com Esvanecimento 

de Dicas, foi realizado um encadeamento de trás para frente em ambas as dicas. No 

esvanecimento de dica textual, o experimentador perguntava e imediatamente apresentava um 

texto em caixa alta, com a resposta correta, e sistematicamente, retirava uma palavra de cada 
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vez, de trás para frente (relativo à frase). No esvanecimento de dica ecoica, o mesmo 

acontecia, com a diferença que, em vez de um texto apresentado em caixa alta, a dica 

oferecida era vocal. No Treino denominado Pós-Esvanecimento de Dicas, todas as dicas 

textuais e ecoicas foram retiradas e esperavam-se respostas independentes de qualquer tipo de 

dica. Cada resposta correta era consequenciada com reforçadores primários de preferência da 

criança e ao final da coleta diária, atividades reforçadoras eram oferecidas à criança, pela 

participação. Foram realizados dois testes de Follow-up, um em uma semana após o término 

do Treino Pós-Esvanecimento de Dicas, e outro após duas semanas. Para mensurar a 

confiabilidade do experimento, o observador registrou todos os 26 testes em um lugar 

arranjado, em que o experimentador não conseguia ver o que o observador registrava e vice-

versa. O estudo apresentou 100% de dados em acordo entre o observador e o experimentador. 

Os resultados demonstraram que ambas as dicas (textuais e ecoicas) foram efetivas 

na aquisição do comportamento intraverbal. Entretanto, as dicas ecoicas não tiveram a mesma 

efetividade que as dicas textuais em relação ao número de frases inteiras (topografia das 

frases) e velocidade de aquisição. No Treino com Esvanecimento de Dicas, no primeiro 

conjunto de perguntas, com dicas ecoicas,  o participante acertou apenas uma resposta com 

frase inteira, em 10 oportunidades. Já com dicas textuais, acertou oito respostas de frases 

inteiras, em 10 oportunidades. Porcentagem de acerto similar aconteceu em mais dois 

conjuntos de respostas com as duas dicas. No Treino Pós-Esvanecimento de Dicas, com dicas 

ecoicas, no primeiro conjunto de perguntas, o participante manteve as respostas certas e 

conseguiu aumentar seu desempenho em responder corretamente com frases inteiras. Nos dois 

últimos conjuntos, o participante apresentou queda de desempenho de respostas com frases 

inteiras certas. Já com dicas textuais, o participante aumentou seu desempenho em responder 

corretamente com frases inteiras nos três conjuntos. Segundo os autores, isso pode ter 

ocorrido em função do fato das dicas textuais ficarem disponíveis enquanto o participante as 
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lia, aumentando, assim,  o tempo de apresentação da dica da resposta que deveria ser emitida. 

O mesmo não acontecia com as dicas ecoicas, pois a dica falada ocorria brevemente, e então 

desaparecia. Embora a hipótese de que as dicas textuais fossem mais efetivas devido ao tempo 

de permanência, o tempo de apresentação da dica não foi mensurado e também não foi 

controlado. 

Para estender o estudo anterior, Vedora e Meunier (2009) compararam os efeitos das 

dicas textuais e ecoicas para a aquisição e generalização do comportamento intraverbal em 

crianças diagnosticadas com TEA. Para garantir um menor tempo de apresentação das dicas 

textuais, nesse estudo as respostas esperadas dos participantes eram compostas por palavras 

únicas, diferente do estudo anterior que se ensinava frases inteiras. 

Participaram do estudo dois meninos de sete anos de idade (Sam e Kevin), ambos 

diagnosticados com TEA e matriculados em uma escola com metodologia baseada em 

Análise do Comportamento Aplicada (ABA – sigla inglesa). As sessões foram conduzidas na 

escola para um participante e na casa para o outro participante. Em ambos os casos, o 

ambiente escolhido foi um lugar isolado de estímulos concorrentes, contendo uma mesa e 

uma cadeira. Cada sessão tinha duração de aproximadamente 10 minutos, realizadas de uma a 

duas vezes por dia, de três a cinco vezes por semana. 

As perguntas e respostas foram selecionadas com o critério de ter funcionalidade 

comunicativa e com objetos e atividades familiares às crianças e foram equalizadas quanto ao 

exibirem o mesmo nível de dificuldade, baseado no número de sílabas contidas em cada 

resposta. As respostas foram consideradas incorretas quando respondidas parcialmente. Por 

exemplo, responder “co...” quando a pergunta foi “O que você faz com o garfo?”, ou quando 

a criança respondesse: “garfo” para a pergunta: “O que você faz com o garfo?”. 

Uma adaptação do delineamento de Tratamento Alternado (Sindelar, Rosenberg, & 

Wilson, 1985) foi utilizado para mensurar os efeitos das dicas ecoicas e textuais para a 
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aquisição e generalização de respostas intraverbais. Esse delineamento permitiu testar o efeito 

intra e entre participantes, pois quando o critério não era atingido em quatros sessões com um 

tipo de dica, o treino era alternado com outro tipo de dica. O procedimento consistiu em cinco 

condições: Ensino Preliminar, Linha de Base, Treino com Dicas Textuais, Treino com Dicas 

Ecoicas e Teste de Generalização. 

 A condição de Ensino Preliminar consistiu em um treino para garantir nomeação 

vocal correta para estímulos que posteriormente seriam utilizados na condição de dicas 

textuais. Também foi verificada a capacidade dos participantes vocalizarem as palavras que 

seriam utilizadas na condição de dicas ecoicas. Na condição de Linha de Base, foram 

apresentadas 10 questões de cada conjunto (20 no total) sem qualquer tipo de dica antecedente 

e qualquer consequência programada para respostas corretas ou incorretas. Na condição de 

Dicas Textuais, foram utilizadas as dicas textuais para ensinar três respostas intraverbais para 

cada participante, utilizando o Treino de Dicas Progressivas (Touchette, 1971). Inicialmente, 

as dicas foram imediatamente seguidas das perguntas. Em seguida, o atraso entre a 

apresentação da pergunta foi sendo aumentado gradualmente para permitir que o participante 

tivesse a possibilidade de responder independentemente, de um segundo até cinco segundos 

de atraso. Na condição de Dicas Ecoicas, foi utilizado o mesmo critério da condição anterior, 

apenas alterando o tipo de dicas. Na condição de Teste de Generalização, duas novas pessoas 

para cada participante fizeram as perguntas treinadas anteriormente e suas respostas foram 

avaliadas. 

Os resultados demonstrados foram: Na Linha de base de todos os participantes, em 

ambas as condições, em todos os conjuntos, o desempenho foi nulo. No Treino com Dicas 

Textuais e Treino com Dicas Ecoicas, o primeiro participante precisou, no primeiro conjunto 

de perguntas, 50 tentativas com dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem. Já com 

dicas ecoicas, precisou de 100 tentativas. No segundo conjunto, precisou de 30 tentativas com 



19 
 

dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem, já com dicas ecoicas, precisou de 50 

tentativas. No terceiro conjunto, precisou de 40 tentativas com dicas textuais para atingir o 

critério de aprendizagem. Já com dicas ecoicas, precisou de 60 tentativas. O segundo 

participante, no primeiro conjunto de perguntas, precisou de 30 tentativas com dicas textuais 

para atingir o critério de aprendizagem. Entretanto, não atingiu o critério de aprendizagem 

com dicas ecoicas nesse conjunto. Já no segundo conjunto de perguntas, o mesmo precisou de 

30 tentativas com dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem e com dicas ecoicas 

precisou de 50 tentativas. No terceiro conjunto de perguntas, precisou de 30 tentativas para 

atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais. Foram necessárias 60 tentativas com 

dicas ecoicas. No Teste de Generalização, os dois participantes, com ambas as dicas, nos três 

conjuntos de perguntas, apresentaram desempenho superior a 90% de acerto. 

