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Resumo

O presente estudo teve por objetivo a promoção da aquisição e generalização de

mandos por uma criança com Autismo, utilizando três das seis fases do Sistema

de Comunicação por Intercâmbio de Figuras (Picture Exchange Communication

System - PECS) combinadas com procedimentos da Análise Aplicada do

Comportamento. Autismo é definido como uma desordem do desenvolvimento

severamente incapacitante que tipicamente aparece nos três primeiros anos de

vida (National Society for Autistic Children, 1993). O participante foi um menino

com sete anos de idade, que havia sido diagnosticado com Autismo, escolhido

para participar da pesquisa por apresentar características claras desse diagnóstico

e por seu grau de dificuldade em adquirir a habilidade de comunicar efetivamente.

Para demonstrar controle experimental utilizou-se o Delineamento de Linha de

Base Múltipla entre Ambientes. A generalização foi programada de acordo com a

técnica de exemplares múltiplos proposta por Stokes e Baer (1997). O estudo

implementou três partes do programa PECS para a aquisição de repostas de

mandos em um sistema de intercâmbio de cartões com representações fotográficas

de reforçadores em potencial. Foram registradas as respostas de mando e

quaisquer vocalizações inteligíveis da criança. Os resultados mostraram que a

intervenção foi efetiva em facilitar a aquisição de mandos e que essa habilidade se

generalizou do ambiente de treino para dois outros ambientes (escola e residência)

sem um treinamento adicional. Acredita-se que o próprio programa PECS já

contém elementos que promovem a generalização. Observou-se um aumento na

freqüência de vocalizações inteligíveis. Os resultados confirmam a eficácia do

programa PECS e procedimentos da Análise Aplicada do Comportamento em

ensinar comunicação funcional em uma criança com Autismo.

Palavras-chave: Autismo, Mandos, Generalização.
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Abstract

The present study had the objective to promote the acquisition and generalization

of mands by a child with Autism, using three of the six parts of the Picture

Exchange Communication System – PECS, combined with procedures of the

Applied Behavior Analysis. Autism is defined as a severely incapacitating

developmental disability that typically occurs before age three (National Society

for Autistic Children, 1993). The participant was a seven-year-old boy that had

been diagnosed with Autism, chosen to participate in this study because he

presented clear characteristics of the diagnosis and for his difficulty in acquiring

the ability to communicate effectively. To show experimental control, a Multiple

Baseline between Settings Design was used. Generalization was programmed

according to the technique of multiple exemplars proposed by Stokes and Baer

(1997). The study implemented three parts of the PECS program in the acquisition

of mand responses thru the exchange of cards with photographic representations

of potential reinforcers. Mand responses and any intelligible vocalization by the

child were registered. Results show that the intervention was effective in

facilitating the acquisitions of mands and that his ability generalized from the

training setting to two other settings (school and residence) without additional

training. It is believed that the PECS program has built-in elements that promote

generalization. An increase in the frequency of intelligible vocalizations was

observed. The results confirm the efficacy of the PECS program and procedures

of Applied Behavior Analysis in teaching functional communication to a child

with Autism.

Key words: Autism, Mands, Generalization
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“Não há palavras no dicionário deles, mas

a linguagem universal do amor também é não -

verbal. Para se expressar através dela, há os

gestos, a expressão corporal, a vibração sutil,

invisível da emoção, da solidariedade, da

paciência, da aceitação da pessoa como ela é

e não como queremos que ela seja. É de se

presumir que eles estejam fazendo tudo o que

lhes seja possível, dentro de suas limitações.

Com um pouco de boa vontade de nossa parte,

talvez concordem em tocar a mão q ue

estejamos oferecendo a fim de saltarem o

abismo que nos separa...”

Schwartzman, 1995



Histórico

Desde o século XIX, a literatura tem descrito casos isolados de crianças

com severos distúrbios mentais decorrentes de importantes distorções dos

processos normais do desenvolvimento que preencheriam critérios para Autismo

Infantil ou Transtorno Autista (Foulcaut, 2000). Diversos casos, hoje clássicos,

referem-se às chamadas “crianças selvagens”, sem linguagem, crescidas em

ambientes desprovidos de contato com outros seres humanos, e que chegaram

mesmo a serem classificadas como uma espécie diferente: a Homo Ferus (Rutter,

1984).

Baptista; Oliveira e Bossa (2002) descrevem o caso de John Acham, que

viveu no final do século XVIII. Essa criança parecia estar em boa saúde física,

mas só falou aos quatro anos de idade e aos cinco anos falava de si mesmo na

terceira pessoa. Estava constantemente irrequieto, demonstrava muito talento para

a mímica, era capaz de lembrar de muitas músicas e podia assobiá-las. Parecia ter

satisfação em olhar para outros meninos, mas nunca se aproximava de qualquer

um deles e brincava de forma isolada.

Em um outro caso, um menino de cerca de 11 anos de idade foi encontrado

nu e coberto com cicatrizes nas florestas de Aveyron, na França. Foi levado para

Paris e entregue ao médico Itard que é conhecido como um dos precursores do

ensino especial. Itard descreveu suas primeiras impressões sobre esta criança:

“...vergonhosamente porco, afetado por movimentos espasmódicos, balançando-se

para frente e para trás como um animal numa jaula, mordendo e arranhando

aqueles que se aproximavam dele. Ele não mostrava nenhuma espécie de afeto e

não estava atento a nada” (citado em Baptista; Oliveira e Bossa, 2002, p.100).
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Frith (1989) cita o caso de Kaspar Hauser, um rapaz que em 1828 apareceu

em uma praça de Nuremberg. “Parecia embriagado ou sofrer de loucura... Sabia

escrever o seu nome... Mas não sabia falar a não ser algumas pequenas frases, ou

partes de frase; rejeitava qualquer espécie de fruta; aprendeu rapidamente a falar,

embora a linguagem nunca atingisse níveis funcionais normais; preferia a

escuridão e estar sentado no chão com as pernas cruzadas; ... Excitava-se com

imensa facilidade” (p. 123).

Esses casos documentados desafiam a teoria de Tinbergen e Tinbergen

(1983) que acreditavam que o Autismo era uma condição típica de sociedades

urbanas e industrializadas do século XX. No entanto, foi no século XX, que

muitas crianças as quais apresentavam características autistas foram formalmente

diagnosticadas e identificadas.

Definições, características e diagnóstico

De acordo com o manual diagnóstico DSM IV (1994) e CID-10 (1993), o

Autismo é considerado uma desordem pervasiva do desenvolvimento

caracterizada por comprometimentos severos em áreas como: habilidades de

interação social, comunicação e a presença de estereotipias. Dentre os critérios

diagnósticos destacam-se: (1) Diminuição de contato ocular; (2) Dificuldades em

mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse; (3) Padrões restritos, repetitivos e

estereotipados de comportamento; (4) Agitação ou torção das mãos ou dedos,

movimentos corporais complexos; (5) Atraso ou ausência total de

desenvolvimento da linguagem oral. Não observa-se a ocorrência de tentativas de
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compensação através de modos alternativos de comunicação, como gestos ou

mímicas.

Para a National Society for Autistic Children (1993), o Autismo é um

distúrbio do desenvolvimento que se manifesta de forma incapacitante por toda a

vida e aparece tipicamente nos três primeiros anos de vida. Acomete cinco entre

cada dez mil nascidos e pode ocorrer em famílias de toda configuração racial,

étnica e social. A etiologia do Autismo é um desafio para a ciência. Baptista,

Oliveira e Bossa (2002) relacionam algumas das muitas designações que já foram

usadas para identificar o Autismo: Psicose Atípica, Psicose Borderline, Psicose

Infantil Precoce, Psicose Simbiótica, Esquizofrenia Infantil Precoce, Afasia

Expressiva, Afasia Receptiva, Debilidade, Trauma Psico-social (relacional),

Demência Precossícima, Psicopatia Autística ou Síndrome de Asperger, Autismo

Infantil Precoce, Pseudo-retardado ou Pseudodeficiente.

Diagnóstico clínico

O critério diagnóstico do Autismo infantil tem sofrido uma progressiva

redefinição. Os clínicos variam em suas concepções teóricas e, conseqüentemente,

enfatizam diferentes aspectos como essenciais para o diagnóstico clínico da

síndrome (Rutter & Schopler, 1987).

Gauderer (1993) propõe que o diagnóstico do Autismo é formado por um

grupo de sinais e sintomas que pode ocorrer isoladamente em crianças com

desenvolvimento normal. O Autismo se manifesta de diferentes formas em seu

comprometimento qualitativo variando de criança para criança. A interação social,

comunicação e repertório de atividades se expressam em vários níveis diferentes.
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Pode-se fazer o mesmo diagnóstico para uma criança que apresenta um pequeno

grau de comprometimento na interação social, na linguagem e na capacidade

criativa, bem como para uma criança que se apresente completamente alheia ao

mundo externo, que não mantenha nenhum tipo de comunicação compreensível e

que passe a maior parte do tempo apresentando movimentos estereotipados. Daí

as classificações: Autismo de baixo, médio e alto desempenho (Gauderer, 1993;

Gilberg, 1993; Schwartzman, 1995). A National Society for Autistic Children

(1978) definiu critérios amplamente aceitos pela comunidade científica: a

característica principal do Autismo infantil é um precoce comprometimento na

esfera social e de comunicação. Com as transformações de critérios diagnósticos,

ampliou-se o leque de crianças que recebem o diagnóstico de Autismo infantil

(Gauderer, 1993; Gilberg, 1993; Schwartzman, 1995; Green, 1996 a; Ozonoff,

2003).

Gilberg (1990) utilizou o conceito de Transtornos do Spectrum Autista,

que inclui o Autismo Infantil, a Síndrome de Asperger, a Síndrome de Heller, o

Retardo Mental com traços autistas e outras condições semelhantes ao Autismo. O

autor afirma que o Autismo é uma síndrome comportamental com etiologias

múltiplas, sendo caracterizado por déficits na interação social, na linguagem e

alterações de comportamento.

Para Gauderer (1993), a maioria das crianças com diagnóstico de Autismo

tem fisionomia normal e sua expressão de seriedade pode dar a impressão,

geralmente errada, de muita inteligência. No entanto, apesar da estrutura facial

normal, estão quase sempre ausentes a expressividade emocional e a receptividade

da criança ‘normal’.
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Muitas crianças com Autismo apresentam um determinado grau de

deficiência mental, mas o Autismo ocorre também em crianças de inteligência

classificada como normal. O déficit intelectual é mais intenso nas habilidades

verbais e menos evidente nas habilidades viso-espaciais. Porém, é característico

da criança com Autismo um melhor desempenho em tarefas que só exigem

habilidades mecânicas ou memorização do que nas tarefas que exigem abstração,

conceituação, seqüenciação ou sentido (Gauderer, 1993).

Gilberg (2000) reforça a definição do Autismo como uma síndrome

comportamental que inclui déficits na tríade de interação social, comportamento

verbal e não-verbal, além de repertório imaginativo restrito. Manifesta-se em

diferentes formas clínicas (por exemplo, a Síndrome de Asperger, Síndrome de

Heller) e com ou sem comorbidades importantes (retardo mental, epilepsia, falha

cromossômica e outros distúrbios médicos). Déficits de atenção, hiperatividade,

obsessões, compulsões, depressão, ansiedade, tiques e comportamentos violentos

são também manifestações comuns na criança com Autismo.

O Autismo é uma das condições genéticas mais severas da

psiquiatria/neurologia infantil (Gilberg, 2000). Contudo, também pode estar

primariamente associado a um importante dano cerebral causado por inúmeras

condições médicas bem estabelecidas, tais como Fenilcetonúria, Rubéola pré-

natal, Encefalite por herpes, Esclerose Tuberosa e diversos distúrbios

cromossômicos, incluindo a síndrome do X-frágil (Schwartzman, 1995).

Wing (1988) descreve o Autismo como um espectro sintomatológico,

dependente do comprometimento cognitivo. Essa abordagem sugere que o

Autismo não é uma entidade única, mas sim um grupo de doenças relacionadas
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primariamente a déficits cognitivos com reflexo em comportamentos

estereotipados.

A Associação Brasileira de Autismo (ABRA) divulga, com ícones gráficos

(Anexo A) com 14 características comportamentais que ajudam no diagnóstico de

Autismo. Esses comportamentos são: usar as pessoas como ferramentas; resistir a

mudanças de rotina; não se misturar com outras crianças; apego não apropriado a

objetos; não manter contato visual; agir como se fosse surdo; resistir ao

aprendizado; não demonstrar medo de perigos; risos e movimentos não

apropriados; resistir ao contato físico; acentuada hiperatividade física; girar

objetos de maneira bizarra e peculiar; ser agressivo e destrutivo; comportar-se de

forma indiferente e arredia.

Incidência e Prevalência

Os índices de incidência variam, como seria de se esperar, pois existem

várias definições para o termo Autismo que correspondem a critérios de

diagnóstico diferentes. Estudos que prevêem uma maior abrangência do termo

poderiam incluir pessoas que hoje não têm o diagnóstico de Autismo. No entanto,

os índices mais aceitos e divulgados variam dentro de uma faixa de 5 a 15 casos

em cada 10.000 indivíduos. Peeters (1998) afirma que se acreditava que cinco em

cada 10.000 pessoas possuíam Autismo, mas pesquisas epidemiológicas usando o

critério DSM III-R, identificaram o dobro desse número, 10 em cada 10.000. Se a

definição educacional de Autismo for utilizada em substituição ao critério médico,

incluindo assim os mais jovens com Autismo e desordens relacionadas, existe

pelo menos 21 casos por 10.000. Entretanto, quando o Autismo é mais
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rigorosamente classificado e diagnosticado, em geral são relatadas taxas de

prevalência de dois casos para 10.000 pessoas.

Não há provas científicas de que a prevalência do Autismo tenha

aumentado nos últimos anos como alguns autores sugerem. Acredita-se que o

aumento significativo no conhecimento e divulgação sobre o Autismo nos últimos

20 anos, é que levou a um maior número de casos detectados e diagnosticados

corretamente (Goulart & Assis, 2002).

