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Introdução

O comportamento verbalmente controlado pode ser tanto verbal quanto
não verbal. É por meio do comportamento verbal que o homem estabelece
uma relação nova com o meio, e esta relação dá-se pela alteração do compor-
tamento de outra pessoa, qual seja, o comportamento do ouvinte. O com-
portamento verbal pode ser compreendido como comportamento modela-
do e mantido por suas consequências de maneira semelhante aos demais
comportamentos operantes. Sua particularidade está no fato de que as con-
sequências do comportamento verbal são produzidas por meio de um ou-
vinte cujo comportamento de responder ao comportamento do falante foi
previamente treinado por uma comunidade verbal (Skinner, 1957/1978;
Medeiros, 2002; Barros, 2003).

As relações sociais são inerentes ao comportamento verbal, de acordo com
Matos (1991), pois o termo é essencialmente definido pelo efeito sobre o
comportamento do outro e, portanto, por seu caráter relacional (no caso,

1 Trabalho escrito a partir das investigações conduzidas como requisito para a dissertação de
mestrado das primeiras autoras sob orientação da terceira, com apoio do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia, Estudos sobre Comportamento Cognição e Ensino (MEC/CNPq,
Capes, FAPs).

2 Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Unesp/Bauru. Fapesp, Pro-
cesso no 07/57238-8. Agradecimento a Maria Regina Cavalcante (Unesp/Bauru) pelas su-
gestões neste trabalho.

3 Mestranda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Unesp/Bauru. Fapesp Pro-
cesso no 08/56904-7.
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10 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

uma relação social), e as implicações de seu estudo são diversas, como a tera-
pia comportamental, a tecnologia de ensino e a psicologia social (Ardila,
2007). No caso específico deste capítulo, a partir da compreensão de que a
emissão de comportamento verbal altera o ambiente do ouvinte ou de uma
audiência social, isto é, cria condições para que esta emita diversos compor-
tamentos, verbais ou não verbais, propõe-se a descrever aspectos de dois
estudos conduzidos no contexto da Pós-Graduação em Psicologia do De-
senvolvimento e Aprendizagem em que a preocupação principal foi estudar
o comportamento verbalmente controlado sob duas condições: (1) controle
textual e (2) controle auditivo pela palavra ditada. Para tanto, foi organizado
com uma introdução geral, que apresentará algumas das categorias formais
do comportamento verbal, seguida de duas seções que apresentarão os estu-
dos. Para melhor compreensão de cada estudo, será apresentada uma breve
introdução de estudos em cada área específica, os aspectos metodológicos
que organizaram a coleta de dados e uma descrição dos resultados represen-
tativa dos participantes.

Categorias do comportamento verbal

As categorias de comportamento verbal são definidas funcionalmente, a
partir da identificação da fonte de controle envolvida e do efeito que provo-
ca no ambiente, incluindo o comportamento de outra pessoa (Skinner, 1957).
As principais categorias são:

a) Ecoico: são respostas verbais, vocais ou motoras (como no caso da Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras), sob controle de discriminativos verbais audi-
tivos (ou visuais, como no caso da Libras) e mantidas por reforçadores sociais.
No comportamento ecoico, há uma identidade estrutural entre um modelo e
uma resposta (Skinner, 1957; Matos, 1991; Catania, 1999; Barros, 2003).

b) Ditado: são respostas motoras geralmente controladas por discrimi-
nativos sonoros e com consequências sociais. No ditado, há uma identidade
funcional entre as características sonoras do estímulo-modelo (discrimina-
tivo) e as visuais resultantes da resposta motora (Matos, 1991).

c) Intraverbal: são respostas verbais geralmente sob controle do compor-
tamento verbal do próprio emitente. Por exemplo, no comportamento de
contar, a resposta verbal “1” é discriminativo para a ocorrência da reposta
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APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 11

verbal “2”, que é discriminativo para emissão da resposta “3” e assim suces-
sivamente (Skinner, 1957; Matos, 1991; Catania, 1999; Barros, 2003).

d) Autoclítico: são respostas verbais, vocais ou motoras que, assim como
no comportamento intraverbal, também são controladas pelo próprio com-
portamento verbal (antecedente, simultâneo ou concorrente) do emitente e
que articulam, organizam ou modificam as respostas verbais que as contro-
lam (Barros, 2003; Skinner, 1957). É importante enfatizar que essa catego-
ria de comportamento verbal traz informações ou pistas sobre as relações de
controle e elementos de força do comportamento (Meyer et al., 2008).

e) Textual: pode ser compreendida como respostas verbais sob controle
de estímulos discriminativos verbais visuais (um texto escrito) ou táteis (no
caso de leituras em braile). Esse comportamento é mantido por reforçamento
social. Para que o comportamento possa ser definido como textual, é neces-
sário que a resposta mantenha correspondência funcional com o estímulo
(Barros, 2003).

f) Mandos: são respostas verbais, vocais ou motoras precedidas por uma
condição de privação ou estimulação aversiva e controladas por operações
estabelecedoras (Michael, 1984; Skinner, 1957), ou seja, estão ligadas a es-
tados motivacionais e afetivos (Matos, 1991; Skinner, 1957). Como exem-
plo de comportamento verbal da categoria de Mando, podemos citar o pedi-
do de uma criança a outra: “Me empresta a borracha?”, em uma situação em
que a primeira faz uma cópia, mas que, para ficar correspondente ao modelo
copiado, deve ser apagada e reescrita.

