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APRESENTAÇÃODAMÚSICANÃOCONTINGENTEANTERIORÀINICIAÇÃODE
ESTEREOTIPIASVOCAISEMCRIANÇASCOMTRANSTORNODOESPECTRODO
AUTISMO 

Resumo 
As estereotipias vocais têm sido descritas na literatura comportamental como respostas
repetitivas de quaisquer palavras ou sons, geralmente mantidas por reforçamento automático,
frequentemente apresentadas porindivíduosdentrodoTranstornodoEspectrodoAutismo.Em
diversassituações,aestereotipiavocalpodeserconsideradaumcomportamento-problema,pois
pode prejudicar o ambiente de aprendizagem tanto de quem a realiza quanto daqueles emseu
entorno. O acesso a música não-contingente (NCM) vem sendo utilizado para reduzir tais
respostas tendo em vista os resultados efetivos desse procedimento na redução destas
vocalizações estereotipadas. Em contrapartida a possibilidade de reforçar acidentalmente
respostas indesejadas por meio do uso de NCM, a implementação dereforçamentodiferencial
momentâneodezerorespostas(MDRO)podeserútil,evitandoessaproblemática.Essapesquisa
teve objetivo de verificar os efeitos de um procedimento que fornece acesso a música
não-contingente (NCM) somado a um procedimento de reforçamento diferencial de zero
respostas (MDRO) na diminuição de estereotipias vocais emduascriançascomTEA,emseus
ambientes domiciliares. A análise dos dados foi feita de forma a comparar a frequência de
estereotipias vocais nas condições: (i) LB e (ii) NCM+MDRO. Para isso foi utilizado o
Delineamento de Reversão ABAB. Os resultados demonstraram que durante as sessões de
intervenção os níveis de estereotipiasvocaisdiminuíramenquantooengajamentoemrespostas
de manipulação de brinquedos aumentou para os dois participantes. Para umdosparticipantes
houve, em média, uma queda de porcentagem do tempo engajado em estereotipias vocais de
74% em LB para uma média de 8,6% durante as sessões de NCM+MDRO; ou seja, uma
diminuição de 65,4% com a introdução da VI. Para o outro participante, a média total das
porcentagensdotempoengajadoemestereotipianassessõesdeLBerade67%ecaiuquasepela
metade para 35,2%. O estudo discute as funções mantenedoras dessas respostas vocais
repetitivaseseamúsica,enquantoestímuloreforçadorauditivo,aoserfornecidaemesquemade
tempo, possa ter alterado as Operações Motivacionaisaoengajamentodosparticipantesnessas
vocalizaçõesestereotipadas. 

Palavras-chave:estereotipiavocal,música,reforçamentonão-contingente,autismo. 
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PRESENTATIONOFNON-CONTINGENTMUSICBEFORETHEINITIATIONOF
VOCALSTEREOTYPESINCHILDRENWITHAUTISMSPECTRUMDISORDER 

Abstract 
Vocal stereotypies have been described in behavioral literature as repetitive responses to any
wordsorsounds,usuallymaintainedbyautomaticreinforcement,oftenpresentedbyindividuals
withintheAutismSpectrumDisorder.Inseveralsituations,vocalstereotypycanbeconsidereda
problem-behavior, as it can harm the learning environment of both those who perform it and
those around them. Access to non-contingent music (NCM) has been used to reduce such
responses in view of the effective results of this procedure in reducing these stereotyped
vocalizations. In contrast to the possibility of accidentally reinforcing unwanted responses
through the use of NCM, the implementation of momentary differential reinforcement ofzero
responses (MDRO) can be useful, avoiding this problem. This research aimed to verify the
effects of a procedure that provides access to non-contingent music (NCM) added to a
zero-response differential reinforcement (MDRO) procedure in the reduction of vocal
stereotypies in two children with ASD, in their home environments . Data analysis was
performed in ordertocomparethefrequencyofvocalstereotypiesundertheconditions:(i)LB
and (ii)NCM+MDRO.Forthis,theABABReversalDesignwasused.Theresultsshowedthat
duringtheinterventionsessionsthelevelsofvocalstereotypiesdecreasedwhiletheengagement
in toy manipulation responses increasedforbothparticipants.Foroneoftheparticipants,there
was,onaverage,adecreaseinthepercentageoftimeengagedinvocalstereotypiesfrom74%in
LBtoanaverageof8.6%duringtheNCM+MDROsessions;thatis,a65.4%decreasewiththe
introduction of VI. For the other participant, the average total percentages of time engagedin
stereotypinginLBsessionswas67%anddroppedbyalmosthalfto35.2%.Thestudydiscusses
the maintenance functions of these decontextualized vocalresponsesandwhethermusic,asan
auditory reinforcing stimulus, when provided in a time scheme, could have altered the
MotivationalOperationstotheengagementofparticipantsinthesestereotypedvocalresponses. 

Keywords:vocalstereotypy,music,non-contingentreinforcement,autism. 
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Apresentaçãodamúsicanãocontingenteanterioràiniciaçãodeestereotipiasvocaisem
criançascomtranstornodoespectrodoautismo 

OAutismoeasEstereotipiasVocais 
De acordocomoDSM-5(AmericanPsychiatryAssociation[APA],2013),oTranstorno
do Espectro do Autismo (TEA) é um dos transtornos do neurodesenvolvimento e está
caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, além de apresentação de
comportamentos estereotipados, repetitivos e restritos (Tromans et al., 2018). O termo
comportamento estereotipado (ou estereotipia) refere-se a uma série de ações e movimentos
repetitivos, algumas vezes, do ponto de vista de quem observa, descontextualizados e sem
função aparente, que podem impactar negativamente sobre a qualidade devidadosindivíduos
envolvidos nesses comportamentos e, em alguns casos, no ambienteenaspessoasasuavolta,
comonocasodasestereotipiasvocais(Lilley,2017). 
Estereotipiavocalpodeserdefinidacomoumaproduçãooraldepalavras,sonsoubarulhos
indistintos, que ocorre repetidamente e de forma contínua, por um determinado período de
tempo. Essa resposta pode ocorrer com alta frequência em pessoasdiagnosticadascomTEAe
outros atrasosnodesenvolvimento(APA,2013;Durand&Carr,1987;Koegel&Covert,1972;
Lanovaz et al., 2011). Wunderlich e Vollmer (2015) sugerem como exemplos de estereotipia
vocal a apresentação de risadas, barulhos (ou balbucios) e falas fora de contexto. Gibbs et al.
(2018) consideram estereotipias vocais como qualquer vocalização inapropriada, tais como
canto, risadas ou falas sem contexto para tal, sons sem sentido, gritos, assopros, gemidos,
padrõesrítmicosvocaisourespiratórios,sonsderangerdentes,estaloscomoslábios,guinchos
e/ousonsrepetitivoscomabocafechada. 
Pesquisas demonstram que estereotipias vocais podem interferir na aprendizagem de
comportamentosadaptativos,tantonoqueserefereàsatividadesdebrincar,quantoemaquisição
derepertórioacadêmicoedesenvolturasocialdaspessoasqueasapresentam(Liu-Gitz&Banda,
2010;Wunderlich&Vollmer,2015).Comoéumarespostasonora,aestereotipiavocalpodeser
consideradaumcomportamentodisruptivo1,poisprejudicaoambientedeaprendizagemtantode
quem a realiza quanto daqueles que estão ao seu redor (Wunderlich & Vollmer, 2015). Dessa
forma, reduzir a ocorrência de respostas de estereotipia vocal, quando influenciam
negativamente a aprendizagem ou o convívio social, pode aumentar as oportunidades de

Os termos resposta ou comportamento disruptivo, comportamento-problema, inadequado, ou negativo referem-se,

1

todos,aomesmotipodecomportamento.Osdiferentestermosforammantidosporfidelidadeàsreferênciasoriginais. 
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aprendizagem de habilidades adaptativas, vocalizações e de comunicação que facilitem a
participaçãodestesindivíduosnacomunidade(Lanovaz&Sladeczek,2012). 
A estereotipia vocal, assim como outras formas de estereotipia, são comportamentos
operantes, portanto, aprendidos e mantidos por reforçamento, seja por reforçamento positivo
social sob formadeatençãoouacessoaumitemtangível,porreforçamentonegativonaforma
de fuga ou esquiva de demandas ou outros estímulos ambientais que produzam algumtipode
estimulação aversiva ou desconforto (Durand & Carr, 1987)e/ouporreforçamentoautomático
positivoounegativo(Durand&Carr,1987;Lovaasetal,1987;Kennedyetal.,2000;Deleonet
al.,2005;Cunningham&Schreibman,2008;Chu&Baker,2011;Lanovazetal.,2011;Lanovaz
etal.,2012;Larawayetal.,2014;Gibbsetal.,2018;entreoutros). 
DeacordocomCooperetal.(2014),reforçoautomáticoéotermoutilizadonaAnálisedo
Comportamento para descrever contingências que não incluam consequências mediadas por
outraspessoas,ouseja,comportamentosquesãoosprópriosprodutoresdosreforçadoresqueos
mantém. Os autores explicam que comportamentos que produzam consequências sensoriais
agradáveis ou “auto estimulantes” geralmente aparecem em alta frequência justamente pelo
caráter inseparável entre a resposta e o reforço. Também para Vollmer (1994), dizer que uma
resposta é reforçada automaticamente significa afirmar que esta resposta em questão tem sido
mantida por mecanismos operantes quenãodependemdoambientesocial.Alémdisso,oautor
abordaquenocasodeumreforçamentoautomático,asconsequênciasreforçadorasemquestão,
mesmo que fornecidas peloambientesocial,aindasimseriamreforçadoras;issosignificadizer
que não há relevância sobre o tipo de reforçador para ser considerado automático, mas sim
especificamentenarelaçãointrínsecacomarespostaqueoproduz. 
Cooper et al. (2014) exemplificam a definição de reforçamento automático abordando a
classe de comportamentos estereotipados, e ressalta como nesses casos é possível que os
produtos desses comportamentos reforcem, por meio das vias sensoriais, os próprios
comportamentosrepetitivos. 
Lovaas et al. (1987) propuseram inicialmente que asestereotipiaseramsempremantidas
porreforçadoresautomáticos.Entretanto,pesquisasposteriores(Kennedyetal.,2000;Molloy&
Rowe, 2011; Lanovaz et al., 2011) identificaram que as estereotipias poderiam ter diferentes
funções. Conforme sugere Carr (1977), problemas de comportamento, como as estereotipias,
podem ser mantidos por reforçamento positivo na forma de atenção socialouobtençãodeum
item ou atividadepreferido,porreforçamentonegativonaformadefugaouesquivadetarefas,
atividades, pessoas ou locais não preferidos e por reforçamento automático, em que a própria
resposta produzumaestimulaçãosensorialreforçadora.Emalgumascondições,asestereotipias
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podem ser mais prováveis de ocorrer na ausênciadeatividadespreferidasouquandoacriança
está sozinha (funcionando como uma resposta que estaria compensando a ausência de algum
reforçadorespecífico);podemocorrertambémcomoumaformadeinteração,paraobteratenção
ouitenstangíveisouparaevitarcontatosocial;podemestarsendomantidasporproduziremauto
estimulação satisfatória ou por evitar estimulação sensorial aversiva; e podem ter funções de
fuga-esquivadesituações,eventosouatividades. 
Como pode haver, portanto, diferentes contingências de reforçamento mantendo
determinadaestereotipia,éprecisoconhecer,apriori,qualafunçãooperantedessaestereotipia,
ou seja, quais seriam os processos e os esquemas de reforçamento específicos envolvidos na
manutenção de determinada classe de respostas estereotipadas e, a partir daí, manipular essas
contingências(Kennedyetal.,2000;Durand&Carr,1987),visandoareduçãooueliminação de
suas ocorrências ou a substituição dessas respostas disruptivas por respostas adaptativas, com
função correspondente (Martin & Pear, 2018). Portanto, os comportamentos operantes, sejam
eles adequados ou inadequados, tem função de obter reforçadores tangíveis ou sociais
(reforçamento positivo), de fuga de demanda (reforçamento negativo) ou de estimulação
sensorial(reforçamentoautomático). 
No caso de estereotipias que produzam estimulação sensorial, seja visual, tátil, auditiva,
olfativaouvestibular,pelaapresentaçãodealgumaestereotipia,oprazerouasensaçãoacessado
estaria intrinsecamente ligado ao comportamento estereotipado, levandoàhipótesedequeeste
comportamento é reforçado positivamente de forma automática (Cunningham & Schreibman,
2008). Contudo, a validação empírica do estímulo sensorial exato adicionado no ambiente e
contingente a estereotipia não é possível, pois esse é um evento interno ou privado, acessível
somente pelo próprio indivíduo que se comporta. Entretanto, pesquisas que experimentam
extinção sensorial (ou seja, que quebram a relação resposta-reforço entre estereotipia e a
sensação produzida por ela; Rincover et al., 1979) e que ensinam respostas alternativas de se
obtertaissatisfaçõessensoriais(comoprocedimentosdeReforçamentoDiferencialdeRespostas
Alternativas; Chu & Baker, 2011; Kennedy et al., 2000) ou que forneçam determinadas
sensações independentemente da ocorrência da estereotipia (como procedimento de
ReforçamentoNão-Contingente;Lanovaz,etal.,2011;Lanovazetal.,2012;Sayloretal.,2012;
Gibbs et al., 2018) têm demonstrado reduções de frequência de respostas estereotipadas em
criançascomautismo(Cunningham&Schreibman,2008)mantidasporauto-estimulação. 
Vale lembrar que, assim que o reforçamento é suspenso em procedimentos de extinção
operante, a taxa de respostas pode aumentar no início e ir diminuindogradualmente.Alémda
taxa, mudanças marcantes podem ocorrer na forma do comportamento durante a extinção,
10 



provocandoaumentonavariabilidadedasrespostas,comdiferentestopografiase/oumagnitudes
(Millenson,1970). 
NoestudodesenvolvidoporKennedyetal.(2000)foramrealizadosdoisexperimentosque
investigaram (i) as funções dasestereotipiasparacincoestudantescomautismoe(ii)possíveis
treinos de comunicação alternativa para cada função. Os resultados dasAvaliaçõesFuncionais
indicaram que as respostas eram mantidas por múltiplas funções, entre elas, por reforçamento
positivo social, ou seja, de ganho de atenção para dois participantes. Após os treinos de
comunicação alternativa, dados que em linha de base mostraram respostas de estereotipia em
níveis de 40 a 100%, diminuíram significativamente para uma porcentagem média de
aproximadamente 28%, com variações que chegaram a zero em algumas sessões no
experimento. Como limitações, os autores relataram queaausênciadeanálisesindividuaisdas
estereotipias (em suas topografias) limitou a interpretação das funções comportamentais das
respostas; além de que algumas entre as condições da Avaliação Funcional (fuga-esquiva e
atençãosocial)nãoforamrealizadasemperíodosidênticos,oquepodeterinfluenciadonataxa
de respostas duranteessafasedapesquisa,fazendocomqueosautoressugerissemestetipode
controleexperimentalàpesquisasfuturas. 
Além desta, outras pesquisas trazem dados de contingências indesejadas que podem ser
mantidas por reforço social positivo, como em Goh et al. (1995), na qual comportamentos de
colocar a mão na boca erammantidosporatenção,pormeiodeverbalizações,taiscomo“Não
faça isso!” (uma forma de atenção social) e na pesquisa de Iwata et al. (1982), na qual
comportamentosdea utolesãotambémerammantidospordesaprovaçõessociais. 
Algumas evidências na literatura sugerem como reforçadores positivos tangíveis (por
exemplo, objetos, atividades ou alimentos preferidos) também estão entre as possíveis
consequências mantenedoras de comportamentos estereotipados. Ahearn et al. (2003), que
investigaram a persistência de comportamentos de estereotipia incluindo a vocal, encontraram
que, na presença de atividades e objetos reforçadores, as estereotipias diminuíam
momentaneamente,masaumentavamnostestesposterioresemqueoacessoaosreforçadoresera
removido(extinção).Segundoosautores,taisdadossugeremqueositenstangíveis,disponíveis
aos participantes, serviram como reforçadores positivos, fortalecendo as respostas de
estereotipias. 
Segundo Mace e Belfiore (1990), muitas respostas de estereotipia são reforçadas
negativamente por adiarem, reduzirem ou aliviarem, em alguma medida, tarefas consideradas
difíceis e/ou aversivas. Estes pesquisadores investigaram os efeitos de um procedimento de
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behaviormomentum2 (Nevin,Mandell&Atak,1983)nasrespostasdecolaboraçãoemtarefase
observaram quedas em respostas de estereotipias mantidas por fuga de tarefas - ou seja, por
reforçamento negativo - em uma mulher adulta com deficiência intelectual. A intervenção
consistia em apresentar uma sequência de instruções com alta probabilidade de ocorrência
(consideradas "fáceis" para a participante) antes de solicitar o cumprimento de uma tarefa de
difícilexecução.Osresultadosindicaramaumentodecomportamentodecolaboraçãonastarefas,
de uma porcentagem que variou de 20 a 34% em linha de base para 52 a 88% durante o
procedimento e diminuição da taxadeestereotipiasquevariava,emlinhadebase,de2.8a4.0
por minuto para1.4a1.7estereotipiasporminutoapósintervenção.Deacordocomosautores
desta pesquisa, o mecanismo comportamental envolvido nesta queda de estereotipias
correlaciona-se ao acréscimo das respostas de colaboração da participante deacordocomuma
interação invertida entre esses dois comportamentos operantes (na qual uma mudança nas
consequências para uma resposta afeta concomitantemente a taxa de uma resposta alternativa,
contudo, na direção oposta - oferecer reforço para colaboração além de fortalecer
comportamentosdec olaboração,reduzestereotipias,porexemplo). 
UmestudodeVolkmaretal.(1989)sobreinteraçõessociaisnoautismoeoutrosatrasosno
desenvolvimentoutilizouumsistemadesenvolvidoporWingsetal.(1979/1987)parainvestigar
a possibilidade de enquadrar pessoas com tais diagnósticos em tipologias sociais e como o
cruzamento de informações individuais com tais características sociais poderiam ser úteis
clinicamente no tratamento desse público.Domenosaomaisinteressadoemcontatosocial,os
três subtipos (i) Distante, (ii) Passivo e (iii) Ativo porém excêntrico socialmente, descrevem
possíveis perfis interacionais desses indivíduos, respectivamente. Nesse estudo, os resultados
apontaram quecomportamentosestereotipadoserammaisfrequentementeobservados(em60%
dos casos) em pessoas avaliadas com perfil Distante (pouco sociais) e menos observados
naqueles sujeitos descritos como Ativos porém Excêntricos socialmente (com maiores
habilidades de socialização; estereotipias observadas em 35% dos casos). Dados como esse
reiteram a hipótese de que respostas estereotipadas podem ser mantidas por reforçamento
negativo,sendo,nessecaso,estereotipiasmantidasporfuga/esquivadeinteraçãosocial. 
Contudo, demandas ou situações sociais indesejadas podem não ser os únicos estímulos
aversivos que mantêm comportamentos disruptivos. Em uma revisão de literatura sobre
comportamentos de autolesão, Carr (1977) citou exemplos de comportamentos mantidos por
reforçamentonegativoautomático,sendoqueasrespostasocorriammotivadaspelacessaçãode

2
Behavior Momentum édescritoporestesautores(Nevin,Mandell&Atak,1983)comoumprocedimentoquevisaa
persistência de um comportamento alterando-se suas condições de reforço. Apresenta-se primeiramente instruções de alta
probabilidadealmejandoao corrênciaposteriordasinstruçõesdebaixaprobabilidade.
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estímulosaversivosencobertos,comopesadelos,alucinaçõesoupensamentoscompulsivos(Ross
et al., 1971; Carr, 1977). Apesar de algumas pesquisas como a de Carr (1977)eMiltenberger
(2005)nãofalarempropriamentedeestereotipiasvocais,apontamimportantesevidênciasdeque
qualquer comportamento operante podeserreforçadonegativamentepelainterrupçãodealgum
tipo de estimulação aversiva que produzadesconfortoencoberto(ouseja,nãoverbalizadopelo
indivíduo), tais como ansiedade, raiva, depressão, medo ou outra emoção ou pensamento
aversivo. Vale o alerta de Carr (1977) de que as motivações para um comportamento podem
mudar com a passagem do tempo, por exemplo um comportamento inicialmente auto
estimulatóriopodepassarasermantidotambémporoutrostiposdereforçadoresevice-versa. 
Considerando que as estereotipias vocais possivelmente são multideterminadas,ouseja,
produzem variados tipos de consequências em variados contextos, Kennedy et al. (2000)
esclarecem que, em intervenções comportamentais que visem diminuir a ocorrência de
estereotipias, não é suficiente basear-se em descrições topográficas dessas respostas (por
exemplo, não basta dizer somente que a criança faz sons repetitivos com a boca fechada). É
preciso uma Avaliação Funcional, que envolva a identificação dos estímulos antecedentes e
consequentesaumadeterminadaresposta(porexemplo,quandoamãepedepracriançaguardar
osbrinquedos,elacomeçaaemitirsonsrepetitivoscomabocafechada;então,amãedizquea
criançanãoprecisamaisguardarosbrinquedos).Nessesentido,umadeterminadarespostapode
ter diferentes funções, sendo que a função de um comportamento se refere ao tipo de
consequênciaqueesteproduz. 