Independentemente de critérios de diagnóstico, é reconhecido como certo

que a síndrome atinge mais pessoas do sexo masculino. O transtorno ocorre três

ou quatro vezes mais em meninos do que em meninas (DSM-IV, 1994). Contudo,

Rutter (1992) alerta que apesar de o Autismo ocorrer com menos freqüência em

meninas, essas tendem a ser atingidas com características mais severas que os

meninos. Assumpção e Pimentel (2000) concordam que as meninas são atingidas

mais severamente e acrescentam que ainda não foi encontrado um grande número

de patologias vinculadas especificamente ao cromossomo X que justificasse essa

gravidade maior no sexo feminino.

Etiologia

As causas são desconhecidas, mas diversas doenças neurológicas e/ou

genéticas foram descritas como sintomas do Autismo. Problemas cromossômicos,

genéticos, metabólicos e mesmo doenças transmitidas/adquiridas durante a

gestação, durante ou após o parto, podem estar associados diretamente ao

Autismo. A dificuldade em se assegurar um diagnóstico de Autismo puro é grande



8

quando se consideram várias síndromes que apresentam manifestações de

comportamentos comuns às crianças com Autismo (Facion, 2002).

Entre 75 a 80% das crianças com Autismo apresentam algum grau de

retardo mental, que pode estar relacionado a diversos fatores biológicos. Alguns

autores refutam a teoria adotada pelos psicanalistas que aponta para uma relação

de padrões de comportamento autista a alterações nas primeiras interações mãe-

filho e acreditam que o Autismo tem suas causas em fatores biológicos (Rimland,

1987; Schwartzman, 1995; Green, 1996b).

Gauderer (1993) sugere que mudanças em uma ou mais regiões do cérebro

durante um período crítico do desenvolvimento, possam dar origem a um

Distúrbio do Espectro do Autismo. Gauderer parece acreditar que muitas crianças

com Autismo possuem função cerebral anormal. Contudo, exames clínicos tais

como radiológicos, neurobiológicos e neuroquímicos, têm sido realizados e

analisados e ainda não oferecem uma correlação estatística imediata com o

Autismo. Facion (1992, 2002) ressalta que exames biomédicos podem apresentar

resultados inconsistentes. Crianças que estão sob investigação quanto ao

diagnóstico de Autismo podem apresentar resultados opostos, uma com a presença

e outra com ausência de alterações em seus exames.

Intervenção e Tratamento

O interesse científico pelo Autismo como área de estudo tem aumentado

significativamente nos últimos anos. Tem-se investigado a natureza do transtorno

e possíveis estratégias de tratamento. O aprimoramento nas técnicas de detecção e

diagnóstico do Autismo, vem permitindo uma identificação cada vez mais precoce
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da condição (Goulart & Assis, 2002). Em termos de efetividade de intervenção

terapêutica, a terapia comportamental tem sido considerada a mais desenvolvida,

confiável e eficaz no atendimento da pessoa com Autismo (Lovaas, 1987; Pfeiffer

& Nelson, 1992).

As primeiras pesquisas comportamentais, visando intervir em crianças

com Autismo foram as de Ferster (1961) e Ferster e DeMyer (1961, 1962). A

contribuição principal de Ferster foi a de demonstrar explicitamente a

possibilidade de aplicar os princípios de aprendizagem ao estudo de crianças com

distúrbios de desenvolvimento. Ele mostrou que o controle de contingências,

principalmente das conseqüências ambientais, afeta o comportamento das

crianças, ampliando seus repertórios comportamentais apropriados e minimizando

os comportamentos disruptivos.

As primeiras intervenções e análises utilizando o modelo operante do

paradigma da Aprendizagem foram derivadas do trabalho de B. F. Skinner, e

demonstraram relações entre variáveis, que ao serem usadas criteriosamente,

permitiam intervenções eficazes. Skinner (1995) sugere que novos

comportamentos são adquiridos através da modelagem por contingências ou são

governados por regras. Skinner distingue o conhecer por compreensão (quando o

organismo obtem as conseqüências reforçadoras) do conhecer por descrição

(quando as conseqüências são ensinadas). Torós (1997) acredita que em uma

intervenção terapêutica, deve-se estabelecer passos de regras fáceis de serem

seguidas e que tenham alta probabilidade de receberem reforços. A pessoa deve

aprender também a formular suas próprias regras, para resolver por si novos

problemas.
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Em 1961 e 1962, Ferster e DeMyer, se tornaram os pioneiros no uso dos

procedimentos do modelo operante para tratar de crianças com Autismo. Ao

discutir o comportamento típico no Autismo, Ferster (1961) sugeriu que o

ambiente social apresenta contingências inconsistentes, e que o repertório da

pessoa com autismo é reflexo da alta freqüência de esquemas de reforçamento

intermitente e extinção, resultando em um déficit de comportamentos aprendidos

socialmente. Por outro lado, a alta freqüência de reforçamento contínuo

encontrado nas contingências não-sociais daria origem a comportamentos

estereotipados e de auto-estimulação (Goulart & Assis, 2002).

A hipótese de Ferster é que em função de variáveis históricas e ambientais,

o comportamento da criança com Autismo não fica sob controle de reforçadores

condicionados, e ela não identifica que respostas seriam funcionais para produzir

conseqüências reforçadoras. Sua interação com o ambiente social (mais

especificamente a interação com os pais) não resulta em reforçadores para ela. Isto

contribui para a produção de comportamentos sociais considerados não-

adaptativos (Goulart & Assis, 2002).

Araújo (2000) concorda que o Autismo é resultado da inconsistência do

ambiente social e acredita que para que o controle de estímulo apropriado se

desenvolva, crianças com Autismo necessitam de uma maior consistência nas

relações estímulo, resposta e reforçamento do que o necessário para crianças com

desenvolvimento normal. O repertório comportamental característico do Autismo

estaria, portanto, vinculado a um controle restrito de estímulos.

Uma grande contribuição de estudos científicos dessa época foi

desmistificar a complexidade de que são revestidos a definição e o tratamento do
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Autismo. Green (1996b) relata que nenhuma das propostas terapêuticas

publicadas provou ser capaz de curar o Autismo. A técnica mais usada era a

comportamental e com estas intervenções era possível reduzir consideravelmente

a sintomatologia e proporcionar uma melhora no comportamento, facilitando a

vida da família e a integração na sociedade com o desenvolvimento de uma vida

tão independente quanto possível.

Muita polêmica envolve as diversas opções terapêuticas para o tratamento

do Autismo e é natural que as famílias e os terapeutas procurem a abordagem que

lhes pareça mais promissora considerando suas crenças e interesses pessoais.

Alguns autores (Sagan, 1993; Stanovich, 1992) acreditam que é fundamental que

a abordagem escolhida não fique limitada a apenas um único processo terapêutico,

mas que sejam usados diversos recursos alternativos, de forma complementar.

Green (1996b) alerta que as famílias geralmente têm dificuldade em

escolher a melhor abordagem, uma vez que muitas opções não estão descritas ou

avaliadas convenientemente na literatura disponível. Para a autora, a família deve

investigar cuidadosamente as diversas opções e questionar como será o

tratamento, quem irá administrá-lo, quem garante sua qualidade, como seus

efeitos serão avaliados, a que público é direcionado e se o tratamento proposto já

demonstrou efetividade no passado.

São muitos os programas de prevenção e tratamento propostos:

Medicação; Megavitaminas; Dietas; Educação especial; Terapia de integração

sensorial; Psicanálise; Terapia Humanista; Terapia do Abraço; Inclusão total;

Programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related

Communication Handicapped Children); e a Análise Aplicada do Comportamento
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(AAC). Uma análise crítica de várias dessas propostas pode ser vista em Smith

(1996). Bimbrauer e Leach (1993) e Green (1996) reafirmam que o tratamento

deve ser avaliado de acordo com padrões rigorosos empiricamente testados e

critérios éticos e legais e que pesquisas devem focar em medidas de qualidade e

integridade no tratamento. Vários autores no texto editado por Maurice, Green e

Luce (1996) concordam que a teoria que tem produzido os mais efetivos

resultados para crianças que apresentam Autismo ou outros distúrbios no

desenvolvimento é a abordagem comportamental de Skinner.

O presente estudo foi norteado pela Análise Aplicada do Comportamento

que usa procedimentos empiricamente testados e recomenda medidas de qualidade

e integridade no tratamento.

Análise Aplicada do Comportamento (AAC)

A Análise Aplicada do Comportamento também conhecida como

Intervenção Comportamental ou Tratamento Comportamental, é reconhecida

como um método científico essencial na educação e manejo de crianças com

Autismo e o mais escolhido quando se trata de intervenção com essas crianças

(Simpson, 2001). É fundamental conhecer as variáveis que mantêm o

comportamento e a partir desse conhecimento, propor formas alternativas de se

conseguir a mesma conseqüência com um comportamento diferente.

A principal característica do trabalho realizado pelo analista do

comportamento é o comprometimento com a premissa de que todo

comportamento possui uma função e deve-se tentar descobrir quais são as

variáveis que mantêm o indivíduo se comportando de determinada maneira. Nessa
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perspectiva, respostas problemáticas (como estereotipias, autolesão, evitação)

devem ser explicitamente não-reforçadas, o que “requer uma análise sistemática

para determinar que eventos exatamente funcionam como reforçadores para

aquelas respostas. Preferivelmente, a criança é induzida a se engajar em respostas

apropriadas que são incompatíveis com as respostas problema” (Araújo, 2000, p.

76).

Na visão analítico-comportamental, mesmo comportamentos considerados

inapropriados, como os apresentados por indivíduos com Autismo, são

provocados por eventos específicos e são mantidos por suas conseqüências.

Muitas vezes, tais conseqüências controladoras não são perceptíveis facilmente,

motivo porque é comum postular causas internalistas e mentalistas para as ações.

No entanto, quaisquer intervenções que ignorem as conseqüências enquanto

variáveis controladoras dos comportamentos (considerando apenas a topografia do

comportamento, por exemplo) tendem a não ser bem sucedidas, seja na

eliminação de comportamentos–problema ou no estabelecimento de novas

habilidades (Green, 1996b).

O desconhecimento ou a identificação imprecisa das variáveis ambientais

que controlam o comportamento-problema leva, facilmente, à utilização de

estratégias de intervenção inapropriadas e que podem inclusive trazer prejuízos

ainda maiores para o indivíduo. Por exemplo, comportamentos autolesivos

idênticos topograficamente, apresentados por indivíduos diferentes, podem estar

sendo mantidos pela atenção de outros em um caso e, no outro, pela evitação ou

fuga de tarefas que são aversivas para o indivíduo. Procedimentos prescritivos que

levarem em consideração somente a topografia dos comportamentos apresentados
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pelos dois indivíduos, provavelmente terão pouco efeito na sua eliminação; e se

forem eficazes em um dos casos, não o serão no outro (Goulart & Assis, 2002).

Várias pesquisas têm demonstrado que crianças com Autismo podem

aprender diversas habilidades, desde que haja uma cuidadosa programação de

interações com o ambiente (Schreibman, 1988; Lovaas & Smith, 1989;

Schreibman, Charlop & Milstein, 1993; Harris & Handleman, 1994; Koegel &

Koegel, 1995; Green, 1996b). Cooper, Heron e Heward (1989) lembram que

freqüentemente são adotados métodos baseados em princípios científicos do

comportamento para construir repertórios sociais e reduzir problemas ligados a

esses. Johnson, McComas, Thompson, e Symons (2004) estudaram a diferença

entre taxas de reforçamento e sua potencial influência no tratamento de agressão

em um ambiente natural. Nesse estudo, um aumento na taxa de prompts para

mandos resultou em um aumento em mandos e uma redução em agressão.

Segundo Green (1996b), a Análise Aplicada do Comportamento é

composta de vários procedimentos de modificação do comportamento. Os

procedimentos de modificação do comportamento são adaptados a cada criança de

acordo com sua capacidade. No caso do Autismo, a intervenção analítico-

comportamental enfoca o ensino sistemático de unidades reduzidas e mensuráveis

de comportamento. Respostas relativamente simples, como olhar para os outros,

até ações complexas como comunicação espontânea e interação social – devem

ser separadas em passos menores e o aprendizado deve ser divertido para a criança

que precisa aprender a discriminar entre vários estímulos diferentes:

comportamento apropriado de inapropriado, seu nome de outras palavras faladas;

cores, formas, letras, e números. Vasconcelos (2005) define comportamentos
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apropriados como aqueles que são valorizados por um grupo social, sendo em

geral, reforçados positivamente e são sensíveis às contingências em vigor.

Comportamentos inapropriados envolvem, em geral, riscos de conseqüências

coercitivas. Estes comportamentos podem ser considerados adaptativos ao

contribuirem para a sobrevivência do indivíduo ou resultarm em reforços a curto

prazo.

Cada comportamento que se deseja ensinar é dividido em pequenas etapas

e, se necessário, seguido por instruções específicas. Prompts (dicas) podem ser

usados para auxiliar o início da atividade esperada. É importante informar que os

prompts são usados esporadicamente e devem ser retirados o quanto antes para se

evitar dependência desses por parte da criança. Respostas apropriadas são

seguidas por reforçadores para aumentar cada vez mais as chances da resposta

ocorrer novamente (Green, 1996b).

As respostas obtidas são avaliadas de acordo com critérios específicos. A

prática e o desenvolvimento das sessões são determinados precisamente para cada

criança de acordo com suas habilidades. Assim, todas as instruções são altamente

personalizadas e direcionadas para um ensino cada vez mais individualizado

(Green,1996b).

Grandes efeitos são obtidos com a adoção de técnicas personalizadas. A

criança com Autismo possui um estilo de aprendizagem muito singular. Só o

atendimento individualizado permitirá identificar acuradamente os problemas de

comportamento, déficits e excessos, assim como a definição de formas

apropriadas de mensuração e intervenção efetiva (Green,1996b).
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Uma intervenção iniciada o quanto antes, impede que determinados

comportamentos inapropriados se tornem muito fortes no repertório da criança,

tornando-os cada vez mais difíceis de serem eliminados (Sundberg & Partington,

1998) além de produzirem ganhos importantes em várias áreas como:

comportamento verbal, interação social, intelectual e acadêmica (Green, 1996b).