Em romances e poemas, há também relatos de respostas de mando, ou
seja, mandos destinados aos outros personagens do texto. Sobre o contexto
literário, Skinner também aponta que:

“A literatura é produto de uma prática especial, que faz surgir um compor-
tamento que, de outra forma, permaneceria latente no repertório dos falantes.
Entre outras coisas, a tradição e a prática da poesia lírica encoraja a emissão de
comportamentos sob controle de fortes privações – em outras palavras, respos-
tas sob formas de mandos.” (Skinner, 1957, p.72-3)

A afirmação de Skinner de que há mandos na literatura fortalece a ideia
de que descrições presentes em textos podem controlar o comportamento
do leitor.
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12 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

Nessa mesma direção, Matos (1991) enfatizou que o estudo de mandos
mantém íntima relação com o estudo de comportamentos controlados por
regras. Compreende-se controle instrucional, ou por regras, como uma re-
lação entre o comportamento apresentado por um ouvinte e um antecedente
verbal (instrução) emitido por um falante que descreve ou implica uma con-
tingência para o comportamento desse ouvinte (Catania, 1999).

g) Tato: são respostas verbais sob controle de estímulos discriminativos
não verbais do ambiente e mantidas por consequências sociais. Os discrimi-
nativos relacionados ao controle do tato podem ser objetos, lugares, animais,
pessoas, acontecimentos, sensações, lembranças, isto é, mudanças no cam-
po sensorial (visual, auditivo, tátil, proprioceptivo, interceptivo etc.) do
emitente. Para exemplificar essa categoria, podemos citar a nomeação de
pessoas, lugares, objetos, propriedades do ambiente e relatos de eventos ocor-
ridos (Barros, 2003; Skinner, 1957).

No cotidiano, o comportamento verbal apresenta-se de forma muito mais
complexa do que a descrita acima, sendo que os operantes verbais podem
ser controlados por mais de um estímulo discriminativo. O controle múlti-
plo do comportamento verbal pode ajudar a explicar como novas respostas
verbais são geradas, pois uma resposta pode aparecer apenas quando parte
dos determinantes estão presentes (Barros, 2003). Nos estudos a seguir, se-
rão apresentadas algumas das condições experimentais e modelos adotados
no estudo do comportamento verbalmente controlado por estímulos textuais
e por estímulos auditivos.

Estudo do comportamento controlado por estímulos
textuais

Conhecer como estímulos textuais influenciam o comportamento
subsequente do leitor é de grande interesse de maneira geral, uma vez que
uma das práticas bem-estabelecidas em nossa cultura é a utilização de texto
como forma de interferir e modificar o comportamento do leitor. São exem-
plos dessas práticas a utilização: (a) de histórias infantis com a finalidade de
estabelecer em crianças comportamentos ético e moral importantes para a
cultura; (b) de códigos que regem condutas e regulam relações, como o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente ou o Código Nacional de Trânsito; (c) de
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livros didáticos no ensino sistematizado; ou mesmo de (d) panfletos infor-
mativos em campanhas de saúde, por exemplo.

A literatura nacional está repleta de estudos sobre comportamento ver-
balmente controlado como o campo de estudo de comportamento governado
por regras (Albuquerque & Ferreira, 2001; Braga et al., 2005; Albuquerque
& Silva, 2006; Oliveira & Albuquerque, 2007). Para Matos (2001), regras são
estímulos discriminativos de um tipo especial, pois envolvem o comporta-
mento verbal de uma pessoa que emite a regra; regras descrevem contingên-
cia, isto é, relações entre respostas e consequências. Este campo de estudo
busca identificar as condições sob as quais o comportamento de seguir regras
é mais provável. Os principais trabalhos em contexto nacional visavam iden-
tificar os desempenhos dos participantes em situações de apresentação de re-
gras coerentes e/ou discrepantes das contingências. Para a realização dessa
investigação, consequências eram programadas para os comportamentos de
seguir regras. As instruções eram apresentadas da seguinte forma: instruções
orais para a investigação com crianças entre sete e nove anos e instruções por
meio de gravação em áudio e folha com instruções impressas simultaneamen-
te, ou seja, o participante recebia a descrição verbal em uma folha impressa e
era solicitado a ouvir essas mesmas instruções em áudio em uma gravação do
experimentador lendo essas mesmas instruções. Em todas essas investiga-
ções, as instruções eram apresentadas de modo direto, ou seja, eram descri-
ções dirigidas ao participante sobre determinados comportamentos em ses-
são experimental.

Em histórias cujos estímulos verbais são textuais, é possível observar
descrições de contingências não necessariamente dirigidas ao leitor. Muitas
regras são direcionadas aos personagens das histórias ou ficam implícitas
em certos enunciados. Diante desse contexto, questionou-se que funções as
contingências descritas em histórias teriam sobre o comportamento de um
leitor. Contudo, investigações experimentais sobre como histórias influen-
ciam o comportamento subsequente do leitor ainda são escassas. Uma das
poucas iniciativas localizadas na literatura foi realizada por Heffner (2003).
Essa autora realizou um estudo que consistiu em uma analogia laboratorial
ao uso clínico de contar histórias, desenvolvido para examinar experimen-
talmente o quanto histórias guiam comportamentos, facilitando a aquisição
da resposta apropriada. Esse estudo trouxe alguns resultados empíricos que
fundamentam a hipótese de que histórias podem, de alguma forma, contro-
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lar o comportamento. Heffner (2003) também ressalta a necessidade de mais
estudos na área para a confirmação desses achados.

Assim, compreendendo o contar histórias como uma prática importante
em nossa cultura, um dos objetivos principais do estudo de Almeida (2009)
foi investigar se o comportamento das crianças após a leitura das histórias po-
deria ser funcionalmente dependente das contingências descritas nestas. Mais
especificamente, identificar se diferentes consequências ao comportamento
do personagem final da história influenciam o modo como a criança se com-
porta quando está em situação similar à situação descrita na história, descre-
vendo o desempenho que sucede a leitura da história pelas crianças. Diferen-
temente de outros trabalhos anteriores, esse estudo buscou investigar essas
relações dentro de contextos semelhantes a ambientes naturais.