AvaliaçãoFuncionaleReforçamentoNão-Contingente 
A Avaliação Funcional é feita por meio de entrevistas, questionários, observações
comportamentais diretas e indiretas, em ambientes naturais ou controlados, ou mediante
instrumentos como registros de observação e escalas de classificação do comportamento
(Avaliação Funcional Descritiva - AFD), bem como manipulação de variáveis ambientais
antecedentes e consequentes ao comportamento (Avaliação Funcional Experimental - AFE)
(Rossit&Storani,2010). 
Originalmente, Iwata et al. (1982/1994) sistematizaram os procedimentos de Avaliação
Funcional Experimental em um estudo que avaliounovepessoascomgrausvariadosdeatraso
no desenvolvimento e que apresentavam comportamentos de autoagressão (morder a própria
mão, bater a cabeça contraaparedeoucontraochão,apertarosolhoscomosdedos,puxaros
próprios cabelos, morder o próprio braço, etc). As avaliações foram conduzidas em uma sala
separada do hospitalemqueosparticipanteseramatendidosecontavamcomumaorganização
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ambiental específica para cada condição a ser aplicada. As condições experimentais foram
conduzidas sob delineamento de elementos múltiplos, tendo sido aplicadas as condições de
Desaprovação Social, Demanda Acadêmica, Brincadeira Livre e Sozinho. Foram conduzidas
randomicamente oito sessões por dia (duas por condição) sendo quatro de manhã e quatro à
tarde.Aduraçãodecadasessãofoide15minutos.Osresultadosindicaramqueafrequênciados
comportamentos-alvofoimaiornacondiçãosozinhoparaquatroparticipantes,doisapresentaram
os comportamentos apenas durante a condição de demanda, um participante apresentou maior
frequência na condiçãodedesaprovação.Paraosdoisparticipantesrestantes,ocomportamento
ocorreuemduasoumaiscondições. 
Seguindo a proposta de Iwata et al. (1982/1994), Ahearn et al. (2007) conduziram
avaliaçõesfuncionaisafimdeidentificarafunçãodeestereotipiasvocaisdequatroparticipantes
comautismoentre3e11anosdeidade.Asavaliaçõesrealizadasocorreramnopróprioambiente
educacional de costume dos participantes, com três sessões de 5 minutos por dia para cada
situação de análise, sendo elas Atenção, Demanda, Sozinho (ou Isolamento) e Brincar. Os
avaliadores utilizaram delineamento experimental de elementos múltiplos para analisar a
frequênciadasestereotipiasvocaisemcadacondiçãoeidentificarafunçãodessasrespostas.Os
resultadosindicaramqueaestereotipiavocalocorreumaisfrequentementeduranteacondiçãode
isolamento para dois participantes, ou seja, possivelmente a estereotipia se mantinha por
reforçamento automático. Para uma participante, os níveis de estereotipias vocais foram
variáveis,sendoquenacondiçãodeIsolamentoelaserammaisestáveisecomíndicessuperiores
a 85%. Um último participante obteve níveis de estereotipia vocal indiferenciados,comdados
superioresnacondiçãodeBrincar. 
Para redução das estereotipias, Ahearn et al. (2007) implementaramoprocedimentode
redirecionamento de resposta (RIRD, do inglês “R
 esponse Interruption and Redirection”) e
reforçamento de respostas alternativas (vocalizações apropriadas) em um delineamento de
reversão.Osresultadosdestapesquisademonstraramdiminuiçãodasestereotipiasparatodosos
participanteseaumentodasvocalizaçõesadequadaspara3dos4participantes.Ashipótesespara
tais resultados foram citadas pelos autores como (i) uma operação de extinção que possa ter
ocorrido, mediante a interrupção e redirecionamento das respostas de estereotipia vocal ter
impedido o acesso às consequências sensoriais contingentes, (ii) o bloqueio de respostas
contingente as estereotipias vocais ter sido aversivo, punindo-as e (iii) as vocalizações
alternativas e apropriadas possam ter adquirido valor reforçador suficiente, aumentando de
frequência e, consequentemente, diminuindo as estereotipias vocais. Nesta pesquisa uma
limitaçãoimportantefoiabrevidadedassessõesemqueaintervençãoeraimplementada,sendo
queosefeitosdoprocedimentoalongoprazoeemambientesnaturaisnãoforaminvestigados.  
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EstudoscomoodeAhearnetal.(2007)sugeremaefetividadedaaplicaçãodeAvaliações
Funcionais na identificação de reforçadoresdeestereotipiasvocaise,alémdisso,evidenciama
relevância da sua realização para a diminuição desses comportamentos, pois oferecem
intervenções que estão em consonância com a função específica dessas respostas. Para maior
efetividadedaintervenção,asrespostasalternativasdevemproduzirosmesmosreforçadoresque
eram produzidos pelas estereotipias para cada participante; a identificação desses reforçadores
(oudafunçãodocomportamento)émaisacuradacomaconduçãodeAvaliaçõesFuncionais. 
Partindo da identificação da possível função de determinada estereotipia, têm-se
estratégias variadas paratratamentodessescomportamentos,comoextinçãosensorial,treinode
comunicação funcional, reforçamento diferencial,alteraçãodeoperaçõesestabelecedoras,entre
outras. A estratégia a ser selecionada depende de como o ambiente será manejado, tanto em
eventos antecedentes, quanto em eventos consequentes ao comportamento. Entre esses
procedimentos, um que tem produzido resultados promissores é conhecido na literatura como
Reforçamento Não-contingente (NCR, do inglês “n on-contingent reinforcement”), m
 uito
utilizado na diminuição de determinadas respostas inadequadas, como hetero ou auto-lesão
(Hagopian, Fisher, & Legacy, 1994; Marcus & Vollmer, 1996; Vollmer et al., 1993) e
estereotipias,inclusiveasvocais(Chu&Baker,2011;Gibbsetal.,2018). 
ParaousodeNCRcomotratamentodediminuiçãoparaestasrespostas,éindicadoqueo
reforçador que mantém o comportamento-problema seja identificado pela realização prévia de
uma avaliação funcional (Carr et al., 2000; Iwata et al., 1982/1994) e, posteriormente, que a
entrega do estímulo com propriedades reforçadoras (reforçamento positivo) ou retirada do
estímulo aversivo (reforçamento negativo) seja feita, baseando-se na passagem do tempo,
independentemente da ocorrência de umarespostaespecífica(porisso,algunsautoreschamam
esse tipodeprocedimentodereforçamentonão-contingente,ouseja,aobtençãodoreforçonão
dependedeumacontingênciacomportamentalespecífica)(Carretal.,2000;Fisheretal.,1999).
Paracitarumexemplo,casooreforçadorresponsávelpelamanutençãocomportamentaldegritos
seja atenção, então, em NCR, é oferecido atenção social independentemente e antes da
ocorrênciadarespostadegritos.ParaCarretal.(2000),algunsprocessoscomportamentaisestão
envolvidos na premissa do procedimento de NCR, sobretudo um processo de manipulação de
Operações Motivacionais e, de forma geral, é notável que sua implementação diminui alguns
comportamentosindesejados.Outrosautorestambémressaltamqueasdiminuiçõesderespostas
mediante introdução de procedimentos de NCR podem ser causadas por alterações nas
Operações Motivacionais (Fisher et al., 1999; Marcus & Vollmer, 1996; Vollmer etal.,1997),
inclusivepararespostasdeestereotipiasvocais(Gibbsetal.,2018). 
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Tradicionalmente, Operações Motivacionais (OM; Michel, 2000) são contingências que
alteram (para mais ou para menos), temporariamente, o valor reforçador de determinado
estímulo.ElasetornaumaOperaçãoEstabelecedora(OE)quandooorganismoficaemprivação
ouestimulaçãoaversiva,eissoaumentaaprobabilidadedeocorrênciadedeterminadaresposta.
Já as do tipo Supressora (OS) são as que eliminam a motivação para que o comportamento
aconteça, seja por meio da retirada do evento aversivo ou da disponibilização constante do
reforçoespecífico.Dessaforma,pode-sedizerqueusodeNCR,demodogeral,funcionacomo
uma OS (Michael, 2000), por reduzir temporariamente o valor reforçador de um determinado
estímulo,poiselejáestádisponívelantesmesmoedeformaindependentedaocorrênciadeuma
determinadaresposta.IssoquerdizerqueseumorganismopassaateracessoaumreforçadorC,
antes produzido por umarespostaRnumadeterminadasituaçãoantecedenteA,elenãoprecisa
maisemitirarespostaR. 
Estudos apontam alguns benefícios do uso de NCR, como a fácil implementação do
procedimento, a produção de resultados rápidos e consistentes devido ao favorecimento de
generalidade e a possibilidade do aparecimento de comportamentos apropriados, sobretudo
quandoimplementadojuntamentecomumprocedimentodeensinoderespostaalternativa(Carr
et al., 2009; Chu & Backer, 2011; Piazza, 2000). Outros benefícios de usar reforçamento
não-contingente incluem a entrega de reforçadores em alta frequência, o que evita os efeitos
colaterais comumente observados emprocedimentosdeextinçãooudepunição(Piazza,2000),
comoaumentodataxadasrespostasinadequadas,agressividadeeoutrasrespostasemocionais. 
Chu e Backer (2011) investigaram quais efeitos supressores são produzidos por 
procedimentosderedirecionamentoderesposta(RIRD)emestereotipiasvocaisemumesquema
de reforçamento não-contingente associado a reforçamento de respostas alternativas
(NRC+DRA,doinglês“D
 ifferentialReinforcementofAlternativeBehavior”)emummeninode
5 anos de idade, com autismo. Foram consideradas como estereotipias vocais as respostas da
criançadecantarsemcontextoparataleecoarpalavrascomesemsentido.Apósrealizaçãoda
AvaliaçãoFuncional,identificou-sequeasestereotipiasvocaiserammantidasporreforçamento
automático. Os pesquisadores aplicaram uma intervenção em três diferentes fases, em
delineamento de Reversão de Múltiplos Tratamentos. Inicialmente, foram feitas medidas em
linha de base das respostas de estereotipias vocais e das vocalizações adequadas apresentadas
pelo participante, nas quais registrava-se a frequência de ambas as vocalizações; nesta etapa
estereotipias não recebiam consequênciasefalasapropriadasrecebiamelogios.Asegundafase
foiumprocedimentodeRIRD,noqualopesquisadorinterrompiacadaepisódiodeestereotipia
vocaledirecionavaparavocalizaçõesapropriadas,reforçando-ascomelogios.Aterceirafasedo
experimentocontavacomajunçãodosprocedimentosdeNCReDRA,emqueoparticipanteera
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expostoaalgumastarefas,recebiapequenospedaçosdebiscoitoacada1minuto,deformanão
contingente às estereotipias vocais. Tomando como base que tais estereotipias poderiam
dificultar o ambiente de aprendizagem do participante, o procedimento foi realizadodurantea
apresentação de demandas, intercaladas entre tarefas fáceis e difíceis para o participante, de
diferentes áreas comoimitaçãomotora,quebra-cabeças,seguimentodeinstruções,entreoutras.
Além disso, enquanto realizava as tarefas e recebia os biscoitos em NCR-1 minuto, ficavam
visíveis itens comestíveis em umpotetransparenteeoterapeutaperguntavaaoparticipante“O
quevocêquer?”.Quandoacriançadiziaonomedocomestível,viaimitação,recebiaacessoao
comestível. 
Aolongodoprocedimento,osresultadosdeChueBacker(2011)indicaramque,durantea
Linha de Base, a frequência médiadevocalizaçõesinapropriadasemcadasessãoeraacimade
80%,contraapenasumamédiade4%devocalizaçõesapropriadas.Duranteoprocedimentode
RIRD, os dados médios de vocalizações inadequadas em cada sessão diminuíram para uma
médiapróximaa60%,easadequadasaumentaramparaumataxade27%.Comoprocedimento
de NCR+DRA, no entanto,asestereotipiasvocaisemcadasessãodiminuíramparaumamédia
de 20%, enquanto asrespostasvocaisadequadassubiramparaumpercentualpróximode58%.
No retorno para Linha de Base os dados se assemelharam aos resultados iniciais e com a
reintrodução dos procedimentos, os dados continuaram demonstrando resultados mais
significativosparaoprocedimentodeNCR+DRA.Osautoresapresentaramcomolimitaçõesque
tais resultados dizem respeito apenas ao participante da pesquisa e que não podem ser
generalizadosparaqualquercriançacomautismocomestereotipiasvocais;onúmerorestritode
sessões dentro de cada fase experimental, de participantes e de ambiente; a sequência dos
tratamentos que pode ter alterado os resultados, enfraquecendo a validade interna do
experimento, e, em último lugar, os autores defenderam que possivelmente, as condições de
RIRD poderiam ter sido mais eficazes se as atividades nessa fase fossem equivalentes ou
semelhantesaoreforçoautomáticoproduzidopelocomportamentoestereotipadodoparticipante. 
Apesar dos dados promissores, como as pesquisas que utilizam procedimentos de NCR
acima demonstram, algumas pesquisas indicam alguns problemas em relação à terminologia
utilizada no caso deste tratamento. Deleon et al. (2005) e Poling e Normand (1999), por
exemplo, defendem que “Reforçamento Não-Contingente” é uma terminologia usada
erroneamente,poisquandosefaladereforçamento,cita-seumaconsequênciaproduzidaporuma
resposta que aumenta a probabilidade dessa mesma resposta ocorrer novamente em contexto
similar. Sendo assim, não seria possível utilizar tal termo para se referir à diminuição de
respostas,pois,alémdoreforçamentoser,pordefinição,umprocessocontingente(produzidopor
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umaresposta),NCRseriaumadescriçãopoucoprecisa,considerandoqueserefereaumasérie
detratamentosbaseadosemprocessosdiferentes(Carretal.,2000). 
“[...] as funções comportamentais deumdadoestímulonãosãofixas;emvez
disso,elasvariamdependendodeumaamplavariedadedevariáveis,incluindo
oesquemasoboqualesseestímuloestáorganizado.Ofatodequeumestímulo
é um reforçador positivo em um contexto não justifica chamá-lo de reforço
positivoemumcontextoemqueasuaentregareduzaresposta.Naturalmente,
nenhum dos precedentes prejudica a qualidade dos estudos que têmutilizado
reforçamento não-contingente para reduzir o comportamento, nem diminui a
significância aplicada dosseusresultados.”(Poling&Normand,1999,p.1-2,
traduçãonossa). 

Dessa forma, no presente estudo a terminologia “Não-contingente” será empregada
referindo-se a uma programação de entrega de um estímulo com possível efeito reforçador,
independentemente da ocorrência darespostaqueoproduz,ouseja,emumesquemadetempo
fixoouvariável(doinglês,FixedTime–FTeVariableTime-VT)(Marr&Zeiler,1974);pois,
apesardadescriçãoimprecisa,afrequênciadautilizaçãodotermo“Não-contingente”mantém-se
alta (Carr et al., 2000; Carr et al.,2009;Lanovazetal.,2012;Gibbsetal.,2018).Alémdisso,
considera-se que, na história de aprendizagem do indivíduo, tal classe de estímulo (som/
estímulo auditivo) foi inicialmente selecionado como reforçador quando contingente a uma
resposta específica (estereotipia vocal), aumentando sua frequência. Para efeitos de
procedimento,sobretudotemporalmenteposterioraoestabelecimentodapropriedadereforçadora
do estímulo em relação à resposta, a escolha pelamanutençãodaterminologia“reforço”sedá
sob controle de aspectos funcionais e de história prévia de aprendizagem, embora nãoatenda,
duranteautilizaçãodoprocedimentodeNCR,aocritériodeefeitodamanutençãodoresponder. 
Outra problemática deste procedimento foi apresentada por Vollmer et al. (1997), que
discutiram como o fornecimento de estímulos preferidos de forma livre pode reforçar
acidentalmente um comportamento inadequado. Devido a essas condições de reforçamento
acidental,Vollmeretal.(1997)adicionaramaseuestudooprocedimentodeReforçoDiferencial
Momentâneo de Resposta Zero (MDRO, do inglês “Momentary Differential Reinforcement of
other Behavior, ou Momentary Differential Reinforcement of zero responding, Martin & Pear,
2018). 
Vollmer et al. (1997) avaliaram os efeitos indesejados de um procedimento de NCR no
tratamento de comportamentos severos de agressão, incluindo o aumento nafrequênciadessas
respostas. Os experimentadores, baseando-se nas discussões previamente encontradas na
literatura do uso de NCR, reportam que esse aumento durante o tratamento pudesse estar
ocorrendo devido ao reforçamento incidental de comportamentos indesejados, algumas vezes
percebidoemprocedimentosdeNCR.Primeiramente,umaAvaliaçãoFuncionaldemonstrouque
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os comportamentos de agressão eram mantidos por reforçamento positivo de acesso a itens
(revistas). Após sessões de linha debase-quedemonstraramníveiscrescentesderespostasde
agressão(de0,4a1,8respostasporminuto)–introduziu-seotratamentoemNCRcontínuo,que
reduziram a zero asrespostasdeagressãodaparticipante.Osdadosdoretornoalinhadebase,
emumDelineamentoABABC,demonstraramníveisdeagressãosemelhantesàprimeiralinhade
base;apartirdaí,ospesquisadoresadicionaramumesquemadeesvanecimentodoNCR,oqual
previa que a participante iniciaria o tratamento tendo acesso contínuo a revistas e este acesso
seriaprogressivamentelimitado(diminuía-seotempodeacesso,atéqueelapudesse,acadaum
minuto, acessar as revistas por 20 s). Durante o esvanecimento, as respostas de agressão
aumentaramconsideravelmente(seisvezesmaisdoqueosdadosdelinhadebase)e,porisso,os
experimentadoresadicionaramumafasedetratamentocomMDRO.Nestafase,osreforçadores
continuavam disponíveis com base no esquema temporal, porém caso a participante emitisse
uma resposta de agressão dentro dos 10 segundos anteriores a disponibilização prevista do
reforçador, essa entrega não acontecia, para evitar que os comportamentos de agressão
continuassemsendoreforçadosacidentalmente(Vollmeretal.,1997). 
Nesteponto,éimportantedestacarcomo,emboraosesquemasdeNCReDROapresentem
algumas semelhanças, são procedimentos diferentes. Segundo Martin e Pear (2018), DRO
refere-seaumesquemadereforçamentodiferencialnoqualaentregadoreforçadoréplanejada
paraocorrersomenteàmedidaemqueumcomportamentoalvonãoocorradentrodeumtempo
pré-determinado. Ou seja, assim como em NCR, o DRO tem como objetivo final a não
ocorrênciadeumcomportamento,sendoambostratamentosparadiminuiçãodecomportamentos
a partir dadisponibilizaçãodereforçoemdeterminadoesquematemporal(Kodaketal.,2003).
Contudo,emNCRoreforçadoréentreguesempre,ouseja,independentementedaocorrênciada
resposta (Carr etal.,2000).Issosignificaqueseumaresposta-alvoinadequadaocorrerdurante
umaintervençãocomNCR,oesquemadereforçamentonãosofrealterações,ouseja,oreforçoé
fornecido;jáemDRO,searesposta-alvoocorreantesdotérminodeumintervalopré-definidoa
entrega do reforçador é atrasada, recomeçando a contagem de tempo, até que oindivíduonão
apresente a resposta inadequada pelotempodeterminado(Catania,1999;Martin&Pear,2018;
Repp et al., 1983). Vollmer etal.(1997)citamaindaqueumadasmaioresdiferençasentreos
procedimentosNCReDROserefereàpossibilidadedeexplosõesdeextinção(comooaumento
da taxa de respostas) em DRO, o que não ocorre em procedimentos de NCR sozinhos. Neste
estudo,osautoresdestacamaimportânciadequepesquisasfuturasinvestiguemascontingências
dereforçomantenedorasdoscomportamentosindesejadosparaaintroduçãodoprocedimento. 
Outro aspecto teórico e procedimental importante nousodeNCRéquecomoaresposta
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deixa de ser a produtora da consequênciareforçadoranacontingência,esteprocedimentopode
serconceituadoedescritocomumprocessodeextinção.MartinePear(2018)definemextinção
comoadiminuiçãodaprobabilidadedeocorrênciadeumarespostaoperantedevidoestaresposta
deixardeserreforçada.Dessaforma,aqui,nãoseentendeoreforçamentonão-contingentecomo
um procedimento de extinção, pois no primeiro caso, o reforçador não é suspenso, mas sim
entregue deliberadamente (Ringdahl et al., 2001). Por exemplo, se um estímulo reforçador
positivo, anteriormente contingente à uma resposta, passar a ocorrer numa relação de
contingência temporal, ou seja, quando este passaaserentregueapósdeterminadointervalo,a
contingência que o controlava anteriormente é alterada, pois o reforçador positivo não é mais
produzidopelaantigarespostaesim,ocorresobcontroledapassagemdotempo(Ringdahletal.,
2001). 
Nocasodearespostasermantidaporreforçonegativo,entende-sequeafuga/esquivado
estímulo aversivo não seria mais promovida pela antiga resposta, mas pela estimulação
não-contingente,ouseja,aquelacombasenapassagemdetempo.Seacontingênciaprevêqueo
reforço fica disponível de períodos em períodos, uma operação supressora se estabelece: o
organismodeixaderesponderquando,acessandolivrementeumestímuloreforçador,nãoprecisa
mais emitir uma resposta específica para produzi-lo (Carr et al., 2000; Kennedy et al., 2000;
Larawayetal.,2014;Gibbsetal.,2018). 
Nas situações em que as estereotipias vocais são mantidas por reforçamento automático
(emqueaprópriarespostaproduzumaestimulaçãosensorialreforçadorasuficienteparamanter
o comportamento), existem desafios de se identificar e manipular exatamente o reforçador
contingente a estereotipia em questão e oferecê-loemesquematemporal(Deleonetal.,2005).
Segundo Piazza et al. (2000), o fato de os reforçadores automáticos estarem disponíveis
constantemente torna desafiadora a redução das estereotipias mantidas porreforçoautomático.
De certa forma, como esses reforçadores são privados para o indivíduo, o terapeuta não tem
controle sobre eles (diferentemente de um brinquedo ou de um elogio) e não poderia
manipulá-los (por exemplo, adicionando uma sensação agradável ou removendo qualquer
desconforto)semconhecê-los(Miltenberger,2005;Piazzaetal.,2000).Paraestereotipiasvocais
mantidasporreforçamentoautomático,pode-sesuporqueaestimulaçãoauditivaproduzidapela
resposta tenha função reforçadora; portanto, fornecer estimulação auditiva deoutraforma(por
exemplo,música)podeatuarcomoumaoperaçãosupressora. 
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UsodeMúsicaemIntervençõesComportamentais 
Amúsicaestápresenteemtodaahistóriadahumanidade,podendosermanifestadaatravés
de aspectos específicos e diferentes de cultura para cultura (Levitin, 2006).Apesardoaspecto
cultural,existemevidênciasquesugeremquecomportamentosdepercepçãomusicalsãoinatos,
comoporexemplo,bebêshumanosquedemonstraramcomportamentosmusicaisanteriormentea
contextos sociais(Levitin,2006;Hamptom,2007).SegundoHampton,apercepçãomusicaléa
primeiracapacidadeintelectualasedesenvolver,antesmesmodalinguagem. 
EmumarevisãobibliográficadePederivaeTristão(2006)arespeitodosprocessosneurais
envolvidos no armazenamento, produção e na percepção musical, ouvir música é uma tarefa
complexa.Osautoresexplicamqueapercepçãomusicalenvolveasáreasauditivas primáriase
secundárias (Conhecidas como A1 e A2), além de uma área chamada deAssociaçãoAuditiva
(AA); estas são encontradosnoslobostemporaisesãoresponsáveispelapercepçãodetempos,
decomposiçãodesons,análisedepadrõesmelódicos,altura,entreoutros. 
Sendo assim, a música, como uma rica fonte de códigos auditivos, é uma atividade
responsávelporintensaativaçãodeáreasdiversasdocérebro,oque,segundoalgumaspesquisas
daneurociênciaindicam,facilitaaaprendizagemdeformageral.Emtermosmaisespecíficos,o
simplesatodeouvirmúsicaampliaconexõesneurais,jáqueoshemisfériosdireitoeesquerdodo
cérebroatuamjuntosnoprocessamentodoselementosdamúsica;assimcomoosistemalímbico
é ativado, provocando respostas emocionais no indivíduo. Participar de uma atividade de
produçãodemúsica,porexemplo,melhoraaeficiênciacerebral;tocaruminstrumentoaumenta
memóriasonora,oquejáauxilianaexpansãodorepertórioauditivo,assimcomopodefuncionar
comoummeiodeexpressarsentimentosedecomunicar-se(PederivaeTristão,2006;Hamptom,
2007). 
A revisão de Pederiva e Tristão (2006), aborda experimentos que demonstram relações
entre instrução musical na infância e desenvolvimento de habilidades não musicais. Por
exemplo,apesquisadeBillhartzsetal.(2000,apudPederivaeTristão,2006),feitocomcrianças
comidadeentre4e6anos,encontroucorrelaçõesentreoatodeestudarmúsicaeorendimento
em tarefas que exigiam habilidades espaciais e temporais, taiscomoestabelecerrelaçõesentre
objetoseimagens,reconhecereorganizarsequênciaslógicas. 
Alémdisso,porqueamúsicaestimulamuitasregiõesdocérebro,atividadesqueenvolvam
exposição a música são frequentemente recomendadas a pessoas que apresentam deficiências
intelectuais, atrasos neurológicos ou dificuldades de aprendizagem (Pederiva e Tristão, 2006;
Hamptom,2007;Schwartzetal.,2017) 
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Schwartz et al. (2017) apresenta uma revisão bibliográfica de pesquisas que utilizam a
músicacomopúblicocomautismo,porexemplo.Osautoresenumerambenefíciosdesterecurso
taiscomoaumentodeatenção,deverbalizaçõesedecontatovisual;melhorasderendimentoem
tarefas de matemáticas; aprimoramento de habilidades de memória; diminuição de
comportamentosindesejadossocialmente;aumentodecolaboraçãoeseguimentoderegras;entre
outras.



Segundo Morris (2009), pessoas com autismo podem apresentar alterações auditivas
importantes. Segundo esteautor,aomesmotempoemqueestaspessoaspodemdemonstrarum
alto desempenho em tarefas auditivasequeenvolvammúsica(comoreconhecimentodetonse
tempos musicais), algumas vezes apresentam dificuldades em tolerar determinados sons,
havendo relatos de pessoas com autismo sobre sensações de dor, incômodo e medo mediante
determinados sons. Esse mesmo estudo aborda que pessoas com autismo têm 500 vezes mais
chances de apresentarem ouvido absoluto3 (tradução nossa, do inglês Absolute Pitch) quando
comparadasapessoasnãodiagnosticadascomTranstornodoEspectrodoAutismo. 
ApartirdarevisãobibliográficaapresentadaporMorris(2009)percebe-seque,aomesmo
tempoemqueháevidênciasdeindivíduoscomTEAcompercepçãoaprimoradamusicalmente,
também há corpo teórico indicando correlações entre o espectro e a discriminação auditiva
prejudicada, hiper ou hipo-sensibilidade a determinadas músicas e sons. É importante, neste
ponto, destacar possíveis leituras comportamentais desses dados. Por exemplo, quais as
dimensões reforçadorasoupunitivasdamúsicacomoestímuloauditivoparaumindivíduocom
autismo?Enoqueserefereàsestereotipiasvocais,comorespostasauditivas,quaissãoosefeitos
damúsicasobreestas?  
Algunsestudos(Gibbsetal.,2018;Lanovazetal.,2011;Lanovazetal.2012;Sayloretal.
2012)têmdemonstradoqueamúsicaapresentadademaneiranão-contingenteparaadiminuição
derespostassensoriaisnão-adaptativas(comoasestereotipiasvocais)ébastantepromissora. 
Nasúltimasdécadas,ousodamúsicaemintervençõescomportamentaisaplicadasaoTEA
vem se fortalecendo. A música tem semostradopresenteempesquisasquebuscamestratégias
paradiminuiçãodeproblemascomportamentais(Greene,Hoats,&Hornick,1970),aumentode
respostasdesejadas(Madsen&Forsythe,1973),alémdautilizaçãoderecursossonoros-musicais
como reforçadores (Metzler, 1974). Horrocks e Higbee (2008), por exemplo, utilizaram
avaliação de preferência para identificar potenciais estímulos reforçadores sonoros e, em seus
resultados, ficou evidenciada a produção de maiores taxas de respostas corretas quando
reforçadaspelaapresentaçãodeestímulosauditivospreferidos. 
3

Ouvidoabsolutoéconsideradoumfenômenoraroapresentadoporumapessoacapazdeidentificarourecriarumadada
notamusical,semterumtomdereferência(Morris,2009). 
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Gibbs et al. (2018) adotaram um procedimento de estimulação não-contingente na
diminuiçãodeestereotipiasvocaisutilizandoamúsica.Essesautorescompararamosefeitosdo
redirecionamento da resposta (RIRD) sozinho com os efeitos de apresentação de música
não-contingente somada ao redirecionamento(NCM+RIRD)nareduçãodeestereotipiasvocais
emsituaçõesdedemanda.Participaramdapesquisaduascriançascomautismo,de4e7anosde
idade, com estereotipias vocais que os autores definiram como qualquer vocalização que não
fosse contextualizada de, no mínimo, 3 segundos de duração. Por meio de uma avaliação
funcionalbreve,ospesquisadoresidentificaramquetaisestereotipiasvocaiserammantidas,pelo
menos parcialmente,porreforçamentoautomático.FoiutilizadoumDelineamentodeReversão
para comparar os níveis de estereotipias vocais entre RIRD e NCM+RIRD, que esta pesquisa
chamoudeestimulaçãocombinada(MSdoinglês,“MatchedStimulation”).Noprocedimentode
RIRD sozinho,oparticipanteeradirecionadoafazertarefaseinterrompidoquandoemitiauma
estereotipia vocal. Após três respostas vocais corretas o procedimento era finalizado e
retomava-se as atividades anteriores. Se a criança realizasse a demanda vocal no RIRD, ela
recebia elogios; se não respondesse em até 5s e continuasse estereotipando vocalmente o
instrutor dava a resposta e exigia mais uma vez; se novamente o aluno não respondesse, o
experimentador apresentava outra demanda vocal pré-planejada. No NCM+RIRD, o
procedimento era semelhante ao RIRD sozinho, com a adição de música em fonesdeouvido,
apresentada de forma ininterrupta durante toda a condição de teste. A música adicionadapara
cada participante foi aquela que apresentou menores níveis de estereotipia vocal testados por
meio das avaliações de preferência e de estímulos concorrentes realizadospreviamente.Como
resultados, a intervenção NCM+RIRD foi mais eficaz em diminuir a estereotipia vocal e
aumentar o engajamento nas tarefas para todos os participantes quando comparado aos dados
obtidos com RIRD sozinho. Gibbs et al. (2018) ressaltaram ainda a importância da
implementação de NCM aos resultados obtidos, já que basear-se, segundo eles, somente em
estratégias de consequência (como o RIRD) geralmente resulta em perda de um tempo
necessárioparademandasdeensino,interrompendoasatividadesemandamento: 
[...] a implementação de uma intervenção baseada exclusivamente em
consequências pode interromper as atividades em andamento.Porexemplo,a
implementação do RIRD durante atividades instrucionais semelhantes às
implementadas no estudoatualpoderesultaremperdadetempodeinstrução,
mesmo que a estereotipia vocal seja reduzida. Quando essas instâncias estão
presentes, a adição de uma estratégia antecedente (por exemplo, NCM) pode
ser preferível, pois pode criar uma operação supressora para engajar em
comportamentoestereotípico,oquereduzaprobabilidadedequeaintervenção
baseadaemconsequênciaspreciseserimplementadacomfrequência.Assim,a
combinação da NCM como uma intervenção antecedenteemparelhadacomo
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RIRD como uma intervenção baseada em consequêncianãoapenasreduziua
estereotipia vocal, mas também aumentou a disponibilidade de ambos os
participantesparainstruçãodeumamaneirarelativamentenão-intrusiva(Gibbs
etal.,2018,p.12,traduçãonossa). 