Esses resultados estão de acordo com o estudo anterior (Finkel & Williams, 2001), já 

que as dicas textuais foram mais efetivas do que as dicas ecoicas, analisando-se a velocidade 

de aquisição, mensuradas aqui pelo número de tentativas que foram necessárias para atingir o 

critério de aprendizagem. Os autores apontam que um dos fatores que pode ter influenciado 

os resultados desse estudo, assim como o do estudo anterior, é que as dicas textuais 

permaneceram disponíveis até que as crianças terminassem de responder a pergunta. Em 

contraste, as dicas ecoicas eram transitórias: foram apresentadas apenas uma vez e não 

repetidas. Sendo assim, mesmo que nesse estudo o tamanho da resposta verbal exigida tivesse 

sido alterada para apenas uma palavra, para ficar menor o tempo de apresentação das dicas 

textuais e com um tempo próximo das dicas ecoicas (no estudo anterior a resposta esperada 

era frase, e nesse, apenas uma palavra), as dicas textuais tiveram um maior tempo de 

apresentação e essa variável também não foi manipulada e controlada, produzindo assim uma 

condição que pode ter influenciado o comportamento desejado das crianças de responderem 
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às perguntas, imitando as dicas. Os autores apontam que outras pesquisas com controle 

experimental dessa variável são necessárias para esclarecer essas possibilidades. 

Igvarsson e Hollobaugh (2011) fizeram um estudo com o objetivo de comparar dicas 

diferentes. Nesse estudo, os autores compararam a eficácia do procedimento de utilizar dicas 

de tato e ecoicas para a transferência de controle de estímulo na aquisição do operante 

intraverbal. Para comparar o efeito das dicas ecoicas e de tato para cada participante, foi 

utilizado um delineamento adaptado de Tratamento Alternado (Sindelar, Rosenberg & 

Wilson, 1985). Para comparar a efetividade de ambas as dicas entre os participantes, foi 

utilizado um delineamento de Linha de Base Múltipla entre os participantes. Participaram do 

experimento três garotos de quatro anos de idade diagnosticados com TEA. Todos eles 

passaram pelo seguinte procedimento: Testes Pré-Experimentais, Linha de Base, Comparação 

de Dicas, Teste de Generalização.  

A condição de Testes-Pré-Experimentais teve como objetivo testar se os 

participantes conseguiriam vocalizar (ecoar) os estímulos de dicas ecoicas e nomear (tatear) 

as figuras que foram utilizadas como dicas de tato. Na condição de Linha de Base, o 

experimentador apresentou para todos os participantes as perguntas de todos os conjuntos que 

foram empregadas na condição de Comparação de Dicas. Respostas corretas foram 

consequenciadas com elogios e as incorretas não tiveram qualquer consequência planejada. 

As perguntas foram apresentadas de forma randômica. Na condição de Comparação de Dicas, 

o experimentador apresentava a pergunta, por exemplo: “O quê você usa para me falar as 

horas?” e imediatamente utilizava a dica ecoica. O experimentador fazia o procedimento por 

três vezes consecutivas, apenas alternando as perguntas. Na quarta tentativa, apresentava uma 

pergunta e esperava cinco segundos de atraso de dicas para verificar se o participante 

conseguia responder independentemente de dicas. Se o participante não conseguisse 

responder, ocorria a alternância entre as dicas, iniciando, nesse caso, as dicas com tato, e o 
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mesmo procedimento era empregado, até atingir o critério de aprendizagem exigido (80% de 

acerto em três sessões consecutivas).  O mesmo procedimento era feito com as dicas de tato. 

Na condição de Teste de Generalização, foi feito o mesmo procedimento da Linha de Base, 

porém, as apresentações das perguntas foram feitas por familiares dos participantes, em 

ambiente natural, supervisionados pelo experimentador. 

Os resultados demonstraram que para os três participantes, as respostas intraverbais 

com o uso das dicas de tato atingiram o critério de aprendizagem com menos tentativas do 

que as dicas ecoicas. Sendo assim, mais efetivas no quesito de velocidade de aquisição. 

Ambas as dicas foram efetivas para a aquisição de respostas intraverbais. Nesse Estudo não 

foi mensurado e nem controlado o tempo de apresentação das dicas e também não foram 

empregadas dicas textuais. 

Igvarsson e Le (2011) replicaram o estudo anterior de Igvarsson e Hollobaugh (2011) 

acrescentando dicas textuais apenas para um participante do experimento. Foram comparadas 

dicas ecoicas, textuais e de tato para a aquisição do operante intraverbal. Para comparar o 

efeito das dicas para cada participante, foi utilizado um delineamento adaptado de Tratamento 

Alternado (Sindelar, Rosenberg & Wilson, 1985). Para comparar a efetividade de ambas as 

dicas entre os participantes, foi utilizado um delineamento de Linha de Base Múltipla entre os 

participantes. Participaram do experimento quatro garotos diagnosticados com TEA. Todos os 

participantes do estudo tinham de três a sete anos de idade, com histórico de terapia 

fundamentada em ABA, com grande história de utilização de dicas ecoicas, com diferentes 

níveis em linguagem receptiva, linguagem expressiva e QI. Dicas ecoicas e de tatos foram 

comparadas em três participantes, e dicas textuais, ecoicas e de tato foram comparadas em 

apenas um participante. Todos os participantes passaram pelo seguinte procedimento: Testes 

Pré-Experimentais, Linha de Base, Comparação de Dicas, Teste de Generalização.  
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A condição de Testes-Pré-Experimentais teve como objetivo testar se os 

participantes conseguiriam vocalizar (ecoar) os estímulos de dicas ecoicas, nomear (tatear) as 

figuras que foram utilizadas como dicas de tato e, para um participante, se ele conseguia ler 

(dicas textuais) os estímulos propostos. Na Linha de Base, o experimentador apresentou para 

todos os participantes as perguntas de todos os conjuntos que foram empregadas na condição 

de Comparação de Dicas. Respostas corretas foram consequenciadas com elogios e as 

incorretas não tiveram qualquer consequência planejada. As perguntas foram apresentadas de 

forma randômica. Na condição de Comparação de Dicas, o experimentador apresentava a 

pergunta, por exemplo: “O quê o carteiro entrega?” e imediatamente utilizava a dica ecoica. O 

experimentador fazia o procedimento por três vezes consecutivas, apenas alternando as 

perguntas. Na quarta tentativa, apresentava uma pergunta e esperava cinco segundos de atraso 

de dicas para verificar se o participante conseguia responder independentemente de dicas. Se 

o participante não conseguisse responder, ocorria a alternância entre as dicas, iniciando, as 

dicas com tato (e/ou textuais para um participante), e o mesmo procedimento era empregado, 

até atingir o critério de aprendizagem exigido (80% de acerto em três sessões consecutivas).  

O mesmo procedimento era feito com as dicas de tato. No Teste de Generalização, foi feito o 

mesmo procedimento da Linha de Base, porém, as apresentações das perguntas foram feitas 

por familiares dos participantes, em ambiente natural, supervisionados pelo experimentador.  

O procedimento foi o mesmo do estudo anterior. Porém, os resultados foram opostos. 

Nesse estudo, todos os quatro participantes atingiram o critério de aprendizagem com menos 

tentativas com dicas ecoicas, mesmo o participante que teve como comparação a dica textual. 

Os autores justificam que mesmo utilizando os mesmos tipos dicas e com o procedimento 

igual, a história de reforçamento dos participantes  eram diferentes. No estudo anterior, os três 

participantes frequentavam uma clínica com tratamentos ecléticos, com uma variedade de 

estratégias de intervenção. Por outro lado, os participantes desse estudo possuíam em sua 
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história de reforçamento estratégias de ensino fundamentadas na ABA, sendo que dicas 

vocais (ecoicas) foram extensamente utilizadas. A história de reforçamento prévia com tipos 

de dicas e o tempo de apresentação das dicas não foram mensurados e controlados nesse 

estudo. 