O procedimento de investigação consistia basicamente em solicitar às
crianças que lessem uma história com temática de festa de aniversário. As
crianças poderiam ler a história em voz alta ou silenciosamente, do modo
que preferissem. Uma fase de ambientação, além de familiarizar a criança
com o ambiente experimental e procedimentos adotados, avaliava se a criança
não tinha nenhum atraso intelectual pela aplicação do WISC-III (Weschler,
2000). Como parte das atividades dessa fase, era solicitado à criança que
lesse duas histórias de Cerviglieri (2007), adaptadas especificamente para
este estudo, e como forma de avaliar a atenção e compreensão da história, o
participante respondia a três tarefas de emparelhamento com o modelo, que
consistiram na apresentação de três figuras com personagens e cenas de his-
tórias, sendo uma delas correspondente a aspectos da história lida. As per-
guntas tinham a seguinte estrutura: (1) “Qual desses personagens estava pre-
sente na história?”; (2) “O que o personagem da história fez?”; (3) “O que
aconteceu com o personagem da história?”. Somente as crianças leitoras que
apresentassem 100% de acertos nas questões é que seguiam para a fase expe-
rimental, e todas obtiveram desempenho máximo na verificação da com-
preensão da leitura nas fases de ambientação e desempenho de normal a su-
perior no WISC-III.

A fase experimental consistia na leitura de uma história, pelas crianças,
cuja temática era festa de aniversário com um desfecho. As crianças pode-
riam ler a história em voz alta ou silenciosamente, do modo que preferissem.
Após sua apresentação, a compreensão foi avaliada sob o formato de “empa-
relhamento-com-o-modelo”. A estrutura das perguntas era semelhante à que
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foi apresentada na fase de ambientação. As perguntas tinham a seguinte es-
trutura: (1) “Aonde o personagem principal foi?”; (2) “O que o personagem
da história fez?”; (3) “O que aconteceu com o personagem da história?”.

Na sequência, a experimentadora comunicava que haveria uma festa sur-
presa para um funcionário (a) do CPA e pedia à criança que ajudasse nos
preparativos. Em seguida, tirava os doces de uma caixinha e dizia que as
forminhas dos doces estavam faltando. A pesquisadora, com o pretexto de ir
pegar as forminhas, deixava a criança sozinha por cinco minutos em situa-
ção simulada semelhante à da história contada. Os comportamentos dos
participantes eram registrados em videoteipe ou DVD e por meio de obser-
vadores localizados em uma sala ao lado do ambiente experimental equipa-
da com espelho de observação unidirecional. Decorridos cinco minutos, a
experimentadora voltava para a sala e fazia a sequência de perguntas para
avaliar se existiam e quais eram as relações entre a história contada e o com-
portamento durante sua ausência.

 Após um período de atividades lúdicas (confecção de um cartaz para ser
colocado na festa de aniversário), o participante era instruído a ler uma se-
gunda história com a mesma temática, porém com desfecho diferente, e após
essa fase, eram realizados os mesmos procedimentos subsequentes à leitura
da história anterior. Terminada a fase experimental propriamente dita, a
pesquisadora e o participante terminavam os preparativos da festa e realiza-
vam a “festa surpresa”.

Durante a fase experimental, os participantes foram distribuídos em três
condições melhor descritas a seguir e ilustradas na Figura 1.

Condição 1 – A primeira história apresentada nessa condição descrevia
um episódio em que um garoto estava ajudando nos preparativos de uma
festa de aniversário. Por um instante, ele se viu sozinho diante dos doces e
resolveu comer alguns deles antes do início da festa. Ao final da história, a
festa ficou muito bonita, incluindo a mesa com os doces. Essa primeira his-
tória não relatou consequência aversiva para o comportamento de pegar os
doces antes da festa (História A).

A segunda história tinha os mesmos personagens, o mesmo contexto e os
mesmos comportamentos do personagem principal, ou seja, pegar os doces
antes da festa. A diferença principal entre essas histórias era que, nessa se-
gunda história, a descrição do comportamento de pegar os doces antes da
festa era seguida de uma consequência aversiva para o comportamento do
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personagem, ou seja, havia a descrição de que a ação do garoto foi descober-
ta e as pessoas da festa ficaram zangadas, pois a mesa do aniversário ficou
feia (História B).

Condição 2 – Assim como na Condição 1, ambas as histórias descreviam
o comportamento do garoto de pegar os doces de uma mesa de aniversário
antes de uma festa. Contudo, nessa condição as histórias foram apresenta-
das em ordem inversa, ou seja, primeiramente foi apresentada a história que
relatava a ocorrência de uma consequência aversiva para o comportamento
do personagem (História B) e, na segunda história, o comportamento de pegar
doces não era seguido por uma consequência aversiva (História A).

Condição 3 – Consistiu na mesma sequência de passos, porém os partici-
pantes foram expostos a outras duas histórias com temáticas semelhantes
(eventos de uma festa de aniversário), mas sem referência aos comportamen-
tos de pegar os doces e as consequências que os seguiam.

As filmagens foram avaliadas considerando se a criança pegou ou não os
doces. Além disso, foi analisada a frequência de comportamentos direciona-
dos para os doces por parte da criança. O critério para observação dos com-

Figura 1: Ilustração das condições experimentais (Condição 1 e Condição 2) e controle (Con-
dição 3) adotadas no procedimento
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portamentos direcionados aos doces era olhar ou tocar os doces. A cada vez
que a criança emitia esses comportamentos por até cinco segundos, era con-
tabilizado um comportamento direcionado aos doces. Assim, se a criança
olhasse para os doces por três segundos era contabilizado olhar para os doces
uma vez. Se a criança olhasse para os doces por oito ou dez segundos eram
contabilizados dois comportamentos direcionados aos doces.

As análises foram feitas por dois observadores por meio de filmagens e
com o uso de um protocolo de registros. Foi feito também o cálculo de con-
cordância entre observadores proposto por Kazdin (1982).