Respostas simples são construídas sistematicamente até o alcance de outras mais

complexas apropriadas à idade. Uma progressão gradual do entendimento de

poucas instruções, inicialmente, para o entendimento de várias instruções

posteriormente é proposto pela Análise Aplicada do Comportamento. (Green,

1996b).

É importante que se tenha analistas do comportamento bem treinados,

supervisionando o tratamento das crianças com Autismo para o uso efetivo e ético

dos métodos da Análise Aplicada do Comportamento (Green, 1996b). Pessoas que

não são adequadamente treinadas e não estão familiarizadas com os

procedimentos de modificação de comportamento, podem interagir erroneamente

com essas crianças tornando o problema ainda pior (Eikeseth & Lovaas, 1992;

Taylor & Carr, 1994). Por exemplo, dar atenção enquanto uma criança se auto-

agride pode aumentar a freqüência desse comportamento (Lovaas & Simmons,

1969; Mason & Iwata, 1990).

O uso de métodos da Análise Aplicada do Comportamento em conjunto

com pais e professores devidamente instruídos, produz resultados efetivos em

vários ambientes. É aconselhável que as instruções iniciais sejam ensinadas em

um ambiente silencioso e ausente o máximo possível de qualquer tipo de

distração, favorecendo assim, a aquisição da aprendizagem. Depois dessa fase
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inicial, o tratamento pode e deve ser estendido a outros ambientes para que seja

produzido um número maior de efeitos generalizados (Green,1996b).

Pesquisas têm descrito a intensidade em relação ao total de horas que a

criança é submetida ao tratamento. No entanto, é importante ressaltar que o

número de horas dedicadas à intervenção é importante, mas também o é a

qualidade do que se desenvolve nesse período. Um profissional bem treinado,

certamente conseguirá produzir maiores ganhos em 10 horas por semana com a

criança, do que outro que possua 30 horas disponíveis, mas que não se encontra

devidamente treinado. No entanto, com o acompanhamento de um profissional

qualificado, melhores resultados têm sido obtidos em intervenções

comportamentais com, no mínimo, 30 horas semanais (Green,1996b) em dois

anos consecutivos (Lovaas, 1987; BirnBrawer & Leach, 1993; Maurice, 1993;

McEachin, Smith & Lovaas, 1993).

As primeiras pesquisas de aplicação estudaram comportamentos isolados.

À medida que a terapia comportamental evoluiu, já com base em princípios e

procedimentos comprovados, as pesquisas se tornaram gradativamente mais

abrangentes com intervenções em escolas, em instituições terapêuticas e

residências (Howlin & Rutter, 1987). Estudos sobre a efetividade da Análise

Aplicada do Comportamento em crianças com Autismo são constituídos

principalmente de procedimentos de controle e avaliações objetivas em conjunto

com informações específicas sobre a história de vida da criança (Green, 1996b).

São muitas as pesquisas e os programas direcionados ao tratamento de crianças

com Autismo:
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Para estudar crianças com e sem problemas comportamentais, Bijou

(1958) levou seu laboratório sobre rodas aos diversos ambientes em que estas se

encontravam – escolas maternais, clínicas de atendimento infantil. Segundo

Ullmann e Krasner (1965, 1972), seus trabalhos posteriores (Bijou & Baer, 1961,

1965), refletem o caminho do laboratório para o ambiente natural, da teoria para a

aplicação e da aplicação para implicações futuras.

Com base nos conhecimentos obtidos no laboratório, vários estudos foram

realizados no ambiente natural em que as crianças viviam, objetivando a

instalação ou modificação de comportamentos sociais, verbais, de autocuidados,

acadêmicos e a substituição de comportamentos-problema:

Harris e Handlerman (1964, 1994) levaram a terapia comportamental para

a casa da criança, para melhorar as relações pais-filho. Após tratarem

comportamentos de crianças com Autismo na clínica, promoveram a

generalização das aquisições para suas casas, ensinando os pais a controlar os

comportamentos estereotipados de seus filhos. Em instituições, Becker (1974)

implementou uma intervenção que resultou em um aumento no comportamento

verbal de crianças internas com atraso no desenvolvimento, reduzindo

simultâneamente seus comportamentos de birra. O estudo visou também a

aquisição de autocuidados.

Outros estudos investigaram o ensino de habilidades acadêmicas (Carr,

1978); a mudança de comportamentos anti-sociais de crianças com atraso no

desenvolvimento; a eliminação de comportamentos hetero e auto-agressivos

(Becker, 1974; Lovaas & Simmons, 1969); o aumento de respostas de cooperação

(Howlin & Rutter, 1987); o tratamento de crianças e jovens em instituições e
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residências terapêuticas (Phillips & Rutter, 1968, 1992); o uso de esquemas de

atividades fotográficas para facilitar a participação de crianças com Autismo em

atividades da família, técnica também usada em situação escolar (Krantz &

McClannahan, 1993, 1999); o aumento de comportamento social e de

comunicação com colegas (Carr & Durand 1985, 1990; Krantz & McClannahan,

1993, 1999); o ensino do brincar de modo apropriado sem supervisão (Carr &

Durand 1985, 1990); e o ensino de aptidões acadêmicas (Green, 1990). Algumas

pesquisas compararam também o ensino individual e em pequenos grupos (Harris

& Handleman, 1964, 1994).

A associação entre pesquisa a práticas de intervenção é uma das

características da análise comportamental aplicada. A metodologia das pesquisas

na análise comportamental tem favorecido delineamentos em que o sujeito é seu

próprio controle (Sidman, 1960, 1976). Isso ocorre em contraposição à

metodologia tradicional que compara grupos experimentais e grupos controle. Os

delineamentos experimentais utilizados incluem: Delineamento de Reversão,

Delineamento de Linha de Base Múltipla entre Comportamentos, Ambientes ou

Participantes, e Delineamento de Medidas Repetidas. Esses delineamentos

geralmente são baseados em dados obtidos por meio de observações diretas e

registros minuciosos. Esses cuidados são tomados para demonstrar controle

experimental, ou seja, mostrar que as mudanças observadas na variável

dependente são decorrentes da manipulação da variável independente (Windholz,

1995).

O`Neill (1991, 1997) argumenta a favor da pesquisa clínica feita com um

delineamento onde o sujeito serve como seu próprio controle mas aceita também a
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pesquisa feita de modo narrativo, sistemático e temporal quando não se tem

controle das variáveis. Kerbauy (1993,1997), ressalta a importância da

documentação e avaliação sistemática de casos clínicos e aponta a necessidade de

se gravar e transcrever as sessões para posterior análise.

Ao abordar o tratamento de crianças com os mais diversos problemas e

níveis de desenvolvimento, o analista do comportamento procura sempre que

possível, promover ampla aquisição de habilidades e eliminação de

comportamentos considerados inapropriados, assim como estender o atendimento

a todos os ambientes em que as crianças vivem (Windholz, 1995). Fatores como a

atenção social, ou a retirada ou esquiva de conseqüências consideradas aversivas

pelo indivíduo, são consideradas responsáveis pela manutenção de grande parte

dos comportamentos heteroagressivos. Comportamentos autolesivos e

estereotipias às vezes são mantidos por estimulação sensorial (Iwata, Dorsey,

Slifer, Bauman & Richman,1982; 1994 ; Carr & Durand,1985).

Tanto os comportamentos considerados apropriados quanto os

considerados inapropriados são vistos como resultado de processos complexos de

aprendizagem (Araújo, 2000). A Análise Funcional do comportamento problema

(queixa do cliente), permitirá criar novas condições para a aprendizagem; e faz

isso, “através da análise das contingências nas quais a queixa está sendo mantida”

(Iwata, , Dorsey, Slifer, Bauman & Richman,1982; 1994 , p. 59). Esquemas de

reforçamento, extinção, punição, controle de estímulos, generalização,

equivalência de estímulos, controle por regras verbais, são alguns dos conceitos da

abordagem comportamental. Entender os princípios de atuação fornece a estrutura
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necessária para se desenvolver as práticas terapêuticas e o entendimento do

porquê certa prática usada pelo terapeuta funcionou ou não (Windholz, 1995).

Análise Funcional

Uma forma eficaz de identificar as variáveis que mantém um

comportamento é a avaliação funcional do problema (O’Neill, 1997). Para Rangé

(1995) os elementos básicos da análise funcional são os estímulos antecedentes, as

respostas (ações dos organismos) e conseqüências (mudanças que seguem a

emissão da resposta e que alteram a probabilidade de ocorrência da mesma).

Fatores orgânicos e fisiológicos, que podem abranger características genéticas ou

estados de privação, também são considerados na análise.

A partir da análise funcional das contingências, observa-se as variáveis

que mantêm o comportamento inapropriado, além de possibilitar uma análise de

repertórios comportamentais alternativos. A aquisição ou fortalecimento desses

comportamentos resultará no enfraquecimento dos comportamentos inapropriados

(Araújo, 2000). No trabalho clínico, a Análise Funcional envolve pelo menos três

momentos da vida do cliente, a serem analisados por todo processo terapêutico:

história de vida, comportamento atual e a relação terapêutica. Na abordagem

funcional é importante identificar as variáveis mantenedoras dos comportamentos-

problema do cliente e fornecer meios para que os objetivos dos clientes sejam

alcançados (O`Neill, 1997).

Autismo e Generalização de Estímulos

Segundo Lovaas (1996), generalizar é a capacidade de transferir

comportamentos ensinados em uma situação para outra situação ou ambiente.
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Discriminação pode ser definida como a habilidade de perceber a diferença entre

diferentes tipos de estímulos, dando apenas uma resposta ao comando.

Generalização é o oposto. É a habilidade de dar a resposta correta a diversos

comandos.

Peeters (1998) lembra que pessoas com Autismo freqüentemente

aprendem habilidades ou comportamentos numa situação, mas têm grande

dificuldade em apresentar a generalização de estímulos, isto é, comportamentos

adquiridos em uma situação de treino passarem a ser emitidos em outras situações.

Essas pessoas podem aprender a escovar os dentes com uma escova de dente

verde e depois relutar em escovar os dentes com uma escova de dente de cor

amarela. Elas podem aprender a lavar pratos, mas não perceber que o mesmo

princípio básico é usado para lavar copos. Podem aprender a enunciar literalmente

uma regra, mas não entender o seu objetivo subjacente e, então, terem problemas

em aplicá-las em situações diferentes. Por exemplo, um jovem com Autismo

chegava ao prédio onde trabalhava antes do horário oficial e trocava de roupas.

Ele foi advertido que apesar do horário, as pessoas que ali se encontravam não

queriam que ele trocasse suas roupas na frente delas. Ele passou a trocar de roupa

fora do prédio, no estacionamento, na frente de todos que passassem por ali.

Aparentemente ele teve dificuldades em distinguir as situações em que ele poderia

trocar suas roupas e quando não poderia.

Tecnologia de Generalização

Stokes e Baer (1977) comentam que antigamente, muitos teóricos viam a

generalização como um fenômeno passivo, uma conseqüência ‘natural’ de

qualquer processo de mudança comportamental. Na prática da Análise Aplicada
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do Comportamento, a generalização é de interesse fundamental. Para ser

considerada efetiva, uma mudança comportamental terapêutica precisa continuar a

ocorrer na presença de outras pessoas, em outros ambientes e ter efeito duradouro.

Baer, Wolf e Risley (1968) recomendaram que não se deve passivamente aguardar

a ocorrência da generalização. Ela dever ser ativamente programada.

Stokes e Baer (1977) fizeram um levantamento das técnicas de promoção

de generalização presentes na literatura da Análise Aplicada do Comportamento e

concluíram que essas técnicas eram designadas a avaliar ou programar a

generalização e que poderiam ser classificadas de acordo com nove categorias

gerais: treinar e esperar; modificação seqüencial; introduzir a conseqüências

mantenedoras naturais; treinar exemplares suficientes; treino livre; usar

contingências indiscrimináveis e programar estímulos comuns. Aqui são

apresentadas uma breve descrição de algumas delas.

O método mais freqüentemente usado para se examinar a ocorrência da

generalização é rotulado como treinar e esperar. Depois que uma mudança

comportamental é efetivada através da manipulação de algumas variáveis, é

esperado que algumas generalizações ocorram ainda que não explicitamente

programadas. Esse método é considerado pouco efetivo.

Modificação sequencial refere-se à estratégia de planejar mudanças

comportamentais em todas as condições em que isto é desejado. Assim, se é

desejável que o comportamento se generalize para diversos ambientes e pessoas,

esse comportamento será manipulado em diversos ambientes e frente a diversas

pessoas. Essa ação é feita de forma seqüencial, cobrindo as diversas condições

onde a generalização é desejável. Uma diferença importante de outros
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procedimentos que são implementados apenas se a generalização falhar, é que a

modificação seqüencial é planejada no início dos trabalhos.

A introdução de contingências mantenedoras naturais envolve a

transferência do controle comportamental do professor/pesquisador para

contingências naturais e estáveis que vão operar no ambiente para o qual o aluno

ou participante da pesquisa vai retornar. Segundo Ayllon e Azrin (citados por

Stokes & Baer, 1977) isto é conseguido escolhendo comportamentos para mudar

que normalmente encontrarão reforçadores mantenedores após a conclusão do

treinamento.

O treinamento de exemplares suficientes é a estratégia de treinar

sucessivamente vários exemplos daquilo que se propõe ensinar até que a

generalização ocorra. Uma demonstração de generalização programada por treino

de exemplares suficientes foi descrita por Allen (citado por Stokes & Baer, 1977) .

Allen modificou a verbalização bizarra de um garoto de oito anos de idade usando

o procedimento de atenção diferenciada. Ignorar as verbalizações bizarras e

elogiar a interação apropriada reduziu as verbalizações bizarras durante as

atividades noturnas em um campo de férias. Todavia, essa mudança

comportamental não se generalizou para três outros ambientes do campo de férias.

Depois de treinamentos adicionais em outro ambiente, algumas generalizações

para ambientes não manipulados foram notadas. Esta generalização foi

posteriormente acentuada pela intervenção em um terceiro ambiente.