ComolimitaçõesGibbsetal(2018)indicaramqueasvocalizaçõesapropriadasduranteas
sessões experimentais não foram medidas minuciosamente, impedindo o conhecimento
aprofundado do efeito do procedimento nestas respostas; em segundo lugar a dimensão
específica da música que diminuiu as respostas de estereotipias vocais não foi identificada;
segundoospesquisadoresautilizaçãoporexemplodeumaavaliaçãodepreferênciaspoderiaser
útileminvestigarelementose/oupadrõesmusicaisespecíficosmaissupressoresdestasrespostas. 
Lanovaz et al. (2012)tambémdemonstraramresultadosefetivosdautilizaçãodemúsicas
nareduçãodeestereotipiasvocais.Osautorestinhamcomoobjetivoidentificarmúsicasdealtae
baixa preferência a partir de uma avaliação de preferência de escolha pareada, em um
procedimento de NCM. Participaram desta pesquisa, quatro crianças diagnosticadas com
autismo, de 4, 6 e 9 anos de idade e que emitiam estereotipias vocais. Os pesquisadores
pautaram-se na hipótese de que tais respostas vocais inadequadas eram mantidas por
reforçamento automático e, apesar de não terem realizado uma avaliação funcional, aplicaram
uma observação de operante livre de 40 a 50 minutos, paraverificarseasestereotipiasvocais
ocorreriammesmolivresdeconsequênciassociais. 
Nesta pesquisa de Lanovaz et al (2012), as preferências musicais de cada criançaforam
avaliadas utilizando músicas indicadas pelos familiares como preferidas e outras canções
aleatórias de gêneros musicais diversos. Foi realizada avaliação de preferência de escolha
pareada com imagens representativas de cada música. A canção mais escolhida por cada
participante era escolhida para tocar constantemente durante as sessões de alta preferência e
aquelamenosescolhidapelacriançatocavanassessõesdebaixapreferência.Osautoresusaram
um Delineamento de Múltiplos Elementos para comparar as taxas de estereotipias vocais das
crianças, ao acessar, de forma não-contingente, a música de alta e a de baixa preferência. Os
resultados indicaram que o fornecimento não-contingente de músicas mais preferidas gerou
reduções significativas de estereotipias vocais para três dos quatro participantes, enquanto em
sessões de musicais menos preferidas a maioria dos participantes apresentava mais
frequentemente estereotipias vocais, demonstrando que a redução das estereotipias pode estar
relacionada ao nível de preferência pelo estímulo musical disponível. Contudo, houveram
algumas limitações apresentadas pelos autores, sendo elas a ausência de condições que
investigassemseasestereotipiasestavamsendomantidasporreforçamentosocial;aausênciade
umacondiçãoquecomparasseosefeitosdemusicasdebaixapreferênciacomumacondiçãosem
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interação nas estereotipias vocais; a ausência de uma avaliação dos efeitos das condições
ambientaisnosresultados(porexemplos,diferençasentreaplicaroprocedimentoemcasaversus
na escola, com fones de ouvido ou sem), além de que, não foram observadas diferenças
significativas nas taxas de estereotipias vocais entre músicas de alta e baixa preferência para
algunsparticipantes. 
Sayloretal.(2012)investigaram,porsuavez,oefeitodetrêstiposdeestimulaçãoauditiva
não-contingente em estereotipias vocais de duas crianças com autismo. Os três tipos eram
músicas infantis definidas como preferidas pelas crianças de acordo com indicação dos pais,
ruído branco (do inglês“W
 hiteNoise”,definidocomosomcomtodasasfrequênciasdentrodo
que a condição humana alcança: 20Hz a 20KHz) ou ouvir a gravação da própria estereotipia.
Duas crianças com diagnóstico de autismo, de 6 e 5 anos de idade e que apresentavam
estereotipias vocais muito frequentemente participaram da pesquisa. Os experimentadores
partiramdopressupostoqueaestereotipiavocalestavasendomantida,emambososcasos,por
reforçamento automático, já que seus cuidadores enfatizaram como tais respostas vocais
apareciam constantemente quando as crianças estavam sozinhas e uma análise descritiva não
levantouantecedentesespecíficosparataisrespostas.ForamconduzidassessõesdeAmostragem
temporária de 30 segundos, em que os observadores coletavam dados sobre estereotipia vocal
(qualquer vocalização não-contextual, excluindo a tosse). Durante as sessões, os participantes
usavam fones de ouvido, por meio dos quais ouviam música constantemente e acessavam
brinquedosnão-auditivosidentificadoscomorazoavelmentepreferidos,pormeiodeavaliaçãode
preferência.Emnenhummomentoeramprogramadasconsequênciasparaasestereotipiasvocais
dos participantes. Para controle Experimental foi realizado Delineamento de Tratamentos
Alternados, comparando uma linha de base inicial, sessões de ruído branco, de música e uma
condição "self" - ambasestimulaçõesnão-contingentes-retornoparalinhadebase,seguidode
reintrodução do melhortratamentoeumaúltimasessãodeextensãodotratamento.Acondição
que produziu maioresdiminuiçõesnasestereotipiasvocaisfoiamúsicanão-contingente,sendo
que,nessacondição,asaltastaxasdeestereotipiasvocaisdemonstradasemlinhadebaseforam
reduzidasaníveispróximosdezeroparaosdoisparticipantes. 
O estudo de Saylor et al. (2012) levantou a hipótese de que a música e a estereotipia
gravada tenham diminuído as estereotipias ao produzir estimulação auditiva que competiu ou
substituiu o reforçador produzido pela estereotipia vocal. Sendo assim, seria possível que as
consequências auditivasnãofossemmaisacessadasviacondiçãodefazerestereotipia,massim
pormeiodosoutrosrecursossonoros,fazendocomqueasnecessidadesauditivascontinuassem
a ser atendidas. Entretanto, nãoépossívelafirmarnesseestudoque,realmente,asestereotipias
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estavam sendo reforçadas sensorialmente pois, como uma limitação desta pesquisa, não foi
realizada uma avaliação funcional dessas respostas, somente entrevistas e observações. Além
disso,umasegundalimitaçãodesteexperimentodeSayloretal(2012),équeosestímulos'áudio
das estereotipias gravadas’ e 'música' foram consideradoscomopreferidossemarealizaçãode
uma avaliação de preferências; segundo os autores, não conhecer as consequências sensoriais
exatas das estereotipias vocais dificultaram a possibilidade de selecionar reforçadores que
pudessemcorresponderfuncionalmenteasconsequênciasdestasrespostas. 


ProblemadePesquisa 
Considerando os benefíciosdemonstradospelaapresentaçãodeestimulaçãoauditivaem
esquemas de NCR em diminuir respostas de estereotipias vocais e algumas das limitações
encontradasnaspesquisasqueabordamautilizaçãodesteprocedimentoparaestefim,apresente
pesquisapretendediscutiraseguintequestão:Quaissãoosefeitosdaaplicaçãodoprocedimento
de acesso a música em esquema de reforçamento não-contingente (NCM) em conjunto como
procedimentodereforçamentodiferencialmomentâneodezerorespostas(MDRO)nasrespostas
deestereotipiasvocaisemcriançascomTEA? 
Importante destacar que, baseando-se nas limitações depesquisascomoadeSayloretal
(2012)eLanovazetal.(2012),edométodoexperimentalapresentadopeloestudodeAhearnet
al. (2007), no presente estudo, garantiu-se a realização de uma Avaliação Funcional a fim de
levantarhipótesesdasconsequênciasmantenedorasdasestereotipiasvocaisdosparticipantes. 
Além disso, percebe-se que tanto na pesquisa de Saylor et al. (2012), quanto nos
experimentos de Lanovaz et al. (2012) e de Gibbs et al. (2018), os estímulos auditivos foram
apresentadosdeformaininterruptadurantetodasascondiçõesdemúsicanãocontingenteparaa
redução das estereotipias vocais. Como diferencial, este estudo calculou uma média dos
intervalosentreestereotipias(tempoentreofinaldeumaestereotipiavocaleoiníciodeoutra),e
ofereceu estimulação auditiva em tempo menor ou igual à essa média, apresentada por cada
participante em linha de base. Ou seja, o intervalo fixo para a apresentação da música não
contingente baseou-se em uma frequência particular das respostas vocais indesejadas de cada
participante dessa pesquisa. Durante estes intervalos médios de apresentação da música, foi
utilizadoumesquemadeMDRO,outroelementonovoemrelaçãoàspesquisasa nteriores. 

Objetivo 
Oobjetivodestapesquisafoiverificarosefeitosdeumprocedimentoqueforneceacesso
à música em esquema de tempo fixo (ou NCM) em conjunto com um procedimento de
reforçamento diferencial momentâneo de respostas zero (MDRO) sobre a frequência das
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estereotipiasvocaisemcriançascomTEA.Paratanto,serãocomparadosdadosdefrequênciade
estereotipias vocaisemlinhadebasecomacondiçãodeNCM+MDRO,emumdelineamento
dereversão. 

TipodePesquisa 
PesquisaTranslacional 
Na Análise do Comportamento, a pesquisa Básica visa responder questões e produzir
conceitos relativos ao comportamento, com objetivo de promover o avanço da ciência, sem a
preocupação de uma aplicação imediata de tais conhecimentos. Já a pesquisa Aplicada, visaa
produção de saberesparaaplicaçãoprática,dirigidosàsoluçãodeproblemasimediatos(Cozby
2003). Uma terceira categoria utilizada no campo da saúde recentemente é a pesquisa
Translacional (Mace & Critchfield,2010;Barretoetal.,2020),queéacategoriaaqualoatual
estudo se enquadra. Esta última tem esse nome por transportar para a pesquisa aplicada, os
saberes produzidos na pesquisa básicajustamentenosambientesquedemandamsuaaplicação,
ou seja, promoveaaplicabilidadeemcontextosnaturais.SegundoMaceeCritchfield(2010),a
Pesquisa Translacional pode ser considerada uma oportunidade de aplicar os princípios
fundamentais da Análise do Comportamento na resolução de problemas cotidianos e nos
resultadosparaestes. 
Portanto, esta pesquisa trata-se de uma pesquisa translacional visto que foi realizada
utilizando os fundamentos da Análise do Comportamento, enquanto ciência, num
'micro-contexto', com um número reduzido de participantes, sendo que estes, apesar de
possuírem algumas características em comum, diferem entre si em aspectos diversos, assim
comoosprópriosambientesdecoletaparticularesacadaum(porexemploacasa,presençados
respectivos familiares, bichos de estimação e outras variáveis específicas da rotina de cada
criança).Emoutraspalavras,porestapesquisatersidoimplementadanoscontextosespecíficos
devidadecadacriança,dentrodesuasindividualidades,ocontroleexperimental-apesardeter
sido planejado e sua aplicação estruturada - contou com variáveis intervenientes, próprias do
ambientequedemandavaaintervenção. 

Método 
Cuidadoséticos 
FoidisponibilizadoaosresponsáveispelosparticipantesoTermodeConsentimentoLivre
e Esclarecido, previamente aprovado pelo ComitêdeÉticaemPesquisaemSeresHumanosda
Universidade Federal de São Carlos (Parecer no : 3.636.732, CAAE: 17430619.5.0000.5504),
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para autorização de participação na pesquisa. A coleta de dados iniciou-se somente após
assinaturadotermo.

Participantes 
Os participantes desta pesquisa foram dois meninos com TEA (VBcom6eLAcom5
anos de idade), ambos com estereotipias vocais indicadas por suas famílias como
comportamentos que dificultavam o andamento de suas rotinas e aprendizagem de conteúdos
pedagógicoseverbais.Aseguir,informaçõesdetalhadasdecadaparticipante. 

CaracterizaçãodeV.B 
VB é um menino de 6 anos de idade. Mora com sua mãe, seu pai e seus doiscachorrosde
estimação, não possui irmãos. Sua família mudou-se para São Paulo há dois anos, à procura de
tratamentos em Análise do Comportamento para VB. Antes disso, residiamnoestadodoParaná. A
partir de 2018, VB passou a receber intervenção comportamental de40horassemanaisincluindoas
áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia, em instituição
especializada. Durante a atual pesquisa, VB ainda não apresentava operantes verbais vocais e havia
iniciado a utilização de sistema de comunicação alternativa recentemente. A sua família procurou a
pesquisadoracomademandadequeV.B“passalongosperíodosdodiaproduzindobarulhosegritos”
[sic]eissoinfluencianasatividadesrotineirasedeensinodeVBassimcomonaqualidadedevidade
todasuafamília. 

Diagnóstico: Possui diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) fornecido pelo
Neuropediatra. 
Barreiras de Aprendizagem:Apesar do documento disponibilizado pela equipe clínica de VB não
citar diretamente quais são as suas barreiras de aprendizagem, o relatório elenca as seguintes
dificuldades apresentadas pela criança: VB não apresenta maneiras de identificação pessoal, tendea
engajar em estereotipias nos momentos livres de lazer,nãonomeiaitens,nãosegueinstruçõesenão
realiza atividades como tomar banho, lavar o rosto ou escovar os dentes com independência (essas
dificuldadesforamretiradasdeáreascompontuações0ou1daavaliaçãooudedescriçõescontidasno
relatóriodeavaliaçãodoparticipante). 

Estereotipias Vocais: VB apresenta as seguintes estereotipias vocais: gritos, risadas, vocalizações e
sussurros sem sentido. Algunsexemplos:“Ahnnnnnnn”,“Ihhhhhhh”,“Uiuiui”,“Ain-ain”,“Tsi-tsi”,
"Bruuuu”eoutrossonsegritos. 
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Outros Comportamentos Repetitivos: Além das estereotipias vocais, VB apresentou também os
seguintescomportamentosrepetitivos: 
-

Pular; 

-

Balançarosdoisantebraçosemãosparacimaeparabaixo; 

-

Batercomasduasmãosnaboladepilates; 

-

Apoiar-seembolacomumoudepilates; 

-

Chorar; 

-

Ficarcompésemãosnochão,barrigaposicionadaparacimaetroncolevantado; 

-

Jogar-senosofá; 

-

Baterumdospésnochão; 

-

Manipularopênispordentrodoshorts; 

-

Subireandarsobreacama; 

-

Deitar-senosofáeentrarembaixodasalmofadas; 

-

Caminharpelosofá; 

-

Pularsobreosofá. 
AvaliaçãoeRepertóriodeV.B 
Última avaliação de repertório feita em outubro de 2018, sendo a Avaliação de Habilidades

Básicas(AHBadaptaçãobrasileiradoinglêsCoreSkillsAssessment,Dicksonetal.,2013),pontuou125
dos205pontostotais. 
Segundooscritériosdessaavaliaçãorealizada,acriançademonstrava,emcadaárea,osseguintes
comportamentos: 
● 

“Pré-Acadêmico: V. demonstrou comportamento de sessão (sentar e esperar a instrução da

terapeuta);rastrearobjetosefiguras,etambémfezpareamentodeobjetosedefiguras[...] 
● 

Comunicação:Naáreadecomunicação,V.respondeucomcontatovisualaoserchamadopelo

nome, fez alguns pedidos espontâneos de itens preferidos, e seguiu instruções simples com dicas
visuais[...] 
● 

Habilidades Sociais: V. demonstrou fazer escolhas entre itens preferidos, fez imitações com

objetos,utilizouagendavisualderotinaeesperoualgunssegundosporitenspreferidos[...] 
● 

Cuidados pessoais: Em cuidados pessoais, V. utilizou o banheiro para urinar e defecar, ena

refeiçãoutilizouutensíliosparasealimentar.Nessaáreaforamobservadosalgunsavanços[...] 
● 

Saúde e Segurança: Em saúde e segurança, V. aceita tomar medicamentos,porémaindanão
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demonstrautilizarumaformadeidentificaçãopessoal[...] 
● 

Brincar, educação física e comunidade:Naáreadebrincar,educaçãofísicaecomunidade,V.

aceitou caminhar com acompanhante e realizar atividade física [...],masaindaprecisadeajudapara
engajarematividadesindependentes.Nosmomentoslivresdelazer,V.tendeaengajaremestereotipias
ecomportamentosrepetitivos[...]”(RelatóriodeAvaliaçãodeV.B,2018).  

CaracterizaçãodeL.A 
L.A é um menino de 5 anos de idade. Mora com sua mãe, seu pai e irmão de 2anosdeidade.Sua
família procurou serviços em Análise do Comportamento há dois anos atrás, quando L.A foi
diagnosticado com TEA e passou a receber de 6 a 8 horas semanais de intervenção em ABA mais
acompanhamento de fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Durante a atual pesquisa apresentou
operantes verbais de ecóico, mandoetatodeatéduaspalavras,taiscomo“Queroleite”,“Dámais”e
“Não quero". A sua família aceitou o convite da pesquisadora - que participou de sua equipe de
intervenção há 2 anos atrás - erelatouqueatualmenteL.Aproduzecolalias,sonsefalassemsentido
repetidamente,oqueaparentementetirasuaatençãodesuasatividadescotidianas. 
Diagnóstico:PossuidiagnósticodeTranstornodoEspectrodoAutismo(fornecidopeloNeuropediatra),
Transtorno do Processamento Sensorial (oferecido pela Terapeuta Ocupacional)eumpré-diagnóstico
emApraxiadaFala(FornecidopelaFonoaudióloga). 
Barreiras de Aprendizagem: No relatório disponibilizado por sua equipe clínica, não haviam
informações a respeito das barreiras comportamentais. Contudo, entre os comportamentos descritos
comobarreirasdeaprendizagem,deacordocomSundberg(2008),algunsforamapresentadosporL.A
durante os encontros, são eles: comportamentos negativos tais como agressão (dá tapas nos outros),
choroemsituaçõesdirecionadasporumadulto,jogar-senochãoecomportamentosrepetitivosmotores
evocaisquesegundoafamíliacompetemcomoutrasatividades,sãoeles: 
Estereotipias vocais: Gritos, suspiros, risadas, falas, vocalizações e sussurros sem sentido aparente.
Algunsexemplosaseremcitadossão:"Datis-coiPiiiii”,“Iiiiii”,“Eeeeee””,“Dá-dá-dá”,“Recieie-it-it”,
“Dat-is-coi-zi-itesss-zuuu”egritoscomo“Hooo!”. 
Outros Comportamentos Repetitivos: os comportamentos abaixo eram sempre acompanhados de
estereotipiasvocais,comexceçãodocomportamentodecolocarobjetosnaboca: 
-

Moverasmãosededosnaalturadorosto; 

-

Apoiar-seoujogar-senacama; 
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-

Saltarnochão; 

-

Porobjetosouosdedosnaboca; 

-

Olharpelajanela; 

-

Ficarempéacimadacama; 

-

Deitar-se; 

-

ApoiarJoelhosecotovelosnochão; 

-

Fechareabrirosolhoscomasmãos; 

-

Apoiar-senosofá; 

-

Sentado,levantarpésdochão; 

-

Ficarempéacimadosofá; 

-

Ficarempéacimadosofáecomacabeçaapoiadanoencostodosofá; 

-

PassarpénoQuebracabeça,empé; 

-

Passaramassinhanocorpo. 
AvaliaçãoeRepertóriodeL.A 

Na última avaliação realizada pela equipe clínica de acompanhamento, em julho de 2019, com o
Protocolo VB-Mapp (do inglês Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program,
Sundberg,2008),pontuou71,5dos170pontostotais. 
SegundooRelatóriodessaavaliaçãorealizada,L.ApreencheupraticamentetodooNível1(habilidades
geralmente demonstradas até os 18 meses de idade), alguns marcos do Nível 2 (habilidades
demonstradas entre os 18 e 30 meses de idade) e poucas habilidades no Nível 3 (dentre os 30 e 48
mesesdeidade).NoqueserefereaosMarcosdoDesenvolvimentoqueesteProtocoloavalia,acriança
apresentouoseguinterepertório: 
● 

Mando:Emiteaté10mandossemdicasparaitenspresentes (exceto“Oquevocêquer?”). 

● 

Tato:Tateiaaté50itens,generalizandoentre3exemplaresparacada. 

● 

RespostadeOuvinte:Atendeaumavozdefalante,fazendocontatoocular;respondeaoouvir

seu nome; performa até 10 ações sob comando; identifica até 40 itens em arranjos de 6 itens
dispostos; seleciona itensporcoreseformasnumarranjode6itens,sendo4corese4formas,pelo
menos. 
● 

Percepção Visual (Matching to Sample): Segue objetos em movimento; segura objetos com

movimentos de pinça; atendealivrosebrinquedosporpelomenos30segundos;colocaobjetosem
potes; separa objetos por cores e formas (para 10 diferentes cores e formas) e demonstra
generalizaçõesdepareamentos(emarranjosde10itensbagunçados,com3estímulossemelhantesao
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modelonoarranjo). 
● 

Brincar:Demonstrageneralizaçãoeindependênciaembrincardemovimentoexploratórios,em

utilizar brinquedos em um novo ambiente por pelo menos 2 minutos, em brincadeiras de causa e
efeito de 2 minutos e em brincar independentemente em playgrounds por 5 minutos. Procura por
partes faltantes de brinquedos de 5 peças; demonstraautilizaçãodebrinquedosdeacordocomsua
função (para 5 itens) e engaja de forma independente em atividadesdeartesedeconstruçãopor5
minutos. 
● 

Comportamento e brincar social: Realiza contato ocularcomparescomoformademando(5

crianças), engaja em brincadeira perto dos pares por 2 minutos e indica que quer ser ajudado ou
brincarfisicamentepelomenosduasvezes. 
● 

Imitação:Imitamaisde40movimentosdequalquertipo,20movimentosfinosseajudado,10

ações que requerem a seleção de um objeto específico, aproximando-se de imitar de forma
generalizada. 
● 

Ecóico: Imita vocalizações com topografia exata de palavras de até duas sílabas, obtendo

pontuaçãoespecíficadeaté70pontosnoSubtestedeEcóico. 
● 

Comportamento Vocal: Vocaliza pelo menos 15 palavras ou frases com ritmo e entonação

adequada. 
● 

Intraverbal:Completaaté10diferenteslacunasembrancoemfrasescomunsdequalquertipo

(“comocai,cai,ba…”) 
● 

RotinasdesaladeaulaeHabilidadesdeGrupo:Sentaemumgrupopequenoparalancharou

almoçar,semapresentarcomportamentosnegativos(porpelomenos3minutos)esentaemumgrupo
semtentarselevantaroucomportamentonegativo(pelomenos5minutos).. 
● 

Estrutura Linguística: A articulação de pelo menos 10 tatos podem ser compreendidas por

adultos,mesmoquenãovejamoitemnomeado. 
● 

Leitura: Seleciona uma letra maiúscula correta quando nomeada, num arranjo de 5 letras

diferentes,para10letrasetateia10letrassobcomando. 
● 

Matemática:Identificacomoouvinteosnúmerosde1a5eosnomeia. 