Os dados gerais, representativos do desempenho de todos os participan-
tes, demonstram que histórias podem ter efeito instrucional sobre o compor-
tamento de crianças. Embora nenhuma criança, em nenhuma das condições,
tenha pegado um doce sequer, o comportamento de todas elas apresentaram
maior frequência de comportamentos dirigidos aos doces (pegar, organizar,
olhar) na condição em que o controle aversivo (se pega) podia ser evitado; em
contrapartida, todas apresentaram uma frequência bem menor de comporta-
mentos dirigidos aos doces na condição em que o controle aversivo não podia
ser evitado. O desempenho na condição controle era intermediário àqueles
observados nas condições experimentais (Histórias A e B).

Durante o estudo, foi necessário adequar as histórias para que elas real-
mente cumprissem a função de descrever contingências em que o controle
aversivo podia ou não ser evitado e que estes fossem os estímulos discrimi-
nativos mais relevantes das histórias. Então, com a finalidade de investigar
se o desempenho dos participantes estava relacionado a outras característi-
cas da história, foi realizada uma análise para identificação dos autoclíticos
qualificadores e quantificadores dos doces, conforme Tabela 1.

Histórias da sessão experimental Qualificadores Quantificadores Total

História A: sem contingência
aversiva 5 6 11
História B: com contingência
aversiva 3 5 8
História C: sem menção ao
comportamento de pegar os doces 4 1 5
História D: com menção ao
comportamento de pegar os doces 0 0 0

Tabela 1. Ocorrências de autoclíticos nas histórias apresentadas nas condições experi-
mentais
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A análise de autoclíticos apresentou uma frequência maior de qualifi-
cadores e quantificadores dos doces na História A em relação à História
B. Dias & Hübner (2003), em seus estudos, apontam a importância dos
autoclíticos como forma de controle sobre o comportamento. A análise
de autoclíticos realizada nesse estudo mostrou uma frequência maior de
qualificadores dos doces na História A (sem consequência aversiva) que
na História B (com consequência aversiva). Considera-se que, em inves-
tigações futuras, seria importante igualar a quantidade de autoclíticos pre-
sentes nas histórias para, assim, minimizar a quantidade de variáveis ca-
pazes de controlar os resultados.

Por ser um estudo pioneiro, muitas perguntas são colocadas em discus-
são tanto em relação aos resultados encontrados como em relação ao proce-
dimento que possui possibilidades de ser aprimorado. Contudo, ainda que
não da forma inicialmente proposta, percebe-se que a história exerceu con-
trole em relação à emissão de comportamentos por parte da criança, assim,
pode-se sugerir que as histórias podem controlar diferencialmente o com-
portamento direcionado aos doces. Esses achados são coerentes à proposta
de Heffner (2003) de que, na perspectiva do ouvinte ou leitor, as histórias
podem ter função de uma instrução, pois histórias são estímulos verbais que
podem controlar determinados comportamentos.

Pesquisas que estudam como estímulos textuais afetam o comportamen-
to de seus leitores aliadas a outro conjunto de pesquisas que descrevem que
contingências ambientais favorecem o seguimento ou o abandono de regras
podem contribuir na implementação de políticas públicas e na confecção de
materiais impressos adotados para o estabelecimento de práticas relevantes
para a cultura.

Estudo do comportamento controlado por estímulos auditivos

Dos aspectos envolvidos no episódio verbal, essa seção dará mais aten-
ção ao comportamento do ouvinte. Conforme mencionado, na comunidade
verbal, as pessoas que falam entre si reforçam as verbalizações uma das outras,
e as consequências para o comportamento do falante são os comportamen-
tos que um ouvinte pode emitir. Além de ser o mediador do reforço para o
falante, o comportamento emitido pelo ouvinte é reforçado pelo comporta-
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mento do falante. Por exemplo, quando é contado algo ao ouvinte, sua rea-
ção é mantida pelo fato de que, em situações semelhantes, quando o ouvinte
reagiu de tal maneira a uma fala como aquela vinda do falante, teve seu com-
portamento reforçado. Assim, o comportamento do ouvinte pode ser con-
trolado pelas regras apresentadas pelo falante. Um ouvinte pode aprender
novos repertórios por meio de instruções e reforços sociais como elogios,
conselhos quanto à melhor maneira de agir, por exemplo, e ter seu compor-
tamento reforçado por comportar-se de maneira mais adequada e imediata.
O ouvinte, para que possa desempenhar bem tais comportamentos, deve ter
recebido treinamento especial da comunidade verbal (Skinner, 1957; Dahás
et al., 2008).

Embora Skinner (1957) afirme em várias passagens do Verbal Behavior
que o ouvir não tem status de verbal, pois não se assemelha ao comporta-
mento do falante, Dahás et al. (2008) realizaram uma análise conceitual das
obras de Skinner em que este dá atenção especial ao comportamento do
ouvinte (listener) e discutem que a afirmação de que o comportamento do
ouvinte não é verbal é incoerente com a própria definição de comportamen-
to verbal do autor. Para isso, analisaram três aspectos do comportamento do
ouvinte na formulação skinneriana sobre o comportamento verbal, quais se-
jam, o papel do ouvinte no episódio verbal, as diferenças entre os comporta-
mentos do ouvinte e do falante, a origem e a manutenção do comportamento
do ouvinte.