Coon e Miguel (2012) seguindo a hipótese de Igvarsson e Le (2011), tiveram como 

objetivo comparar o efeito das dicas ecoicas e de tato no ensino do operante intraverbal, e 

além disso, comparar também o efeito da quantidade de treinos (história de reforçamento) 

com as dicas. O experimento foi feito para saber se aumentos programados no treino a certos 

tipos de dicas ecoicas e de tato produzem um aumento na taxa de aquisição do responder 

intraverbal e se podem reverter os resultados de melhor desempenho a depender da história de 

reforçamento. Participaram do estudo quatro crianças de desenvolvimento típico, mudando a 

população para isolar qualquer tipo de história com as dicas apresentadas no estudo. As 

variáveis dependentes incluíam as seguintes medidas: o número de tentativas necessárias para 

atingir o critério de aprendizagem; o número de respostas corretas para a pergunta alvo e o 

número médio de erros ao longo da sessão. Utilizaram o delineamento de Linha de Base 

Múltipla entre participantes para comparar o ensino do operante intraverbal via dicas ecoicas 

e de tato e Delineamento de Reversão para comparar o efeito da história de reforçamento com 

determinada dica. O procedimento consistia em: Prova de Estímulos e Linha de Base, 

Comparação Pré-Exposição, Treino de Exposição e Comparação Pós-Exposição.  

Na condição de Prova de Estímulos tinha como objetivo mensurar a capacidade da 

criança em emitir tatos para figuras e vocalizar (ecoar) as palavras planejadas.  

Na Linha de Base eram testadas três perguntas alvos, repetidas, de forma 

randomizada, três vezes, sem utilização de dicas e sem consequências planejadas.  

Na Comparação Pré-Exposição, o objetivo era avaliar quantas tentativas seriam 

necessárias para ensinar o comportamento intraverbal por meio de dicas ecoicas e de tato. 



24 
 

Teve como critério para término do treino dois blocos consecutivos com a soma de acertos 

acima de  89%. Quando o critério era atingido para apenas um grupo de respostas intraverbais 

com determinada dica (ecoica ou de tato), para não ter uma história de reforçamento maior ou 

menor nessa condição, o procedimento continuava mesmo com as dicas que o participante já 

atingira o critério de aprendizagem, até que as duas condições atingissem o critério. Ou seja, 

mesmo que a criança atingisse o critério, O treino continuava até o final das sessões, enquanto 

se ensinava questões via dicas para as quais a criança ainda não havia atingido o critério de 

aprendizagem. Tal procedimento tinha o objetivo de que a exposição às diferentes dicas fosse 

equivalente em termos de número de tentativas e história de reforçamento.  

No Treino de Exposição, o objetivo era fornecer mais treino com o tipo de dica 

(ecoica ou de tato) na qual o participante havia apresentado maior dificuldade (maior número 

de blocos de nove de tentativas para alcançar o critério). Foi acrescentando um novo conjunto 

com três respostas intraverbais novas, foi empregada nesse novo conjunto apenas a dica que o 

participante teve maior dificuldade. As tentativas e os critérios eram iguais aos da condição de 

Comparação Pré-Exposição. A única diferença é que nessa condição, os participantes 

aprendiam perguntas utilizando apenas um tipo de dica, aquela para qual tiveram mais 

dificuldade na condição anterior.  

Na condição de  Comparação Pós-Exposição, o objetivo era comparar a influência de 

mais treino com um determinado tipo de dica para ensinar novos intraverbais. Ou seja, 

comparar a aquisição do novo conjunto três respostas intraverbais via dicas vocais e visuais, 

após os participantes passarem por uma história de reforçamento maior (treino) com apenas 

uma dica (a que o participante teve maior dificuldade). As tentativas e os critérios de 

aprendizagem eram iguais aos do Comparação Pré-Exposição. 

Os resultados demonstram que os treinos com dicas ecoicas ou de tato foram efetivos 

no ensino de intraverbal. Porém, os dados indicaram que a história de reforçamento com certo 
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tipo de dica influencia na aquisição do operante intraverbal. Os resultados estão de acordo 

com os estudos de efeitos imediatos da história de reforçamento, pois a efetividade no ensino 

do operante intraverbal não teve dependência da dica específica utilizada (ecoica ou de tato), 

o que exerceu controle nas fases seguintes foi a história de reforçamento no Treino de 

Exposição. Em outras palavras, quanto maior o tempo de treino com um determinado 

estímulo (dica), mais longa a história de reforçamento com aquele estímulo (dica)  e, com 

isso, mais efetivo se torna o treino. Nesse estudo, dicas textuais não foram empregadas e o 

tempo de apresentação das dicas não foi mensurado e controlado. 

O presente estudo buscou replicar o estudo Coon e Miguel (2012), porém, no 

presente estudo, foi manipulado e controlado o tempo de apresentação das dicas, apontado em 

estudos anteriores (Finkel & Williams, 2001; Vedora & Meunier, 2009) como uma variável 

que exerce efeito no ensino de intraverbais e que não foram mensuradas e controladas até o 

momento. O objetivo foi saber se, além da história de reforçamento, o tempo de apresentação 

da dica teria efeito na aquisição do operante intraverbal. Assim, tanto a história com estímulos 

consequentes, como a forma de apresentação das dicas (estímulos antecedentes) podem ter 

efeitos sobre o desempenho do aprendiz. Para analisar tais efeitos, foram comparadas dicas 

textuais (leitura) e de tato (desenho).  

O objetivo do estudo de Coon e Miguel (2012) foi avaliar a história de reforçamento. 

Para obter controle experimental em seu estudo, foi utilizado um delineamento de Linha de 

Base Múltipla entre participantes, combinando com um delineamento de Reversão. No 

presente estudo, foi utilizado um delineamento de Linha de Base múltipla entre respostas 

combinado com delineamento de Reversão. O delineamento de Linha de Base Múltipla entre 

participantes de utilizado no estudo de Coon e Miguel (2012) foi substituído por um 

delineamento de Linha de Base Múltipla entre respostas,  para se comparar o ensino do 

operante intraverbal via dicas textuais e de tato para cada participante, assim como o 
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delineamento utilizado no estudo de Finkel e Williams, (2001). Para se comparar o efeito do 

aumento no tempo de apresentação de determinada dica, foi utilizado o Delineamento de 

Reversão, o mesmo empregado no estudo de Coon e Miguel (2012). Para se garantir o 

controle do tempo de apresentação da dica, mudou-se do estudo do Coon e Miguel (2012) os 

tipos das dicas utilizadas. No estudo citado anteriormente, foram aplicadas dicas ecoicas e de 

tato. No presente estudo, foram empregadas dicas textuais e de tato, ambas visuais. Tais 

mudanças visaram aumentar o controle experimental no tempo de apresentação das dicas, já 

que a manipulação de dicas visuais torna possível o controle do tempo de apresentação das 

mesmas. Dicas ecoicas não foram utilizadas, pois são vocais e não permitem tal controle de 

tempo. O controle do tempo de apresentação da dica é importante uma vez que a dica textual 

é apontada como mais efetiva por Finkel e Willians (2001) e Vedora e Meunier (2009). Uma 

das explicações para tal efetividade é que  justamente  a dica fica mais tempo exposta para o 

aprendiz. Assim, o presente estudo pretende controlar tal variável e buscar uma explicação 

para a efetividade de um determinado tipo de dica que tenha controlado o tempo de exposição 

da mesma.  

 

Método 

 

Participantes, Local e Equipamento 

Foram selecionadas cinco crianças, de oito a 12 anos de idade, de desenvolvimento 

típico, que já tinham em seu repertório os operantes verbais de  tato e textual. Todos os 

participantes eram nativos da língua portuguesa e nunca tiveram contato com a língua 

francesa. 
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A coleta de dados foi realizada em uma sala silenciosa com uma mesa e três cadeiras, 

uma para o experimentador, uma para a criança e uma para o observador.  Também foram 

utilizadas folhas de registro e uma câmera de vídeo (GoPro Hero 3). 