DelineamentoExperimental 
Foi utilizado o delineamento de Reversão do tipo ABAB (Gast, 2010) na seguinte
sequência:L
 B,NCM+MDRO,LB,NCM+MDRO. 
As variáveis dependentes foram a frequência e a duraçãodasestereotipiasvocais.Nessa
pesquisa, estereotipia vocal foi definida como qualquer resposta vocal repetitiva que durasse,
pelomenos,doissegundoseincluiugritos,risadas,sussurros,falas,sonsmonossilábicoseoutras
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vocalizaçõessemsentidoaparente(baseando-senadescriçãotopográficadosparticipantesenos
estudosdeLanovazetal.,2012;Gibbsetal.,2018).Avariávelindependentefoiofornecimento
demúsicaemesquemadereforçamentonãocontingenteacompanhadadeMDROnosmomentos
de pausa (intervalos entre as apresentações da música). Especificamente, houve a combinação
dos critérios a seguir: a oferta da música baseada na passagem do tempo (a cada intervalode
tempo pré-definido) de forma ininterrupta para cada participante por 20 s e, além disso, a
reintroduçãodamúsicacasoocomportamento-alvonãoocorresse(MDRO). 

Local,materiaisecoletadedados 
As sessões foram conduzidas nas residências dos participantes, em local com menor
probabilidadedeinterferênciassonorasalémdaquelasfornecidaspelaintervenção.Osseguintes
materiais foram utilizados: dois aparelhos celulares, um utilizado como timer e outro para
filmagem, um computador para áudio e brinquedos diversos não sonoros. As sessões foram
filmadas para que os comportamentos da criança fossem posteriormente registrados pela
pesquisadoraeporumsegundoobservadorparacálculosdefidedignidade. 
Os dados de VBforamcolhidosmajoritariamentenasala,comTVdesligada,brinquedos
emcaixas,bolascomunseumadepilates,umamesapequenaentredoissofás,umacaminhade
cachorro,computadoreIpaddesligados;aolado,umasaladejantarcommesaecadeiras.Parte
de uma das sessõesocorreunasuítedospais,comumacamadecasal,guardaroupaevaranda
com porta de vidro. Quando na sala, permaneciam presentes no cômodo os dois cachorros da
família; o pai e mãe ficavam em outros cômodos, mas passavam pela sala algumas vezes.
QuandoVBsedistanciavadasala,suamãediziaaelequevoltasseaolocal.Haviaruídosvindos
da cozinha (voz da mãe, latidos de cachorro algumas vezes e sons de panelas)erua(carrose
motocicletaspassando). 
Para LA, acoletafoirealizadaemdoiscômodosdiferentes,noseuquartoeemumasala
de brincar, ambos com a porta fechada. No quarto, havia guarda-roupa, mesa, cama, bola de
pilateseduascaixascombrinquedos.Nasaladebrincarhaviaestantescomlivrosebrinquedos,
caixas com brinquedos diversos,guarda-roupa,sofáeescrivaninha.Nosdoislocais,haviauma
janelacomtela,umaportafechadae,duranteamaiorpartedacoleta,nãohouveruídos,apenas
umavezoirmãodeLAgritoudeoutrocômodo.Nãohouveapresençadedemaispessoas. 

Procedimentos 

AvaliaçãoFuncional 
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Foi realizada Avaliação Funcional Breve da estereotipia vocal de cada participante para
identificar a possível função comportamental da resposta (ou seja, que possíveis reforçadores
mantinham as estereotipias). O estudo de Ahearn e colaboradores (2007) teve como objetivo
diminuir estereotipias vocais em crianças com autismo e, para isso, realizou uma avaliação
funcional baseada no estudo de Iwata et al. (1982/1994); devido às similaridades com os
objetivosdaatualpesquisa,ametodologiadeAhearnetal.(2007)foiadotadacomobaseparaa
Avaliação Funcional realizada no atual estudo. Algumas modificações, no entanto, foram
necessárias devido ao ambiente domiciliar de coleta não ter permitido maiores controles sob
todas condições (sobretudo impossibilitar a condição sozinho - tal qual como descrita
originalmentenoestudodeAhearnetal.(2007)-noambientedomiciliar). 
AssimcomoemAhearnetal.(2007),paraessapesquisa,“daratenção”foiconsideradaa
seguinte classe de respostas: fazer contatovisual,falar,tocar,fazergestosousorriremdireção
aosparticipantes.NacondiçãoControle,houvemodificaçõesemrelaçãoaoestudodeAhearnet
al.(2007),poisaentregadeatençãoeraintermitenteenãodependiadetempopré-estabelecido;a
experimentadora fornecia atenção e elogios frequentemente contingente a manipulação dos
objetos ou outros comportamentos adequados. Não foi possível realizaracondiçãosozinhode
acordo com o descrito por Ahearn et al. (2007), que sugere aausênciadaexperimentadorano
mesmo local que o participante; como esta pesquisa foi realizada em ambiente domiciliar, a
ausência de adultos poderia representar perigo para os participantes; essa condição (Condição
Livre)foiútilparaverificarotempoemestereotipiasvocaisemumasituaçãolivresemnenhuma
consequênciasocial(oferecidaaocomportamentoalvoouademaiscomportamentos). 
AscondiçõesdaAvaliaçãoFuncionalforam:Atenção,Demanda,BrincareCondiçãoLivre
(sem atenção). Essas condições foram apresentadas na seguinte ordem para ambos os
participantes:1.Controle;2.CondiçãoLivre;3.Controle;4.Atenção;5.Controlee6.Demanda. 
Emnenhumacondiçãoquaisquercomportamentosdeecoarresultaramemconsequências
programadaspelaexperimentadoraeestesecóicosnãoforamconsideradosestereotipiasvocais.
O planejamento de contingências para cada condição da Avaliação Funcional podesermelhor
visualizadonaTabela1. 

Tabela1.Descriçãodec adac ondiçãodaAvaliaçãoFuncionalb aseadaemAhearnetal.(2007). 
Condição/
Duração 

Antecedente 

Resposta 

Consequência 
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Atenção 
5min 

Oparticipanteiniciavaasessãosentadoem
umacadeiraounochão,comlivreacessoaos
materiaisdefácilmanuseiodispostosàsua
frente.Napresençadessesmateriaisjá
conhecidospelacriança,apesquisadorase
engajouemleituradealgunspapéis,sentada
emumacadeiraounochãoaumadistância
aproximadade1metrodoparticipante,sem
brincarouforneceratençãoaoparticipante. 

Emitir
Estereotipias
vocais 

Napresençadeestereotipiasvocais,
apesquisadorasedirecionavaao
participanteediziaimediatamente
algocomo"Nãopodefazerisso"ou
outrafaladedesaprovaçãosocial,
tocando-onoombro.Outras
respostasnãoproduziam
consequênciasprogramadas. 

Demanda Apesquisadorainiciavaacondiçãosentadaà
Emitir
5min 
frentedoparticipante,ambosemumamesa,
Estereotipias
apresentandoatividadesnãovocais,como
vocais 
quebracabeçasejogoscomplexos,quenão
estavamdentrodorepertóriodoparticipante
(apresentadospelafamíliacomotarefasdifíceis
ouque,geralmente,apresentamresistência).
Emseguida,aexperimentadorapediaao
participantequeiniciasseaatividade. 

Napresençadeestereotipiasvocais,
apesquisadoradiziaqueelenão
precisavafazeraatividade,
removendo-aereapresentandoapós
15s.Casooparticipanteexecutasse
atarefa,nenhumaconsequência
deveriaserentregueeapós15
segundosoutratarefaeraentregue.

Controle
5min 

Apesquisadorapermaneciaem
silêncioparaestereotipiasvocais. 

Oparticipanteeapesquisadorainiciavama
Emitir
condiçãonoambienteescolhidoparaa
Estereotipias
intervenção,sentadosnochãoounumacadeira vocais 
comacessolivreabrinquedoseitensdelazer
preferidosdoparticipante(entendidoscomo
preferidospormeiodorelatodosfamiliares)
dispostosemmesae/ounochão. 

Condição Oparticipanteiniciavaacondiçãonamesma
Emitir
Livre 
salad
 eintervenção,empé,sentadoou
Estereotipias
5min 
locomovendo-selivremente;localizadona
vocais 
mesmasalaqueapesquisadora.Oacessoaos
mesmosmateriaisdasdemaiscondições,como
brinquedospreviamenteconhecidospelos
participantes,erapermitido.A
 
experimentadoraestevepresente,semoferecer
contatovisual,nenhumaatenção,esentadana
posiçãoopostaaoparticipante. 


Contudo,emintervalosvariadosa
criançaeraelogiadaerecebiatoque
físico(atenção)mediante
manipulaçãodosobjetosdispostose
outrasrespostasesperadas(sorrir,
contatoocular,permanecersentado,
brincar,entreoutras),desdequenão
estivesseapresentandotambém
estereotipiasvocais. 

Apesquisadorapermaneciaem
silêncio,como rostocurvadoparao
chão,semestabelecercontatovisual
eaindasentadadirecionadaaolado
opostoaoparticipante. 

Paraqualqueroutraresposta,além
daestereotipiavocal,nãohavia
consequênciasprogramadase
nenhumaatençãoeraoferecida. 



AvaliaçãodePreferência 
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Inicialmente, foi solicitado que as famílias indicassem três músicas preferidas dos
participantesnoseudia-a-dia.Essafasedapesquisatevecomoobjetivodefinirumamúsicapara
cada participante ouvir durante a intervenção, sendo que a música em que os participantes
produzissem omenortempoemestereotipiasentreastrêsindicadas,eraconsideradaidealpara
as sessões de NCM, tendo em vista a hipótese de busca auditiva dessa pesquisa. Para isso,
utilizou-se como referência a avaliação de preferência de Operante Livre (Chazin & Ledford,
2016). Sendo assim, após o levantamento com a família das três músicas possivelmente
preferidas da criança, cada música era apresentada de forma constante e separadamente pela
pesquisadora,porcincominutos.Enquantocadamúsicaeraapresentada,eraregistradootempo,
emsegundos,deengajamentoemvocalizaçõesestereotipadasparacadaindivíduo. 
ParaVB,aavaliaçãodepreferênciafoirealizadanasaladesuacasa,mesmoambienteda
maior parte do procedimento. Na sala, havia brinquedos espalhados pelo chão e também
distribuídos em caixas, uma bola de pilates, sofás, TV desligada e uma mesa com livros e
computador desligado. A criança iniciou essa fase da pesquisa andando pela sala e a
pesquisadora estava sentada em uma cadeiranasaladejantar,aaproximadamente3metrosde
distância de VB, controlando o dispositivo de música. As músicas foram tocadas de maneira
ininterruptapor5minutos,naseguinteordem:1.“SeuLobato”–TurminhaParaíso;2.“Canção
dosnúmeros”–LittleBabyBume3.“Ogaloeapata”–ElReinoInfantil.Nãohouveintervalo
pré-estipuladoentreaapresentaçãodeumamúsicaeoiníciodeoutra,sendoqueestesintervalos
foramemmédiapróximosde30segundos. 
A avaliação de preferências para identificação da música em que LA produzia menos
estereotipias foi realizada num dos quartos da casa. Nesse quarto havia um guarda roupa, um
sofá, uma escrivaninha com caixas de brinquedos e uma estante com livros e brinquedos. No
chão, havia livros com quebra-cabeças e bolinhas de algodão coloridas. LA iniciou essa
avaliação deitado no encosto do sofá, enquanto a pesquisadora estava sentada no chão, a
aproximadamente2metrosdedistância.Asmúsicasforamtocadasdemaneiraininterruptapor5
minutos,naseguinteordem:1.“Fica”-Anavitória;2.“QueBelaSopa”–daAdrianaCalcanhotto
e3.“BomDia”–Bita.Nãohouveintervalopré-estipuladoentreaapresentaçãodeumamúsicae
oiníciodeoutra,sendoqueestesintervalosforamemmédiapróximosde10segundos. 

CálculodosIntervalosentreEstereotipias 
Essa etapa ocorreu no mesmo momento das Linhas de Base descritas a seguir e visou
registrar as taxas de estereotipias vocais em condição livre,naqualacriançatinhabrinquedos
disponíveis. Foram conduzidas três sessões iniciais para cada participante. Nesta fase, foram
registrados os intervalos entreumaestereotipiaeoutra,paracadaparticipante.Essesintervalos
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foramutilizadosparaplanejardequantoemquantotemposeriafeitaaapresentaçãodasmúsicas
(NCM).Alémdisso,duranteestaspausasoprocedimentodeMDROeraimplementado. 
Essesintervalosforamdepoisutilizadosparacalcularumamédia,daseguinteforma:soma
dosintervalosdivididapelonúmerodeintervalosapresentados,podendoserrepresentadacoma
fórmulaabaixo: 

M édia do intervalo entre estereotipias =


Soma dos intervalos entre estereotipias
N úmero total de intervalos



ProcedimentodeN
 CM+MDRO 
Oprocedimentofoidivididoemduasfases,LBeNCM+MDRO,descritasaseguir.Todas
asfasesforamrealizadasnacasadosparticipantes. 

Linha de Base (LB). Essas sessões tiveram o objetivo de registrar a frequência de
estereotipiasvocaisemcondiçãonatural,semaintroduçãodaintervenção.Duranteessassessões
foramlevantadostambémosdadosparaoCálculodosIntervalosentreEstereotipias.Nãohavia
consequências ou instruções planejadas mediante estereotipias vocais apresentadas pelos
participantes. Em algumas sessões, a experimentadora fez solicitações aos participantes (de
guardar objetos, retirar objetos pequenos da boca ou de sair de muito perto da janela, para
garantir a segurança dos participantes) ou deu suporte para arealizaçãodealgumasatividades
(aproximou peças de quebra cabeças e apontou para algumas peças). Vários brinquedos já
pertencentesaosparticipantesficavamdisponíveis,emacessolivre. 

Música não-contingente (NCM) e Reforçamento Diferencial Momentâneo de Zero
Respostas(MDRO).EmNCM,amúsicaidentificadacomodemaiorpreferêncianaAvaliaçãode
Preferênciaeraapresentadaporumperíodode20segundosacadaintervaloidentificadoentreas
estereotipias de acordo com a média entre a apresentação de uma estereotipiaeoutra,durante
todaasessão.Porexemplo,seoparticipanteapresentava,emmédia,umaestereotipiaacada8,5
s,entãoacada8samúsicaerainiciadaetocadapor20sseguidos(NCM).Noentanto,casoa
criança, durante esta pausa de 8 s, apresentasse estereotipia vocal por mais de 2 segundos, a
músicanãoeraapresentadaeointervalode8serareiniciado(MDRO). 
As músicas eramapresentadasemvolumemédio,vianotebook,sendoqueascriançassó
tinham acesso ao áudio, pois atelaestavatampadacomumtecidoescuro. Nestassessõesnão
havia instruções planejadas a serem apresentadas aos participantes. Em algumas condições, a
experimentadorafezsolicitaçõesaosparticipantes(deguardarobjetos,desairdemuitopertoda
37 


janela,paragarantirasegurançadosparticipantes)oudeusuporteparaarealizaçãodealgumas
atividades.NessacondiçãoeramdisponibilizadososmesmosbrinquedosdisponíveisnaLB. 

RegistrodosDados.Foramutilizadosdoistiposderegistros:(i)deintervaloparcialde10
segundose(ii)detempodeengajamentoemestereotipias.Noregistrodeintervaloparcial,sea
estereotipia vocal ocorresse em qualquer ponto durante o intervalo de 10 s, o observador
marcariaum"+"nesteespaçodafolhadedados(intervaloparcialde5sparaAnáliseFuncional
e de 10 s para NCM+MDRO).Umintervalodedoissegundossemseengajarnessasrespostas
foitomadocomocritérioparareconhecimentodofinaldeumaestereotipiaeiníciodeoutra.Para
o registro de tempo de engajamento emestereotipiasfoiutilizadoumtimerparacontabilizaro
tempoemqueoparticipantesemantinhaemestereotipiasvocais:otimererainiciadoquandoa
criançaapresentavaa respostaalvoepausadoseelafizesseoutrocomportamentodiferente. 

Tabela2.Resumodasfasesexperimentais 
FaseExperimental 

Descrição 

QuantidadedeSessõese
Duração 

As condições daAvaliaçãoFuncionalforam:Atenção,
AnáliseFuncional Demanda, Brincar e Condição Livre (sem atenção).
Breve(Ahearnetal., Essas condições foram apresentadasnaseguinteordem 1sessãoparacadacondiçãocom
para ambos o
 s participantes: 1. Controle; 2. Condição duraçãode5minutos. 
2007) 
Livre; 3. Controle; 4. Atenção; 5. Controle e 6.
Demanda. 
Avaliaçãode
1sessãoparacadamúsica,das3
Preferênciasde
Três músicas indicadas pela família como preferidas músicas indicadas. Cada música
OperanteLivre
pela criança; cada música apresentada de forma era apresentada de forma
(Chazin&Ledford, constante(por5min). 
constante e separadamente pela
2016): 
pesquisadora,porcincominutos
3 sessões iniciais para cada
Linhasdebase
SessõesdeLBparacadaparticipantepararegistrar(i) participante, com duração de 10
iniciaiseCálculodos
porcentagemdeestereotipiasvocais,e(ii)definirmédia minutos, cada; com exceção da
Intervalosentre
dotempoentreu
 maestereotipiaeoutra. 
última sessão deVBquedurou2
Estereotipias 
minutos. 

Procedimentode
NCM+MDRO 

SessõesdeNCM+MDRO(músicaapresentadaporum
período de 20 segundos a cada intervalo identificado
entre as estereotipias de acordo com a média entre a
apresentaçãodeumaestereotipiaeoutra,durantetodaa
sessão) e sessões de LB (condição natural, sem a
introdução da intervenção). As condições foram
alternadasdiferentementeparacadaparticipante. 
Asmúsicaseramapresentadasemvolumemédio,via
notebook, sendo que as crianças só tinham acesso ao
áudio,poisatelaestavatampadacomumtecidoescuro. 

VB:5sessõesdeNCM+MDRO
com duração de 4 a 10 minutos
cada. 6 sessões de LB com
duração de 10 minutos,anãoser
uma,de2minutos. 
LA:5sessõesdeNCM+MDRO
de 10 minutos e 6sessõesdeLB
de10minutoscada. 
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CálculodeFidedignidadeeConcordânciaentreObservadores 
Para garantir confiabilidade dos dados, teste de concordância entre observadores foi
realizado em 46,6% dos registros de vídeo (50% dos vídeos de Avaliação Funcional, 50% de
Linha de Base e 40% de NCM+MDRO). Obteve-se o IOA

(interobserver agreement)

dividindo-se o número de concordâncias pela soma do número de concordâncias mais
discordâncias e multiplicando esse resultado por 100 (Saylor et al., 2012). O auxiliar de
observação foi pesquisador do mesmo ambiente acadêmico, pré-treinado em registrar; a
pesquisadoragarantiutotalsigilosobreasinformaçõesdosparticipantes,sendoqueoobservador
teveacessosomenteaomaterialdeaplicaçãoemvídeopararegistro.Aconcordânciageralentre
observadores foi de 83,27%. Os dados de concordância para LA foram, de forma geral,
equivalentesa79,53%;osdadosdeAvaliaçãoFuncionalindicamconcordânciade89,43%para
o participante LA (Controle 3 – 88,3%; Sozinho – 90%, Demanda – 90%); Linha de Base
94,16% (LBI - 93,3%; LB2 – 95%); NCM+MDRO 55% (NCM+MDRO3 – 55%,
NCM+MDRO4–55%).ParaoparticipanteVB,aconcordânciageralfoide87,01.Osdadosem
avaliaçãofuncionalforamde94,43%(Atenção–85%;Controle1-98,3%;Controle2-100%);
em Linha de Base – 75,8% (LB1 68,3%; LB3 83,3%) e em NCM+MDRO 90,8%
(NCM+MDRO2–96,6%;NCM+MDRO3–85%). 

ResultadoseDiscussão 
Para garantir a linearidade dos conteúdos obtidos via coleta e análise de dados desta
pesquisa, optou-se por apresentarosresultadosdoexperimentoemconjuntocomostópicosde
discussão,paracadaparticipante,individualmente. 

ParticipanteVB 
ResultadosVB 
Foram realizados cinco encontros com VB com durações que variaram de 30 até 60
minutoscada,dependendodafaseexperimental.OsresultadosdaAvaliaçãoFuncionalrealizada
com VB podem ser visualizados na Figuras 1 (detalhes dosregistrosdassessõesdeAvaliação
Funcionals ãoapresentadosnoApêndice1). 
NassituaçõesdeControle,VBapresentoubaixosníveisdeestereotipiasvocais(3%,0%e
7%); na situação de Atenção, VB tambémapresentouestereotipiasvocaisembaixafrequência
(7%); na Condição Livre, o participante demonstrou maiores índices (43%) de estereotipias
vocais; na condição de Demanda, o participante demonstrou osegundomaioríndice(26%)de
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estereotipias vocais do tempo de observação. Esses dados sugerem que as estereotipiasvocais
eram mantidas por reforço automático,considerandoqueVBapresentoumaiscomportamentos
na Condição Livre. Vale lembrar que a Condição Livre representa uma condição em que o
indivíduo não tem acesso a reforçadores mediados, portanto, sem função comunicativa, o que
permite inferir com alta probabilidade que a estimulação sensorial (nesse caso, auditiva)
produzidapelarespostamantémessecomportamento. 


Figura 1. Porcentagem de estereotipias vocais em cada condição daAvaliaçãoFuncionalpara
VB. 
O resultado da Avaliação de Preferência deVBdemonstrouotempodeengajamentoem
segundos de estereotipia vocal na apresentação de cada uma das três músicas indicadas pelos
familiares. Dentre as canções indicadas por sua família, VB apresentou menor tempo em
estereotipia para a música “SeuLobato”–TurminhaParaiso(8sestereotipandonos5minutos
totaisdemúsicatocandoininterruptamente),seguidode“Ogaloeapata”–ElReinoInfantil(9
segundos em estereotipia) e “Canção dos números” – Little Baby Bum (21 segundos
estereotipando vocalmente). A música escolhida para sua intervenção, dessa forma, foi “Seu
Lobato”. 
Ainda, antes da intervenção com NCM+MDRO, foram registrados os intervalos entre o
final de uma estereotipia e o início de outra (intervalo sem estereotipia) e, em seguida, foi
calculadaamédiadotempoemqueoparticipanteficavasememitirasestereotipiasvocais(ver
Tabela 3a).VBobtevetempomédiodeaproximadamente8,03segundosentreumaestereotipia
vocal e outra. Sendo assim, amúsicapreferidafoiapresentadaduranteNCM+MDROacada8
segundos. 

Tabela3a.I ntervalomédioentreofinaldeumaestereotipiaeoiníciodeoutraparaVB. 




Intervalomédioentreestereotipias(emsegundos) 
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VB 

Sessão1

12,2 

Sessão2

8,1 

Sessão3

3,8 

MédiaGeral 

8,03 



AFiguras3apresentaasporcentagensdosintervalos,emsegundos,deengajamentodeVB
em estereotipias vocais ealgunsdosoutroscomportamentosdacriançanassessõesdelinhade
base e de intervenção, na sequência em que foram aplicadas (descrição do ambiente
experimentalparacadasessãodecoletaéapresentadanoApêndice3).Épossívelperceberpelos
resultados,reduçãodotempodeengajamentoemestereotipiasvocaisnassessõesdeintervenção
e aumento nos retornos à linha de base; ao mesmo tempo em que os comportamentos de
manipulação adequada de brinquedos aumentou durante as sessões de intervenção e diminuiu
nos retornos à linha de base. Além disso, outros comportamentos repetitivos registrados não
apresentaramalteraçõessignificativasnotempodeengajamentoaolongodassessões. 



Figura 3. Porcentagens dos intervalos registrados em segundos, de cada sessão em que VB
estava engajado em estereotipias vocais (círculo), manipulação adequada de brinquedos
(triângulo)ecomportamentorepetitivode“ponte”(losango). 