O treinamento livre é uma técnica que consiste em dificultar a

discriminação de estímulos. O ensino é conduzido com mínimo controle sobre o

estímulo apresentado e as respostas maximizam amostras de dimensões relevantes
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para transferir para outras situações e outras formas do comportamento. Um

exemplo formal desta técnica foi fornecido por Schroeder e Baer, (citados por

Stokes & Baer, 1977) que ensinou habilidades de imitação vocal para crianças

com retardo mental de duas maneiras: uma enfatizando restrições rígidas de

habilidades vocais sendo aprendidas no momento (treinamento em série de

imitações vocais) e outra permitindo uma quantidade muito maior de estímulos no

problema atual (treinamento concorrente de imitações).

Stokes e Baer (1977) concluem que pode existir uma ‘programação’ não

reconhecida em muitos casos em que a generalização ocorre quando não é

explicitamente programada. Esses autores e Lovaas (1996), concordam que para

obter generalização é importante enfatizar elementos comuns em diferentes

ambientes; usar reforços variados; treinar em ambientes diferentes e mudar

ligeiramente os treinamentos acrescentando e construindo em cima deles;

mudando o estímulo aos poucos dentro do ambiente natural da criança para tarefas

que ela já aprendeu a executar; deve-se usar comandos naturais e reforçar o

comportamento. Para Lovaas (1996), é improvável a ocorrência de generalização

de um comportamento estimulado somente em um ambiente. Os ganhos

reforçados somente em ambiente clínico, dificilmente serão percebidos em outros

ambientes.

Secan, Egel e Tilley (1995) avaliaram estratégias de treinamento para

ensinar crianças com Autismo, respostas generalizadas para três tipos de

perguntas: O que; Como e Por que. Procedimentos da Análise Aplicada do

Comportamento foram implementados com a população alvo e os resultados

indicaram que a generalização e manutenção ocorreram com o uso de técnicas em
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que diferentes subcomponentes das perguntas eram treinados até que a

generalização ocorresse.

Diferentes procedimentos, visando ajudar pais, irmãos e outros familiares

de crianças com Autismo a melhor interagirem, foram descritos em manuais,

como o de Anderson (1989). Algumas das propostas curriculares, tanto para

crianças pequenas, em idade pré-escolar e escolar, incluem as de Lovaas (1981),

Howlin e Rutter (1987), Harris e Handleman (1994) e Windholz (1998). Todas

elas envolvem tanto atividades em escolas ou instituições, bem como trabalho

com os familiares para que houvesse a manutenção e generalização das

habilidades adquiridas.

Comportamento Verbal

Skinner (1957, 1978) argumenta que na linguagem natural o responder é

freqüentemente resultado de vários estímulos discriminativos e/ou variáveis

motivacionais que estão presentes ao mesmo tempo. O autor afirma ainda que a

linguagem é um comportamento primeiramente causado por variáveis ambientais,

tais como reforçamento, motivação, extinção e punição. Esta visão da linguagem

difere substancialmente de outras visões que assumem a linguagem como

primariamente causada por variáveis cognitivas ou biológicas.

Staats (1968) explica que as primeiras vocalizações da criança são

reforçadas diferencialmente, de forma que a criança cada vez mais emite os sons

da língua falada em sua comunidade. Diz ainda que as vocalizações dos pais, por

associação com reforços positivos, tais como comida, adquirem propriedades de

reforçadores secundários. Ocorre, então, uma generalização desse valor de
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reforçadores secundários das vocalizações dos pais para as vocalizações do

próprio bebê, que se tornam reforçadoras por si mesmas. Assim, o reforçamento

direto dos pais do comportamento verbal vocal da criança leva à aquisição gradual

de sons, sílabas e finalmente palavras. Os pais passam, posteriormente, a aumentar

a exigência da pronúncia correta das palavras antes de reforçá~las.

A palavra torna-se a unidade e a criança é reforçada por rotular

corretamente os objetos do ambiente. Além disso, estímulos internos, tais como os

associados à fome ou sede, controlam o comportamento verbal. Dessa forma,

estímulos variados passam a controlar muitas respostas verbais. Uma vez que a

criança possua um repertório verbal de palavras, continua Staats (1968), ela passa

a ligá-las em grupos de duas palavras. Este desenvolvimento não é função da

maturação, mas do treinamento que os pais espontaneamente fazem, reforçando a

expansão das frases. Nesta fase, os pais exigem mais que uma única palavra para

dar o reforçador e assim por diante (Staats, 1968).

Skinner (1957,1978), ao analisar o comportamento verbal fez a distinção

entre muitos diferentes tipos de controle funcional. Esta análise resultou em um

sistema de classificação que leva em conta a identificação dessa funcionalidade

nos diferentes tipos de linguagem. Baseado neste sistema, Skinner (1957, 1978)

identificou e nomeou estas relações verbais como: (1) Receptiva, refere-se a

seguir instruções ou cumprir com as solicitações dos outros; (2) Ecóica, refere-se

a repetir o que é ouvido; (3) Imitação, copiar os movimentos motores de alguém;

(4) Tato, nomear ou identificar objetos, ações, eventos etc.; (5) Receptiva por

característica, função ou classe é a identificação específica de itens quando se

fornece alguma descrição do item; (6) Intraverbal, responder questões ou
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conversações em que suas palavras são controladas por outras palavras; (7)

Textual, ler palavras escritas; (8) Escrita, escrever ou soletrar palavras quando

alguém as dita e, (9) Mandos “um operante verbal no qual a resposta é reforçada

por uma conseqüência característica e está, portanto sob o controle funcional de

condições relevantes de privação ou estimulação aversiva” (Skinner, 1957, pp.

35-36).

O primeiro propósito de uma avaliação na habilidade de comunicação deve

ser a identificação específica do déficit no comportamento verbal. Esta

identificação serve como um guia para a intervenção (Sundberg & Partington,

1998; Bourret, Vollmer & Rapp, 2004). Uma análise comportamental de

linguagem (Skinner, 1957,1978) pode ser mais produtiva se seguir este objetivo

porque identificarão tanto os déficits funcionais, quanto os déficits estruturais da

linguagem. Além disso, a linguagem deve ser avaliada numa variedade de

contextos, frente a diferentes estímulos e condições motivacionais e observando a

criança em interação com pais e professores. Sundberg e Partington (1998)

sugerem que há três estratégias gerais para conduzir uma avaliação de linguagem:

observações da criança em seu ambiente natural, entrevista com os pais e

professores da criança, e avaliação formal pelo exame direto da criança.

A análise funcional de comportamentos inapropriados com freqüência

aponta para variáveis ambientais como responsáveis por seu desenvolvimento e

manutenção (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman & Richman,1982; 1994). Esforços

são empenhados no ensino de linguagem, já que esta substituiria a função de

muitos comportamentos inapropriados (Camargos, 2002).
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PECS – Sistema de Intercâmbio de Figuras

O Sistema de Intercâmbio de Figuras (Picture Exchange Communication

System) foi desenvolvido em 1994 por Lori Frost e Andrew Bondy, para facilitar

a aquisição de habilidades funcionais de comunicação por crianças diagnosticadas

com Autismo. O PECS inclui seis fases de treinamento: Intercâmbio físico;

Desenvolvendo a espontaneidade; Discriminando fotografias; Estruturando a

ação; Respondendo a “O que quer?”; Respondendo e comentando

espontaneamente.

O modelo de linguagem adotado pelo programa PECS é baseado na teoria

de Skinner (1957, 1978) e o ensino utiliza como estratégias fundamentais os

princípios e técnicas desenvolvidas dentro da Análise Aplicada do

Comportamento, tais como reforçamento positivo, modelagem e esmaecimento.

Psicólogos comportamentais e analistas do comportamento são considerados os

profissionais mais adequados para supervisionar a implementação desse sistema

(Camargos, 2002).

Martin e Pear (1995) definem cada um dos três procedimentos: (1)

Reforçamento positivo: se em uma dada situação alguém faz algo que é seguido

por uma conseqüência reforçadora, então é mais provável que essa pessoa emita a

mesma resposta em uma situação semelhante. (2) Modelagem: é o

desenvolvimento de um novo comportamento através do reforçamento sucessivo

de aproximações cada vez mais próximas da resposta final desejada e da extinção

das aproximações anteriores. (3) Esmaecimento: é uma mudança gradual no
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estímulo que controla uma resposta, até que a resposta eventualmente ocorra na

presença de um estímulo parcialmente mudado ou totalmente novo.

Assim como na Análise Aplicada do Comportamento, a utilização do

PECS requer primeiramente a identificação de potenciais reforçadores para

motivar uma criança a se comunicar pois os comportamentos dependem das

conseqüências que produzem. Assim, as conseqüências que aumentam a

probabilidade futura de determinado comportamento são chamadas de

reforçadores e esses comportamentos ocorrem porque produzem reforçadores

(Bondy, 1994).

Ao ensinar comportamento verbal às crianças ou adultos com Autismo, é

importante começar com algo reforçador para a criança. Testes para identificar

possíveis reforçadores têm sido publicados em revistas especializadas em Análise

Comportamental Aplicada como o Journal of Applied Behavior Analysis.

O primeiro passo do PECS envolve treinamento de mandos. Para

Sundberg e Partington (1998), mandos são definidos como solicitações de

atenção, objetos ou atividades que a criança deseja ou precisa. No programa

PECS, a criança aprende a entregar uma figura para um adulto, que

conseqüentemente fornece o objeto representado na figura e nomeia o objeto

especificado. Posteriormente utiliza estratégias tal como uma demora (Charlop,

2002) entre a entrega da gravura pela criança e o reforçamento, para promover a

comunicação verbal. Algumas das vantagens identificadas do PECS incluem: 1)

os intercâmbios de figuras são claramente intencionais e compreendidos

prontamente, 2) a criança inicia a interação, e 3) a comunicação é significativa e

altamente motivadora (Janzen, 1996).
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O PECS vem sendo usado internacionalmente (Christy, Carpenter, Lê,

LeBlanc & Kellet, 2000). Bondy e Frost, (1994) implementaram PECS no Centro

Ann Sullivan do Peru, sendo capazes de treinar os funcionários em cinco dias. Em

três meses, 74 crianças estavam aprendendo a usar PECS. Magiati e Howlin

(2003) treinaram funcionários de oito escolas especiais no uso do programa PECS

com 34 crianças com Autismo e observaram um rápido aumento no vocabulário

das crianças.

Schwartz, Garfinkle e Bauer (1998) descrevem os resultados de uma

pesquisa com o uso do PECS com 31 crianças diagnosticadas com Autismo ou

outros atrasos no desenvolvimento. A idade das crianças variava entre 3 e 6 anos

de idade. Seus resultados mostravam que o tempo necessário para a utilização

espontânea do sistema varia de criança para criança. Em média, 14 meses foram

necessários, entretanto algumas crianças foram capazes de aprender em 3 meses e

outras em 28.

Liddle (2001) demonstrou que após pouco mais de um ano, 20 crianças

diagnosticadas com Autismo ou outros distúrbios da comunicação foram capazes

de aprender a usar o sistema PECS. Onze crianças (55%) aprenderam a usar o

cartão-sentença. Destas onze crianças, oito aprenderam a usar quatro figuras em

seqüência para formar frases (ex., eu quero/grande/carro/azul). A autora afirma

que melhoras no uso de linguagem falada foram observadas em pelo menos 42%

das crianças.

Ganz e Simpson (2004) estudaram o efeito de quatro fases do programa

PECS no desenvolvimento de palavras faladas, comprimento e complexidade de

frases enquanto reduziam formas de comunicação não-verbais, em três crianças
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com o spectrum autista. Os resultados indicaram que os três participantes

rapidamente dominaram o programa PECS e que houve um aumento nos

comportamentos alvo.

O sistema PECS foi utilizado em Delaware, com 85 crianças com Autismo

de 5 anos de idade ou menores e que não tinham feito o uso da fala até o momento

de entrar na escola. Das 66 crianças que usaram o PECS por mais de um ano, 44

já usam uma linguagem independente e 14 a usam ajudados por sistemas de

imagens (ou palavras escritas). Sete destas crianças já não são educacionalmente

identificados com Autismo e mais de 30 já foram colocados em salas de aulas

para crianças com incapacidades leves. Os terapeutas, entusiasticamente apóiam e

usam o sistema e os pais têm usado em casa ou na comunidade.

O PECS é adquirido rapidamente e muitas crianças aprendem o

intercâmbio fundamental no primeiro dia de treinamento. Estudiosos garantem

que crianças pequenas que usam PECS podem desenvolver a fala (Ozonoff, 2003)

e tem surtido efeito de reduzir as preocupações pelo manejo do comportamento

destas crianças, tanto nas escolas como em casa (Camargos, 2002). De fato,

vários estudiosos já alertaram que muitos problemas comportamentais são

decorrentes de déficits em pessoas com atraso no desenvolvimento na habilidade

de comunicar. “Comportamentos–problema freqüentemente funcionam como uma

forma primitiva de comunicação para aqueles indivíduos que ainda não possuem

ou usam formas de comunicação mais sofisticadas que os permitiriam influenciar

outros para obter uma variedade de itens desejáveis” (Carr et al., 1994, p. 22).

Fred, Arnold e Vittimberga (2001) utilizaram um delineamento de linha de

base múltipla para demonstrar o efeito do uso do sistema de intercâmbio de



33

cartões do program PECS em reduzir agressões em uma criança com Autismo que

estava prestes a perder sua vaga na escola devido ao comportamento agressivo.

Bondy, Tincani e Frost (2004) descrevem o sistema PECS e sua base na

teoria de análise do comportamento verbal de Skinner (1957), apresentando uma

análise de operantes verbais puros e impuros. Os autores demonstram a

efetividade do programa PECS utilizando um delineamento de alternância de

tratamentos em quatro participantes adultos com retardo mental. Neste estudo, o

sistema PECS foi comparado com o ensino de linguagem de sinais. Os

participantes aprenderam mandos mais rapidamente no sistema PECS do que na

linguagem de sinais. A generalização de estímulos para diferentes ambientes

ocorreu mais facilmente no sistema PECS. Observou-se também uma maior

probabilidade de que os participantes solicitassem itens não presentes nesse

sistema.