Em relação ao papel do ouvinte, um dos principais problemas relaciona-
-se à negação de um papel especial ao controle pelo antecedente, pois ainda
que o antecedente seja verbal, isso não conferiria ao ouvir o mesmo status.
Essa posição possivelmente foi tomada para combater as teorias que argu-
mentam que as palavras têm “significado”. Além disso, Skinner (1957) tam-
bém afirma que o ouvir não se assemelha em nada com o falar. De acordo
com os autores, essa defesa oferece elementos que nos fazem supor que a
dimensão relevante que faz a distinção entre os dois comportamentos seja a
topografia, muito embora Skinner jamais defendesse essa posição. Contu-
do, ainda destacam que Skinner (1957) não oferece nenhum motivo para
que a alteração motora provocada no comportamento de um ouvinte de le-
var um copo d’água a um falante, em resposta a um mando (Um copo de
água, por favor.), não seja incluída no rol de comportamentos verbais. É esse
aspecto que se quer destacar neste trabalho: a necessidade de ser um bom
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ouvinte, isto é, ter seu comportamento verbalmente controlado para que
possa manter relações verbais com um interlocutor.

Outro aspecto de particular interesse são as relações que o ouvir pode
estabelecer com o falar, pois em nossa comunidade, para que se possam re-
forçar algumas respostas verbais das crianças e modelar suas emissões vo-
cais, é necessário que elas sejam expostas a algumas relações ostensivas em
que um evento verbal (palavra ditada) esteja relacionado a um evento não
verbal (figura). Pode-se supor que, após o estabelecimento dessa relação de
ouvinte e diante do evento não verbal (figura), a criança seja capaz de emitir
(ou pelo menos de tentar vocalizar) a palavra ditada. Essas tentativas de
vocalização da palavra ouvida são cruciais para que a comunidade verbal
possa reforçar diferencialmente o comportamento de falante da criança.

Como questão de estudo, o conhecimento das relações entre o ouvir e o
falar são particularmente importantes no caso de crianças deficientes audi-
tivas e que tiveram a audição restabelecida pelo implante coclear.

O implante coclear é uma possibilidade de reabilitação dos casos mais
extremos de surdez (por exemplo, do tipo condutiva ou central, bilateral e
pré-lingual, isto é, adquirida antes da aquisição da linguagem) e constitui-se
um dispositivo inserido cirurgicamente na parte interna do ouvido e que
substitui o órgão sensorial da audição, localizado dentro da cóclea. O im-
plante possibilita a detecção de sons do ambiente, especialmente os sons da
fala (Bevilacqua, 1998; Clark, et al. 1997).

Crianças com surdez pré-lingual podem ter a função auditiva estabele-
cida pela primeira vez a partir da ativação do implante, que permite a per-
cepção dos estímulos sonoros, contudo, estes são desprovidos de significa-
dos. Assim, as habilidades de ouvir e falar em surdos implantados requerem
aprendizagem, pois o ouvir não envolve apenas a percepção auditiva, mas a
compreensão dos sons, especialmente os da fala (Almeida-Verdu, 2004).

Compreensão em geral e compreensão de fala em particular envolvem a
formação de classes de equivalência entre símbolos e referentes. O paradig-
ma da equivalência de estímulos, proposto por Sidman & Tailby (1982), ofe-
rece um modelo de descrição operacional e de investigação de funções sim-
bólicas. Nesse modelo, os estímulos que participam da contingência de ensino
passam a fazer parte de classes de equivalência cujas propriedades em co-
mum não são propriedades físicas, mas relacionais. Relações condicionais
que compartilham relações de equivalência podem ser gerativas de compor-
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tamento simbólico, isto é, podem permitir a emergência de novas relações
arbitrárias entre eventos a partir das relações ensinadas. A equivalência de
estímulos pode decorrer do ensino de relações condicionais, e um dos proce-
dimentos de ensino é o emparelhamento de acordo com o modelo matching-
to-sample, que consiste na apresentação de um estímulo-modelo e dois ou
mais estímulos-comparação, sendo um deles definido arbitrariamente como
correto, correspondente ao modelo. Assim, por exemplo, se um indivíduo
não verbal aprende que diante do modelo auditivo “peteca” deve escolher a
figura de uma peteca e não a de uma boneca e, por sua vez, diante do modelo
auditivo “boneca” deve escolher a figura da boneca e não a da peteca, diz-se
que as relações estabelecidas são de condicionalidade. Se ambos os estímu-
los são relacionados às suas palavras impressas, por exemplo, figura da bo-
neca à palavra impressa BONECA e figura da peteca à palavra impressa
PETECA, da aprendizagem dessas relações pode decorrer a emergência de
outras não ensinadas diretamente: relação entre a palavra impressa e a figu-
ra; palavra falada e palavra impressa; assim como a relação de nomear a pala-
vra impressa e a figura.

Estudos com deficientes auditivos implantados adotando o modelo das
relações de equivalência têm demonstrado que implantados com deficiên-
cia auditiva pré-lingual e pós-lingual têm aprendido discriminações auditi-
vo-visuais, e entre estímulos visuais e essas relações, compartilham de rela-
ções de equivalência. Como estímulos auditivos, têm sido adotadas palavras
convencionais, pseudopalavras e estímulos elétricos; como estímulos visuais,
têm sido adotados figuras convencionais e figuras indefinidas.

O primeiro estudo que teve como objetivo estender a metodologia das
relações de equivalência no estudo de relações entre estímulos sonoros e vi-
suais e funções simbólicas em implantados foi conduzido por da Silva et al.
(2006). Duas crianças pós-linguais e duas pré-linguais primeiramente apren-
deram relações condicionais entre figuras (AB e AC) e demonstraram a emer-
gência de relações derivadas demonstrando relações simbólicas (BC e CB).
Em seguida, uma sequência de cinco pulsos de um segundo foi apresentada
via implante coclear e foi conduzido o ensino das relações condicionais DC
e, então, foi testado se as funções adquiridas pelo estímulo visual (C) pelo
emparelhamento DC seriam estendidas para os outros estímulos visuais (B
e A) pelas relações de equivalência estabelecidas. Os resultados dos partici-
pantes pós-linguais demonstraram a aprendizagem das relações envolven-
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do pulsos elétricos (DC) pelo procedimento de emparelhamento de acordo
com o modelo, mas não demonstraram a emergência das novas relações audi-
tivo-visuais (DA e DB). Os participantes pré-linguais sequer aprenderam
as relações com estímulos elétricos. Embora o aspecto promissor do estudo
tenha sido a condução da pesquisa em controle de estímulos em rotina de
hospital e tenha demonstrado emergência de relações simbólicas visual-vi-
sual em implantados, o estudo impôs algumas questões sobre a aprendiza-
gem relacional envolvendo estímulos auditivos em surdos que receberam o
implante coclear. Dentre essas questões, destacou-se verificar sob quais con-
dições deficientes auditivos que receberam o implante coclear aprenderiam
relações auditivo-visuais e demonstrariam relações de equivalência decor-
rentes dessa aprendizagem.