AsporcentagensdeestereotipianasprimeirassessõesdelinhadebasedeVB(vercírculos
na Figura 3) eram ascendentes com média totalentretodasassessõesde74%(69,73e80%).
Com a introdução do procedimento de NCM + MDRO, os níveis de estereotipias vocais
diminuíram logo na primeira sessão, com quatro sessões em que o participanteseengajouem
estereotipiasemmenosdoque10%dasessão.Amédiadasporcentagensentretodasassessões
deNCM+MDROfoide8,6%,portanto,umadiminuiçãode65,4%emrelaçãoàlinhadebase.
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Na quinta sessão de intervenção (NCM 5), em que eleapresentouamaiortaxadeestereotipia
vocal (25%),oparticipantetambémapresentouomaiorengajamentoemsegundosnaclassede
respostas considerada nesta pesquisa como comportamentos de brincar (manipulação de
brinquedosdeacordocomautilizaçãoindicada,verostriângulosnaFigura3).Apósoretornoà
linhadebase,asporcentagensdeestereotipiasvocaisaumentarameforamascendentesparaVB,
porémmostraram-semenoresdoquenaslinhasdebaseiniciais,commédiade20,55%. 
Asrespostasdemanipulaçãodebrinquedos,apesardeacontecerememaltafrequêncianas
linhasdebaseiniciais,decresceramaolongodassessões,mas,comaintroduçãodaintervenção,
aumentaram progressivamente em quatro sessõesconsecutivas(de27%a100%,vertriângulos
na Figura 3) e voltaram a diminuir no retorno à linha de base. O outro comportamento
apresentado na Figura 3 (representado pelos losangos), descrito como “ponte”, aparece por
poucos segundos nas condições experimentais (menos de 20 segundos), se destacou por sua
topografia (pés e mãos no chão, barriga posicionada para cima etroncolevantado)eporestar
presenteemseisdasonzesessõestotais.OutroscomportamentosapresentadosporVBaolongo
dassessõesdelinhadebaseeintervençãoestãoapresentadosnaprimeiratabeladoApêndice2;
entretanto, essas ocorrências foram observadas em poucas sessões e, devido às baixas
frequências, parece não terem emergido em substituição aos comportamentos de estereotipia
vocal. 
A Figura 5 apresenta os dados absolutos do intervalo de tempo, em minutos, do
engajamento de VB em estereotipias vocais ou não. Apesar da Figura 5 não abordar
especificamente os outros comportamentos emitidos pelo participante (demonstrados no
Apêndice 2), esta Figura oferece uma interpretação geral do tempo despendido por VB em
estereotipiasvocaisadependerdecadacondiçãoexperimental. 



Figura 5. Intervalos, em minutos, de cadasessãoemqueVBestavaenãoestavaengajadoem
estereotipiasvocais. 
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Se forem consideradas (ver Figura 5) somente as sessõesdeVBcomduraçãoiguala10
minutos,épossívelnotarqueotempodeengajamentoemestereotipiasvocaisébemmenornas
sessõesdeintervenção(sessõesNCM5,6e7),comvaloresabaixodeumminuto,comexceção
somente para a sessão NCM 8 (2,5 minutos). Ao mesmo tempo, em algumas sessões de
intervenção, o tempo de engajamento em outros comportamentos era superior ao tempo em
estereotipiasvocais(verFigura3). 

DiscussãoVB 
É possível perceber que quatro das seis sessões de NCM+MDRO de VB demonstraram
taxas de estereotipias vocais menores do que aquelas apresentadasemLinhasdeBase.Apesar
dos níveis de estereotipias vocais não terem semantidoestáveisemNCM+MDRO,nãoforam
ascendentes,comoasdemonstradasemsessõesdeLB;issopodesignificarquei)aestimulação
auditivapossibilitadapeloprocedimentopodetercorrespondidofuncionalmenteàsestimulações
auditivas geradas pelas estereotipias vocais, substituindo-as e, ii) evidencia a possibilidade de
manutençãodaeficáciadoprocedimentoaolongodotempo. 
A sessão NCM 5 foi a única em que VB demonstrou níveis elevados de estereotipias
vocais(25%dotempodeobservação).Essedadotrazàtonaarelevânciadeseanalisar,também,
os antecedentes de uma resposta para compreender melhor suas ocorrências. Nesta sessão, a
criança havia montado com imagens (com seu material de comunicação alternativa) “brincar
com água” e apresentou choro (no total de 10 minutos aproximados). Primeiramente, é
perceptível que, durante esta sessão, outras variáveis acarretaramnoaumentodasestereotipias
vocais e que a motivação de VB, naquele momento, parece ter sido influenciada diretamente
pelo ambiente em que se encontrava. Em outras palavras, é possível que ao ter entrado em
contato com a pasta de comunicação alternativa e visualizado a imagem de piscina/ água, a
probabilidade de VB apresentar variação comportamental para acessar este reforçador tenha
aumentado. Isso éapenasumexemplodecomoascondiçõesantecedentesdecadaparticipante
também são fatores que controlam a emissão de respostas diversas, incluindo as estereotipias
vocais. 
A organização do ambiente em que os dados de VB foram coletados, também pode ter
acarretadoemdiferençascomportamentaisdacriançadeumasessãoparaoutra.
Em relação à frequência, as LB 1, LB 2 e LB 5 foram iniciadas com a criança em pé,
apoiada na bola de pilates e deitada no sofá, respectivamente. É possível que, determinada
postura da criança a deixasse mais propensa a produzir estereotipias vocais, a depender do
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históricodecontroledeestímulos.Percebe-se,porexemplo,quenestasLBcitadas,VBproduziu
maiorestaxasdeestereotipiasvocais(69,73e29,8%)enquanto,nassessõesqueiniciousentado
manteve menores taxas nessas respostas (NCM 1 - 12,6%; NCM 2 - 0,7 %; NCM 3 - 6,3%;
NCM4-3,2%;NCM5-25%;NCM6-3,8%eLB4-11,3%),comexceçãoparaLB3,queVB
iniciou sentado e ainda assim obteve 80% nas respostas vocais repetitivas. Por outro lado,
percebe-se que durante as sessões de intervenção e também nas LB finais, as respostas de
Manipulação de Brinquedos em condições iniciais de VB sentado, foram ascendentes e
chegarama100%. 
Em segundo lugar,

este resultado faz menção ao aspecto multifuncional de um

comportamento, como apontado por Carr (1977). Nesse caso, o aumento nos níveis de
estereotipianasessãoNCM5podesignificarqueestarespostaémantida,também,poracessoa
item tangível (brincar com água/ piscininha). Mais abaixo, veremos que dados da Avaliação
Funcionald eVBvãoaoencontrodestahipótesedeestereotipiasmantidaspormúltiplasfunções. 
Considerando esse aumento nas estereotipias vocais de VB na sessão NCM 5, vale
ressaltar que, segundo Vollmer et al. (1997), uma das maiores problemáticas do uso de
procedimentos de DRO paracomportamentosqueocorrememaltastaxasrefere-seacasosnos
quais o atraso da entrega do reforço possa gerar picos de resposta (explosões de extinção).
Contudo, é importantedestacarqueesteestudotomaporbaseosprópriosintervalosmédiosde
resposta dos indivíduos (intervalo médio entreestereotipiasobtidosemlinhadebase),ouseja,
umintervaloemque,geralmente,oindivíduojáficariasemapresentararesposta.Apesardeste
fator,édifícildizerseoelementodeatrasonaapresentaçãodoreforçofoi,ounão,oresponsável
poresteaumentodeestereotipiasdemonstradoporVBnasessãoNCM5. 
OutrodadointeressantedoparticipanteVBrefere-seaotempoengajadonessasrespostas.
Durante as sessões iniciais de linha de base, VB passava tempo estereotipando vocalmente
enquantoproduziatambémrespostasdebrincar(comopodeservisualizadonasporcentagensde
manipulaçãodebrinquedosnasLBsiniciais);entretanto,nestasLBsiniciais,enquantoosdados
deestereotipiasforamascendentes(69,73e80%),osdebrincarforamdecrescentes(90,80.3e
35.2%).TaisdadosvãoaoencontrodaselucidaçõesdeLiu-GitzeBanda(2010)eWunderliche
Vollmer(2015)dequeaolongodotempoaestereotipiavocalpodedificultaramanutençãoem
comportamentosesperadosàdeterminadafaixaetária,comorespostasdebrincaremcrianças. 
A característica decrescente do brincarnasLBsiniciaisdeVBincitaumquestionamento
de que esta resposta baixou de frequência devido aumaOperaçãoSupressora(VBpodeterse
saciado dos objetos que manipulava); contudo, durante as sessões deintervenção,osmateriais
utilizados e acessíveis a VB permaneceram os mesmos e, os resultados, por sua vez, foram
44 



opostos, ou seja, ascendentes. Este dado corrobora com aqueles encontrados na pesquisa de
Gibbsetal.(2018),naqualemsituaçõesdeimplementaçãodamúsicanão-contingente,otempo
emtarefasaumentouaopassoqueasestereotipiasvocaisdiminuíram.Noatualestudonãoforam
disponibilizadas tarefas de ensino para execução dos participantes, mas atividades que os
participantes já manipulam e aparentavam preferência. Ainda assim, percebe-se que, ao passo
que as estereotipias vocais diminuíram, os comportamentos relativos a brincadeirasadequadas
eramaparentementefortalecidos. 
Importante destacar que na área de brincar, segundo o Relatório de Avaliação fornecido
pela equipe técnica de VB, a criança é dependente de auxílio para engajarembrincadeirasde
maneira independente e nos momentos oportunos de lazer, VB costuma engajar em
comportamentos repetitivos (Relatório de Avaliação de V.B, 2018). Dessa maneira, é possível
queVBaindaapresentedependênciadeauxílioereforçamentoarbitráriopararealizaratividades
geralmente consideradas como prazerosas devido a incompatibilidade de executá-las frente a
emissão constante de estereotipias vocais, análiseestaquetambémécompatívelcomosdados
doexperimento. 
Na sessão NCM 2, com a menor porcentagem em manipulação de brinquedos (27.7%),
percebe-sequeaporcentagememestereotipiasvocaistambéméamenorapresentadaduranteo
experimento (0.7%). Na análise dos outros comportamentos apresentados por VBduranteesta
condição, encontram-se outras respostas comopermanecersentadoemsilêncio,semmanipular
nenhum objeto (30.8%) e manipular pênis por dentro dos shorts (4.5%) (esses dados estão
apresentadosnoApêndice2). 
As ocorrências da resposta de permanecer sentadoeemsilêncio,semmanipularobjetos,
porexemplo,poderiaterrelaçãocomaintroduçãodaestimulaçãoauditiva.Paratentarresponder
a essa pergunta, seria importante queafunçãodessesoutroscomportamentosapresentadospor
esteparticipantetambémfossediscutida.Nocasodepermanecersentadoeemsilêncio,amúsica
pode ter substituído a estereotipia vocal, favorecendo o silêncio; ou seja, o silêncio seria
proveniente do atendimento à demanda sensorial auditiva de VB. Sendo assim estes dados
podemcolaborar,novamente,paraumaevidênciadequeouviramúsicaeproduzirestereotipias
vocaisseriamfuncionalmentecorrespondentes.  
Pensandonaincompatibilidadedeestereotipiasvocaisesilêncio(eentendendoosilêncio
como condição importante para aprendizagem de determinados conteúdos, Wunderlich &
Vollmer,2015),dadoscomoesseslevantadosnoexperimentocomVBenaltecemaimportância
de estratégias que suprimamoscomportamentosestereotipadosvocaisqueestejamcompetindo
com atividades apropriadas à aprendizagem dos indivíduos que as apresentam. Assim como
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WunderlicheVollmer(2015)descrevem,estasrespostasvocaisrepetitivassãopercebidascomo
comportamentos-problema, dificultando a aprendizagem ou o aparecimento de outros
comportamentosindispensáveise,geralmente,emdéficitemcriançascomautismo,assimcomo
indicadopelosfamiliareseequipedeVB. 
É relevante, também, que osdadosobtidosnaAvaliaçãoFuncionaldoparticipantesejam
discutidos. É possível visualizar que, neste momento do experimento, quando VB recebia
atenção e/ou quando engajava em atividades preferidas, a estereotipia vocal ocorria em níveis
baixos (controle 1: 3.33% , controle 2: 0%, controle 3: 6.6%) se comparados aos níveis de
estereotipianascondiçõesLivre(43%)econdiçãoDemanda(26%).Esteéumfatorimportante
poisabrangealgumashipótesesfuncionaisdasrespostasdeestereotipiasvocais. 
A partir desses dados, a Avaliação Funcional de VB leva ao questionamentodequetais
estereotipias vocais pudessem estar sendo mantidas por mais de uma função, que não só a
sensorial. Ou seja, a depender do contexto, tais respostas poderiam estar sendo mantidas,
também, por reforçamento socialpositivo(acessoàatençãosocial),acessoatangível(hipótese
formuladadevidoàstaxasdeestereotipiaseremmaioresnacondiçãorealizadaexatamenteapós
tentativas deacessarbrincadeiracomágua,incluindorealizaçãodepedidoparatalpormeioda
Comunicação Alternativa - dados da sessão NCM 5) ou por reforçamento negativo (fuga da
tarefadifícil)(Carr,1977). 
ÉdeextremarelevânciaqueorepertóriocomunicativodeVBsejaconsideradopois,como
a criança ainda não detinha de repertório verbal vocal ou algum outro mecanismo de
comunicaçãofluente(oSistemadeComunicaçãoAlternativatinhasidorecentementeiniciado),
fatores ambientais e/ou encobertos podem ter influenciado na frequência de suas respostas de
estereotipia.Alémdisso,nãoépossívelsaber,pormeiodestesdadoscoletadosapenas,oquanto
asestereotipiasvocaisdeVBpoderiamassumirumafunçãocomunicativaemalgumassituações. 
ObservandomaisdetalhadamenteasituaçãodeDemanda,percebe-sequealémdacriança
ter sido exposta a tarefas de difícil execução, essa foi a últimacondiçãoaseraplicada.Sendo
assim, os materiais de preferência (brinquedos dispostos na condição controle, atenção e
sozinho)foramretiradoseasconsequênciassociaistambémnãoestavammaispresentes.Dessa
forma,osaltosníveisdeestereotipiavocaisnacondiçãodeDemandapodemestarrelacionadosà
privação dos brinquedos e da atenção da pesquisadora, levando a uma hipótese de que essa
condiçãotenhasidoafetadapelasanteriores,promovendoumpicodeextinção. 
Na primeira tabela apresentada no Apêndice 1, observa-se descrição mais detalhada da
AvaliaçãoFuncionalExperimentalrealizadacomVB.AcondiçãoLivrefoiumasituaçãoemque
VB não manipulou objetos de acordo com a função; por outro lado, engajou em movimentos
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repetitivos e amplos, como correr, saltar e debruçar-se no sofá; tais movimentos repetitivos
podem ter favorecido o aparecimento das estereotipias vocais, hipoteticamente estando
correlacionadosentresi,pensandoemumacadeiacomportamental.JánascondiçõesdeControle
e Atenção, a criança estava manipulando objetos que, para ela, eram de conhecido manuseio;
diferentementedacondiçãodeDemanda,naqualacriançaestavadiantedeobjetosedemandas
desconhecidas e difíceis, considerando seu repertório e a descrição da família. Assim como
descritoporAhearnetal.(2003),paraVB,estardiantedesituaçõesdemanipulaçãodeobjetos
conhecidos (brincar) diminui o engajamento na auto-estimulação vocal; provavelmente devido
aocarátertambémreforçadordestasatividades.Poroutrolado,estardiantedetarefasdedifícil
execução, favorece o aparecimento da auto-estimulação pelas estereotipias vocais, devido à
ausênciadereforçamento. 
DeacordocomosdadosdaCondiçãoLivre,quefoiademaioríndiceemrespostasvocais
estereotipadas, VB apresenta maiores níveis de estereotipias vocais mediante situações sem
acessoareforçadorestangíveisousociais,comosituaçõesemquenãoédirecionadoamanipular
objetos ou parabenizado por realizar atividades, o que corrobora com a hipótese de que tais
respostas vocais tenham uma função auto-estimulatória (Lanovaz et al., 2012), sobretudo na
ausênciadeoutrosreforçadores(Ahearnetal.,2013). 
Além disso, os baixos índices de estereotipias vocais apresentados por VB durante as
condições de Controle podem significar que um brincar com atenção para este participante é,
também, um estímulo reforçador que, ao ser oferecido, altera as Operações Motivacionais no
engajamentoemestereotipiasvocais. 
Atéaqui,entende-se,portanto,queamúsica,comfunçãodeestímuloreforçadorentregue
em NCM+MDRO, substitui estímulos auditivos reforçadores provenientes das respostas de
estereotipiasvocaiseestabeleceumaOperaçãoSupressorasoboengajamentonessasrespostas.
Contudo, cabe lembrar que, além da possibilidade de estar sendo reforçada positivamente, a
estereotipia vocal pode ser mantida pela fuga ou esquiva à alguma situação interna aversiva
(reforçamento negativo, Carr, 1977; Miltenberger, 2005) como ansiedade ou outra emoção
aversivarelacionadaàausênciadebrincadeiraoudeatençãosocialpositiva(jáqueosníveisde
estereotipias vocais tambémforambaixosnacondiçãodeAtenção).Nesseínterim,cabeaquio
questionamento de que, assim como a estereotipia vocal, a música possa ter auxiliado VB na
fuga/esquivadealgumeventoaversivointerno. 

ParticipanteLA 
-

ResultadosLA 
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Foram realizados quatro encontros com LA, com duração de 30 até 60 minutos cada,
dependendodafaseexperimental. 
OsresultadosdaAvaliaçãoFuncionalrealizadacomLApodemservisualizadosnaFigura
2 (detalhes dos registros das sessõesdeAvaliaçãoFuncionalsãoapresentadosnoApêndice1).
NastrêssessõesdacondiçãodeControle,LAmanteveestereotipiasvocaisem46%,26%e48%;
nas condições de Atenção, Condição LivreeDemanda,asfrequênciasforam,respectivamente,
36%,73%e45%dotempo(verFigura2).Essesdadossugeremqueasestereotipiasvocaiseram
mantidasporreforçoautomático,considerandoqueLAapresentouoscomportamentosemtodas
ascondições.


Figura 2. Porcentagem de estereotipias vocais em cada condição daAvaliaçãoFuncionalpara
LA. 
Na Avaliação de Preferência, que demonstrou o tempo de engajamento em segundos de
estereotipia vocal na apresentação de cada uma das três músicas indicadas pelosfamiliaresde
LA,asmúsicasindicadaseostemposdeestereotipiasvocaisemcadaumadelasforam:“Fica”-
Anavitória (23 segundos dos 5 minutos totais), “Bom Dia” –Bita (0 segundos) e “Que Bela
Sopa” – da Adriana Calcanhotto (0 segundos). Como houveduasmúsicascomtempomínimo
em estereotipias vocais para LA, a pesquisadora perguntou à família qual entre as duas era a
preferidaeafamíliaindicou“QueBelaSopa”–daAdrianaCalcanhotto;sendoassimessafoia
cançãoescolhidaparaaintervençãodeLA. 
LA obteve intervalo médio de 5,49 segundos. Portanto, durante a intervenção a música
consideradacomopreferidafoiapresentadaacada5segundos(Tabela3b). 

Tabela3b.IntervalomédioentreofinaldeumaestereotipiaeoiníciodeoutraparaLA. 


Intervalomédioentreestereotipias(em
segundos) 
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LA 
Sessão1

3,6 

Sessão2

6,8 

Sessão3

6,07 

MédiaGeral 

5,49 


AFigura4apresentaasporcentagensdosintervalos,emsegundos,deengajamentode LA
emestereotipiasvocaisnassessõesdelinhadebaseedeintervenção,nasequênciaemqueforam
aplicadas (descrição do ambiente experimental para cada sessão de coleta é apresentada no
Apêndice 3). Outros comportamentos apresentados pelo participante ao longo das Condições
Experimentais também são representados na mesma figura. É perceptível que as estereotipias
vocais diminuíram de frequência durante as sessões de intervenção,enquantocomportamentos
de brincar aumentaram durante estas mesmas sessões. Além disso, nas condições de LB as
estereotipiasvocaisaumentavameoscomportamentosrelativosabrincarsofreramquedas. 



Figura 4. Porcentagens dos intervalos registrados em segundos, de cada sessão em que LA
estava engajado em estereotipias vocais (círculo), manipulação adequada de brinquedos
(triângulo) e comportamentos repetitivos de mover mãos e dedos em frente o rosto (losango
preenchido)eolharp elajanela(losangovazado). 

Foram observadas entre 72 e 82% de estereotipias vocais nas sessões de linha de base
iniciais de LA (ver círculos na Figura 4). Assim que o procedimento de NCM+ MDRO foi
introduzido, as porcentagens diminuíram para 37 e 24%. No retorno à linha de base, as
porcentagens aumentarampara63e60%.Umanovaaplicaçãodoprocedimentoproduziunova
reduçãonasestereotipias(51,36,28%)e,noúltimoretornoàLB,novoaumentodaporcentagem
de estereotipias (54%). A média total dasporcentagensdotempoengajadoemestereotipianas
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sessões de linha de basefoide67%;poroutrolado,essamédiaparaassessõesdeintervenção
caiuquasepelametadeefoide35,2%. 
Em relação aos comportamentos de manipular brinquedos, nota-se pela Figura 4
(representado pelos triângulos), que eram porcentagensinferioresnascondiçõesdeLBquando
comparadasàscondiçõesdeintervenção.Oscomportamentosdemoverasmãosededosaaltura
dorosto(verlosangospreenchidosnaFigura4)edeolharpelajanela(verlosangosvazadosna
Figura4)sãooutroscomportamentosrepetitivosfrequentementeobservadosemtodasassessões
delinhadebase,masemapenasalgumassessõesdeintervençãoeemporcentagempróximade
zero. Outros comportamentos apresentados por LA ao longo das sessões de linha de base e
intervençãoestãoapresentadosnasegundatabeladoApêndice2. 
A Figura 6 apresenta os dados absolutos do intervalo de tempo, em minutos, do
engajamentodeLAemestereotipiasvocaisounão.Lembrandoque,apesardaFiguraabaixonão
apresentar quais são os outros comportamentos emitidos pelo participante (demonstrados no
Apêndice 2), é possível vislumbrar a alta quantidade de tempo despendido em estereotipias
vocaispelacriança,porcondição. 


Figura 6. Intervalos, em minutos, de cada sessãoemqueLAestavaenãoestavaengajadoem
estereotipiasvocais. 

Para LA (ver Figura 6), os dados são semelhantes a VB, mas LA apresentava mais
intervalos em estereotipia. Nota-se, pela Figura 6,queLAdemonstravaentre6e8minutosde
estereotipias nas sessões de linha de base e entre 2 e 5 minutos nas sessões de intervenção.
AssimcomomostraaFigura4aopassoemqueLAdiminuiotempoemcomportamentosvocais
estereotipados durante as sessões de NCM+MDRO, o tempo engajado em outros
comportamentosaumentou. 