Adkins e Axelrod (2002) estudaram a aquisição de um repertório de

mandos de uma criança com diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de

Atenção e Hiperatividade) e atraso pervarsivo do desenvolvimento. O programa

PECS (resposta verbal baseada em seleção) e um sistema de Linguagem

Americana de Sinais (forma de resposta baseada em topografia) foram utilizados,

com sessões de treino e testes de generalização, nos dois sistemas de ensino. Os

resultados mostram que o sistema PECS foi mais efetivo em todas as áreas

testadas.

O objetivo desta pesquisa foi promover a aquisição e a generalização de

estímulos do operante verbal mando, utilizando três das seis fases do Sistema de

Comunicação PECS e procedimentos da Análise Aplicada do Comportamento. A
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ocorrência da generalização de estímulos das habilidades treinadas foi avaliada

em três contextos, o ambiente controlado (UCG) e a residência e escola.
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Método

Participante

Ao participar do estudo, Paulo (nome fictício) tinha sete anos de idade,

tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova, ambos sem qualquer tipo de

atraso no desenvolvimento. Aos 3 anos de idade, Paulo recebeu o diagnóstico de

Autismo após ser avaliado por uma neuropediatra e em seguida passou a

freqüentar uma escola de ensino especial de Goiânia.

Conforme relato da família, Paulo nasceu de uma gravidez tranqüila, a

termo e sem traumas. Somente a partir do segundo ano a família notou atraso em

seu desenvolvimento. Perceberam que a linguagem adquirida começava a regredir

e observaram problemas de comportamento ocasionais, tais como: gritos, jogar-se

ao chão e engajar em auto e hetero-agressividade quando contrariado ou quando

não conseguia se fazer entendido.

Nos documentos da criança, arquivados na escola, foi encontrado um

questionário baseado no DSM III R (Diagnostic and Statistical Manual),

preenchido pela família, que identificava as principais características do

participante. A maioria dos itens assinalados indicava características típicas de

uma criança com Autismo: “ignora a presença e sentimentos do outro; usa a

pessoa como “ferramenta” para conseguir algo que deseja; busca consolo de

forma estereotipada (empurra repetidamente a cabeça no colo das pessoas); repete

atividades de forma estereotipada; não participa de brincadeiras simples; isola-se,

evitando contato com outras crianças; apresenta expressão facial distante; não

apresenta atividades de fantasias lúdicas; não apresenta interesses por histórias

infantis; manifesta apego a objetos inusitados (cordões, fios); parece angustiado
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com mudanças nas rotinas e no ambiente; se auto-agride mordendo as mãos ou

batendo a cabeça na parede; explora o meio através do olfato e paladar; sua

alimentação é de pobre variedade com preferência a alimentos sólidos; parece não

sentir dor quando se machuca; apresenta dificuldade em imitar; apresenta

movimentos verniculares dos dedos das mãos; manifesta interesse por objetos

rotatórios; não demonstra reação a perigos reais”. O documento consultado

incluía a seguinte afirmação da mãe: “O meu maior sonho é poder me comunicar

com meu filho; entender o que ele sente ou deseja. Parece que eu não consigo

chegar até ele...eu quero ajudá-lo, mas não consigo. Eu sei que muitas vezes,

quando ele se agride ou agride os irmãos ou outras pessoas é por que a gente não

sabe o que ele quer”.

Antes do início da pesquisa, a família recebeu orientações sobre as

especificidades da síndrome; esclarecimentos sobre os procedimentos a serem

adotados na pesquisa e também foram alertados que a aquisição da habilidade de

comunicação requeria tempo, especialmente devido ao quadro de Autismo. A

família do participante não foi remunerada e não teve despesas decorrentes da

participação na pesquisa. À família foi garantida a liberdade de participação e de

retirada de seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalidade

alguma.

Paulo foi selecionado para participar da pesquisa por ter o diagnóstico de

Autismo, por apresentar características claras desse diagnóstico e por seu grau de

dificuldade em adquirir e generalizar habilidades consideradas básicas. Paulo já

participava de outra pesquisa na Universidade Católica de Goiás, fato que

possibilitou a observação de filmagens de sessões realizadas anteriormente pela
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equipe de pesquisa coordenada pela Dra. Angela Maria Menezes Duarte.

A análise das fitas permitiu a identificação de déficits e excessos

comportamentais considerados importantes.

Nas filmagens pôde ser observado que Paulo havia adquirido algumas

habilidades básicas como: contato-olho-a-olho, seguir instruções simples,

discriminação visual, imitação motora simples (bater palmas, pular, levantar os

braços), socialização (dar beijos, abraços quando solicitado) e tolerância em

participar de atividades por mais de 10 minutos.

Paulo era não-verbal e não possuía outra forma alternativa de

comunicação estruturada. Como sua habilidade em se comunicar continuava

deficitária, esta mestranda foi convidada a trabalhar com ele especificamente na

aquisição de mandos e estudo de generalização.

Outro fator que contribuiu para a escolha de Paulo como participante foi a

assiduidade prévia da família em levar a criança à Universidade quatro vezes por

semana e a disposição e boa vontade em colaborar com os pesquisadores,

permitindo visitas freqüentes à residência da família.

Ambiente

1) Sala de pesquisa (3m x 3m) da área de Desenvolvimento da UCG,

contendo espelho unidirecional de 1m de largura contornando três

paredes, uma mesa redonda com quatro cadeiras apropriadas para

crianças, um armário de aço cinza com duas portas, uma prancheta

de madeira com inclinação de 45 graus, uma mesa com fórmica

bege (2m x 1m) com três cadeiras almofadadas. A sala era
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contornada por um espaço de 1,5 metros que permitia a observação

indetectada da criança e do procedimento.

2) Sala de visita da residência da criança, contendo dois sofás

acolchoados de 2 e 3 lugares, uma estante de mogno (1,80m x 3m)

vazada, com um televisor 29 polegadas e um som estilo 3 em 1.

Uma mesinha de vidro (70cm x 70 cm) e uma mesa de alumínio

para criança, quadrada, branca e com quatro cadeiras infantis. Uma

janela com vidro de correr (2m x 1m).

3) Sala de aula (7m x 5m) da Escola da Associação Pestalozzi de

Goiânia, contendo 3 janelas com vitrôs e tela (1,20m x 1,40),

persiana modelo painel azul (1,40m x 1,40m), duas mesas

estudantis de madeira, de fórmica branca com inclinação de 15

graus, 1 cadeira infantil para cada mesa em fórmica branca, e 1

escrivaninha de madeira medindo 1,20 m x 70cm e 80 cm.

Materiais

Computador AMD Athlon (tm) 1.33 GHz, 252 MB de RAM. Microsoft

Windows XP, Professional, versão 2002 – Service Pack 2; uma impressora Epson

Stylus CX3500; uma filmadora com tripé; fitas de vídeo; folhas de registro;

brinquedos (bola, avião, carrinho, coelhinho de borracha, boliche); e fotografias

de pessoas, lugares e dos reforçadores em potencial. Entre os potenciais

reforçadores estavam: água, Skinny, bola, Confete, batata Ruffles, Coca-cola,

peta, livros O Rei Leão e a Bela e a Fera, Cheetos, melancia, chocolate MM,

yogurt, suco de uva, pão de queijo, avião de plástico, goma doce, coelho de

borracha, sucrilhos e amendoim.



39

Procedimento

O primeiro passo do estudo foi obter aprovação pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da UCG. A pesquisa foi aprovada com o número COEP/UCG n071 /

2004. Em seguida foram obtidas autorizações, por escrito, dos responsáveis pela

criança. Os pais foram informados do objetivo da pesquisa e dos principais

cuidados que se teria na condução ética da pesquisa: a pesquisadora não usaria

horários reservados a atividades escolares e preservaria os horários de lazer da

criança; as atividades de treinamento seriam breves e intercaladas com atividades

lúdicas; as atividades propostas não apresentariam riscos para a criança e haveria

pelo menos dois adultos presentes durante todas as atividades a serem

conduzidas. A seguir, os pais assinaram os termos de consentimento de

participação na pesquisa e de autorização de filmagens (Anexo B).

Foram realizadas entrevistas com os pais e professores da criança

utilizando um questionário de perguntas abertas e fechadas (Anexo C) e uma

anamnese infantil (Anexo D). Durante as entrevistas, a pesquisadora lia as

perguntas e registrava as respostas. Durante esse processo, foram identificados as

principais características da criança, os comportamentos alvo e potenciais

reforçadores.

Registros contínuos de observação direta foram realizados por quatro dias

por 30-40 minutos por dia, para confirmar a adequação da seleção dos

comportamentos alvo e para permitir uma definição operacional dos mesmos. Os

comportamentos identificados foram mandos e vocalizações inteligíveis. Neste

estudo, usou-se uma definição de mandos semelhante à utilizada por Johnson,

McComas, Thompson e Symons (2004): “Mandos foram definidos como pegar
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um cartão ... e colocar na mão de sua mãe” p. 240. Vocalizações inteligíveis

foram definidas como sons emitidos de forma vocal que se aproximavam a

palavras.

Em seguida, para otimizar a eficiência das intervenções, a pesquisadora

conduziu um teste denominado: Identificação de Potenciais Reforçadores (Anexo

E). Itens previamente identificados junto à família, foram utilizados no teste de

Identificação de Potenciais Reforçadores os quais foram citados na lista de

materias utilizados.

Os potenciais reforçadores foram sendo avaliados em grupos de três em

três. Cada três itens eram apresentados à criança por dez vezes consecutivas, com

a seguinte instrução: “Paulo, pegue um”. A pesquisadora circulava em uma folha

de registro, o nome do item escolhido pela criança em cada apresentação. Obteve-

se então a porcentagem da escolha de cada item de cada grupo. Após a

identificação dos reforçadores mais potentes de um grupo, passava-se à

apresentação de um novo grupo de três itens, num total de cinco grupos de três

itens cada. Em seguida foi feito um novo teste entre os potenciais reforçadores

mais freqüentemente selecionados. Dessa forma, foi possível estabelecer uma

hierarquia de 16 reforçadores dos potencialmente mais efetivos para os

potencialmente menos efetivos. A utilização dos potenciais reforçadores como

itens a serem solicitados na forma de mandos ocorreu conforme a seguinte

hierarquia: Água, Confete, Batata Ruffles, Peta, Cheetos, Goma doce, Skinny,

Chocolate MM, Avião, Livro “Rei Leão”, Bola, Iogurte, Pão de queijo, Coelho de

borracha, Melancia e Suco de uva.
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Delineamento Experimental

O delineamento experimental utilizado no estudo foi o de Linha de Base

Múltipla entre Ambientes, onde o sujeito é seu próprio controle. As linhas de base

múltiplas foram obtidas registrando a freqüência de ocorrência de mandos em três

ambientes: sala de pesquisa da UCG (duas sessões de linha de base), escola (três

sessões) e residência da criança (quatro sessões). As sessões de Linha de Base

tiveram duração de vinte minutos cada.

Os dados foram coletados em 48 sessões nos três ambientes (31 sessões na

UCG, 8 sessões na Escola e 9 sessões na Residência) e foram registrados por

meio de observação direta e de filmagens. Foram registradas as ocorrências e não

ocorrências dos comportamentos. Sete pesquisadores da UCG participaram como

voluntários da coleta de dados, contribuindo para o registro de fidedignidade.

Foi possível contar com observadores suficientes para registrar os dados

em duplicata para o teste de fidedignidade em 46 das 48 sessões. Os registros

foram feitos por pelo menos dois observadores independentes sempre incluindo a

pesquisadora. O percentual de fidedignidade das observações foi calculado

através da fórmula: acordos, divididos por acordos mais desacordos multiplicados

por 100. Testes com condições semelhantes à Linha de Base (probes) foram

conduzidos na 13ª, 14ª, 30ª e 31ª sessões para verificar o desempenho do

participante sem o suporte dado durante as sessões de treinamento.

Programação para Generalização

O Treinamento de exemplares suficientes, técnica nomeada por (Stokes &

Baer, 1977) foi planejado caso não houvesse generalização das habilidades entre

os três ambientes. Assim, o treino inicial de mandos seria iniciado na sala de
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laboratório em desenvolvimento da UCG e testes de generalização seriam

conduzidos na escola e na residência da criança. Caso não houvesse

generalização, haveria o treinamento de exemplares múltiplos, começando com o

treino no ambiente escolar. Em seguida, um novo teste de generalização seria

conduzido na residência da criança. Se a generalização ainda assim não ocorresse,

o treino se daria também neste ambiente.

Linha de Base

Foram coletados dados de Linha de Base em dois tipos de

comportamentos: Mandos e Vocalizações. O teste de freqüência de ocorrência de

mandos ocorreu dentro de uma avaliação mais ampla de Habilidades de

Comunicação com base em um manual publicado por Sundberg e Partington

(1998). No total, doze habilidades consideradas básicas foram avaliadas:

Cooperação com adultos; Mandos; Imitação motora; Jogo vocal; Imitação

(ecóico); Escolha de acordo com o modelo; Linguagem receptiva; Tatos;

Linguagem receptiva por função, características ou classe; Habilidades

conversacionais (intraverbais); Letras e números; e Interação social.

Cada habilidade podia receber um escore de 1 a 5, sendo que 1 representa

o nível mais baixo de habilidade e cinco, o nível mais alto. O nível atingido pelo

participante em cada habilidade e outras informações relevantes (por exemplo:

necessidade de prompts) foram registradas em folhas de registro especialmente

preparadas.

Também foram obtidos registros da freqüência de vocalizações que se

aproximavam de palavras inteligíveis. Esses dados de Linha de Base foram

coletados nas três últimas sessões da pesquisa em que Paulo participava antes do
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início deste estudo. Como este estudo passou a substituir a pesquisa anterior,

estabeleceu-se a continuação do registro da freqüência de ocorrência das

vocalizações, investigando o efeito do novo sistema de treinamento.