 

Estímulos  

Foram apresentados 72 estímulos que eram traduções de palavras da língua francesa. 

Quando utilizados como dicas textuais, palavras escritas em português (fonte Arial, 60pt), 

centralizadas em cartões  retangulares (7cm x 16cm), de fácil manipulação pelo 

experimentador, foram apresentados aos participantes. Quando utilizados como dicas de tato, 

desenhos coloridos com fundo neutro foram dispostos no centro dos cartões retangulares 

(7cm x 16cm), de fácil manipulação pelo experimentador, foram apresentados aos 

participantes.  Os estímulos estão apresentados na Tabela 1:  

Tabela 1.  

Estímulos apresentados no treino de intraverbais referentes às traduções das palavras: 

Estímulos framcês/português 

pomme/maçã poisson/peixe lit/cama vache/vaca 

savon/sabão lait/leite canard/pato verres/óculos 

piscine/piscina chavel/cavalo tobboggan/escorregador oiseau/pássaro 

chaise/cadeira bâteau/barco terrine/bacia horloge/relógio 

serpent/cobra feuille/folha poulet/galinha marteau/martelo 

livre/livro cochon/porco chapeau/boné fromage/queijo 

chien/cachorro grenouille/sapo fraise/morango voiture/carro 

araignée/aranha chemise/camiseta souris/rato maïs/milho 

velo/bicicleta lapin/coelho balai/vassoura parapluie/sombrinha 

touches/chaves seau/balde couteau/faca gâteau/bolo 

moutons/ovelha couler/pia potiron/abobora chaussette/meias 

couverture/cobertor serviette/guardanapo paille/canudo pain/pão 

dindon/peru cloche/sino papillon/borboleta 
pommede 

terre/batata 

foumi/formiga maison/casa pluie/chuva porte/porta 

fenêtre/janela herbe/grama salete/sujeira éscole/escola 

buisson/arbusto lune/lua étoile/estrela pont/ponte 

drapeau/bandeira tambour/bateria beignet/rosquinha camion/caminhão 

ver/verme nuage/nuvem glacée/sorvete balancoire/balanço 
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Todos os estímulos escolhidos foram distribuídos entre estímulos textuais e de tato 

com o mesmo nível de dificuldade, mensurados através do número de sílabas, assim como no 

estudo de Coon e Miguel, (2012). 

 

Variáveis Dependentes 

Foram avaliados os efeitos do aumento  (de um segundo para três segundos) do 

tempo de apresentação de dois tipos de dicas no ensino de respostas intraverbais em crianças 

com desenvolvimento típico, medidas no desempenho dos participantes quanto à velocidade 

da aquisição, mensuradas pelo número de blocos de tentativas para atingir o critério de 

aprendizagem. Foram consideradas respostas corretas aquelas que os participantes traduziam 

para o Português a palavra em Francês (Ver Tabela 1). Exemplos de respostas corretas 

incluem responder “maçã” seguida da pergunta “O que é pomme?”. Exemplos de respostas 

incorretas incluem responder “gato” seguido da pergunta “O que é pomme?”. Também foram 

consideradas respostas incorretas aquelas que eram inaudíveis ou que não eram claras, ou 

ainda se não houvesse respostas em até cinco segundos após o experimentador haver 

perguntado. 

 

Acordo entre observadores 

O acordo entre observadores foi registrado durante 50% das sessões. Um acordo era 

definido quando uma resposta correta ou incorreta para uma pergunta era registrada pelo 

experimentador e pelo observador de forma idêntica, na mesma tentativa. Um desacordo era 

definido quando o experimentador registrava uma resposta como correta e o observador 

registrava como incorreta em uma tentativa ou vice versa.  

O acordo entre observadores foi calculado pela divisão do número total de tentativas 

em comum (em que houve acordo) entre os experimentadores, pelo número total de 
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tentativas, convertendo-se esse número em porcentagem. O acordo entre os observadores foi 

de 100%. 

 

Integridade do tratamento 

A integridade do tratamento foi registrada durante 50% das sessões. Um observador 

independente registrou antecedentes e consequentes apresentados pelo experimentador 

durante cada tentativa nessas sessões. Antecedentes foram registrados como corretos se o 

experimentador apresentasse a questão especificada na folha de registro para a tentativa, em 

voz clara, e com o tipo de dica adequada (textual ou de tato). Foram considerados 

antecedentes incorretos se o experimentador apresentasse a questão que não estivesse 

especificada na folha de registro, apresentasse em tonalidade vocal inaudível ou não clara e se 

apresentasse a dica de forma incorreta (apresentar a dica errada ou em tempo que não 

corresponda ao critério do momento). Os estímulos consequentes registrados foram 

considerados como corretos se o experimentador apresentasse o reforçador em até dois 

segundos seguidos da resposta correta do participante ou, diante de uma resposta do 

participante considerada incorreta, o experimentador apresentasse em sequência o 

procedimento de correção, sem apresentar o reforçador.  

A integridade do tratamento foi calculada com todas as tentativas registradas, 

dividindo-se o número de acertos pelo número total de tentativas, chegando-se a uma 

porcentagem. A integridade do tratamento foi de 99%. 

 

Avaliação de preferência dos reforçadores 

Para a avaliação de reforçadores, de início, o experimentador fez uma avaliação 

indireta com os cuidadores dos participantes sobre seus itens preferidos por meio de um 

questionário adaptado de Fisher, Piazza, Bowman e Amari (1996). Após isso, fez uma 
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avaliação direta com os participantes utilizando os itens relatados no questionário. Para a 

avaliação direta, foi utilizada a avaliação forçada de reforçadores (DeLeon & Iwata, 1996). 

Todas as sessões experimentais foram iniciadas com esse procedimento. Nele, foram 

selecionados sete itens que ficaram distribuídos um ao lado do outro, sobre a mesa, na frente 

da criança. Com os itens distribuídos, o experimentador esperava a escolha da criança por 

algum deles. Após cada escolha, a criança tinha acesso a 30 segundos de cada item, e esse 

item foi retirado da próxima tentativa que vinha em seguida. Na próxima tentativa, o 

experimentador trocava a posição dos itens restantes e assim por diante. Essa sequência de 

tentativas se seguia até que todos os itens houvessem sido apresentados ou até que a criança 

ficasse 15 segundos ou mais sem escolher nenhum deles. A ordem de escolha foi considerada 

a ordem de preferência desses itens selecionados (De Leon & Iwata, 1996). 

 

Procedimento 

Prova de Estímulos e Linha de Base 

Antes de se iniciar o estudo, provas de estímulos foram feitas para mensurar se os 

participantes conseguiam nomear os desenhos e ler em português as palavras utilizadas como 

estímulos nas fases de treino. Todas as dicas textuais e de tato foram testadas e só foram para 

as fases de treinos se os participantes conseguissem ler as palavras e nomear os desenhos 

corretamente. O experimentador (autor do presente estudo) não apresentou qualquer 

consequência às respostas dos participantes (acertos ou erros) durante a condição de teste dos 

estímulos. Os estímulos foram apresentados de forma randomizada aleatoriamente. Para 

manter a motivação dos participantes, perguntas familiares foram feitas (e.g., “Como é o 

nome da sua mãe?”; “Você tem quantos anos?”; “Você consegue tocar aqui?”) depois de cada 

três tentativas de perguntas-alvo (Mace et al., 1988), e elogios foram apresentados após as 

respostas às perguntas familiares. 
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Durante a Linha de Base, o experimentador fez perguntas aos participantes que 

foram treinadas posteriormente na condição de Comparação Pré-Exposição. As perguntas 

foram feitas sem qualquer tipo de dica, de forma assistemática, em um bloco de nove 

tentativas, sem qualquer consequência programada. Entretanto, para manter a motivação dos 

participantes, perguntas familiares foram feitas (e.g., “Como é o seu nome?”; “Qual é a sua 

cor favorita?”; “Qual o nome da sua professora?”) depois de cada três tentativas de perguntas-

alvo (Mace et al., 1988), e elogios foram apresentados após as respostas às perguntas 

familiares. 