DiscussãoLA 
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Para este participante, todas as sessões em NCM apresentaram porcentagens de
estereotipias vocais menores do queaquelasapresentadasemLB.Alémdisso,todasassessões
deNCM+MDROdemonstraramdadosdecrescentes,tambémapontandoparaumresultadoainda
maisatenuantedasestereotipiasvocaisaolongodassessões. 
Emrelaçãoamanipulaçãodebrinquedos,deacordocomautilizaçãoadequada(verFigura
4), nas LBs iniciais as porcentagens erambaixas(commáximode24%)eemNCM+MDRO
estes dados saltaram para até 88%. Durante o retorno à LB, as respostas de brincar de LA
reduziram de taxa (41.8 e 50.3%) e com a reintrodução da intervençãooscomportamentosde
brincar com objetos apropriadamente mostraram-se mais frequentes novamente (71.2, 81.5 e
80%);porfim,aúltimaLBmostrouumanovaquedanocomportamentodebrincar(38%). 
Esses resultados ilustram como pessoas que apresentam respostas vocais estereotipadas
podemteraqualidadedeseusprocessosdeensino-aprendizageminfluenciadosdeacordocoma
constância (tempo dispendido) nestas vocalizações. Além disso, assim como evidenciado por
Gibbsetal.(2018),essapodesermaisumaevidênciadequeàmedidaqueamúsicaauxiliana
diminuição das estereotipias vocais, outros comportamentos, no geral alternativos, mas que
tambémpodemserincompatíveis,podemserinstaladosoumaisfrequentementeobservados.Por
outrolado,taisdadosvãoaoencontrodosresultadosdiscutidosporAhearnetal.(2013)deque
duranteamanipulaçãodeobjetospreferidosalgumasestereotipiasdiminuemmomentaneamente
eaumentammediantearemoçãodestesreforçadores. 
Outros dois comportamentos que se destacaram na análise dos vídeos deLAforamos
comportamentos repetitivosdemoverasmãosededosnaalturadorostoeolharpelajanela.O
que chama atenção para estes dados é que, assim comoasestereotipiasvocais,estasrespostas
foram, em média, mais frequentes durante as sessões de LB do que nas sessões de NCM +
MDRO, mostrando que a intervenção também pode ter sido uma variável que controlou a
diminuiçãodafrequênciadessescomportamentosrepetitivosaquicitados. 
Nestecaso,umquestionamentoimportanteécomoamúsica,comoestímuloauditivo,pode
ter contribuído, também, na diminuição de outras respostas repetitivas. Nesse sentidoalgumas
hipótesesformuladassão:i)oscomportamentosrepetitivosdemoverasmãosededosnaaltura
dorostoeolharpelajanela,possivelmentepertencemàmesmaclassederespostas,ouseja,são
ambos mantidos por funções auto-estimulatórias; ii) os comportamentos repetitivosnãovocais
(mover a mão e olhar pela janela por exemplo) podem ter diminuído sua frequência devido a
incompatibilidade frente às respostas de manipulação de brinquedos, que aumentaram de
frequência nas condições de NCM+MDRO; iii) os comportamentos repetitivos não vocais
podem ter diminuído de frequência pois a estereotipia vocal pode estar pareadaaemissãodas
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respostas repetitivas não vocais. Ainda, neste ponto, a estereotipia vocal poderia ter se
estabelecidoparaLA,comoumestímulodiscriminativoparaaemissãodasrespostasdemover
asmãosededosnafrentedorostoeolharpelajanela,emumaespéciedecadeiacomportamental
(Sturmey,1996)e,àmedidaqueesteestímulodiscriminativotenhadiminuídosuaconstância,a
frequênciadosmovimentostambémdecresceu. 
ObservandoosdadosobtidosnaAvaliaçãoFuncionaldeLApercebe-sequeaestereotipia
vocal aparecia emtodasascondições,comdestaqueparaaCondiçãoLivre.Tomandoporbase
os estudos de Iwata et al.(1994)asrespostasvocaisrepetitivasdeLApodemserconsideradas
auto-estimulatórias, ou seja, mantendo-se por razões sensoriais. Esse dado, somado aos
resultados da intervenção em NCM+MDRO para LA, colabora novamente a hipótese da
estereotipia vocal como resposta motivada por uma busca sensorial auditiva e de como
intervenções propiciadoras de estimulação musical podem auxiliar na diminuição de respostas
vocaisestereotipadas(Gibbsetal.,2018;Lanovazetal.,2012;Sayloretal.,2012). 
Observando a descrição de eventos antecedentes e consequentes (Matos,1999)realizada
sobre a Avaliação Funcional Experimental das estereotipias vocais de LA, percebe-se alguns
padrões nestas respostas da criança. Todas as vocalizações consideradas estereotipias vocais
eramsonsincompreensíveis,semcontextoaparenteerepetitivos,contudo,verificou-seque,para
LA,algumasvocalizaçõeseramdiferentesdeacordocomoobjetomanipulado. 
Paraexemplificar,duranteacondiçãodeControle, enquantoLAmanipulavaapeçaPde
um brinquedo de encaixe, disse“Piiiii,dessacóiPiiiii”,eporoutrasvezes,quandomudavade
letra repetia constantemente a vocalização relativa ao nome da letra - enquanto estava com a
peça específica e também depois de encaixá-la; por exemplo ao pegar a letra Z, dizia:“Ziiiii,
dessacóiziiiii".Essedadolevaareflexãodequeumavocalizaçãorepetitiva(assimcomooutras
topografiasdecomportamentosmantidosporrazõessensoriais)podeocorrersobcontroledeum
estímulo discriminativo específico; fugindo de uma compreensão popular de que
comportamentos auto-estimulatórios ocorrem de maneira indiscriminada no público com
autismo. Além disso, destaca-se aqui que, possivelmente, este brinquedo de LA pode ser um
estímulo historicamente associadoarespostasvocaisreforçadoras,ouseja,umantecedenteque
jáaumentariaaprobabilidadedaemissãodessasrespostas. 
Considerando que LA possui um diagnóstico de Apraxia de Fala, além do TEA,
questiona-sesealgumasdasvocalizaçõesdacriançapoderiamteralgumobjetivocomunicativo
não compreendido, visto que, por definição, a apraxia defalaéumadesordemnaconsistência
e/ouprecisãodemovimentosnecessáriosparaaaçãodefalar(Souzaetal,2009).Peladefinição
deestereotipiavocaltomadacomobaseparaométododestapesquisa,estasvocalizaçõesforam
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consideradas estereotipadas, principalmente pelo seucaráterrepetitivoesemcontextoaparente
(relaçãodesignificadocomoambientedeocorrência);contudoestedadodestacaaimportância
dequenosdiversoscontextosdeinserçãodeLA,tenha-seocuidadodeoferecersubsídiosparaa
execução e consequente compreensão de suas vocalizações, evitando considerar qualquer
vocalizaçãodeproduçãoincompreensívelcomoestereotipiavocal. 

ConsideraçõesFinais 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar se o acesso a música não contingente
(Non-ContingentMusic–NCM)seriaeficaznadiminuiçãodafrequênciadeestereotipiasvocais
para dois participantes com TEA. Ressalta-se que tanto os familiares de VB quanto osdeLA
relataram problemáticassociaiscotidianasderivadasdaapresentaçãodestasestereotipiasvocais
e o quanto isso dificultava também os processos deensino-aprendizagem,deacordocomsuas
equipes terapêuticas e escolares. De acordo com os resultados, pode-se inferir que o
procedimento foi eficaz na diminuição da frequência de estereotipias vocais para ambos os
participantes e, ao mesmo tempo, não foi observada a emergência de outros comportamentos
inadequados ou estereotipados. O delineamento de reversão permite inferir que a diminuição
dessas frequências foi função da intervenção planejada e não de variáveis externas, pois
observou-seaumentonessasfrequênciasemtodasassessõesderetornoàlinhadebase(emque
avariávelindependenteeraremovida). 
A diminuiçãonasestereotipiasvocaisdosparticipantescomaintroduçãodeNCMvaiao
encontro de outras pesquisas que indicam que estereotipias vocais são mantidas por
consequênciasauditivasreforçadoras(Marcus&Vollmer,1996;Lanovazetal.,2011;Lanovazet
al.,2012;Lanovaz&Sladeczek,2012;Sayloretal.2012;Gibbsetal.,2018).Ouseja,deacordo
com os resultados, a estereotipia vocal pode ser uma resposta mantida pelo estímulo auditivo
proveniente desta mesma resposta vocal (reforçamento automático). De acordo com essa
hipótese, ao introduzir o procedimento de NCM, a música substituioprodutodestasrespostas
estereotipadas (por conta de uma possível operação supressora), ao passo que determinada
músicapassaaserafontedeestimulaçãoauditivareforçadoraparaoindivíduo. 
Para ambos os participantes, nos retornos às LBs, houve aumento dos níveis de
estereotipias. Possivelmente, nestas condições de retirada da intervenção, as estereotipias
passavam novamente a ser o único recurso para produção de estimulação auditiva necessária,
fazendoosníveisdevocalizaçõesrepetitivassubiremnovamente.Dadoscomoessesfortalecem
tanto a compreensãodafunçãoauto-estimulatóriadasestereotipiasvocais(Cooperetal.,2014)
53 


quanto como estas, desde que mantidas por reforçamento automático, podem diminuir de
frequênciamedianteestimulaçãomusical. 
Percebe-se também que tanto para VB quanto para LA, a frequência das estereotipias
vocais nas sessões de retorno à linhadebasefoiinferioràfrequênciadeestereotipiasnasLBs
iniciais. Esta informação sugere um efeito prolongado desta redução nas estereotipias vocais,
mesmo após a retirada da intervenção; um ponto que precisaria ser testado de forma mais
aprofundada, com um volume maior de sessões, pois este dado diferedasevidênciasdeixadas
por Marcus e Vollmer (1996) de que o procedimento de reforçamento não-contingente
geralmente perde a eficácia ao longo do tempo. É possível que a utilização de MDRO em
conjuntocomNCMpossaterinfluenciadonamanutençãodoefeitoredutordaintervençãosobre
asestereotipiasvocaisaolongodoexperimento. 
Considera-se que esta pesquisa contou com um número de sessões que limitou algumas
análises sobre as características destas respostas vocais repetitivas dos participantes e também
dosefeitosdaintervenção.Porexemplo,commaiornúmerodesessõesdeLBteriasidopossível
discutiramanutençãodasestereotipiasvocaisaolongodotempo,einvestigarsepoderiaocorrer
saciação do estímulo reforçador auditivo,emhipótese,produzidopelasvocalizações.Osdados
de linhas de base de VB continuariamcrescentes?Atingiriam100%dotempodesessão?Eos
dados de LA estabilizariam ou continuariam caindo, visto que em todas as suas LB os dados
eramdecrescentes? 
O aparente efeito prolongado de queda nas estereotipias vocais, ou seja, a diminuição
destas respostas nas LB pós-procedimento, também poderia ser melhor investigado com um
maiornúmerodesessões.TomandocomoexemploocasodoparticipanteLA-ondemesmoque
asrespostasdeestereotipiasvocaisvoltassemaaparecer,osdadosdeE.V.erammenoresdoque
nasLBiniciais-,seriapossível,emumprocedimentocommaisfasesdeNCM+MDRO,haver
uma queda ainda mais expressiva das taxas de estereotipias nas LB posteriores? Por quanto
tempo essas LB manteriam-se menores do que nas LB anteriores? E, considerando um efeito
duradouro pós-intervenção, quantas sessões de NCM+MDROseriamnecessáriasparamanter
taxas de estereotipias vocais numa frequência de zero respostas (oupróximodezero)emuma
próximaLB?Essassãoperguntasque,empesquisasfuturas,poderiamserrespondidascomum
maiorvolumedecoletadedados. 
Percebe-se que a Avaliação Funcional Descritiva utilizada para análise das sessões de
Avaliação Funcional Experimental, trouxe dados importantes sobre as contingências
comportamentaisdosparticipantes.Contudo,nãofoirealizadaumaAnáliseFuncionalDescritiva
daintervençãoseguinte,tantodasLBquantodassessõesdeNCM+MDRO.Apesardetersido
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levantadoosdadosiniciaisdecadaetapadoprocedimento,algunsantecedentesmaisminuciosos
das respostas de estereotipia, assimcomodasrespostasdebrincare/ououtroscomportamentos
emitidos pelos participantes durante essas sessões não foram discriminados, o que poderia ter
auxiliado em i) identificar padrões antecedentes de emissão ou não de estereotipias vocais;ii)
introduzir a música nos antecedentes mais propícios de emissão dessas respostas; iii) realizar
outrasmodificaçõesambientaisquediminuíssemaprobabilidadedaemissãodessasvocalizações
repetitivas. 
No que se refere a método, pesquisas que demonstram como a música pode reduzir
respostas de estereotipias vocais são diferentes destapesquisaemalgunsaspectosimportantes.
Emprimeirolugar,pesquisascomoadeLanovazetal.(2012),Sayloretal.(2012)eGibbsetal.
(2018) usaram o procedimento de NCM de maneira ininterrupta em suas condições de
experimento. Conforme descreve Vollmer et al. (1997), há um risco de reforço acidental de
comportamentos indesejados ao se realizar um procedimentodereforçonão-contingente,neste
caso, umamúsicapreferida.Alémdisso,escutarmúsicademaneiraconstantepoderiainterferir
diretamentenasOperaçõesMotivacionaisemvigor,ouseja,causarsaciação(Marcus&Vollmer,
1996) desta música, o que poderia possibilitar o reaparecimento da estereotipia vocal em alta
frequência. 
Oatualestudoconsiderouestacaracterísticae,devidoaestapossibilidadedereforçamento
acidental, como previamente descrito por Vollmer et al. (1997), neste experimento utilizou-se
uma média individual de tempo em que os participantesproduziamestereotipiasvocais.Neste
intervalo médiofoiimplementadooMDRO,oquepodeterimpedidooreforçamentoacidental
derespostasdeestereotipiasoudeoutroscomportamentosinadequadosqueapareceramdurante
as coletas (respostas como chorar, mover mãos repetidamente e introduzir objetos não
comestíveisnaboca)masquenãoaumentaramdefrequência,sendoquealgunsdeles,inclusive
diminuíram,comojádiscutidoanteriormente.Tomandocomoexemplootempodeengajamento
de VB no comportamento deChorar(ver Apêndice2),percebe-sequeapesardeteraparecido
emdiferentessessõesexperimentaisnãosemanteveconstante;oquepoderiaterocorridoemum
experimentoquenãoconsiderasseautilizaçãodeMDRO. 
Em segundo lugar, esta é uma pesquisa realizada com crianças brasileiras em seus
ambientes domiciliares, ou seja, um contexto totalmente diferente das pesquisas citadas como
referência neste estudo. Entende-se que tais diferenças culturais e de 'setting’ de aplicação
contribuem à ampliação, inovação e aplicabilidade dos saberes da Análise do Comportamento
AplicadacomopúblicocomTEA. 

55 


Contudo, algumas limitações foram identificadas. A utilização da média dos intervalos
entre estereotipias para o esquema de apresentação do procedimento de NCM+MDRO é uma
delas. Após a coleta de dados, percebeu-se que os maiores intervalos entre estereotipias
influenciaramfortementenestamédiadefinida,oquelevouaoquestionamentoseamédiafoia
medida estatística mais apropriada ao procedimento. Talvez, a utilização de mediana como
medida definidoradotempoparaapresentaçãodeNCM+MDROpudessereduziraindamaisas
estereotipias vocais dos participantes, visto que os intervalos maiscurtosentreasestereotipias
vocaiserammaisfrequentesduranteaLBinicial. 
Além disso,duranteoprocedimentodeNCM+MDRO,oregistroutilizadofoiointervalo
parcial de 10 segundos. Pela alta frequência em que ambos os participantes emitiram
estereotipias vocais (vide médias entre uma estereotipia e outra menores do que 10 segundos;
sendo5segundosparaLAe8segundosparaVB)levanta-seoquestionamentoseesteintervalo
foi o mais apropriado a ser utilizadoparaoregistrodeestereotipiasvocais.Umintervalomais
curto, talvez baseado na própria médiadetempoentreestereotipiasdecadaparticipante,como
base pararegistrodeintervaloparcialdessasrespostas,poderiaterfornecidoumacompreensão
maisapuradadoengajamentonasestereotipiasvocais.  
Outralimitaçãoéqueesteestudonãocontoucomaestabilidadedosdadosdelinhadebase
edoprocedimentodeNCM+MDROparatrocardefaseexperimental,assimcomonãofinalizou
acoletaemfasedeintervençãoNCM+MDROparaLA.Aintençãodapesquisadora,aoretiraro
procedimento de forma súbita, foi verificar se os níveis de estereotipias vocaissemantinham;
entretanto, devido a Pandemia Mundial de Covid-19, não foi possível dar prosseguimento às
coletascommaiorrigormetodológico,noqueserefereaoqueseesperadeumdelineamentode
reversão(Gast,2010). 
Como sugestões para as próximas pesquisas destaca-se:i)oplanejamentoinicialdeuma
avaliação funcional com mais etapas, para que hipóteses quanto às funções das vocalizações
estereotipadas e demais comportamentos apresentadosmedianteaintervençãopossamsermais
amplamente investigados; ii) ensino de uma resposta alternativa às estereotipias vocais em
paralelo a procedimentos como NCM e MDRO para a redução destas respostas, podendo a
criança pedir (vocal ou alternativamente) para escutar músicas e/ou estímulos auditivos
preferidossemprecisardasvocalizaçõesestereotipadas;iii)realizaçãodeumFollowupcomos
familiares, alguns dias/semanas após a intervenção, a fim de investigar a visão destes sobre a
relevânciadoprocedimentoeasubsequentefrequênciadeestereotipiasdosparticipantes. 
UmaoutrarecomendaçãoéverificaraamplitudedosefeitosadversosdousodeNCMem
estereotipias vocais, como o reforçamento acidental de comportamentos indesejados. Isso
poderia ser feito a partir do registro destas respostas indesejadas-alémdaestereotipiavocal-
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somente com NCM (sem MDRO), a fim de verificar se com a introdução de NCM,
comportamentos indesejados aumentam de frequência e se, com a implementaçãoposteriorde
MDRO tais comportamentos diminuem. Por fim, incluir novas fases de intervenção em queo
intervalodeapresentaçãodamúsicaaumentassegradualmente,mantendobaixaafrequênciadas
estereotipias, poderia acarretar em economia de reforçadores e esforços na aplicação do
procedimento. 
Acreditando ser necessário que a Análise do Comportamento consiga atender, como
CiênciaAplicada,àsreaisnecessidadesdosindivíduoscomautismoedeseuscontextosdevida,
estapesquisavisou,indiretamente,propiciarmaiorqualidadedevidaàessascriançasatravésda
reduçãodasrespostasvocaisestereotipadas;fossepormeiodaorganizaçãodeumambientemais
propício à aprendizagem, promovendo melhoria na convivência com seus familiares ou
demonstrando evidências de um procedimento que possa ser aplicado por profissionais que
acompanhamestepúblico,esedeparamcomaproblemáticadesteestudo. 
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APÊNDICES 
Apêndice1 
Descrição dos eventos antecedentes e consequentes demonstrados durante as avaliações
funcionaisexperimentaisrealizadascomVBe,emseguida,comLA. 

AvaliaçãoFuncionalDescritivadoscomportamentosdemonstradosduranteAvaliaçãoFuncional
ExperimentaldeV.B 
Situação:Controle1 
Antecedente 

Resposta 

Pesquisadoraajoelhadanochãoe V.,emsilêncio,pegaaabelhaazul
debruçadanamesaaoladode
nac olmeiaecolocadenovono
V.B,sentadoemumacadeiraem
mesmolugar. 
frenteaumamesa,selecionando
abelhasdebrinquedoemuma
colmeiademadeiracomuma
pinça.Cachorrodeitadoaolado.
Pesquisadoradiz“Azul,aazul” 

Consequência 
Pesquisadoradiz“Muitobem,
vocêémuitofofobrincando.
Parabéns”. 

Pesquisadoradiz“Muitobem,
vocêémuitofofobrincando.
Parabéns”. 

V.seguraaabelhalaranjacom
“Parabéns”,dizapesquisadora. 
umamão,comaoutraposicionaa
pinçaesegurando-apelasasas,a
levaparaoutroburacona
colmeia. 

Aabelhacai. 

Vpuxaacadeiraparatráseolha
paraobrinquedoquecaiu. 

Apesquisadorapegaaabelhado
chãoebrincaqueelaestávoando
paraacolmeiadenovo. 

Apesquisadorapegaaabelhado Vvoltaacadeiraparapróximoda Pesquisadorafazbarulhosde
chãoebrincaqueelaestávoando mesaepegaumaabelha,coloca-a abelha. 
paraacolmeiadenovo. 
nap
 inçaeadirecionaparaa
colmeia. 
Pesquisadorafazbarulhosde
abelhaecolocamaisabelhasna
mesa. 

Vpegaumadasabelhas,coloca-a Pesquisadorabatepalmasediz
napinça,olhaparaa
"Boa!”. 
pesquisadoraecolocaoanimalde
brinquedonacolmeia 

Pesquisadorabatepalmasediz
"Boa!”.Debruça-senamesae
observa. 

Novamente,Vpegaumadas
abelhas,coloca-anapinça,e
direcionaobrinquedoparaa
colmeia 

Pesquisadoradiz“Boacampeão”,
otocanoombroepergunta“Eo
vermelho,ondevai?". 

Pesquisadoradiz“Boacampeão”,
otocanoombroepergunta“Eo
vermelho,ondevai?". 

Vdeixacairumaabelhanochão,
abaixatocandoaabelha,mas
aparentementenãoconsegue
pegá-la. 

Pesquisadorapegaaabelha,diz
“Olhaaqui”esimulaqueaabelha
estávoando(fazendo
“vuuuuuum”)atétocaronarizde
V. 

Pesquisadorapegaaabelha,diz
“Olhaaqui”esimulaqueaabelha
estávoando(fazendo
“vuuuuuum”)atétocaronarizde
V. 

V.levantaosbraçosparaaabelha Pesquisadoracontinua
noalto(enquantoesta“voa”)eao adicionandomaisabelhasna
tê-latocadoseunariz,tiraa
mesa. 
abelhadasmãosdapesquisadora,
coloca-anapinçaealevaparaa
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colmeia. 
Pesquisadoracontinua
adicionandomaisabelhasna
mesa. 

Vpegacadaabelhaecoloca-as
diretamentenacolmeia. 

Pesquisadorapega2abelhas,põe
nasuaprópriamãoeapontapara
apinça. 

Pesquisadorapega2abelhas,põe Vposicionaapinçacomumamão Pesquisadoramostraoutrana
nasuaprópriamãoeapontapara ecomaoutraprendeasabelhase mesaepergunta,“Eessa?” 
apinça. 
asencaminhaparaacolmeia,uma
auma. 
Pesquisadoramostraoutrana
mesaepergunta,“Eessa?” 

Vapegaeaencaixanapinça,
leva-aparaacolmeia. 

Apesquisadoradiz"Massa.Eessa
aqui?”,mostrandoum
quebra-cabeçaecolocando-ona
frentedeV. 

Apesquisadoradiz"Massa.Eessa
aqui?”,mostrandoum
quebra-cabeçaecolocando-ona
frentedeV. 

Vpegaoquebra-cabeçae
imediatamenteiniciasua
montagemeofinalizaem40
segundos. 

Apesquisadoranomeiaos
animaisenquantoeleosencaixa.
Parabenizaquandoelefinaliza. 

Pesquisadoraparabenizaquando Vpegaobrinquedodaesquerda.  Pesquisadoraocolocanamesa
Vfinalizaoquebra-cabeça,
dizendo“Esse”eapontandopara
mostra2brinquedosdeencaixea
obrinquedo. 
eleepergunta“Qualvocêquer
brincar?” 
Apesquisadoratiraoplásticono Vpegaobraçodapesquisadorae, Pesquisadoradiz“Ajuda”e
qualobrinquedoestavaguardado olhandoparaela,opuxaem
encaixaapeçaq
 ueVentregaa
ecolocaaspeçassobreamesa. 
direçãoaobrinquedoeentrega
ela. 
umapeça. 
Pesquisadorasedebruçasobre
amesaeobserva. 

Vencaixaaspeçaseproduzsom Apesquisadoracontinua
parecidocom“Auuuuuu” 
olhandoparaaspeças. 

Pesquisadoradiz“AGirafa”. 

VcolocaacabeçadaGirafano
brinquedo. 

Pesquisadoradiz“Eeeeee”ebate
palmas. 

Pesquisadorasedebruçana
mesaeobservaV. 

Vgrita“Iaaaaaaae”. 

Apesquisadoraabaixaacabeça
eolhaparaobrinquedoapenas.

Pesquisadoraabaixaacabeçae
olhaparaobrinquedoapenas. 

Vcontinuaencaixandoaspeças
faltantes. 

Pesquisadoradiz“Legal,vocêestá
montando”eobservaV. 

Pesquisadoradiz“Legal,vocêestá Vpuxaobraçodapesquisadora,
montando”eobservaV. 
olhandoparaelaeentregauma
peça. 

Pesquisadoradiz“Ajuda”e
posicionaapeçadaforma
correta. 

Pesquisadoradiz“Ajuda”e
posicionaapeçadaforma
correta. 

Vbuscaasoutrastrêspeças
faltanteseencaixaduasdelasna
estruturademadeira.

Pesquisadorapegaaúltimapeça
nasmãos,escondeemumamãoe
diz“aimeuDeus!Ondetá?",
posicionandoasduasmãos
fechadasnafrentedeV. 

Duasmãosdapesquisadora
fechadasàfrentedeV. 

V.olhaparaapesquisadora,sorri
ebatepalmas. 

Apesquisadoraabreasmãose
mostraapeçaantesescondida,na
mãodireita. 

Apesquisadoraabreasmãose

Vpegaapeça,aobservapor2

Pesquisadoratiramais2peças,as
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mostraapeçaantesescondida,na segundoseaencaixanaestrutura escondenovamentenasmãose
mãodireita. 
demadeira. 
diz“Eagora,eacabeçada
Girafa?” 
Pesquisadoratiramais2peças,as Vbatepalmasetocaamãodo
escondenovamentenasmãose
ladoesquerdodapesquisadora. 
diz“Eagora;eacabeçada
Girafa?” 

Apesquisadoraabreamão 
tocadaediz“Achou”.

Apesquisadoraabreamão 
tocadaediz“Achou”. 

Pesquisadorafechanovamenteas
mãos,giraumaaoredordaoutra,
cruzaasmãosemfrenteaVediz
“Ondetá?”. 

Vpegaapeçaeaencaixa. 

Pesquisadorafechanovamenteas Vtocaamãodoladoesquerdoda Pesquisadoraabreamãovazia. 
mãos,giraumaaoredordaoutra, pesquisadora. 
cruzaasmãosemfrenteaVediz
“Ondetá?”. 
Pesquisadoraabreamãovazia. 

Vtocaaoutramão,dolado
direito. 

Pesquisadoraabreamãocoma
peçaediz“Achou!” 

Pesquisadoraabreamãocoma
peçaediz“Achou!” 

Vpegaapeçaeaencaixana
Pesquisadoradiz“Boa”,olhao
estrutura,sedebruçaacimadesta celular,diz“Legal,você
eaobservadeperto. 
conseguiu”efinalizaacondição. 
Situação:CondiçãoLivre 

Antecedente 

Resposta 

Consequência 

Apesquisadoradebruçadade
joelhosnochão,recolhendo
papéis;V.Bempé. 

V.Bdeitanosofá. 

Pesquisadorarecolheospapéis,
colocounamochilaesesenta
entreasaladeestareadejantar,
emumdegrauquedivideos
ambientes. 

Pesquisadorasentada,ambosna
sala. 

V.Bcorreparadasaladeparaa
saladeestareviceeversa.Pega
umobjetoepõenaboca. 

Pesquisadoralevanta,retira
objetodabocadeV.Beguarda-o
emumagaveta. 

Pesquisadoralevanta,retira
objetodabocadeV.Beguarda-o
emumagaveta. 

V.levantaedesloca-separaasala Pesquisadorasentanovamenteno
dejantaraossaltos,balançando
degrau. 
osdoisantebraçosemãospara
cimaeparabaixo. 

Pesquisadorasentanovamente
nodegrau. 

V.vocaliza“Ihhhhh”evolta
saltandoparaasaladeestar,
debruçando-senosofá. 