Nas sessões de Linha de Base, dois cartões plastificados com fotografias

de dois potenciais reforçadores foram colocados numa mesa frente a Paulo. Nessa

mesma mesa, fora do alcance de Paulo e próximos à pesquisadora, foram

colocados os dois itens representados nas fotos plastificadas. O Participante foi

observado por 20 minutos nessa situação que foi apresentada como uma

oportunidade para ele tentar pegar o item reforçador ou pegar o cartão e entregá-

lo à pesquisadora. Vinte oportunidades como essa foram oferecidas em cada uma

das sessões de Linha de Base em cada um dos três ambientes.

Intervenção

Para o treinamento de mandos foram utilizadas três das seis fases que

compõem o programa PECS (Picture Exchange Communication System): (1)

Intercâmbio físico; (2) Desenvolvendo a espontaneidade; e (3) Discriminação de

fotografias (Anexo F). Os passos dessas três fases do programa foram combinados

com procedimentos de reforçamento positivo, modelagem e esmaecimento.

Em todas sessões foram utilizados potenciais reforçadores e cartões

plastificados com representações fiéis (fotos) dos mesmos. Neste estudo foi

considerado como um mando qualquer solicitação feita de forma verbal, gestual

ou com o uso de cartões em que o participante aceitasse o item solicitado. Se o

item solicitado pelo participante fosse rejeitado quando este o recebesse, a

solicitação seria considerada um engano e não seria contada como um mando. Por
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exemplo, se Paulo entregasse um dos cartões para a pesquisadora mas não

aceitasse o item nele representado, essa solicitação não seria considerada um

mando.

A intervenção foi dividida em duas etapas de acordo com o número de

oportunidades que seriam oferecidas à criança de solicitar o estímulo reforçador.

Na Etapa I foram oferecidas 40 oportunidades de escolha em cada sessão e na

Etapa II, o número de oportunidades por sessão foi reduzido para 20, pois o

procedimento exigia mais tempo para a sua execução.

A Etapa I do procedimento consistiu em dez sessões de intervenção,

sessões 3 a 12. A pesquisadora posicionava-se à frente de Paulo enquanto um

pesquisador auxiliar sentava-se a seu lado. Inicialmente dois potenciais

reforçadores eram colocados, na mesa, próximos à pesquisadora, no campo visual

da criança mas fora de seu alcance. Os cartões correspondentes eram colocados

próximos à criança. A pesquisadora colocava a mão aberta próxima a Paulo,

pronta para receber o cartão. Quando o participante levantava a mão, tocava ou

tentava pegar o cartão representando um potencial reforçador, o auxiliar utilizava

prompts físicos para ajudá-lo a pegar o cartão e colocá-lo na mão da

pesquisadora. Esta, por sua vez, imediatamente entregava o item solicitado a

Paulo e usava de reforço verbal (“Isso Paulo, você pediu...”). As folhas de

registro podem ser observadas no anexo G.

O número de cartões utilizados por sessão pode ser visto na Tabela 1. Na

Etapa 1 o número de cartões utilizados aumentou de dois para quatro cartões. A

ordem de apresentação dos cartões e dos potenciais reforçadores era organizada

pelo auxiliar e foi mudada durante todo o estudo para evitar que o participante
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estabelecesse preferência devido à posição dos mesmos. Os prompts físicos foram

esmaecidos e substituídos por prompts gestuais. O auxiliar apontava para o cartão

e/ou mão da pesquisadora enquanto esta movimentava a mão como se estivesse

solicitando que Paulo lhe entregasse o cartão.

Ao final das dez sessões de intervenção da Etapa I, dois testes probes

foram realizados na UCG para avaliar o processo de aquisição de mandos. Assim

como na Linha de Base, os cartões foram organizados na mesa próximos a Paulo

e os potenciais reforçadores, próximos à pesquisadora. Nenhum prompt foi

utilizado, e foram registradas todas solicitações com os cartões assim como

qualquer manifestação vocal de Paulo.

A Etapa II, sessões 15 a 29, se caracterizou por 20 oportunidades de

escolha apresentadas a Paulo em cada sessão. O procedimento envolveu algumas

mudanças em relação à Etapa 1: (a) aumento mais rápido do número de cartões e

conseqüentemente do número de potenciais reforçadores oferecidos (ver Tabela

1); (b) distanciamento maior dos potenciais reforçadores, que não mais ficavam

sobre a mesa de Paulo; (c) distanciamento dos pesquisadores envolvidos no

procedimento em relação a Paulo e os cartões e (d) uso do álbum de solicitação

(vários cartões unidos por um anel que facilitava a busca do cartão desejado

(Anexo H)); (e) distanciamento do álbum que era sempre colocado sobre a mesa

original após cada solicitação, independentemente de onde na sala estivesse

Paulo. A cada cinco solicitações com o uso de cartões e aceitação do item

solicitado, a pesquisadora se distanciava aproximadamente 1/2 metro dos cartões

que ficavam sobre a mesa de Paulo até chegar ao perímetro das paredes da sala.
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Tabela 1. Número de cartões utilizados por sessão
Sessão N.º de cartões
1 – 2 2
3 – 5 2
6 – 9 3

10 – 12 4
13 3
14 4
15 5
16 6
17 7
18 8
19 10
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
25 10
26 7
27 10
28 15
29 16
30 5 a 10
31 5 a 16

Em algumas ocasiões (sessões 28 e 29) a pesquisadora chegou a sair do perímetro

da sala. O número de cartões também ia sendo gradualmente aumentado. Na 19ª

sessão, 10 cartões já estavam sendo apresentados, chegando a 16 cartões na

última sessão. Na maior parte das sessões dessa etapa Paulo já não requeria

qualquer tipo de prompt. Prompts gestuais foram usados brevemente nas sessões

20 e 21 e foram rapidamente esmaecidos. De uma forma geral ele já era capaz de

pegar um dos cartões que estavam sobre a mesa, caminhava até a pesquisadora,

entregava-lhe o cartão, recebia o potencial reforçador solicitado e voltava ao seu

lugar.

Nas sessões 20 a 24, os potenciais reforçadores foram divididos entre a
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pesquisadora e a auxiliar de pesquisa e ambas se distanciaram dos cartões e de

Paulo, requerendo assim que ele andasse de uma à outra para efetuar a troca.

Na sessão 24, mais um adulto auxiliou na execução do procedimento.

Paulo pegava o cartão de solicitação, caminhava até os três adultos, procurava

pelo potencial reforçador correspondente, entregava o cartão e recebia

imediatamente o item solicitado e elogios.

A partir da sessão 25, os cartões foram perfurados no canto superior

esquerdo e uma argola de metal foi passada pelos cartões para facilitar o

manuseio. Inicialmente 5, dos 10 cartões, foram colocados na argola, formando

um álbum de fotografias. Paulo passava os cartões um a um pela argola, escolhia

o cartão que representava o item desejado e sem retirá-lo do álbum, entregava à

pessoa que estivesse com o potencial reforçador, recebendo de imediato o item

solicitado. Na fase de introdução do uso do álbum (sessões 25 e 26), foi

necessário utilizar prompts físicos para facilitar a aquisição do procedimento.

Esses prompts foram esmaecidos e seu uso não mais foi necessário.

Durante a Etapa II, Paulo já caminhava segurando o álbum com o cartão

escolhido em evidência até entregá-lo à pessoa que estivesse com o item

correspondente. Logo após receber o item solicitado, o álbum era colocado de

volta sobre a mesa com os cartões embaralhados de forma a não mostrar em

evidência o último cartão selecionado. Paulo andava até lá, pegava o álbum, e

recomeçava a passar os cartões um a um até encontrar um item desejado.

Ao final da Etapa II, nas sessões 30 e 31, testes probes foram realizados

utilizando situações semelhantes à Linha de Base. A pesquisadora voltou a se

sentar próxima à mesa onde estava Paulo e os cartões que agora eram
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apresentados no álbum. Os auxiliares de pesquisa também se sentavam próximos

à mesa. Na sessão 30 foram utilizados cinco cartões, que foram gradativamente

aumentados, até chegar a 10. Na sessão 31, iniciou-se novamente com cinco

cartões no álbum e o número de cartões foi sendo acrescido até chegar a 16.

Nas sessões finais do estudo, quando Paulo parecia estar bem seguro em

relação ao procedimento, a pesquisadora propositadamente usava artimanhas para

dificultar o acesso a ela: fingia não ver Paulo; ficava com a face voltada para o

outro lado; abaixava-se para amarrar o tênis; fingia estar ocupada organizando os

potenciais reforçadores. Nessas situações Paulo tocava a pesquisadora

insistentemente ou usava vocalizações com mais freqüência.

Testes de Generalização

Com o fim do estudo no ambiente da UCG, foram iniciados os testes de

generalização da habilidade de mandos nos dois outros ambientes onde foram

coletados dados de Linha de Base: na escola e residência da criança. Tanto na

escola quanto na residência de Paulo, o álbum inicialmente continha cinco cartões

que foram gradativamente acrescidos até chegar aos 16 cartões com

representações fiéis dos potenciais reforçadores.

Para os testes de generalização na escola, a pesquisadora solicitou a três

funcionárias da escola (duas professoras e uma fonoaudióloga) que realizassem os

testes de generalização. Os testes foram conduzidos em cinco sessões. A

pesquisadora não conduziu os testes e não esteve presente na escola durante os

testes para evitar servir de elo entre os ambientes e portanto promover a

generalização.
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Nas cinco sessões de generalização, as três funcionárias da escola estavam

presentes durante todos os testes. Enquanto uma conduzia a sessão, outra

registrava as escolhas na folha de registro e a outra filmava a sessão para que

mais tarde testes de fidedignidade pudessem ser realizados.

Outras cinco sessões de testes de generalização foram realizadas na

residência de Paulo. A família foi orientada quanto ao procedimento a ser

seguido. As sessões de teste na residência também foram filmadas com o objetivo

de averiguar a fidedignidade nos registros que foram feitos pela mãe.
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Resultados

O nível de comunicação funcional de Paulo foi avaliado pelo teste de

Habilidades de Comunicação de Sundberg e Partington (1998) que é capaz de

avaliar formas incipientes de comunicação. Os resultados para cada uma das 12

habilidades avaliadas em cada um dos três ambientes, podem ser vistos na Tabela

2. Paulo obteve escores iguais ou maiores que 3, sendo 5 o escore máximo

possível, em sete das 12 categorias: cooperação com adultos, mandos, imitação

motora, jogo vocal, imitação ecóica, escolha de acordo com o modelo e

linguagem receptiva. Paulo obteve o escore 2 em interação social e o escore

mínimo, 1, em quatro categorias: tatos, linguagem receptiva por função,

característica ou classe, habilidades conversacionais (intraverbais) e letras e

números. A categoria Mandos foi selecionada para ser fortalecida no estudo por

ser considerada essencial para o desenvolvimento das áreas em que Paulo obteve

os menores escores. Em Mandos Paulo obteve escore quatro na UCG e na

Residência. Este escore representa a capacidade de usar de cinco a dez palavras,

sinais ou gravuras para solicitar reforçadores. Na escola ele obteve escore três que

indica a capacidade de usar de uma a cinco palavras, sinais ou gravuras para

solicitar reforçadores.

Como pode ser visto na Figura 1, na fase de Linha de Base, o participante

não emitiu mandos nos três ambientes da pesquisa. Houve zero mando nas duas

sessões de Linha de Base realizados na sala de desenvolvimento da UCG, nas três

sessões realizadas na escola e nas quatro sessões realizadas na residência de

Paulo.
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Tabela 2. Avaliação das Habilidades de Comunicação (Sundberg & Partington,
1998).

1- Cooperação com adultos
Local Escore Resultados

UCG, Escola e Residência 5 Consegue trabalhar por 10 minutos
sem comportamentos inadequados

2- Mandos
Local Escore Resultados

UCG e Residência

Escola

4

3

Usa de 5 a 10 palavras, sinais ou
gravuras para solicitar por reforçador

Usa de 1 a 5 palavras, sinais ou
gravuras para solicitar por reforçador.

3- Imitação motora
Local Escore Resultados

UCG e Escola

Residência

4

3

Imita de 5 a 25 movimentos finos e
amplos que tenham sido solicitados.

Imita de 5 a 25 movimentos amplos
que tenham sido solicitados.

4- Jogo vocal
Local Escore Resultados

UCG, Escola e Residência 3 Vocaliza freqüentemente com
Entonação.

5- Imitação (ecóica)
Local Escore Resultados
UCG, Escola e Residência 3 Repete ou aproxima de 5 a 25 sons

ou palavras.

6- Escolha de acordo com o modelo
Local Escore Resultados

UCG e Escola

Residência

4

3

Mostra de 5 a 10 cores, formas ou
desenhos conforme o modelo.

Mostra de 5 a 10 objetos ou figuras
conforme o modelo.

7- Linguagem receptiva
Local Escore Resultado

UCG, Escola e Residência 4 Segue de 5 a 25 instruções e aponta
até 25 itens.

8- Tatos
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Local Escore Resultado
UCG, Escola e Residência 1 Não identifica itens ou ações.
9- Linguagem receptiva por função, característica ou classe
Local Escore Resultado
UCG, Escola e Residência 1 Não identifica itens com informações

sobre eles.

10- Habilidades conversacionais (intraverbais)
Local Escore Resultado

UCG, Escola e Residência 1 Não completa lacunas com palavras.

11- Letra e números
Local Escore Resultado

UCG, Escola e Residência 1 Não identifica números, palavras ou
letras.

12- Interação social
Local Escore Resultado

UCG, Escola e Residência 2 Aproxima-se fisicamente para iniciar
interação.
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Durante a Etapa 1 da intervenção, Paulo emitiu uma alta freqüência de

respostas de mandos, isto é, aceitou de 90 a 100% dos itens representados nos

cartões que entregou à pesquisadora, havendo 100 % de aceitação em oito das dez

sessões que compõem essa etapa. É importante ressaltar que nas quatro sessões

iniciais desta etapa, Paulo recebeu prompts físicos, gestuais e verbais para

facilitar a aquisição da resposta de solicitação com o cartão. Na quinta sessão de

intervenção o prompt físico já havia sido esmaecido e apenas um prompt gestual

foi utilizado. Paulo recebeu um prompt verbal na última sessão da Etapa I.

Durante as duas sessões de probe realizadas no ambiente da UCG, a porcentagem

de mandos emitidos foi de 100 e 95%.