Uma sequência de quatro estudos foi conduzida por Almeida-Verdu et
al. (2008a) e avaliou o potencial de crianças com surdez neurossensorial que
receberam o implante coclear exibirem relações de equivalência entre figu-
ras e palavras ditadas pelo procedimento de emparelhamento de acordo com
o modelo. Dez crianças com surdez pré-lingual e quatro com surdez pós-
-lingual foram estudadas e todas aprenderam as relações entre palavra dita-
da e figura e a maior parte delas demonstrou a formação de classes. Ao final
de cada um dos Estudos 1, 2 e 3, foram conduzidos testes de nomeação de
figuras, mas as crianças não demonstraram resultados consistentes com os
resultados obtidos nos testes de equivalência. De maneira geral, as crianças
demonstraram a mesma vocalização para as figuras que foram emparelha-
das à mesma palavra ditada, porém a vocalização não fazia correspondência
ponto a ponto com essa palavra, ditada na fase de ensino. Um estudo poste-
rior (Almeida-Verdu et al., 2008b) demonstrou que a nomeação de figuras
só foi obtida após o ensino da vocalização a partir de procedimentos de imi-
tação de palavras ou ensino do comportamento ecoico.

Considerando as pesquisas mais recentes conduzidas com implantados,
Golfeto (2008) planejou quatro estudos com a finalidade de ampliar voca-
bulário em sete crianças com deficiência auditiva pré-lingual. No primeiro
estudo, foram ensinadas discriminações condicionais entre palavras ditadas
e figuras (AB) e entre palavras ditadas e palavras impressas (AC), no qual
foram programados problemas sucessivos de aprendizagem. No Estudo 2,
as discriminações condicionais ensinadas foram entre palavras ditadas e fi-
guras e entre palavras ditadas e letra inicial de palavras. Nos Estudos 3 e 4,
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foram ensinadas discriminações condicionais entre palavras ditadas e figu-
ras e entre palavras ditadas e palavras impressas, porém foi previsto o ensino
de um conjunto diferente e maior de palavras, se comparado ao Estudo 1.
Ao final, testes de formação de classes foram realizados. Nos Estudos 2, 3 e
4, um delineamento de linha de base múltipla entre conjuntos de palavras
(Passos) foi empregado para aferir os efeitos do procedimento com cada par-
ticipante individualmente ao final de cada passo de ensino. Para isso, testes
de nomeação das letras, palavras ou figuras ensinadas foram realizados an-
tes e depois do ensino de cada passo. Em síntese, o que foi ensinado seria a
seleção, sob controle condicional, de repertório receptivo, e o que foi avalia-
do seria a emergência de repertórios novos na formação de classes equiva-
lentes (relações BC e CB) e nomeação (relações BD e CD).

Os quatro estudos apresentados por Golfeto (2008) visavam avaliar se o
ensino de correspondências entre palavras ditadas e referentes do mundo
físico e social afetaria a emergência de novos comportamentos de caráter sim-
bólico. Os resultados são preliminares, mas é possível afirmar que os parti-
cipantes têm sido capazes de aprender as relações condicionais diretamente
ensinadas e formar classes de estímulos com uma diminuição no número de
exposições aos blocos de ensino ao longo do ensino dos conjuntos de pala-
vras, o que é indicativo de que o desempenho melhora a cada conjunto de
palavras. Já em vocalização, aspecto que se quer destacar, foi registrada gran-
de variabilidade de desempenho, porém com duas características distintas:
na presença da figura, a vocalização exibia mais distorções, se comparada à
palavra ditada relacionada à figura durante o ensino; na presença da palavra
impressa, a vocalização era emitida com maior correspondência ponto a pon-
to. Esse padrão de desempenho foi observado com o mesmo número de ex-
posições aos blocos de ensino das relações condicionais entre palavra ditada
e figura (AB), sendo maior em relação ao número de exposições das relações
entre palavra ditada e palavra impressa (AC). Uma hipótese explicativa para
esse desempenho seria o controle exercido pelos diferentes estímulos nas ta-
refas de nomear. Nomear na presença de figuras exige um controle pela re-
lação entre a palavra ditada e a figura; já o nomear na presença da palavra
impressa exige a mesma relação de controle, porém se a palavra impressa é a
correspondência gráfica da palavra ditada e cada grafema corresponde a um
som, então a vocalização conta com um controle visual que especifica cada
parte da vocalização a ser emitida.
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O presente estudo em andamento e conduzido por Battaglini (2009), teve
como finalidade estabelecer relações de linha de base a partir de uma estru-
tura de ensino linear (Saunders & Green, 1999). Os três estudos iniciais de
Almeida-Verdu et al. (2008a), o estudo de Golfeto (2008) e o de Almeida-
Verdu et al. (2008b) adotaram a estrutura de ensino “um para muitos”, na
qual o modelo era o nódulo (o mesmo modelo foi relacionado a mais de um
estímulo-comparação). Na estrutura linear, os estímulos auditivos do con-
junto A tiveram a função de modelo, e os estímulos visuais do conjunto B
tiveram função de comparação no estabelecimento da linha de base AB; con-
tudo os estímulos visuais do conjunto B também tiveram função de modelo,
e os estímulos visuais do conjunto C como comparação, no estabelecimento
da linha de base BC; então, os estímulos B foram empregados ora como
modelo, ora como comparação, exercendo função nodal (Sidman, 1994). A
pergunta que se fez é se com esse delineamento, com o estímulo auditivo
mais distante na história de ensino, as relações de controle que descrevem as
propriedades de equivalência seriam apresentadas, replicando dados obti-
dos nos estudos anteriores.