 

Comparação de Dicas 

Essa condição avaliou qual tipo de dica (textual ou de tato) os participantes 

precisaram de mais ou menos números de blocos de nove tentativas para atingir o critério de 

aprendizagem. Sendo que se precisaram de mais blocos de nove tentativas, significou que 

tiveram maior dificuldade, pois demorou mais para atingir o critério de aprendizagem, menos 

blocos significou maior facilidade, já que demorou menos para atingir o critério de 

aprendizagem (o critério de aprendizagem era a emissão de intraverbais de modo 

independente em 100% das tentativas ou dois blocos consecutivos entre 89% e 100%). Foram 

ensinados aos participantes dois conjuntos de três respostas intraverbais: três respostas 

intraverbais via dicas de tato, três respostas intraverbais via dicas textuais.  

Foi utilizado um procedimento de atraso de dicas verbais (Touchette, 1971). O 

procedimento de atraso de dicas se configurou da seguinte maneira: começava com a 

utilização da dica imediata (zero segundo) e aumentava um segundo de cada vez, até no 

máximo, quatro segundos. (Clark & Green, 2004). O critério para aumentar cada segundo de 

atraso de uma determinada dica foi o participante apresentar 100% de acertos em um bloco de 

nove tentativas ou 89% de acertos em dois blocos consecutivos de nove tentativas, em cada 
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nível de atraso. Se o participante errasse ou não respondesse três perguntas consecutivas, as 

dicas voltavam para o critério anterior de atraso. O critério se aplicou para ambos os tipos de 

dicas (textuais e de tato). 

As apresentações das perguntas e dicas foram feitas de seguinte maneira: o 

experimentador perguntava, por exemplo, “O que é pomme?” e em seguida ou com atraso 

(dependendo do critério de atraso de dicas) mostrava por um segundo um cartão escrito 

“maçã” ou com um desenho de uma maçã. Como consequência para cada resposta correta 

com ajuda, o experimentador elogiava o participante (e.g., “Muito bem!”). Para respostas 

incorretas ou nenhuma resposta, o experimentador aplicava o procedimento de correção. No 

procedimento de correção, o experimentador removia todos os materiais presentes, registrava 

como resposta errada, esperava dois segundos, reapresentava a pergunta solicitada 

anteriormente e apresentava imediatamente a resposta correta, não dando oportunidade para o 

aluno errar novamente. As correções não foram reforçadas. Em seguida, continuava com as 

apresentações das perguntas e com as dicas conforme o critério em vigor. O critério para o 

encerramento da condição de Comparação de Dicas foi quando os participantes atingissem 

100% de acerto sem precisarem de qualquer tipo de dica, respondendo de forma independente 

a dicas, ou  89% de acertos em dois blocos consecutivos, também com respostas 

independentes das dicas. Nessa condição, todas as dicas (textuais e de tato) foram 

apresentadas por um segundo, controladas pelo experimentador através de um Timer. 

 

Treino com Aumento do Tempo de Apresentação 

Nessa condição, o tempo de apresentação da dica para a qual o participante precisara 

de mais blocos de tentativas até atingir o critério de aprendizagem, na condição de 

Comparação de Dicas,  foi aumentado para três segundos. O objetivo dessa condição foi 

avaliar o efeito do aumento do tempo de apresentação das dicas. Os participantes que 
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precisaram de mais blocos de tentativas para atingir o critério de acerto com dicas textuais em 

comparação às dicas de tato, por exemplo, tiveram acréscimo de dois segundos na 

apresentação da dica textual, ou seja, três segundos no total. A dica diante daquela o 

participante apresentara maior facilidade (menor número de blocos de tentativas) continuava 

com o tempo de apresentação de um segundo. O mesmo procedimento descrito para atraso de 

dicas,  esquema de reforçamento e correção da condição de Comparação de Dicas foi 

aplicado nessa condição, em um novo conjunto de três respostas intraverbais para cada dica. 

 

Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de Apresentação 

Essa condição foi conduzida para avaliar se ao voltar à condição onde todas as dicas 

eram apresentadas com a mesma duração (um segundo) os participantes voltariam a ter mais 

dificuldades para as dicas em que precisaram de mais blocos de tentativas na primeira 

condição. Ou seja, certificar-se- ia  de  que o efeito do aumento do tempo de apresentação na 

fase anterior foi realmente a variável responsável pelo melhor desempenho dos participantes, 

mensurados pela quantidade de blocos de tentativas necessários para atingir o critério de 

aprendizagem.  

Nessa condição, o experimentador apresentou para os participantes um novo 

conjunto de três estímulos, diante dos quais o participante deveria apresentar respostas 

intraverbais para cada dica. Os critérios de esvanecimento de dicas, esquema de reforçamento 

e correção foram os mesmos das condições anteriores. 

 

Resultados 

A Figura 1 apresenta a porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas 

em blocos de nove tentativas para o Rafael (nome fictício), nas diferentes condições 

experimentais. Na condição de Comparação de Dicas, Rafael precisou de oito blocos de nove 
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tentativas (72 tentativas) com dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem. Já com 

dicas de tato, precisou de três blocos (27 tentativas). Na condição de Treino com Aumento do 

Tempo de Apresentação, precisou de quatro blocos de nove tentativas (36 tentativas) para 

atingir o critério de acerto com dicas textuais (com aumento do tempo de apresentação). Já 

com dicas de tato, precisou de três blocos (27 tentativas). Na condição de Comparação de 

Dicas Pós Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de três blocos de nove tentativas 

(27 tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais. Com dicas de tato 

também precisou de três blocos (27 tentativas). 

A Figura 2 apresenta a porcentagem de respostas intraverbais corretas em blocos de 

nove tentativas para Arthur (nome fictício), nas diferentes condições experimentais. Na 

condição de Comparação de Dicas, Arthur precisou de quatro blocos (36 tentativas) com 

dicas textuais  e também quatro blocos (36 tentativas) com dicas de tato. Nesse caso, para 

saber com qual dica o participante teve mais facilidade, foram calculadas quantas respostas 

independentes ele obteve no total em cada dica: 18 respostas independentes com dicas 

textuais; 23 respostas com dicas de tato, ou seja, teve mais facilidade com dicas de tato. Na 

condição de Treino com Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de quatro blocos (36 

tentativas) com dicas textuais (com aumento do tempo de apresentação). Com dicas de tato 

também precisou de quatro blocos (36 tentativas). Na condição de Comparação de Dicas Pós 

Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de seis blocos (54 tentativas) com dicas 

textuais. Com dicas de tato precisou de três blocos (27 tentativas). 

A Figura 3 apresenta a porcentagem de respostas intraverbais corretas em blocos de 

nove tentativas para o Guilherme (nome fictício), nas diferentes condições experimentais. Na 

condição de Comparação de Dicas, Guilherme precisou de três blocos (27 tentativas) com 

dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem. Com dicas de tato precisou de dois 

blocos (18 tentativas). Na condição de Treino com Aumento do Tempo de Apresentação, 
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precisou de dois blocos (18 tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas 

textuais (com aumento do tempo de apresentação). Com dicas de tato também precisou de 

dois blocos (18 tentativas). Na condição de Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de 

Apresentação, precisou de três blocos de nove tentativas (27 tentativas) para atingir o critério 

de aprendizagem com dicas textuais. Com dicas de tato, precisou de dois blocos (18 tentativas). 

A Figura 4 apresenta a porcentagem de respostas intraverbais corretas em blocos de 

nove tentativas para o Luís (nome fictício), nas diferentes condições experimentais. Na 

condição de Comparação de Dicas, Luis precisou de cinco blocos (45 tentativas) com dicas 

textuais para atingir o critério de aprendizagem. Com dicas de tato precisou de sete blocos (63 

tentativas). Na condição de Treino com Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de três 

blocos (27 tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais. Com dicas 

de tato (com aumento do tempo de apresentação) precisou de dois blocos (18 tentativas). Na 

condição de Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de três 

blocos (27 tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais. Com dicas 

de tato precisou de quatro blocos (36 tentativas). 