Pesquisadorasentadaemsilêncio. V.apoiaasduasmãosnosbraços
dosdoissofáse,pendurandoseu
corpo,colocaasduaspernasem
cimadaescrivaninha,movendoo
quadrilparacimaeparabaixo. 
Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 
Pesquisadorasentadaemsilêncio.

V.caminhaparaasalade
Pesquisadorasentadaem
jantar,voltacorrendo,sobeno
silêncio. 
sofácomumaperna,apoiaos
doisbraçosnosofáelevanta
umapernaparatrás,abaixando
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suacabeça. 
Produzestereotipiasvocais
como“Ahnnnnnn”. 
Correnovamenteparaasalade
jantar. 
Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

V.novamentecaminhaparaa
Pesquisadorasentadaem
saladejantar,voltacorrendo,
silêncio. 
sobenosofácomumaperna,
apoiaosdoisbraçosnomóvele
levantaumapernaparatrás,
abaixandosuacabeça. 
Sedeslocaparaasaladejantar
aossaltosvocalizando
“Unh-unh-unh”. 


Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Vpermanecevocalizando“unh” Pesquisadorasentadaem
repetidasvezesenquantosaltae silêncio. 
balançaosantebraços. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Vvocaliza“unh”egrita“Ihhhh”
enquantosedeslocadasalade
estarparaasaladejantar,
repetidasvezes.
Adicionalmente,salta,senta-se
nosofáeolhaparaoteto. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Vcaminhaentreoscômodos,
olhandoparaoteto,comos
braçoslevantadosvocalizando
“Unhhh”. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Vcaminhaesaltaentreos
cômodos,vocalizando
“Unh-unh”,balançandoos
antebraçosemãosparacimae
parabaixo.Ajoelha-senosofáe
voltaadeslocar-seentreos
cômodos. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

Vcaminhaesaltaentreos
Pesquisadorasentadaem
cômodos,vocalizando
silêncio. 
“Unh-unh”,balançandoos
antebraçosemãosparacimae
parabaixo.Paraecolocaamão
esquerdadentrodacueca.
Caminhavocalizando“Unhhhh”.

Pesquisadorasentadaem
silêncio. 

V.caminhaparaasalade
Pesquisadorasentadaem
jantar,voltasaltando,sobeno
silêncio. 
sofácomumaperna,apoiaos
doisbraçosnomóvelelevanta
umapernaparatrás,abaixando
suacabeça,duasvezes
seguidas. 
Situação:Controle2 
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Antecedente 

Resposta 

Consequência 

V.Bempéapoiadonamesade
Vprossegueencaixandoaspeças
plásticocomumamao,
nase struturas. 
encaixandopeçasdeformas
geométricasemumaestruturade
madeira.Aexperimentadorao
ajudafisicamenteasentar-sena
cadeiraemfrenteamesa,coloca
duasalmofadasnochao,aolado
deV.esesentaacimadestas. 

Pesquisadoradiz“Muitobem!". 

Pesquisadoracolocaumapeçano Vapegaeencaixa. 
localcerto,apontaparaoutra
peça. 

Pesquisadorabatepalmasediz
“Aee". 

Pesquisadoramantém-se
elogiandoVeobservando-o. 

Vencaixamaispeçasatéfinalizar Pesquisadoramostraenomeiaos
aspeçasaseremencaixadas. 
animaisformadospelasformas
geométricasnobrinquedo.Pega
outrobrinquedodeencaixar
peçasgeométricasediz“Olha
essequeeuachei!Muitos
números,muitasformas,muitas
coisas”.  

Apesquisadoraapresentanovo
brinquedodeencaixareretira
suaspeças. 

Volhaonovobrinquedoe
começaapegaraspeças. 

Pesquisadoradiz“Euvoumontar
o2,umedois!”,enquantoencaixa
duaspeçasondeestáescritoo
número2nobrinquedo. 

Pesquisadoradiz“Euvoumontar V.olhaparaapesquisadora,
o2,umedois!”,enquantoencaixa encaixaumapeçanonúmero3e
duaspeçasondeestáescritoo
direciona-separaoutras. 
número2nobrinquedo. 

Pesquisadoradiz"Três?"e
terminadeadicionaraspeças
faltantesdonúmero3. 

Pesquisadoradiz"Três?"e
terminadeadicionaraspeças
faltantesdonúmero3. 

V.mantém-seencaixandoas
formasgeométricas. 

Apesquisadoranomeiaos
númeroscorrespondentesàs
peçasqueV.encaixa. 

Apesquisadoraobservaenquanto
V.montaobrinquedoe,quando
acabamaspeçascorrespondentes
aosnúmeros,aexperimentadora
disponibilizaoutraspeças
geométricasreferentesaomesmo
brinquedo. 

V.continuaencaixandoaspeças
atéofimdacondição.Algumas
vezesrastreiavisualmenteonde
encaixaretentaencaixarnolocal
incorreto. 

ApesquisadoraelogiaquandoV.
acertaolocalreferenteapeça,e
apontaparaolocalcorreto
quandoeleoerra. 

Situação:Atenção 
Antecedente 

Resposta 

V.Bsentadonochãomontando
V.levanta,saltaebalançaos
umbrinquedocomasvogais,
antebraços. 
localizadonamesadeplástico.A
pesquisadoraencontra-se
sentadaaumpoucomenosque1
metrodedistânciadeV.B,
segurandoalgunspapéiseuma
caneta,olhandoparaospapéis.
Hámaisbrinquedosdeencaixeno

Consequência 
Pesquisadoramantém-seem
silêncio,sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 
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chão,compeçasdeletrasdo
alfabetodemadeira. 
Pesquisadoramantém-seem
silêncio,sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 

V.Bagacha,pegaumavogal,
levanta,encaixa-aeorganizaas
demaisvogaisnaplataformade
madeirasobreamesa. 

Apesquisadoramantém-seem
silêncio,sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 

Apesquisadoraemsilêncio,
sentadanomesmolocal,olhando
paraospapéis. 

V.agachaemanipulaasletrasno
chão,pareando-assobreuma
plataformademadeiracomo
alfabetocompleto.PegaaletraU,
levantaeencaixanaplataforma
devogaissobreamesa. 

Apesquisadoramantém-seem
silêncio,sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 

Apesquisadoraemsilêncio,
sentadanomesmolocal,olhando
paraospapéis. 

V.Bagacha,pegaaplataformado
Alfabeto,algumasletras,
coloca-asnamesaeaplataforma
nosofá.Salta,agacha,pegauma
letra,encaixanaplataforma
acimadosofá. 

Apesquisadoracontinuaem
silêncio,sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 

Apesquisadoraemsilêncio,
sentadanomesmolocal,
olhandoparaospapéis. 

Salta,agacha,pegaoutraletra,
encaixanovamentena
plataformacomalfabeto.Salta,
balançaosantebraçosemãos
paracimaeparabaixo
enquantovocaliza“Uhh-uuu”. 

Apesquisadoratocaemseu
ombrodireitoediz“V.,nãopode
fazerisso.” 

Pesquisadorasentanovamentee,
emsilêncio,olhaparaospapéis
emsuamão. 

V.pula,agacha,pegaumaletrano Apesquisadoracontinuaem
chão,aencaixano alfabetoacima silêncio,sentadanomesmolocal,
dosofá.Repeteomesmo
olhandoparaospapéis. 
movimentoduasvezes.Tosse
duasvezes. 

Apesquisadoracontinuaem
silêncio,sentadanomesmo
local,olhandoparaospapéis. 

V.salta,agacha,pegaumapeça
evocaliza“Ihhhhhh”. 

Apesquisadoratocaemseu
ombrodireitoediz"Nãofaça
isso,tábom?” 

Pesquisadoravoltaparaa
V.pegaumaletranochãoea
Apesquisadoralevanta,"Nãoé
cadeiraeolhaparaseuspapéis. emparelhanaestruturacomo
legalfazerisso.” 
alfabeto.Salta,agachaeproduz
outraestereotipiavocal“Unhh”. 
Pesquisadoravoltaparaa
V.salta,pegaumaletranochão, Apesquisadoralevanta,tocaem
cadeiraeolhaparaseuspapéis. apareianoalfabetolocalizado seuo
 mbroesquerdoediz"Não
nosofá,7vezesseguidas.Apósa fazisso.” 
sétimavez,vocaliza“Uhhhhhh".
Pesquisadoravoltaparaacadeira V.salta,agacha,pegaumaletrano Apesquisadoracontinuaem
eolhaparaseuspapéis. 
chão,aencaixanaplataformano
silêncio,sentadanomesmolocal,
sofá. 
olhandoparaospapéis.Otimer
tocaeéencerradaacondição. 
Situação:Controle3 
Antecedente 
Pesquisadoracolocabrinquedos

Resposta 
V.senta-senaalmofadaecomeça

Consequência 
Pesquisadoraelogiaacriança
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nochão,entreosofáeamesade
plástico.V.empéemparelhando
letrasdoalfabetoemplataforma
demadeiralocalizadaacimado
sofá.Colocaalmofadanochãoe
dizparaV.“Sentaaqui,olha.” 

amontarumquebracabeça
dispostoalipelapesquisadora. 

dizendo“Muitobem”,tocandoseu
tornozelo. 

Pesquisadoranomeiaosanimais
queV.estámontandoemseu
quebra-cabeça. 

V.prossegueencaixandoaspeças. Pesquisadoradiz“Boa!”eaponta
paraoutrapeça. 

Pesquisadoradiz“Boa!”eaponta
paraoutrapeça. 

Vpegaapeçasinalizadaea
encaixa. 

Experimentadoradiz"Vocêé10”. 

Experimentadoradiz"Vocêé10”.  V.encaixaumapeçaevocaliza
Apesquisadorapermaneceem
"Ieee"elogoemseguida“Eiiiiii”
silêncio,comorostoviradopara
constantemente,por5segundos.  outrolado. 
Pesquisadoratrocaaatividade
V.pegaaletraTeapareia. 
dosanimaispeloencaixedo
alfabetoediz“Seráqueagente
conseguefazeresse?Euvou
começarprimeiro.Qualvocêquer
pegar?” 

Pesquisadoradiz“AletraT”. 

Pesquisadoradiz“AletraT”. 

V.pegaumapeçadequebra
cabeçascorrespondenteaoutro
material. 

Pesquisadoratrocamaterial
usado. 

Pesquisadoratrocamaterial
usado;pegaquebra-cabeçasda
fazendaediz"Vocêquerfazer
esse?”. 

V.encaixaapeçadeforma
incorreta. 

Pesquisadoraposicionaapeça
corretamente. 

Pesquisadoraposicionaapeça
corretamente. 

V.encaixaletrasnopareamento
deletraseemseguidaumapeça
noquebra-cabeçasdeanimais. 

Pesquisadoranomeiaapeça
encaixada. 

Pesquisadoranomeiaapeça
encaixadaeobservaV. 

V.pegaumaletraeaobserva
por10segundosaproximados.
Produzestereotipia“Ah-ah”. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,comorostovirado
paraochão. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,comorostoviradopara
ochão. 

Vpermanecepareandoasletras
noalfabeto,olhaparaa
pesquisadoraevoltaamontar.
Espirra. 

Apesquisadoradiz"Saúde". 

Apesquisadoradiz"Saúde". 

V.pegapeçasdeoutrobrinquedo
deencaixepróximo,trazpara
pertodosolhos,giraapeçaea
encaixanaestruturacorreta. 

Apsicólogadiz“Uau”,otimertoca
eessacondiçãoseencerra. 

Situação:Demanda 
Antecedente 
Pesquisadorasentadaaoladode
V.B.Este,sentadonumacadeira
emfrenteamesadeplástico na
sala.Pesquisadoraapresentauma

Resposta 
V.pegaumadaspeças,colocana
plataformademadeira(contorno
doquebra-cabeças)e,
aparentemente,tenta

Consequência 
Aexperimentadoraretiraas
peçasdesorganizadasumade
cimadaoutra,colocando-asao
lado,edáainstrução“Fazesse!”. 
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tarefaque,segundoafamília,éde organizá-las.Semsucesso,pegaa
difícilexecução:um
mãodaexperimentadoraecoloca
quebra-cabeçasnuncaantes
acimadaspeças.  
montado,comformasdesiguaise
detamanhosdiferentes. 
Instrução“Fazesse!”da
pesquisadora. 


V.pegaumapeça,colocana
plataforma,vira outrae
continuaolhandoparaa
atividade.Produzavocalização
“Ihhhhhh”. 



Apesquisadoradiz“Ok,você
podeterumintervalo”eretiraa
atividadedequebra-cabeçasda
mesa. 

Apesquisadoradiz“Ok,você
V.olhaparaasprópriasmãos,
Pesquisadoramantémsilêncio,
podeterumintervalo”eretiraa vocalizando“Ahhhhhheeeeeee”.  olhandoparabaixo. 
atividadedequebra-cabeçasda
mesa. 
Pesquisadoramantémsilêncio,
olhandoparabaixo. 

V.levantaesedeslocaparasala
Pesquisadoraesperaemsilêncio
dejantarsaltandoebalançando
ointervalode1
 5segundos. 
osantebraçosemãosparacimae
parabaixo. 

Pesquisadoraesperaemsilêncio
ointervalode15segundos. 

V.retornaasaladeestar,proximo Apesquisadoraoajuda
amesa. 
fisicamenteasesentarnacadeira
emfrenteamesa,novamente. 

Pesquisadoraajudafisicamente
V.Basesentarnacadeiraem
frenteamesa,novamente.
Apresentaoquebra-cabeçasde
difícilexecuçãoediz"Fazesse
aqui”. 

V.pegaaspeçaseasdispõe
sobreaforma,virandoe
observando-as.Olhaparaa
plataformaeparaumadas
peçasduasvezeseemseguida
paraaexperimentadora.
Reorganizaaspeças;produz
estereotipiavocal
“Unhhhhhhhh”. 

Apesquisadoraretiraa
atividadeediz“Tudobem,você
terumintervalo”.  

Apesquisadoraretiraaatividade
ediz“Tudobem,vocêterum
intervalo”.  

V.afastaamesaeselevanta,
direcionando-separaacozinha. 

Apesquisadoraselevantaefecha
aportadacozinha.  

Apesquisadoraselevantaefecha V.retoraamesacomaatividade.  Apesquisadoraoajuda
aportadacozinha.  
fisicamenteasesentarnacadeira,
apontaparaaatividadeediz“Faz
esseaqui”. 
Apesquisadoraoajuda
fisicamenteasesentarnacadeira,
apontaparaaatividadeediz“Faz
esseaqui”. 

V.manipulaaspeças,movendo-as ApesquisadoraolhaparaV.ediz
entresiegirandoalgumaspeças, “Fazesse". 
enquantoasobserva.V.pegano
braçodapesquisadoraeaolha. 

ApesquisadoraolhaparaV.ediz
“Fazesse". 

V.manipulaaspeçasnasua
estruturademadeira,eolhapara
oteto. 

Apesquisadoratrocaaatividade
paraoutroquebra-cabeçade
difícilexecuçãoediz“Vamosver
esse". 

Apesquisadoracolocaoutro
quebra-cabeçaacimadamesa,
emfrenteaV.B. 

V.moveaspeçasentresi,
encaixaalgumas
incorretamente.Apósalgumas
tentativasvocalizademaneira

Apesquisadoraretiraa
atividadeediz“Tudobem,você
nãoprecisafazeresse.Voute
darumintervalo.” 
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estereotipada“Unhhhhh”. 
Apesquisadoraretiraa
atividadeediz“Tudobem,você
nãoprecisafazeresse.Voute
darumintervalo.” 

V.grita“Aaaa-eeeeeeee”epuxa
obraçodapesquisadora. 

Apesquisadorapermaneceem
silênciocomorostoviradopara
baixo. 

Apósointervalode15segundos,
apesquisadoraadicionaatarefa
novamentenamesa. 

V.levantadacadeira. 

Pesquisadoratentadarajuda
físicaparaqueelesesente. 

Pesquisadoratentadarajuda
físicaparaqueelesesente. 

V.seesquivaesaidefrenteda
mesa,deslocando-sepelasala.

Pesquisadoraselevanta,dáajuda
físicaparaqueV.sesentena
cadeira. 

Pesquisadoraselevanta,dá
ajudafísicaparaqueV.sesente
nacadeira. 

V.vocalizagritando“Ahhhhh-
aiiiiii”,sesentaemfrentea
atividadeecontinua
estereotipandovocalmente. 

Pesquisadoraretiraaatividade
ediz“Tudobem”. 

Pesquisadoraretiraaatividadee
diz“Tudobem”. 

V.olhaparaosprópriosdedos,
movendo-os. 

Otimertocaeapesquisadora
encerraacondição,pedindopara
queV.saiadamesa. 



ABCdoscomportamentosdemonstradosduranteAvaliaçãoFuncionaldeL.A 
Situação:Controle1 
Antecedente 

Resposta 

Consequência 

PesquisadoraeL.Asentadosno
L.Adiz“W”ebatenaestruturade
chão.L.Acomascostasapoiadas madeiraàsuafrente. 
nacama;asuafrentecontémuma
caixaondeestáapoiadauma
estruturademadeirade
emparelharletrasdoalfabetoe
suaspeçasdispostasnochão.A
pesquisadorasentadaaolado,a
aproximadamente30cmde
distância,comtroncoerosto
viradosparaL.A.Háumquebra
cabeçacimadacama,umacaixa
debrinquedoemfrenteaL.A,
abaixodaescrivaninha. 
Aexperimentadorapergunta:
“Qualvocêquer?Meconta.OPou
W?” 

Apesquisadoradiz“W!Legal,ih,
eutenhotodosaquinaminha
perna!”Ecolocaaspeçasentreas
suaspernas. 

Apesquisadoradiz“W!Legal,ih, L.pegaaletraZ,encaixeediz“O
eutenhotodosaquinaminha
Ziiiiiii,zi!”. 
perna!”Ecolocaaspeçasentreas
suaspernas. 

Apesquisadoradiz“Boa,você
estáfazendo!” 

Apesquisadoradiz“Boa,você
estáfazendo!” 

Pesquisadorapermaneceem
silêncioeviraorostoparaa
parede. 

L.grita“Eeeeeeeeeeee”. 
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Pesquisadorapermaneceem
silêncioeviraorostoparaa
parede. 

L.encaixamaisumapeçae
soluça. 

Pesquisadoradiz:"Muitolegal.E
agora?”efazumcarinhonassuas
costas. 

Pesquisadoradiz:"Muitolegal.E L.continuaencaixandoalgumas
agora?”efazumcarinhonassuas letrasdoalfabeto. 
costas. 

Pesquisadoradiz:“Legalquevocê
estásentado,fazendo,quelindo
quevocêpegouoX!”. 

Pesquisadoradiz:“Legalque
L.vocalizasonssemelhantesa
vocêestásentado,fazendo,que “Muitoméeee,muitomé,muito
lindoquevocêpegouoX!”. 
mé".  

Pesquisadorapermaneceem
silêncio.Apósumapausade5
segundos,apesquisadoradiz:
“Quelegal,vocêtrabalhando". 

Apesquisadoradiz:“Quelegal,
vocêtrabalhando". 

Pesquisadorapermaneceem
silêncioeviraorostoparao
chão. 

L.vocaliza“Essacóidi,di.” 

Pesquisadorapermaneceem
L.encaixaumapeça. 
silêncioeviraorostoparaochão.

Pesquisadoradiz:“Ah,euvou
colocaroA,vocêvaicolocar
qual?” 

Pesquisadoradiz:“Ah,euvou
colocaroA,vocêvaicolocar
qual?” 

L.iniciaoutrasvocalizações,
nãodistinguíveis. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.pegamaisalgumaspeçase
levaaoalfabeto. 

Pesquisadoraelogia. 

Pesquisadoraelogia. 

L.encaixaoZe diz“Z”. 

Pesquisadoraelogiacom
"Parabéns,issomesmo!” 

Pesquisadoraelogiacom
"Parabéns,issomesmo!” 

L.encaixaaletraLeP. 

Pesquisadora“L...P,vocêacertou,
esseéoP". 

Pesquisadora“L...P,esseéoP". 

L.diz“DessacóiP...Piiiiii” 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.voltaapegarasletrase
encaixá-las. 

Pesquisadorafazumelogioeum
carinhoemsuascostas. 

Pesquisadorafazumelogioeum
carinhoemsuascostas. 

Lvocaliza“Di,dii…issicuiuuuu” Pesquisadorapermaneceem
constantemente. 
silêncio. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.encaixamaisletras. 

Pesquisadoraelogia. 

Pesquisadoraelogiaediz"você
estáquaseacabando”.Pegauma
letraecolocaemsuamão.Mostra
aL.ediz“Temumaaqui”. 

L.puxaaletradamãoda
pesquisadoracomsuamão
esquerdaecomadireitaencaixa
outrapeça. 

Pesquisadoradiz“Legal,vocêestá
fazendotodas!” 

Pesquisadoradiz“Legal,você
estáfazendotodas!” 

L.encaixaduaspeçasdeuma
vezcomasduasmãos.Vocaliza
“Dessicói...uaaaa,uaaaaa,
uaaaaazooooo". 

Pesquisadoraemsilêncio,
cabeçavoltadaparaaparede. 

Pesquisadoraemsilêncio,cabeça L.diz:"M" 
voltadaparaaparede.Pausade3
segundosepergunta"Qualfalta?",
-apontandoparaaatividade-

Pesquisadoradiz"Ihhh,nãoachei.
Vamosguardaraqui?"emostra
umsacoondeobrinquedo
anteriormenteestavaguardado. 
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FaltaoM,ondeseráqueestáo
M?" 
Pesquisadoradiz"Ihhh,não
achei.Vamosguardaraqui?"e
mostraumsacoondeo
brinquedoanteriormente
estavaguardado. 

L.começaarecolheraspeçase
pordentrodosaco,enquanto
vocalizaestereotipiasnão
compreensíveis. 

Pesquisadoraficaemsilencio. 

Pesquisadoraficaemsilêncio. 

L.paradeguardarepassaa
observaraspeçasnasuafrente. 

Pesquisadoradiz"Vamos
terminardeguardar,qualvocêvai
guardar?OZ?". 

Pesquisadoradiz"Vamos
L.fazmaisestereotipiasvocais Apesquisadorapermaneceem
terminardeguardar,qualvocêvai egiraalgumaspeças,umade
silêncio. 
guardar?OZ?". 
cadavez,levando-aàfrentede
seusolhosedepoisaosaco. 
Pausade15segundosda
pesquisadoraemsilêncio,ela
selevantaecaminhaatéa
câmera. 

L.continuagirandoe
vocalizandodemaneira
estereotipada. 

Pesquisadoraencerraa
condição. 

Situação:CondiçãoLivre  
Antecedente 

Resposta 

L.Asentadonochão,comas
L.produzestereotipiasvocais
costasapoiadasnacama,
constantes.Algumasvezes
segurandoumapeçademadeira. encaixaapeçanoalfabeto.  
Pesquisadoraaaproximadamente
1metrodedistância,sentadano
chão,comtroncoerostovoltados
paraochão. 

Consequência 
Apesquisadoramantémsilêncio.
Organizaummaterialdeencaixar
pinoscoloridoseolhaparaeles. 

Apesquisadoramantémsilêncio. L.produzalgunsgrunhidoscoma Apesquisadorapermaneceem
Organizaummaterialdeencaixar voz,c omo"arggggg",continua
silêncioadicionandopinos
pinoscoloridoseolhaparaeles.  manipulandoaspeçascomas
coloridosnochão. 
duasmãos. 
Apesquisadorapermaneceem
silêncioadicionandopinos
coloridosnochão. 

L.colocaumamãonafrentedo
rostoenquantoproduz
estereotipiasvocais.Algumas
vezes,giraumapeçade
madeiracomasduasmaos. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.vocalizaestereotipiasem
Apesquisadorapermaneceem
volumealtoebaixo,pegapeças silêncio,semmovimentos,
naplataformadealfabetoeas olhandoparaochão. 
põedentrodosaco. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.continuaestereotipando
Apesquisadorapermaneceem
vocalmente,porvezes,coloca
silêncio,moveosacodelugar,
umapeçanaboca,mordendo-a, olhandoparaochão. 
nessesmomentosficaem
silêncio. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,moveosacodelugar,
olhandoparaochão. 

L.retirapeçadaboca,voltaa
girá-lacomambasasmãos
enquantovocalizasons

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 
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estereotipadosegritos.Por
vezes,moveosdedosnafrente
dorosto. 
Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.pegaaletraSevocaliza
"ah-ah-ah-ah-ah"repetidas
vezes,atédizer"Ésse"e
encaixaraletraS.

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.pegaaletraUevocaliza
"Déssicói-IUUUU"eencaixaa
letraU. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.continuaestereotipandoem Apesquisadorapermaneceem
volumealto,guardapeçasno
silêncio,semmovimentos,
saco,pegaapeçaVna
olhandoparaochão. 
plataforma,colocaasmãosem
frenteaorostoeretornaagirar
apeçaentreasmãos.Diz"Déssi
-cóiViii-Vi"eencaixaapeçano
tabuleiro. 
L.continuaestereotipando
vocalmente,fazendosonscomo
"Ssssss...Iiii"e"ah-ah-ah-ah". 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,semmovimentos,
olhandoparaochão. 