Esse conjunto de trabalhos tem sido realizado considerando a possibili-
dade de conduzir pesquisas em controle de estímulo durante o processo de
acompanhamento hospitalar após a cirurgia de colocação do implante coclear
em surdos, aliado à necessidade de aprendizagem e expansão de repertório
de ouvir em surdos implantados. Este trabalho pretendeu investigar as con-
dições nas quais o repertório de ouvir é estabelecido a partir de um progra-
ma sistemático de ensino.

O procedimento de investigação expôs crianças com surdez pré-lingual e
usuárias de implante coclear às tentativas de ensino e teste pelo procedimento
de emparelhamento de acordo com o modelo, por meio de um microcompu-
tador instalado com o software MTS ® (Dube, 1991). Palavras ditadas (con-
junto A) foram emitidas pelo alto-falante do microcomputador com função
de modelo. Figuras (conjunto B) e palavras escritas (conjunto C) foram apre-
sentadas nos vértices da tela, quando tiveram a função de comparação, e no
centro, quando tiveram a função de modelo. A tarefa exigida do participan-
te era selecionar, com o mouse, o estímulo de comparação correspondente ao
modelo.

Durante o ensino, as respostas corretas, correspondentes ao modelo, eram
seguidas de estrelas coloridas acompanhadas por uma sequência de sons,
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sendo seguidas de uma nova tentativa. As respostas erradas eram seguidas
por uma tela preta por aproximadamente um segundo, seguidas de uma nova
tentativa. Nas tarefas de teste, as respostas não produziam consequências
diferenciais para acerto ou erro. O procedimento foi dividido em sete fases,
descritas a seguir. A Figura 2 apresenta um diagrama das relações ensinadas
e testadas. A seguir são apresentadas as fases de ensino e teste do estudo.

A
(palavra
falada)

C
(palavra
escrita)

D
(vocalização)

Relações ensinadas

Relações testadas

B
(figura)

Figura 2. Diagrama das relações ensinadas e testadas nas etapas posteriores ao pré-teste

1. Pré-treino: esta fase teve como objetivos ensinar a tarefa de selecionar
um estímulo de comparação na presença de um modelo e familiarizar o par-
ticipante com o microcomputador. A tarefa consistia em selecionar, entre
três figuras comparação (Bidu, Pernalonga e Boneca) dispostas nos vértices
da tela, aquela correspondente ao modelo.

2. Pré-teste: teve como objetivo verificar o repertório inicial dos partici-
pantes nas tarefas de reconhecimento de palavras e de nomeação de figuras e
de palavras impressas. Três palavras que a criança acertou durante os reper-
tórios avaliados eram escolhidas para funcionar como estímulos conhecidos,
e três palavras que a criança errou eram escolhidas para funcionar como es-
tímulos novos a serem ensinados pelo procedimento de ensino (se a crian-
ça não apresentasse erros em uma mesma palavra, eram empregadas
pseudopalavras, sem correspondência com a comunidade verbal).
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3. Ensino AB: o objetivo desta fase foi ensinar o reconhecimento au-
ditivo de três palavras a partir do procedimento de ensino por exclusão
(McIlvane et al., 1988). Inicialmente, a criança era exposta a relações con-
dicionais entre palavras ditadas e figuras conhecidas (tentativas de linha
de base, painel esquerdo, Figura 3). Em seguida, era exposta a tentativas
de exclusão, que consistiam na apresentação de uma palavra nova ditada
com função de modelo e de três figuras de comparação: uma figura nova

Figura 3. Ilustração das tentativas de linha de base, exclusão, controle e aprendizagem du-
rante o ensino de relações condicionais entre palavra ditada e figura
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e duas figuras conhecidas. Diante dessa condição, a criança poderia sele-
cionar a figura nova porque excluía as figuras conhecidas ou porque es-
tabelecia uma relação direta entre as novidades (painel central, Figura 3).
Em seguida, eram apresentadas as tentativas de controle pela novidade
em que uma palavra conhecida era ditada e três figuras eram apresenta-
das como comparação: duas figuras conhecidas, sendo uma delas corres-
pondente ao modelo, e uma das figuras empregadas nas tentativas de
exclusão (painel direito, Figura 3). Por último, eram apresentadas as ten-
tativas de aprendizagem que exibiam as relações novas estabelecidas, com
todas as comparações novas (painel inferior, Figura 3). Cada tentativa
iniciava com uma palavra ditada como modelo, e o participante deveria
escolher, entre três figuras, aquela que correspondia ao modelo. A Figu-
ra 3 ilustra tentativas de linha de base, de exclusão, de controle da novi-
dade e de aprendizagem. Nesse exemplo, as palavras “sapo”, “gato” e
“casa” deveriam ser conhecidos pelo participante e as pseudopalavras
“pafe”, “duca” e “zigo” (sem correspondência com a comunidade verbal)
correspondiam a palavras novas a serem ensinadas.

4. Ensino BC: esta fase teve como objetivo ensinar novas relações en-
tre figuras e palavras impressas. Cada tentativa iniciava com a apresenta-
ção de uma figura como modelo, seguida de três palavras impressas como
comparação. Então o participante deveria escolher a palavra impressa cor-
respondente ao modelo. O procedimento foi idêntico ao ensino AB.