A Figura 5 apresenta a porcentagem de respostas intraverbais corretas em blocos de 

nove tentativas para o Francisco (nome fictício), nas diferentes condições experimentais. Na 

condição de Comparação de Dicas, Francisco precisou de três blocos (27 tentativas) com 

dicas textuais para atingir o critério de aprendizagem. Com dicas de tato precisou de quatro 

blocos (36 tentativas). Na condição de Treino com Aumento do Tempo de Apresentação, 

precisou de três blocos (27 tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas 

textuais. Com dicas de tato também precisou de três blocos (27 tentativas). Na condição de  

Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de Apresentação, precisou de três blocos (27 

tentativas) para atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais. Com dicas de tato, 

precisou de quatro blocos (36 tentativas).
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Figura 1. Porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas em blocos de nove 

tentativas para o Rafael, nas diferentes condições experimentais.
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Figura 2. Porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas em blocos de nove 

tentativas para o Arthur, nas diferentes condições experimentais. 
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Figura 3. Porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas em blocos de nove 

tentativas para o Guilherme, nas diferentes condições experimentais. 
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Figura 4. Porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas em blocos de nove 

tentativas para o Luís, nas diferentes condições experimentais.
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Figura 5. Porcentagem de respostas intraverbais independentes corretas em blocos de nove 

tentativas para o Francisco, nas diferentes condições experimentais.
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Na primeira condição (Comparação de Dicas), os dados apontaram que Luís e 

Francisco tiveram mais facilidade com dicas textuais, mensurado pela velocidade de 

aquisição, calculado em blocos necessários para atingir a aprendizagem. Rafael, Arthur e 

Guilherme tiveram mais facilidade com dicas de tato. Para o participante Arthur, como o 

número de blocos de tentativas se equivaleram, foi utilizado o cálculo de respostas 

independentes de dicas (Coon e Miguel, 2012). Sendo assim, como já descrito, na segunda 

condição (Treino com Aumento do Tempo de Apresentação) os participantes Luís e Francisco 

tiveram o tempo de apresentação aumentado para três segundos para dicas de Tato. Os 

participantes Rafael, Arthur e Guilherme tiveram o tempo de apresentação de dicas 

aumentado para três segundos para dicas Textuais. 

Na segunda condição (Treino com Aumento do Tempo de Apresentação), quatro dos 

cincos participantes (Rafael, Guilherme, Luis e Francisco) diminuíram a quantidade de blocos 

para atingir o critério de aprendizagem com o aumento do tempo de apresentação da dica para 

a qual tiveram mais dificuldade, comparados com a condição anterior (Comparação de 

Dicas), em que todas as dicas tinham o mesmo tempo de apresentação (um segundo). Rafael 

diminuiu de oito blocos (72 tentativas) para quatro blocos (36 tentativas) com as dicas 

textuais (com o tempo de apresentação aumentado para três segundos). Com dicas de tato 

(sem aumento no tempo de apresentação), manteve o mesmo número de blocos da condição 

anterior, três blocos ( 27 tentativas). Guilherme diminuiu de três blocos (27 tentativas) para 

dois blocos (18 tentativas) com dicas textuais (com o tempo de apresentação aumentado para 

três segundos). Com dicas de tato (sem aumento no tempo de apresentação), manteve dois 

blocos (18 tentativas) da condição anterior. Luís, por sua vez, diminuiu de sete blocos (63 

tentativas) para dois blocos (18 tentativas) com dicas de tato (com o tempo de apresentação 

aumentado para três segundos), mas também diminuiu com dicas textuais (sem aumento no 

tempo de apresentação) de cinco blocos (45 tentativas) para  três blocos (27 tentativas). 
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Francisco diminuiu de quatro blocos (36 tentativas) para três blocos (27 tentativas) com dicas 

de tato (com o tempo de apresentação aumentado para três segundos) e manteve o mesmo 

número de blocos  da condição anterior com dicas textuais (sem aumento no tempo de 

apresentação), três blocos (27 tentativas). Arthur foi o único participante que manteve a 

mesma quantidade de blocos para atingir o critério de aprendizagem, mesmo com o aumento 

no tempo de apresentação das dicas, sendo quatro blocos (36 tentativas) para ambas as dicas, 

em ambas condições. 

Na  terceira condição  (Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de 

Apresentação), todos os participantes voltaram para as características da primeira condição 

(Comparação de Dicas), ou seja, sem aumento do tempo de apresentação de dicas. Em 

comparação com a condição anterior (Treino com Aumento do Tempo de Apresentação), três 

dos cinco participantes (Guilherme, Luis e Francisco) aumentaram o número de blocos de 

tentativas. Um participante (Arthur) aumentou a quantidade de blocos de tentativas na última 

condição (Comparação de Dicas Pós Aumento do Tempo de Apresentação), porém, na 

condição anterior, em que havia o aumento de tempo, este não se beneficiou e não diminuiu a 

quantidade de blocos de tentativas com o aumento no tempo de apresentação na segunda 

condição (Treino com Aumento do Tempo de Apresentação). Um participante (Rafael) 

melhorou seu desempenho, diminuindo a quantidade de blocos de tentativas com  a dica  que 

teve maior dificuldade em todas as condições, independente do aumento no tempo de 

apresentação da dica. 

 

Discussão 

Para três participantes (Guilherme, Luis e Francisco) os dados demonstraram que a 

manipulação do tempo de apresentação das dicas teve efeito para que  atingissem o critério de 

aprendizagem com menor número de blocos de tentativas, ou seja, de forma mais rápida.  
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O participante Guilherme precisou de três blocos de nove tentativas (27 tentativas) 

para atingir o critério de aprendizagem com dicas textuais na primeira condição, sem a 

manipulação do aumento do tempo de apresentação das dicas. Na segunda condição, com 

aumento do tempo de apresentação das dicas, o participante diminuiu o número de blocos 

para dois (18 tentativas). Na terceira condição, que também não teve aumento no tempo de 

apresentação, o participante volta para três blocos de nove tentativas (27 tentativas) para 

atingir o critério de aprendizagem de respostas intraverbais independentes. Já com dicas de 

tato, que não sofreu qualquer manipulação do tempo de apresentação nas três condições, o 

participante manteve o mesmo número de dois blocos de nove tentativas (18 tentativas) em 

todas as condições. O participante só conseguiu se igualar ao número de blocos de tentativas 

que obteve com dicas de tato,  na condição em que foi manipulado o tempo de apresentação 

da dica textual. Para esse participante a história de reforçamento (Coon & Miguel, 2012) não 

teve qualquer efeito, indo de acordo com os estudos de Finkel e Williams (2001) e Vedora e 

Meunier (2009), em que a hipótese do tempo de apresentação das dicas seria uma variável 

dependente que não fora manipulada e provavelmente teria efeito no ensino de respostas 

intraverbais, já que as dicas textuais tinham mais tempo de apresentação e as ecoicas eram 

esvanecidas prontamente naquele estudo. 