Nas quinze sessões que compõem a Etapa II, a porcentagem de mandos

variou entre 70 e 100 %. Em 10 das 15 sessões houve 100% de aceitação dos

itens solicitados.

Durante a Etapa II, prompts gestuais foram usados nas sessões 20 e 21 e

prompts físicos foram necessários nas sessões 25 e 26 quando os cartões foram

organizados em forma de álbum. Nas duas sessões finais de probe no ambiente da

UCG, Paulo emitiu 100% de mandos sem qualquer tipo de prompt.

Depois de concluído o trabalho na sala de desenvolvimento da UCG,

passou-se ao teste de Generalização nos dois outros ambientes. Esses testes foram

conduzidos dentro de um período de três semanas. Como pode ser observado na

Figura 1, Paulo aceitou de 90 a 100 % dos itens solicitados nas cinco sessões de

testes de generalização na escola e nas cinco sessões da residência. Esses testes

foram conduzidos em situação semelhante à dos testes probe, isto é, sem

utilização de prompts.
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Paralelamente ao registro de mandos, foram registradas todas as

vocalizações inteligíveis emitidas por Paulo. A Figura 2 mostra a freqüência de

ocorrência de vocalizações inteligíveis registradas no ambiente da UCG, nas

mesmas sessões em que os mandos foram registrados. Durante as duas sessões de

Linha de Base, Paulo emitiu apenas uma vocalização inteligível: ‘eio’ referindo-

se ao reforçador pão de queijo. Nas 10 sessões da Etapa I, esse número aumentou

para uma média de duas vocalizações por sessão, num total de 18 vocalizações.

Essas vocalizações sempre pareciam se referir aos reforçadores presentes: ‘eio’

para pão de queijo; ‘ata’, ‘aaa’, ‘aiata’ para batata e ‘peia’, ‘eia’, ‘pea’ para peta.

Nas duas sessões do primeiro probe, houve um total de três vocalizações.

Nas 15 sessões da Etapa II, a média de vocalizações por sessão foi de 3,6 num

total de 54 vocalizações. Nas duas sessões do último probe, houve 13

vocalizações com uma média de 6,5 vocalizações por sessão. Com o aumento dos

reforçadores disponíveis no álbum de fotos e na mesa de trabalho, além das

vocalizações registradas na Etapa I, Paulo agora emitia também as seguintes

vocalizações: ‘éti’, ‘eieti’ para confeti; ‘ão’ para avião; ‘oa’ para goma e ‘aua’ ou

água para água.



56



61

Discussão

Os resultados mostram que a intervenção foi efetiva em facilitar a aquisição

de mandos em uma criança com Autismo e que essa habilidade se generalizou para

dois outros ambientes. Em função do trabalho realizado, Paulo passou a se comunicar

com as pessoas de uma forma mais eficiente.

Camargos (2002) acredita que o Teste de Identificação de Potenciais

Reforçadores é importante para garantir que os comportamentos ensinados sejam

efetivamente incluídos no repertório da criança. De fato, o teste foi fundamental para

a identificação dos potenciais reforçadores utilizados no estudo. Os reforçadores

foram essenciais para captar o interesse da criança e mantê-la respondendo.

O teste de Habilidades de Comunicação (Sundberg & Partington, 1998)

possibilitou analisar o nível geral de habilidades básicas da criança e conhecer as

áreas em que tinha mais facilidade e mais dificuldade. Esse conhecimento favoreceu

uma programação bem delineada e definida da intervenção. Por exemplo, durante a

avaliação foi possível a verificação da presença de certas habilidades básicas

consideradas pré-requisito para a aprendizagem de mandos: habilidade de fazer

contato com o ambiente, com os objetos e as pessoas; permanecer sentado por um

curto período de tempo; presença de comportamento exploratório e capacidade de

imitação. Segundo Gauderer (1993), Windholz (1995) e Camargos (2002), na falta

destas habilidades, os progressos seriam incipientes.

Neste estudo foram utilizadas três das seis fases do programa PECS. Na

primeira fase, intercâmbio físico, Paulo manifestava interesse em pegar um item

desejado e um adulto o auxiliava a pegar o cartão correspondente e entregá-lo à

pesquisadora que estava com o potencial reforçador. Paulo aceitava o auxílio sem
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resistência e pareceu rapidamente aprender o procedimento esperado. Após poucas

sessões já não necessitava mais dos prompts tipicamente usados nessa fase. Esse

processo correspondeu à Etapa I do procedimento e no máximo quatro cartões foram

utilizados.

Na segunda fase, desenvolvendo a espontaneidade, Paulo já era capaz de

independentemente apanhar um cartão com a foto representando o item desejado e

caminhar até um adulto que estivesse com o potencial reforçador desejado para fazer

a solicitação. Essa fase já exigia um nível de habilidades mais complexas e se

caracterizou pelo aumento do número de pessoas envolvidas no processo de troca de

cartão pelo reforçador, pelo distanciamento entre os cartões e os itens reforçadores, e

pelo distanciamento entre Paulo, os cartões e os reforçadores.

Mesmo com o distanciamento programado, Paulo não demonstrou

dificuldades em continuar a solicitar o item desejado. O desenvolvimento da

espontaneidade foi alcançado, pois Paulo passou a emitir a resposta esperada com

várias pessoas que mudavam de lugar e utilizando estímulos que também mudavam

de lugar.

Na terceira fase, discriminação das fotografias, Paulo escolhia o cartão com a

representação fotográfica do potencial reforçador desejado em meio a muitos cartões.

Esse processo foi sendo treinado desde a fase inicial quando apenas dois cartões eram

apresentados. Como o número de cartões ia sendo aumentado gradativamente e

contingentemente ao sucesso com o número de cartões usados anteriormente, Paulo

não teve dificuldades em aceitar o acréscimo do número de cartões. Ao final da etapa

II, mesmo com 16 cartões embaralhados no álbum, Paulo encontrava o item

desejado, mesmo que isso implicasse ficar alguns segundos a mais que o habitual

procurando o cartão.
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Nessa fase também foi programado deixar que alguns itens mais

freqüentemente solicitados “acabassem”, fazendo necessária uma mudança na

escolha de itens. Nessas ocasiões, Paulo mudava o cartão escolhido quando

constatava que o pratinho correspondente à primeira escolha estava vazio.

Um aspecto interessante do programa PECS é o cuidado em estimular mais

respostas comunicativas por parte do aluno, sugerindo que o acesso ao pesquisador

seja dificultado propositadamente. A pesquisadora se valeu de vários artifícios para

parecer ocupada ou distraída e assim forçar uma resposta mais insistente e variada

por parte de Paulo. O aumento no número de vocalizações na Etapa II pode ter sido,

em grande parte, devido a esse procedimento que foi utilizado quando Paulo já estava

fazendo solicitações de forma segura e consistente. É importante ressaltar que as

vocalizações registradas geralmente se referiam a aproximações verbais dos nomes

dos potenciais reforçadores presentes nas sessões. Quando poucos reforçadores

estavam disponíveis a freqüência e variedade de vocalizações era pequena. Quando o

número de itens potencialmente reforçadores aumentou, aumentou o número de

vocalizações e sua variedade. Hall e Sundberg (citados por Miguel, 2000)

desenvolveram um procedimento de cadeia interrompida para treinar mandos. Nesse

estudo, os autores omitiram propositadamente um elemento de uma cadeia na

tentativa de aumentar a efetividade daquele componente como reforçador e evocar o

mando. Miguel (2000) relata que este procedimento está sendo amplamente utilizado

no treinamento de mandos em crianças com atraso no desenvolvimento.

Vários autores do texto editado por Maurice, Green e Luce (1996) enfatizam

que a teoria comportamental de Skinner é a que tem produzido os mais efetivos

resultados em intervenções com crianças que apresentam Autismo ou outros

distúrbios no desenvolvimento. Os resultados do presente estudo confirmam de uma
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forma geral a eficácia dos procedimentos da Análise Aplicada do Comportamento.

A pesquisa havia sido planejada para conter duas fases. Uma de treinamento

da habilidade de mando, utilizando os procedimentos do programa PECS que contém

vários procedimentos da Análise Aplicada do Comportamento e também para

investigar a habilidade da criança em generalizar a habilidade treinada para utilização

em mais de um ambiente. O processo de generalização se daria com o uso da técnica

de exemplares suficientes, proposta por Stokes e Baer (1977).

Durante os retestes realizados na escola e na residência da criança ao final da

intervenção no ambiente da UCG, constatou-se que a criança já havia sido capaz de

generalizar as habilidades ensinadas para aqueles ambientes. Essa generalização

‘antecipada’ tornou desnecessário completar os passos finais do Delineamento de

Linha de Base Múltipla entre Ambientes que incluiria treinar a habilidade em pelo

menos mais um ambiente. O delineamento serviu seu propósito de mostrar que na

etapa de testes iniciais durante a fase de Linha de Base, os mandos não ocorriam em

qualquer dos três ambientes. Observou-se que quando a intervenção havia sido

iniciada no ambiente da UCG, com o auxílio de prompts, a criança rapidamente

passou a emitir a resposta desejada. Enquanto isto, nos testes que continuavam a ser

conduzidos na escola, sessão 3, e na residência, sessões 3 e 4, as respostas de mando

continuavam a ser zero. Isso mostra que a generalização só passou a ocorrer após

mais sessões de treino.

É difícil determinar exatamente em que ponto do estudo o processo de

generalização ocorreu. Possivelmente, ocorreu um treinamento de generalização por

exemplares múltiplos (entre pessoas) devido ao fato de a pesquisadora, seguindo os

procedimentos da segunda fase do programa PECS, ter convidado outras pessoas a

partilharem a função de entregar os itens solicitados a Paulo. A segunda fase do
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PECS, chamada de Desenvolvimento da Espontaneidade, contém um planejamento

implícito para a generalização de uma resposta frente a vários estímulos: a variação

no número de pessoas, mudança na posição e distância dos cartões e dos potenciais

reforçadores. Uma verificação empírica em futuros estudos seria necessária para

identificar exatamente quando a criança generaliza a resposta de solicitar o ítem

desejado.

Os resultados deste estudo estão de acordo com Stokes e Baer (1977) que

acreditam que não existe uma generalização ‘de graça’ e concordam que alguns

programas contêm elementos que favorecem a generalização, mesmo que muitas

vezes esses elementos não sejam identificados prontamente.
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Anexo A

Os 14 sintomas típicos do Autismo

Fonte: Associação Brasileira de Autismo

Usa as pessoas
como ferramenta

Resiste a mudanças de
rotina

Não se mistura
com outras
crianças

Apego não apropriado a
objetos

Não mantém
contato visual

Age como se fosse
surdo

Resiste ao
aprendizado

Não demonstra medo de
perigos

Risos e
movimentos não
apropriados

Resiste ao contato
físico

Acentuada
hiperatividade
física

Gira objetos de maneira
bizarra e peculiar.

Às vezes é
agressivo e
destrutivo

Modo e
comportamento
indiferente e arredio

O Autismo é encontrado em todo o
mundo e em famílias de todas as raças e
classes.

Até hoje, não foi determinada a sua
causa. Mas com intervenção correta, muita
coisa pode ser feita.
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Anexo B

Autorizações

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, ____________________e _________________, pais do menor

________, com diagnóstico de Autismo, abaixo assinamos, concordando com a

inclusão de nosso filho como participante na pesquisa: “Aquisição e Generalização de

Mandos em uma Criança com Autismo” .

Fomos devidamente informados e esclarecidos pela pesquisadora

responsável Márcia Telma Lima Leite sobre a pesquisa. A possibilidade de, a

qualquer momento, retirarmos nosso consentimento, foi garantida, sem que isto nos

exponha a qualquer penalidade.

_________________________ __________________________

Pai Mãe

Goiânia, abril de 2004
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Anexo B - Continuação

Autorização

Por meio desta, afirmamos que a mestranda Márcia Telma Lima Leite,

matrIculada sob o número 20031.55.00.021.9, na Universidade Católica de Goiás

(UCG), tem, no período de outubro de 2003 a agosto de 2005, autorização para que

nosso filho_____ participe da pesquisa “Aquisição e Generalização de Mandos em

uma Criança com Autismo”, sob a orientação da Prof. Dr.ª Ângela Maria Meneses

Duarte.

____________________ ____________________
Pai Mãe
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Anexo C

Ficha de preferências

Nome da criança:__________________________________________________

Data de nascimento ____/___/___

Apelido: _________________________________________________________

Nome da mãe:______________________________________________________

Nome do pai:_______________________________________________________

Endereço:_________________________________________________

Telefone de contato:

__________________________________________________________________

Nome dos irmãos/idade/apelidos:

__________________________________________________________________

Outras pessoas que a criança esta sempre em contato. Parentesco:

__________________________________________________________________

O que é considerado prioritário como suporte em relação à família?

__________________________________________________________________

Preferências alimentares da criança:____________________________________

Comidas:__________________________________________________________

Bebidas:___________________________________________________________

Sobremesas:________________________________________________________

Balas, doces, biscoitos, etc?
__________________________________________________________________

O que a criança não gosta comer?
__________________________________________________________________

Apresenta alguma alergia (alimentos, medicamentos, poeira, etc. especifique):
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__________________________________________________________________

Lugares que gosta de freqüentar:

__________________________________________________________________

Brinquedos preferidos:
__________________________________________________________________

Gosta de TV? Que programas?_________________________________________

Outras preferências:
__________________________________________________________________

O que acalma a criança?
__________________________________________________________________

Atividades em que a criança se mantém por mais tempo (TV, vídeo, computador,
brinquedo, etc.)
__________________________________________________________________

Apresenta alguma habilidade (desenho, pintura, tocar instrumento, etc.)?
__________________________________________________________________

Quais estereotipias são mais comuns?
__________________________________________________________________

Qual o tipo de linguagem utilizada em casa com a criança?