L.pegaaletraWemove-ada
Apesquisadora,emsilêncio,
direitaparaesquerda,
encerraacondiçãoedesligaa
segurando-acomasduasmãos câmera. 
ediz"Déssicói-
Dabibiuuu-dabibiuuuu". 
Situação:Controle2 

Antecedente 

Resposta 

Consequência 

L.Aeapesquisadorasentadosno L.emparelhaalgunspinos
chãodoquarto,montandoum
corretamente. 
brinquedodeencaixareparear
pinoscoloridos. 

PesquisadoraelogiaLedepois
ficaemsilêncio. 

PesquisadoraelogiaLedepois
ficaemsilêncio. 

L.emparelhamaispinose
gesticulacomaboca. 

Pesquisadorapergunta"Vamos
poroazul?" 

Pesquisadorapergunta"Vamos
poroazul?" 

L.encaixaopinoazul. 

Pesquisadoramostraoutrospinos
azuisefala"Cadêosazuis,em?Ah,
achei". 

Pesquisadoramostraoutrospinos L.pegaopinoazuldamaoda
azuisefala"Cadêosazuis,em?Ah, pesquisadora 
achei". 

Pesquisadoradiz"Muitobem"e
fazumcarinhonapernadeL. 

Pesquisadoradiz"Muitobem"e
fazumcarinhonapernadeL.
Pesquisadoramostraaspeças
rosasepergunta"Vamosporos
rosas?" 

L.colocaodedodentrodonarize Apesquisadoradiz"Osrosas..." 
depoisencaixaaspeçasrosas
dispostasnasuafrente. 

Apesquisadoradiz"Osrosas..." 

L.olhaparaapesquisadora 

Pesquisadoraentregaoutras
peçasrosasaL. 

75 


Pesquisadoraentregaoutras
peçasrosasaL. 

L.pegaospinosdapesquisadora,
osencaixa,pegamaispinosno
chãoetambémencaixa. 

Pesquisadoraelogia. 

Pesquisadoraelogia. 

L.encaixatodosospinos. 

Pesquisadorapergunta"Vamos
fazeroutro?Tiraesses,vamos
fazeroutro"ecomeçaaretiraros
pinosencaixados. 

Pesquisadorapergunta"Vamos
fazeroutro?Tiraesses,vamos
fazeroutro"ecomeçaaretiraros
pinosencaixados. 

L.retiraalgunspinosdaestrutura
depareamento,abreaspernas,
juntatodosospinospróximosà
virilhaecomeçaamovê-loscom
asduasmãos,fazendocomqueos
pinosformassemummonteese
espalhassemrepetidamente.  

Apesquisadorapegaaestrutura
deacrílico,retiraaimagem
modeloanteriordepareamento,
adicionaumaimagemdebarcoe
aapresentaaL. 

Apesquisadorapegaaestrutura
deacrílico,retiraaimagem
modeloanteriordepareamento,
adicionaumaimagemdebarcoe
aapresentaaL. 

L.observaanovaimagem,pareia
ospinos. 

Pesquisadoraelogia. 

Pesquisadoraelogia. 

L.olhaparaapesquisadorae
apontaparaopino,jáencaixado,
decorazul. 

Apesquisadoradiz"Azul". 

Apesquisadoradiz"Azul". 

L.fazumUcomaboca,porém
semsom. 

Apesquisadorasorri. 

Apesquisadorasorri. 

L.apontaparaumpinoem
seguidadooutro,emuma
fileiraevocalizasonsnão
identificados. 

Apesquisadoraficaem
silêncio. 

Apesquisadoraficaemsilêncio. 

L.segueapontandoparaospinos, Apósumapausade
agoraemsilêncio. 
aproximadamente10segundosa
pesquisadoradiz"Laranja"e
apontaparaopinolaranja.


Apósumapausade
aproximadamente10segundosa
pesquisadoradiz"Laranja"e
apontaparaopinolaranja.

L.pegaospinoslaranjaseos
encaixanosseusrespectivos
lugares. 

Apesquisadoraelogia:"Está
ficandobonito". 

Apesquisadoraelogia:"Está
ficandobonito". 

L.pegaváriospinos,osprende
emsuasmãos,levandoatéo
rosto,depoisosencaixanos
seuslugareseinicia
vocalizaçõesrepetitivas. 

ApósL.encaixarosúltimos
pinos,apesquisadoradiz"Você
colocou,boa!"eencerraa
condição. 

Situação:Atenção 
Antecedente 
L.epesquisadorasentadosno
chãodoquarto.L.apoiandoas
costasnacama,manipulando
letrasdemadeiraea

Resposta 

Consequência 

L.produzestereotipiasvocais.  Pesquisadoraseguraamãode
L.ediz"L.,nãofazisso,não
podefazerisso,tá?" 
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pesquisadorasentadaapouco
menosde1metro,aoladode
L.,comumlivronamão,
olhandoparaeste. 
Pesquisadoraseguraamãode
L.ediz"L.,nãofazisso,não
podefazerisso,tá?" 

L.produzestereotipiasvocais,
semelhantesa"Déssi-cói..." 

Pesquisadoratoca-onoombro,
fazgestodenãocomodedo-
balançaodedoindicadorpara
direitaeesquerda-ediz"Não
fazisso!". 

Pesquisadoratoca-onoombro, L.manipulaaspeçasdo
fazgestodenãocomodedo-
alfabetoevocalizasonssem
balançaodedoindicadorpara sentido. 
direitaeesquerda-ediz"Não
fazisso!". 

Pesquisadoradiz"L.,não,não,
não!Retomaoolharparao
livro. 


Pesquisadoradiz"L.,não,não,
L.diz“Muitobem”eolhaparaa
não!Retomaoolharparaolivro.  pesquisadora. 


Pesquisadoradiz“Ah,você
acabou?Entãoagoramontaesse
aquiparaatia.” 

Pesquisadoradiz“Ah,você
L.pegaospinoscoloridose
acabou?Entãoagoramonta
produzsonsestereotipados. 
esseaquiparaatia.”ecoloca
umaatividadedeencaixar
pinoscoloridosparaformular
umarco-íris.Apósisso,retoma
oolharparaolivro. 

Pesquisadoradiz“L.,issonão.
Issonãoélegal!”.Retomao
olharparaolivro. 

Pesquisadoradiz“L.,issonão.
Issonãoélegal!”.Retomao
olharparaolivro. 

L.pegaumapeça,adireciona
paraotabuleirodearco-írise
vocalizasonsnão
compreensíveis. 

Pesquisadoradiz"Nãofazisso
não!".Retomaoolharparao
livro. 

Pesquisadoradiz"Nãofazisso
não!".Retomaoolharparao
livro. 

L.manipulaaspeçaspróximoa
suaspernas,produzsons
estereotipados,colocandoa
mãoemfrenteaseurosto. 

Pesquisadoradiz"L.,parecom
isso.Façaaqui",apontaparaa
atividadeeretomaoolharpara
olivro. 

Pesquisadoradiz"L.,parecom
isso.Façaaqui",apontaparaa
atividadeeretomaoolharpara
olivro. 

L.manipulaaspeças,
encaixandoalgumasno
tabuleirodearco-íris;
novamenteproduzsons
estereotipadosecolocaamão
emfrenteaseurosto. 

Apesquisadorapeganamãode
L.ediz"L.,para!",apontapara
aatividadeeretomaoolhar
paraolivro. 

Apesquisadorapeganamãode
L.ediz"L.,para!",apontapara
aatividadeeretomaoolhar
paraolivro. 

L.manipulaaspeças,encaixa
algumasnotabuleirode
arco-írise produzsons
estereotipadosemvolumemais
altoqueoanterior. 

Apesquisadorapeganamãode
L.ediz"L.,olha.Falardesse
jeitonãoélegal!!"retomao
olharparaolivro. 

Apesquisadorapeganamãode L.colocaumobjetonaboca.
L.ediz"L.,olha.Falardesse
Retiraeproduzsons
jeitonãoélegal!!";retomao
estereotipados. 
olharparaolivro. 

Apesquisadoradiz:"Parou.
Assimnão."eretomaoolhar
paraolivroemsuasmãos. 

Apesquisadoradiz“Parou.
Assimnão."eretomaoolhar

Apesquisadoratocouobraço
deL.ediz“L.paracomisso”. 

L.continuaproduzindosons
estereotipados. 
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paraolivroemsuasmãos. 
Apesquisadoratocouobraçode
L.ediz“L.paracomisso”. 

L.encaixamaisalgumaspeçasna
estrutura. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio,olhandoolivro. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio,olhandoolivro. 

L.produzestereotipiavocal. 

Apesquisadoradizaele“Assim
nãoélegal". 

Apesquisadoradizaele“Assim L.produzestereotipiavocal. 
nãoélegal". 

Apesquisadoradizaele:"Para
L.,eunãogostoquandovocêfaz 
isso". 

Apesquisadoradizaele:"ParaL., L.continuamontandooarco-íris
eunãogostoquandovocêfaz 
comospinosnaestrutura. 
isso". 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio,olhandoolivro. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio,olhandoolivro. 

Apesquisadoradiz:“L.,não,
nãofaçaisso". 

L.produzestereotipiavocal. 
Situação:Controle3  

Antecedente 

Resposta 

L.epesquisadoradispostosno
L.pegaospinoseosaproximade
chãodoquarto,sendoque L.está
suavirilha,comaspernas
deitadonochão.Pesquisadorao abertas,m
 anipulaosobjetoscom
ajudaasentar-seeapresenta
ambasasmãos. 
brinquedodeencaixarpinos
coloridos. 
Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 
Apesquisadoraoajudaaencaixar
umpinonaplataforma. 

Consequência 
Apesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.colocaumpinoemcadauma Apesquisadoraoajudaaencaixar
daspontasdosseusdedosdesua
umpinonaplataforma. 
mãoesquerda. 
L.encaixaopinocomauxílio. 

PesquisadoraelogiaL."Boa,você
estáencaixando". 

PesquisadoraelogiaL. 

L.aproximaospinosdesua
virilha,comaspernasabertas,
manipulaosobjetoscomambas
asmãos. 


ApesquisadoraelogiaL.
descrevendoqueacriançaestá
sentada. 

ApesquisadoraelogiaL.
descrevendoqueacriançaestá
sentada. 

L.voltaacolocarumpinoem
cadaumadaspontasdosseus
dedos,agoradesuamão
direita.Produzestereotipias
vocaisemformade
"Ahnnnnnnnnn"
continuamente.

Apesquisadoramantém-seem
silêncio. 

Apesquisadoramantém-seem
silêncio. 

ApesquisadoraelogiaL.Retiraos
pinosjáencaixadoseexplica"Vou

L.encaixaumpino. 

PesquisadoraelogiaL.Retiraos
pinosjáencaixadoseexplica"Vou
colocarumoutroqueachoque
vocêvaigostar".Trocaaimagem
aserconstruídacomospinospor
outraedispõenafrentedeL. 

L.selecionaalgunspinoseos
Aexperimentadoradiz"Isso,você
adicionanaplaca,emsilêncio. 
estáfazendo,boa!". 
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colocarumoutroqueachoque
vocêvaigostar".Trocaaimagem
aserconstruídacomospinospor
outraedispõenafrentedeL. 
Aexperimentadoradiz"Isso,
vocêestáfazendo,boa!". 

L.encaixaumpinoeem
seguidaproduzestereotipias
vocais,colocandotambéma
mãonafrentedorostoe
movimentandoosdedos. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Apesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.produzestereotipiasvocais,
aindacoma mãodireita na
frentedorostoemovimentaos
dedos. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.encaixapinos,colocaamão
nafrentedorostoeproduz
estereotipiasvocais. 

ApesquisadoraelogiaL.no
momentoemqueeleencaixaos
pinoseparaimediatamentea
falaquandoL.passaafazer
estereotipias.Apesquisadora
encerraacondiçãoaofinaldos
5minutos. 

Situação:Demanda  
Pesquisadoraapresentatarefade
alinhavo(deacordocomafamília,
tarefadedifícilexecução)aL.e
pede"Euqueroquevocêfaça
esse". 

L.pegaoalinhavo,realizao
movimentopróximoapassaro
cordãopeloburacodobrinquedo
eproduzestereotipiasvocais. 

Pesquisadoradiz:"Tudobem,
vocênãoprecisafazerL."eretira
aatividade. 

L.tornaacabeçaparaochão. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Apóspausade15segundosa
pesquisadorasolicita"Faça
esse"eapresentaomesmo
alinhavoanterior. 

L.encaixaocordãonoalinhavo
efazerestereotipiasvocais. 

Pesquisadoradiz:"Tudobem,
vocênãoprecisafazeresse."e
retiraaatividade. 

Pesquisadoradiz:"Tudobem,
vocênãoprecisafazeresse."e
retiraaatividade. 

L.diz"Muitobem"repetidas
vezeseolhaparaapesquisadora.

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

Pesquisadorapermaneceem
silêncio. 

L.produzestereotipiasvocaise
levanta. 

PesquisadorapedequeL.se
sentenochão. 

PesquisadorapedequeL.se
sentenochão. 

L.sesentaecontinuafazendo
vocalizaçõesrepetitivas
continuamente. 

PesquisadoraaguardaL.parar
pelomenospor1 segundoe
reapresentaatarefa. 

Reapresentaçãodademanda. 

L.retomaasvocalizações
repetitivas. 

Apesquisadoraretiraa
atividadeediz:"Tudobem,
vocênãoprecisafazeresse
agora.". 

L.encaixaalgumasespadasno
baúdobrinquedoevoltaas

Apesquisadoradiz"Tudobem,
vocênãoprecisafazereeuvou

Apóspausade15segundosa
pesquisadoratrocadematerial

Pesquisadoradiz:"Tudobem,
vocênãoprecisafazerL."eretira
aatividade. 
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(brinquedoPulaPirata)e
solicita"Vamosfazeresse
agora". 

estereotipiasvocais. 

tedarumintervalo",retirando
obrinquedodesuafrente. 

Apesquisadoradiz"Tudobem,
vocênãoprecisafazereeuvoute
darumintervalo",retirandoo
brinquedodesuafrente. 

L.pegadoisobjetospróximosa
elenochão,emsilêncio. 

Pesquisadorapedequeelese
sentedireito.  

Apóspausade15segundos,a
pesquisadorasolicitaqueL.
continueencaixandoas
espadasnobrinquedo. 

L.encaixaalgumasespadase
voltaaproduzirestereotipias
vocais. 

Pesquisadoradiz"Tudobem.
Voutedarumintervalo"ea
condiçãosefinaliza. 
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Apêndice2 
Comportamentosapresentadospelosparticipantesduranteascondiçõesexperimentais. 


ComportamentosdeV.B(tempoemsegundos) 
TiposdeComportamento 

LB1  LB2 LB3 NCM1

EstereotipiasVocais(emsegundos)  414  438

NCM
NCM NCM NCM
LB
NCM3
LB4
2 
4 
5 
6 
5 

17
9 

96 

53 

4 

38 

19  150  9  68 

10,9 3,5  0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0  2 

3,8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  9,8

32  17  12  6,7 

0 

50 

0 

0 

17  43  0 

Pésemãosnochão,barriga
posicionadaparacimaetronco
levantado- 

0 

0  14,3

0 

0 

6 

4 

0  2,8  3  5,6

Sejogarnosofá 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

Bater1dospésnochão 

0 

0 

0  35,8  0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0  0 

Subire/ouandaracimadacama 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

0  0 

Deitar-senosofáeentrarabaixodas
almofadas 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  152

15
2 

Caminharoupularacimadosofá 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

15
8 

Andarpelasala 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  15  0 

Pularnochão 
Balançarosdoisantebraçosemãos
paracimaeparabaixo 
Chorar 

Manipularpenispordentrodoshorts

0 

0 

Manipularbrinquedo(encaixe,massa
demodelar,brinquedosem
miniaturas,quebracabeça,apoiarou
545,4 482 42,2 258,6 166
baternaboladepilates)
adequadamente(deacordocoma
utilizaçãoapropriada) 

0 

281  516  600  208 280 0 

Guardaraofinaldaatividadede
Quebracabeçaaosersolicitado- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 

0 

0  20  0 

PegarcontroledaTV 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0  0 

Permanecersentadoemsilêncio,sem
manipularnenhumobjeto 

0 

0 

0 

0  185

0 

0 

0 

0 

0  0 

Pegarespontaneamentea
comunicaçãoalternativa 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  6,4  0  0 

Beberágua 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  69





81 


ComportamentosdeL.A(tempoemsegundos) 
TiposdeComportamento 

EstereotipiasVocais 

LB1  LB2  LB3 

NCM NCM
NCM NCM NCM LB
LB4 LB5
1 
2 
3 
4 
5  6 

492  430  430  221 144 375 358 303  217  170 

Moverasmãosededosnaalturado
46,1
rosto 

3,9  30 

0 

3 

1 

11 

2 

13 

0 

32
4 
14

Apoiar-seoujogar-senacama 

49,8 23,4

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Saltarnochão 

32,5 50,9

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Porobjetosouosdedosnaboca 

65,5 85,9

9,8 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

102

1 

8 

10 

52,
5 

10 

97,
4 

Olharpelajanela 

35,3

38  51,5

0 

Ficarempéacimadacama 

0 

0 

116,
3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deitar-se 

0 

0  44,9

40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ApoiarJoelhosecotovelosnochão 

0 

0 

18 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Fechareabrirosolhoscomasmãos 

0 

0 

6,7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Apoiar-senosofá- 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sentado,levantarpésdochão 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

Ficarempéacimadosofá 

0 

0 

0 

0 

0  109

1 

0 

0 

0 

0 

PassarpénoQuebracabeça,empé 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Passaramassinhanocorpo 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Manipularbrinquedo(encaixe,areia
cinética,massademodelar,
brinquedosemminiaturas,quebra
91,2
cabeça,boladepilates)
adequadamente(deacordocoma
utilizaçãoapropriada) 

21 

13  0 
0 

78,
8 

145,
301,
22
510 530 251
427  489  480 
5 
6 
9,3

Limpar-se 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

Abraçarapesquisadora 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Comerpao 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  55,6 0 

Guardaraosersolicitado 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

107,
7 

0 

30  131 160 118  78 

Manipulareobservarobjetos
diversos 


0  102,5


















0 

0 

10  5,2
70  32
0 


23
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Apêndice3 
Descriçãod oambientedacoletadedadosparacadasessão. 
DescriçõessobreaColetadedadosdeV.B 
Condição(tempo
total) 

Posturainicial 

LB1(600s) 

V.Bempé(paisecachorronasala).Pesquisadoraemsilêncioaaproximadamente2metros
dedistânciacomportasdasalaecozinhaabertas. 

LB2(600s) 

V.Bapoiadonaboladepilates.Pesquisadorasentadaa2metrosdedistância
aproximadamente,emsilêncio. 

LB3 (120s) 

V.Bmontandoquebra-cabeçaenquantoapesquisadoraestavaemsilêncio,a
aproximadamente2,5metrosdedistância,sentadanochão. 

NCM1(420s) 

V.Bsentadonosofá,montandoquebracabeça.Pesquisadorasentadaaaproximadamente3
metrosdedistância,emsilêncio,próximaaocontroledemúsica. 

NCM2(600s) 

V.Bsentadonochãoaoladodosofáacimadealgumasalmofadas.Aexperimentadoraa
aproximadamente3metrosdedistânciasentadapróximaaoaparelhodecontroledesom. 

NCM3(600s) 

AprimeirapartedessacondiçãoocorreucomV.Bnasalasentadoemumacaminhade
cachorrosmanipulandominiaturasdebrinquedoseaexperimentadorasentadahá3
metrosaproximadosdedistância,controlandoamúsica.Asegundaparteocorreunasuíte
dospais,essaúnicavez.DevidoaV.Btersedeslocadoparalá,aexperimentadoraoseguiu,
sentou-senochãohá1,5maproximadasdedistância,econtrolouosom. 

NCM4(600s) 

AcondiçãoseinicioucomV.Bsentadonochão,montandoumquebracabeçadispostoali
pelaexperimentadora,estaseencontravasentadaaochãohá2metrosaproximadosde
distânciadoparticipante,controlandoosmomentosdeacessoàmúsica.Emalguns
momentosaexperimentadoraauxiliouV.Baterminaroencaixequeelehaviacomeçado,na
realizaçãodoquebra-cabeça.Essaajudafoifornecida11vezes,eocorriaquandoa
pesquisadora,seaproximandodaatividade,posicionavaapeçadaformacorretaou
apontavaparaela;depoisretornavaaolocalinicial. 

NCM5(600s) 

AcondiçãoseinicioucomV.Bsentadonochão,montandoumaatividadedeencaixe
dispostaalipelaexperimentadora,queseencontravasentadaaochãohá2metros
aproximadosdedistânciadoparticipante,controlandoodispositivodemúsica.Emalguns
momentosaexperimentadoraaproximavaalgumaspeçasdobrinquedo,queestavam
espalhadaspelochão,deV.B.Nestacondiçãoapesquisadoraseaproximoudoparticipante
2vezes:naprimeiraajustoupeçasenroscadasevoltouaoseulugar.Nasegundavez,
retirouumquebracabeçaedisponibilizououtroemfrentedeV.Beretornouaoseulugar
inicial. 

NCM6(240s) 

AcondiçãoseinicioucomV.Bsentadonochão,montandoumaatividadedeencaixede
formasgeométricasdispostaalipelaexperimentadora,quesedeslocouaoseunotebook,
quedavaacessoaocontroledamúsica,noinícioexatodestacondiçãoesentou-se,também
nochão, aaproximadamente2metrosdedistânciadoparticipante. 

LB4(600s) 

AcondiçãoseinicioucomV.Bsentadonacadeirajuntoamesadeseutamanho,montando
umaatividadedequebracabeçadispostaalipelaexperimentadora,queseencontrava
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sentadaaochãohá3metrosaproximadosdedistânciadoparticipante,controlandoo
dispositivodemúsica. 
LB5(600s) 

V.Biniciouessacondiçãodeitadonosofá,embaixodasalmofadaseaexperimentadora
deixandoumcopod'águaparaeleesentando-se aaproximadamente2metrosde
distâncianochão. 



DescriçõessobreaColetadedadosdeL.A
Condição
(tempototal) 

Posturainicial 

LB1 
(600s) 

Oparticipanteiniciouacondiçãosentadonotapetedoquarto,manipulandobrinquedode
encaixarpeçasqueformamimagens.Aexperimentadoraestavapróxima-
aproximadamente1metro,sentadaaochão,comseurostoecorpovoltadoparaolado
contrárioàL.A. 

LB2 
(600s) 

AcondiçãofoiiniciadacomL.Adeitadodebruçosnacamaeapesquisadorasentadaaochão
aaproximadamente1,5metrosdeste.NestacondiçãoaexperimentadoraretirouLdajanela,
poisestavaapoiadoneladeformainseguraetambémpediuaelequeentregasseoobjeto
queestecolocavaemsuaboca-jáqueeraumobjetopequeno(5cmaproximados). 

LB3 
(600s) 

Essacondiçãoiniciou-secomL.Adeitadoemsuacamaeapesquisadorasentadanochão,a
2metrosaproximadosdedistância.PorumavezaexperimentadorapediuqueLdescesse
dacamapoiseleestavaapoiando-senajanela,novamente. 

NCM1 
(600s) 

EstacondiçãoseinicioucomL.Aempéeaexperimentadoraa1metrodedistância,sentada
nochão,controlandoodispositivodemúsica. 

NCM2 
(600s) 

L.Ainiciouessacondiçãosentadonochão,manipulandomassademodelareapesquisadora
sentadatambémnochão,próximaaodispositivodemúsica.Poucoantesdoinícioda
condição,L.Asedeslocouparapróximodaexperimentadora(entre30cme1metrode
distância). 

LB4 
(600s) 

Estacondiçãoiniciou-secomoparticipantesentadonochãoguardandoalgunsbrinquedos
dentrodesuacaixa.Apesquisadoralocalizava-seaaproximadamente1metrodedistância.
NestacondiçãoprecisouinterferirsolicitandoqueLdescessedosofápróximodajanelaese
sentassenochão4vezes. 

LB5 
(600s) 

Acondiçãoiniciou-secomoparticipantesentadonochãomanipulandoaareiacinética.A
pesquisadoralocalizava-seaaproximadamente1,5 metrosdedistância.Nestacondição
precisouinterferirsolicitandoqueL.Aguardassealgunsobjetosnaintençãoqueele
descessedosofápróximodajanela,por2vezes. 

NCM3 
(600s) 

L.Ainiciouessacondiçãosentadonochão,manipulandoareiacinéticaeapesquisadora
sentadatambémnochãoa2metrosdedistânciaaproximados,controlandoodispositivode
música. 

NCM4 
(600s) 

L.A.iniciouestacondiçãosentadonochãomontandoumquebra-cabeça.Aexperimentadora
localizava-sepróximaàportadoquarto-1metroemeiodedistância-,sentadanochão,
próximaaodispositivodeáudio. 
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NCM5 
(600s) 

Novamente,L.A.iniciouestacondiçãosentadonochãomontandoumquebra-cabeça;bem
noiníciodacondição,encontrouumpãonamesaecomeçouacomer.Aexperimentadora
localizava-sepróximaàportadoquarto-1metroemeiodedistância-,sentadanochão,
próximaaodispositivodeáudio. 

LB6 
(600s) 

L.A.iniciouestacondiçãoguardandoumquebracabeçaemsuacaixa,agachadonochão.A
experimentadoralocalizava-sepróximaàportadoquarto-1metroemeiodedistância-,
sentadanochão,próximaaodispositivodeáudio. 
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