O participante Luis precisou de sete blocos de nove tentativas (63 tentativas) para 

atingir o critério de aprendizagem com dicas de tato na primeira condição, enquanto que com 

dicas textuais precisou de cinco blocos (45 tentativas). Na segunda condição, com a 

manipulação do tempo de apresentação, precisou apenas de dois blocos (18 tentativas) com 

dicas de tato, beneficiando-se do aumento no tempo de exposição da dica. Com as dicas 

textuais, por outro lado, o participante precisou de três blocos (27 tentativas) para atingir o 

critério, melhorando também o desempenho de aquisição do intraverbal com dica textual 

mesmo que aqui não tivesse havido aumento do tempo, mas ficando com desempenho aquém 
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do desempenho com dica de tato. Nesse sentido, vê-se, nessa segunda condição,   a reversão 

do desempenho em função do tempo de exposição da dica), ou seja, com o aumento no tempo 

de apresentação aumentado, o aprendizado ocorreu de modo mais rápido para o operante que 

tinha tido uma aquisição mais lenta na condição anterior. Já na terceira condição, onde o 

tempo de apresentação das dicas volta a ter as características da primeira condição (um 

segundo), Luis voltou também a precisar de mais blocos para aprender com as dicas de tato  

(36 tentativas). Já com as dicas textuais, precisou de três blocos, demonstrando similaridade à 

segunda condição. Os dados desse participante estão de acordo com Finkel e Williams (2001) 

e Vedora e Meunier (2009), já que o tempo de apresentação das dicas alteram o efeito de 

responder intraverbalmente para o participante e também os dados estão de acordo com o 

estudo de Coon e Miguel (2012) já que, na segunda condição (Treino com Aumento do Tempo 

de Apresentação) e terceira condição (Comparação de Dicas Pós Treino com Aumento do 

Tempo de Apresentação) foram necessários menos blocos de tentativas para atingir o critério 

de acerto. A existência de mais treinos (história de reforçamento) também aprimora o 

desempenho. 

O Participante Francisco precisou de três blocos (27 tentativas) para atingir o critério 

de aprendizagem com dicas textuais e de quatro blocos (36 tentativas) com dicas de tato na 

primeira condição. Na segunda condição, com a manipulação do tempo de apresentação para 

dicas de tato, o participante precisou de três blocos (27 tentativas) para ambas as dicas, tato e 

textuais, melhorando, entretanto,  o seu desempenho com dicas de tato. Na terceira condição, 

o participante precisou do mesmo número de blocos da primeira condição para atingir o 

critério de aprendizagem em cada dica, sendo três blocos (27 tentativas) com dicas textuais e 

quatro blocos (36 tentativas) com dicas de tato. Sendo assim, voltou a precisar de um bloco 

(nove tentativas) a mais com dicas de tato, assim como na primeira condição. Os dados desse 

participante  estão de acordo com Finkel e Williams (2001) e Vedora e Meunier (2009), já 
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que o tempo de apresentação das dicas alteraram o efeito de responder intraverbalmente para 

o participante e os dados não estão de acordo com o estudo de Coon e Miguel (2012), pois 

com dicas textuais, em todas as três condições, o participante manteve três blocos (27 

tentativas) e não diminuiu o número de blocos conforme sua história de reforçamento com a 

dica. Já com dicas de tato, a única alteração na quantidade de blocos necessários para atingir o 

critério de aprendizagem foi na segunda condição (Treino com Aumento do Tempo de 

Apresentação), ou seja, os dados apontam claramente que para esse participante, o que 

controlou a diminuição na quantidade de blocos foi o aumento no tempo de apresentação da 

dica. 

Para dois dos cinco  participantes (Rafael e Arthur) os dados demonstram que a 

manipulação do aumento do tempo de apresentação das dicas não teve efeito, tendo como 

medida a diminuição da quantidade de blocos necessários para atingirem o critério de 

aprendizagem. 

 Os dados de Rafael demonstram que ao longo dos treinos, o ensino de respostas 

intraverbais ficou mais rápido (menos blocos de tentativas) com dicas textuais, 

independentemente do aumento do tempo de apresentação das dicas. Tal conclusão é baseada 

no fato de que na primeira condição o participante precisou de oito blocos de nove tentativas 

(72 tentativas), na segunda condição precisou de quatro blocos (36 tentativas) e por último, na 

terceira condição, precisou de apenas três blocos (27 tentativas), igualando a quantidade 

necessária para atingir o critério de aquisição de respostas intraverbais com dicas de tato, que 

ao longo do estudo, se manteve em três blocos de nove tentativas (27 tentativas) em todas as 

condições. Esses dados estão de acordo com o estudo de Coon e Miguel (2012), que apontam 

que a história de reforçamento tem efeito no ensino de responder intraverbalmente, 

demonstrado nesse caso, que para a dica que o participante teve mais dificuldade para atingir 

o critério de acerto, foi ficando cada vez mais rápida a aquisição, pela história de reforço 
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(consequentes) e não pela manipulação do aumento do tempo de apresentação (antecedentes). 

Por outro lado, é curioso verificar que a história de reforçamento (mais treinos) não alterou o 

desempenho do participante para o aprendizado com dicas de tatos. 

Para Arthur, os dados demonstram que além da manipulação do tempo de 

apresentação não ter apresentado efeitos para ele, a história de reforçamento também não 

teve, já que os dados se mantiveram os mesmos nas duas primeiras condições, precisando de 

quatro blocos de nove tentativas (36 tentativas) nos treinos com ambas as dicas, textuais e de 

tato e, na última condição, o participante precisou de seis blocos de nove tentativas (54 

tentativas) com dicas textuais, aumentando em dois blocos de nove tentativas (18 tentativas) e 

diminuiu um bloco de nove tentativas (18 tentativas) com dicas de tato. Outras variáveis 

parecem ter controlado o desempenho de Arthur. 

 

Considerações Finais 

Para três dos cinco participantes (Guilherme, Luís e Francisco) a manipulação do 

tempo de apresentação de dicas gerou o efeito de aumentar a velocidade de aquisição de 

respostas intraverbais, confirmando a hipótese de Finkel e Williams (2001) e Vedora e 

Meunier (2009), segundo a qual o tempo de apresentação é uma variável importante e 

facilitadora no ensino de respostas intraverbais. Para dois participantes (Rafael e Luís), a 

história de reforçamento teve efeito na velocidade de aquisição de respostas intraverbais, tal 

como afirmam Coon e Miguel (2012). Apenas para o Arthur, as duas hipóteses não foram 

confirmadas nos dados do participante. Outras variáveis não controladas no presente estudo 

podem ter controlado o desempenho de Arthur e talvez ele precisasse de um maior número de 

tentativas para que o seu comportamento ficasse sob controle das variáveis manipuladas no 

presente estudo. 
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Pelo conceito de contingência tríplice, tal como afirma Skinner (1968), os três termos 

são essenciais para a aprendizagem: o antecedente, a resposta e o consequente e não apenas 

um deles. O presente estudo mostra que ambos, tanto o antecedente (tempo de apresentação 

das dicas) como a história de reforçamento (número de vezes em que o comportamento foi 

reforçado) são importantes. O número de blocos de tentativas para o alcance do critério de 

aprendizagem depende tanto do controle de estímulos, ou seja, do tipo de arranjo de tentativas 

em que o estímulo é apresentado, como no custo da resposta exibida e na história de 

reforçamento, medida pelo número de respostas corretas que foram reforçadas 

diferencialmente. Fica, assim, errôneo, do ponto de vista conceitual, separar os três termos da 

contingência, perguntando qual deles é o mais importante ou exerce maior controle. 

Obviamente, em um modelo selecionista como o nosso (Skinner, 1969) as 

consequências são o destaque. Mas de nada adianta ficar expondo a criança a um treino em 

que os estímulos são complexos demais para ser discriminado. Em outras palavras, em nada 

adianta haver muita história de treino se não há reforço e só haverá reforço se houver resposta 

correta e só haverá resposta correta se houver uma boa programação na apresentação dos 

estímulos.  

O conjunto de estudos aqui revisto e o atual estudo parecem ir nessa direção: se o 

arranjo de estímulos está adequado, quanto mais tentativas, e respostas reforçadas diante 

daqueles estímulos, maior o sucesso da criança. Por outro lado, se os estímulos apresentados 

são demasiadamente complexos para a criança, o número de tentativas poderá ser infinito, que 

o acerto não ocorrerá e, portanto, não haverá história de reforçamento. É preciso, portanto, 

planejar cuidadosamente a apresentação de estímulos: por vezes apenas aumentar o tempo de 

exposição desses pode ser suficiente, como algumas crianças do presente estudo demonstram. 