__________________________________________________________________
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Anexo D

Questionário de Anamnese Infantil Reduzido

I – Identificação

Nome:____________________________________________________________

Data de nascimento:_______/________/________

Sexo: M F

Escolaridade:_______________________________________________________

Escola:____________________________________________________________

Naturalidade:_______________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________

Encaminhamento:___________________________________________________

Diagnósticos médicos e outros:_________________________________________

a) Pai

Nome:_________________________________________________________

Profissão:_______________________________________________________

Data de nascimento:_______/________/________

b) Mãe

Nome:_________________________________________________________

Profissão:______________________________________________________

Data de nascimento:_______/________/________

Os pais vivem juntos?_________________________

Com quem vive a criança?______________________

c) Responsável na ausência dos pais (grau de parentesco):

Nome:_________________________________________________________
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Profissão:______________________________________________________

Data de nascimento:_______/________/________

Com quem a criança fica na maior parte do dia? (nº de horas)

Nome:_________________________________________________________

Profissão:_______________________________________________________

Telefone para contato:_____________________________________________

Data de nascimento:_______/________/________

Relacionar o n.º de horas que passa com diferentes pessoas:

d) Descreva em detalhes a rotina diária da criança (desde que acorda até se

deitar):_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

II – Queixa Específica

A criança é capaz de comunicar o que quer ou precisa?

__________________________________________________________________

Há quanto tempo a criança sente dificuldades para se comunicar?

__________________________________________________________________

A criança já foi capaz de se comunicar anteriormente?

__________________________________________________________________

Se sim, de que forma a criança se comunicava?

__________________________________________________________________

A criança é capaz de emitir alguns sons?

__________________________________________________________________

Se possível, descrever os tipos de sons que a criança emite:

__________________________________________________________________
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A criança já recebeu algum tratamento específico para aprender a se comunicar

melhor?

__________________________________________________________________

Que tipo de tratamento?

__________________________________________________________________

Por quanto tempo?

__________________________________________________________________

Qual o resultado do tratamento?

__________________________________________________________________

Comportamentos que os pais/responsáveis gostariam de:

- Diminuir a freqüência:___________________________________________

- Aumentar a freqüência: :________________________________________

- Bons comportamentos que a criança possui em seu repertório:__________

__________________________________________________________________

- Atitude dos pais frente aos bons comportamentos:_____________________

__________________________________________________________________

De que a criança gosta?

(identificar possíveis reforçadores sociais, tangíveis/manipuláveis, comestíveis e

atividades).

__________________________________________________________________

1) Características Comportamentais da Criança com Autismo:

Presença de ecolalia (imediata ou mediata) = repetição de palavras ou expressões

ouvidas anteriormente ______

Inversão pronominal = utilização da terceira pessoa no lugar da primeira_____

Repertório de palavras muito limitado ou quase inexistente_______________

Linguagem metafórica = utilização de sons cujo sentido não é claro_________
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Melodia sonora anormal = elevação da entonação no final das frases________

Movimentos repetitivos:

Flapping das mãos = movimento de bater asas_________________________

Balanço do corpo continuamente____________________________________

Olhar ininterrupto para as mãos_____________________________________

Movimentos estereotipados dos dedos________________________________

Hábito de morder as mãos__________________________________________

Andar na ponta dos pés____________________________________________

Puxar os cabelos_________________________________________________

Brincadeiras bizarras, como: explorar apenas um objeto, lamber os brinquedos,

cheirar os brinquedos, fixar-se somente em um brinquedo.

_______________________________________________________________

Reação agressiva a qualquer alteração no ambiente, como: modificação dos

móveis, modificação do local dos brinquedos.

_______________________________________________________________

Curiosidade por assuntos peculiares e que usualmente não fazem parte do

repertório de interesses de crianças da mesma idade, como: animais pré-

históricos, listas telefônicas, tabelas, horários.

_______________________________________________________________

Sensibilidade em excesso a certos ruídos, como: barulho de batedeira, barulho do

carro, barulho do liquidificador, barulho de avião.

_______________________________________________________________

Atração por certos padrões visuais, como objetos que giram (ventiladores, rodas

de automóveis).

_______________________________________________________________

Não identificação de perigos reais, como: veículos em movimento ou grandes

alturas.
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_______________________________________________________________

Birras = quando ordens ou instruções são dadas à criança há presença de gritos,

chutes.

_______________________________________________________________

Preferência a isolamento a qualquer outro tipo de contato social

_______________________________________________________________

Pouco ou nenhum contato visual

_______________________________________________________________

Desinteresse por jogar em grupo, como: brincadeiras com outras crianças

_______________________________________________________________

Boa memória imediata

_______________________________________________________________

Boa coordenação motora fina

_______________________________________________________________

Desenvolvimento físico normal

_______________________________________________________________

Quando bebê:

Preferência por isolamento__________________________________________

Apatia__________________________________________________________

Pouco interesse pelos pais__________________________________________

Falta de reação antecipatória quando os pais insinuam que pegá-lo

_______________________________________________________________

Não sorri________________________________________________________

Não imita gestos corriqueiros, como: tchau, mandar beijos..._______________

Não há responsividade a estímulos sensoriais
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_______________________________________________________________

Pouco interesse por estímulos do ambiente

_______________________________________________________________

III - Antecedentes Pessoais

Possui quantos irmãos?

_______________________________________________________________

Posição da criança na ordem de nascimento:

_______________________________________________________________

Condições de nascimento da criança:

_______________________________________________________________

Idades dos pais quando a criança nasceu?

_______________________________________________________________

Como a mãe se sentiu durante a gravidez?

_______________________________________________________________

A mãe fez tratamento pré-natal?

_______________________________________________________________

Doenças durante a gestão ou algum tombo:

_______________________________________________________________

Local do nascimento (em casa ou na maternidade):

_______________________________________________________________

Desenvolvimento do parto (natural, fórceps, cesariano):

_______________________________________________________________

IV - Desenvolvimento Geral
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a) Sono:_________________________________________________________

b) Alimentação:___________________________________________________

c) Desenvolvimento psicomotor:______________________________________

Sorriu:_________________________________________________________

Engatinhou:____________________________________________________

Ficou de pé:____________________________________________________

Andou (caiu muito):______________________________________________

Controle dos esfíncteres:__________________________________________

Falou as primeiras palavras (trocou letras):____________________________

Falou corretamente:______________________________________________

Gaguejou:______________________________________________________

Comportamentos atípicos: _________________________________________

Manipulações: ___________________________________________________

Usou chupeta? __________________________________________________

Chupou o dedo?_________________________________________________

Roeu ou rói unhas?______________________________________________

Puxa a orelha? __________________________________________________

Arranca os cabelos? ______________________________________________

Morde os lábios? ________________________________________________

Tiques:________________________________________________________

Comportamentos repetitivos:_______________________________________

Qual a atitude tomada pelos pais diante destes hábitos?

__________________________________________________________________

e) Escolaridade:

Como é o seu comportamento na escola ou creche com os amigos e com a

professora ou supervisora?
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_______________________________________________________________

Gosta da professora?

_______________________________________________________________

Como a professora o trata durante as aulas?

_______________________________________________________________

Gosta de estudar?

_______________________________________________________________

Os pais estudam com a criança?

_______________________________________________________________

Passou pelo jardim de infância? Mudou muito de escola?

_______________________________________________________________

Destro ou sinistro?

_______________________________________________________________

f) Sexualidade:

Curiosidade sexual:

_______________________________________________________________

Atitude dos pais?

_______________________________________________________________

g) Sociabilidade:

Tem amigos?

_______________________________________________________________

Prefere brincar sozinho ou com amigos?

_______________________________________________________________

Faz amigos facilmente? Relação com os amigos:

83



88

_______________________________________________________________

Gosta de fazer visitas? Adapta-se facilmente ao meio?

_______________________________________________________________

A família recebe visitas?

_______________________________________________________________

Quem são os amigos da criança?

_______________________________________________________________

Quem os escolhe?

_______________________________________________________________

Religião:

_______________________________________________________________

h) Doenças:

Tipos e idade:

_______________________________________________________________

Atitude da família:

_______________________________________________________________

Teve febre freqüentemente?

_______________________________________________________________

Quantos graus?

_______________________________________________________________

Convulsões:

_______________________________________________________________

Desmaios:

_______________________________________________________________

Sofreu alguma queda com fraturas?
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_______________________________________________________________

Passou por alguma cirurgia (idade)?

_______________________________________________________________

Vacinas: Informações relevantes sobre a criança logo após o nascimento e na

primeira infância (doenças, eventos inesperados, acidentes, etc.)?

_______________________________________________________________

Comprometimentos de saúde passados: Comprometimentos de saúde atuais:

_______________________________________________________________

V - Ambiente Familiar

Local para brincar

_______________________________________________________________

Local para estudar

______________________________________________________________

Relação entre os pais

_______________________________________________________________

Relação entre a mãe e a criança

_______________________________________________________________

Relação entre o pai e a criança?

______________________________________________________________

Relação entre os irmãos e a criança?

______________________________________________________________

Relação entre os avós maternos e os pais da criança?

______________________________________________________________

Relação entre os avós paternos e os pais da criança?
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_______________________________________________________________

Relação entre outros familiares e a criança?

_______________________________________________________________
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Anexo E

Testes de Identificação de Potenciais Reforçadores

Pesquisadora:_______________________________________________________

Participante:________________________________________________________

Data:__/__/__ Início:___________________ Término:_______________

Pessoas Presentes:___________________________________________________

Reforçadores utilizados:______________________________________________

% de escolhas:_____________________________________________________

Potenciais Reforçadores - 1

Item Item Escolha Observações

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
Procedimento

Três itens são apresentados à criança simultaneamente, com a seguinte

instrução: “Paulo pegue um...”. Os mesmos itens são reapresentados por dez

vezes consecutivas. O observador circula o item escolhido pela criança em cada

apresentação. Ao final, obtém-se a porcentagem de escolha.
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Anexo E - Continuação

Testes de Identificação de Potenciais Reforçadores

Pesquisadora:_______________________________________________________

Participante:________________________________________________________

Data:__/__/__ Início:_____________ Término:__________________

Pessoas Presentes:___________________________________________________

Reforçadores utilizados:______________________________________________

% de escolhas:______________________________________________________

Potenciais Reforçadores - 2

Item Item Escolha Observações

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
Procedimento

Três itens são apresentados à criança simultaneamente, com a seguinte

instrução: “Paulo pegue um...”. Os mesmos itens são reapresentados por dez

vezes consecutivas. O observador circula o item escolhido pela criança em cada

apresentação. Ao final, obtém-se a porcentagem de escolha.
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Anexo E - Continuação

Teste formal para verificação da potência de reforçadores

Pesquisadora:_______________________________________________________

Participante:________________________________________________________

Data:__/__/__ Início:_________________ Término:_________________

Pessoas Presentes:___________________________________________________

Reforçadores utilizados:______________________________________________

% de escolhas :_____________________________________________________

Teste entre Reforçadores mais Potentes

Item Item Observações
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Anexo F

Três fases do PECS

FASE 1: Intercâmbio físico

Objetivo

Quando um objeto é altamente preferido, o estudante toma a imagem do

objeto, se aproxima do terapeuta e deixa a imagem (fotografia) na mão deste. Ao

fazer isto, a criança inicia um ato comunicativo (mando) para obter um resultado

concreto dentro de um contexto social.

Pontos Chave

Dois terapeutas são necessários nesta etapa inicial. Um fica atrás do estudante e

outro à sua frente.

Não há incentivos (estimulações) verbais do tipo “O que você quer?”.

Quando recebe o cartão, o terapeuta deve responder como se o estudante houvesse

falado: “Ah! Você quer a bola... Obrigada por me dizer o seu desejo”.

Deve-se organizar em torno de 30 oportunidades ao longo do dia para que o

estudante possa solicitar (mando).

FASE 2: Desenvolvendo a espontaneidade

Objetivo

O estudante vai ao quadro de comunicação, apanha uma fotografia, se dirige a

um adulto e a deixa em sua mão.
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Preparação

Uma fotografia de um objeto altamente preferido é fixada com velcro em um

quadro de comunicação. Estudante e terapeuta se sentam como estavam na fase 1.

Pontos Chave

Não há estimulação verbal.

O treino é feito com um grupo de fotografias, acrescentando uma de cada vez.

Vários terapeutas são envolvidos, alternando quem detém os elementos

reforçadores.

Em torno de 30 oportunidades são criadas para pedidos espontâneos.

FASE 3: Discriminação das fotografias

Objetivo

O estudante solicita os objetos desejados indo ao quadro de comunicação.

Seleciona a fotografia desejada e volta ao adulto para dar-lhe a fotografia.

Preparação

O estudante e o terapeuta se sentam em uma mesa, um em frente ao outro com

contato visual direto. Várias fotografias de objetos desejados ou contextualmente

apropriados são disponibilizados. Fotografias de objetos irrelevantes ou não

preferidos também são disponibilizados.

Pontos Chave:

Não há estimulação verbal.
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Atividades são organizadas de forma estruturada com pelo menos 20 oportunidades

aleatórias.

A posição das fotografias no quadro de comunicação é variada até que a

discriminação seja alcançada.
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Anexo G

Folha de Registro – PECS

Participante:______________________Data: ___________Sessão:_______
Pesquisadora:___________________ Início: __________ Término: ______
Auxiliar:___________________ Observadores: ___________________________
Linha de Base Intervenção
Reforçador 1: ______________________ Reforçador 2: ____________________
Reforçador 3: ______________________ Reforçador 4: ____________________
Reforçador 5: ______________________ Reforçador 6: ____________________
Reforçador 7: ______________________ Reforçador 8: ____________________

T Escolha Prompt Vocalização Observação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

93



98

Anexo G – Continuação

Folha de Registro – PECS
Participante:______________________Data: ___________Sessão:_______
Pesquisadora:___________________ Início: __________ Término: ______
Auxiliar:___________________ Observadores: ___________________________
Linha de Base Intervenção
Reforçador 1: ______________________ Reforçador 2: ____________________
Reforçador 3: ______________________ Reforçador 4: ____________________
Reforçador 5: ______________________ Reforçador 6: ____________________
Reforçador 7: ______________________ Reforçador 8: ____________________

T Escolha Prompt Vocaliz. OBS. T Escolha Prompt Vocaliz. OBS.

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40
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Anexo H

Álbum de Potenciais Reforçadores

95