Aumentar o tempo de exposição pode significar promover para a criança maior familiaridade 

com o estímulo e estabelecer o pré requisito para discriminar suas propriedades e, em seguida, 
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reforçar diferencialmente tal discriminação. Por vezes, aumentar apenas o tempo de exposição 

pode não bastar e nem mesmo uma história de repetição do treino: talvez aqui seja necessário 

programar uma introdução mais gradual ainda de características dos estímulos ou adicionar 

outros tipos de dicas (ecoicas, sensoriais, dentre outras) e repetir mais vezes os treinos. 

Durante muitos anos, Hübner e Matos (Hübner, Matos, & Serra, 2002; Matos, 

Hübner & Peres, 1997; Matos, Hübner & Peres, 1999) pesquisaram vários procedimentos 

para o ensino de leitura e descobriram alguns mais eficientes, que maximizavam a 

discriminação das unidades menores do que a palavra, na leitura. Se não levassem em conta o 

controle de estímulos, os estímulos antecedentes apresentados às crianças poderiam ficar por 

longos períodos sendo apresentados em um número extenso de tentativas sem que a criança 

atingisse o critério de aprendizagem, ou seja, a probabilidade de ser reforçada poderia 

demorar muito. Toda a tecnologia disposta pela Análise do Comportamento está para isso: 

programar as contingências de tal modo que o aprendizado seja eficaz e reforçador. 

Sendo assim, conclui-se que não é possível desatrelar a história de reforçamento, em 

ensino, da história de apresentação dos estímulos. Tanto o controle pelo antecedente, como o 

controle pelo consequente se somam no efeito final (McIlvane & Dube 1992). Muito 

provavelmente, por essas situações apresentadas aqui, é que três dos cinco participantes 

tenham tido efeitos do antecedentes e dois dos cinco participantes tenham tido efeitos da 

história de reforçamento. O segundo participante (Arthur) que não apresentou nenhum dos 

efeitos, pode indicar que seu processo de aprendizagem precisará de mudanças nos dois tipos 

de estímulos: antecedentes e consequentes. 

De qualquer forma, ainda que três dos cinco participantes tenham demonstrado 

inequivocamente o importante papel do tempo de exposição dos estímulos como um fator 

para o aprendizado, considera-se que o presente estudo revela que as hipóteses aventadas 

pelos autores dos estudos anteriores (Finkel & Williams 2001; Vedora & Meunier, 2009) são 
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todas verdadeiras e precisam ser levadas em conta no momento de se planejar o ensino de 

uma dada criança. 

Sugerem-se ainda estudos futuros,  replicando-se o presente estudo com populações 

em que o déficit de linguagem está presente para saber se esses dados podem ser 

generalizados para essa população que precisa de intervenção para aquisição ou ampliação do 

comportamento verbal.   
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Hübner, M. M. C., Matos, M. A. & Serra, C. (2002). Redes de relações condicionais e leitura 

recombinativa: pesquisando o ensinar a ler. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 52, 

284-303. 

Ingvarsson, E. T., & Hollobaugh, T. (2011). A comparison of prompting tactics to establish 

intraverbal responding in children with autism. Journal of Applied Behavior 

Analysis, 44, 659-664.doi:10.1901/jaba.2011.44-659. doi:  10.1901/jaba.2011.44-659 

Ingvarsson, E. T., & Le, D. D. (2011). Further evaluation of prompting tactics for establishing 

intraverbal responding in children with autism. The Analysis of Verbal Behavior, 27, 

75–93. 



51 
 

Kazdin, A. E. (1982). Single case research designs: Methods for clinical and applied settings. 

New York: Oxford University Press. 

Matos, M. A. (1991).As categorias formais de comportamento verbal de Skinner. In M. A. 

Matos, D. G. Souza, R. Gorayeb & V. R. L. Otero (Orgs.). Anais da XXI Reunião 

Anual de Psicologia. Ribeirão Preto: SPRP, 333-341. 
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Matos, M. A., Hübner, M. M. C. & Peres, W. (1999). Leitura generalizada: procedimentos e 

resultados. Em R. A. Banaco (Org.), Sobre Comportamento e Cognição: aspectos 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu_________________________________,_____anos, abaixo assinado, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para meu filho (a) 

_________________________________, _____ anos participar como voluntário (a) do 

estudo “Uma comparação entre dois tipos de dicas no ensino de respostas intraverbais e seus 

efeitos no desempenho de crianças com desenvolvimento típico” sob responsabilidade do 

pesquisador Marcio Felipe Tardem, aluno de mestrado do Departamento de Psicologia 

Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.  

 

Assinando este termo de Consentimento estou ciente de que: 

 

1. Concordo como responsável de meu filho (a) que ele (a) seja participante da pesquisa, 

sendo que ele (a) poderá desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

2. O objetivo geral da pesquisa é verificar se o tempo de apresentação das dicas no ensino do 

operante intraverbal influencia no desempenho dos participantes, mensurados pela velocidade 

de aquisição, contabilizado em blocos de tentativas de ensino. 

3. Será utilizado como material para a coleta de informações, um procedimento de ensino 

através da utilização de cartões com frases ou desenhos. O procedimento será realizado pelo 

próprio pesquisador e terá uma duração de, aproximadamente, 1 hora e 30 minutos, sendo que 

esse tempo poderá ser divido em sessões em diferentes dias. 

4. Estou ciente de que o procedimento será realizado em uma sala localizada no Grupo 

Contingência – Ensino Personalizado e Desenvolvimento Humano, situado na rua João 

XXIII, 189, Londrina-PR, pelo pesquisador responsável, e que o local será apropriado para a 

manutenção do sigilo e a privacidade do meu filho (a). 

5. A pesquisa é considerada de risco mínimo, porém se este procedimento gerar desconforto, 

constrangimento ou outra situação desagradável qualquer, a participação do meu filho (a) 

poderá ser interrompida, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para qualquer das 

partes. 

6. Os beneficiários da pesquisa serão as pessoas que futuramente precisem de intervenções 

específicas para aquisição de linguagem. 

7. A participação do meu filho (a) na pesquisa é voluntária e eu, responsável, não receberei 

qualquer forma de remuneração. Foi esclarecido, no entanto, que qualquer custo que eu tenha 

para bancar a participação de meu filho (a) da pesquisa me será ressarcido ao final da 

participação 

8. Caso eu ou meu filho (a) sofra qualquer dano decorrente da pesquisa, serei devidamente 

indenizado pelo pesquisador responsável. 

9. Meus dados pessoais e de meu filho (a) serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos por meio da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, 
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expostos acima, incluída sua divulgação em eventos científicos e publicação na forma de 

artigos em revistas  

10. Poderei entrar em contato com o responsável pela pesquisa, Marcio Felipe Tardem, 

sempre que julgar necessário pelo telefone (43) 99629-4544 para esclarecer eventuais dúvidas 

sobre a atividade ou com o Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo pelo telefone (11) 3091-4182 ou e-mail: ceph.ip@usp.br. 

11. O arquivamento dos materiais coletados durante a pesquisa obedecerá às leis vigentes 

ficando sua guarda e proteção sob responsabilidade do pesquisador, por cinco anos, e 

disponível para consulta do comitê de ética quando este julgar necessário. 

12. Duas vias desse Termo deverão ser assinadas, sendo que uma das vias permanecerá com o 

responsável do participante. Além disso, as duas páginas do Termo deverão ser rubricadas. 

13. Obtive todas as informações necessárias do pesquisador para poder decidir 

conscientemente sobre a participação de meu filho (a) na referida pesquisa. 

 

 

Londrina, _____, de _______________ de 2017.  

 

 

__________________________________________________ 

Nome e/ou assinatura do responsável do voluntário 

 

 

 

______________________________________ 

Marcio Felipe Tardem 

End.: Rua Elizio Turino, 270. Sabará – Londrina – PR 

e-mail: felipetardem@hotmail.com 

Telefone: (43) 3338-1141 (43) 99629-4544

mailto:ceph.ip@usp.br
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Anexo B - Aprovação do Comitê de Ética 

 

 