5. Ensino AB + BC: nesta fase, foram apresentadas, de forma mistu-
rada, as relações condicionais ensinadas: palavra ditada e figura (AB); fi-
gura e palavra impressa (BC).

6. Teste de formação de classes: teve como objetivo verificar a emer-
gência das relações entre palavra ditada e palavra impressa (AC); palavra
impressa e figura (CB). Desempenhos positivos indicariam aquisição de
função simbólica, ou seja, compreensão auditiva.

7. Teste de nomeação (BD e CD): esta fase verificou os efeitos do ensino
sobre as vocalizações das crianças (conjunto D). Diante de uma figura ou de
uma palavra impressa apresentada no centro da tela, a criança deveria no-
mear a figura (BD) e nomear ou ler a palavra escrita (CD).

As respostas de seleção dos participantes foram automaticamente regis-
tradas pelo software MTS ®, e os dados, analisados pela porcentagem de acer-
tos em cada fase do procedimento. O desempenho vocal foi registrado por
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uma filmadora e analisado pela correspondência ponto a ponto com a pala-
vra ditada emparelhada aos respectivos estímulos nas condições de ensino.

A maioria dos participantes demonstrou um bom nível de reconhecimen-
to de palavras pela avaliação do pré-teste, com mais de 80% de acertos. No
entanto, o repertório expressivo de nomear as figuras e palavras impressas
teve um desempenho inferior, variando entre 20% e 90% de acertos, depen-
dendo de cada participante. Esses dados são coerentes com dados clínicos
obtidos pela Audiologia.

Os participantes têm aprendido novas relações entre palavra ditada e fi-
gura (AB) e entre figura e palavra impressa (BC) e têm apresentado a emer-
gência das relações não diretamente ensinadas (AC e CB) nos testes de for-
mação de classes de equivalência, com desempenho superior a 75%. Assim,
essas crianças demonstraram aquisição de repertório receptivo e compreen-
são auditiva. Os resultados positivos nos testes de formação de classes repli-
cam os fenômenos da equivalência de estímulos e os estendem para pessoas
com deficiência auditiva pré-lingual submetidas ao implante coclear (Al-
meida-Verdu et al., 2008; Silva et al., 2006), mesmo o ensino envolvendo a
palavra ditada estando mais distante na história experimental, como no caso
do delineamento adotado nesse estudo.

De maneira geral, os resultados nos testes de nomeação demonstraram
que o ensino do repertório receptivo (ouvir) não forneceu condições sufi-
cientes para que as palavras ditadas durante o ensino passassem a controlar a
nomeação de figuras e de palavras impressas com correspondência ponto a
ponto (total) à palavra ditada. O desempenho com correspondência ponto a
ponto podem não ter ocorrido com precisão pelo fato de que o ouvir e o falar
são desempenhos funcionalmente distintos, requerendo condições de ensi-
no particulares (Gaia, 2005; Guess, 1969; Skinner, 1957). No entanto, os
participantes tenderam a apresentar as mesmas vocalizações para figuras e
palavras impressas que haviam sido relacionadas com a mesma palavra dita-
da durante o ensino, o que evidencia que as crianças aprenderam a relacio-
nar as figuras às palavras impressas e vice-versa.

Os resultados desse estudo estão de acordo com aqueles encontrados em
estudos anteriores sobre a aquisição de repertórios receptivos (reconheci-
mento e compreensão) e expressivos (vocalização) em implantados cocleares
(Almeida-Verdu et al., 2008; da Silva et al., 2006).
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Considerações finais

Os estudos de Almeida (2009) e de Battaglini (2009, em andamento) re-
latados brevemente neste capítulo são exemplos de possibilidades de estudo
das condições em que um comportamento é verbalmente controlado sob duas
modalidades de estímulos verbais diferentes, quais sejam, o estímulo textu-
al, impresso e a palavra ditada. Ambos apresentam contribuições metodoló-
gicas e aplicadas relevantes para a avaliação de processos de aprendizagem e
de planejamento de condições de ensino em contextos diversos.

Contudo, os estudos, se tomados em conjunto, trazem contribuições para
o debate de uma questão conceitual relevante, a saber, o fato do ouvir ser ou
não considerado comportamento verbal. No estudo de Almeida (2009), foi
verificado o controle por estímulos textuais sobre o comportamento
subsequente de crianças leitoras. No estudo de Battaglini (2009, em anda-
mento), foi verificado o controle por estímulos auditivos sobre a seleção de
palavras impressas, após o ensino da relação entre palavras ditadas e respec-
tivas figuras e entre figuras e respectivas palavras impressas. Esses estudos
ilustram que a ação do ouvinte após a apresentação da fala de alguém pode
não ser considerada verbal, da mesma maneira que a ação do leitor após a
leitura de uma história não é. Contudo, não duvidamos que o comporta-
mento textual (aberto ou encoberto), não seja verbal. Esse comportamento
é, inclusive, citado como uma categoria formal do comportamento verbal,
descrita em Skinner (1957). Da mesma maneia, talvez não haja por que con-
tradizer que o ouvir, isto é, atentar para os estímulos produzidos pela fala de
alguém, também não seja um comportamento verbal. Ambos, o ouvir e o
ler, para que sejam considerados verbais, têm de compartilhar dos mesmos
códigos estabelecidos pela comunidade verbal e receber treinamento espe-
cial para isso. Uma pessoa que não emite essas modalidades de comporta-
mento (ouvir e textual) fica limitada nas interações com a audiência em de-
terminados contextos. Uma pessoa que não lê placas de trânsito, por exemplo,
terá dificuldades para interagir nesse contexto, assim como uma criança que
não atende o professor terá dificuldades na rotina de sala de aula.

Dessa forma, em acordo com a análise conceitual do papel do ouvinte ser
considerado verbal proposta por Dahás et al. (2008), embora a topografia do
ouvir seja bem diferente daquela do ler (aberto, mas não do encoberto), não
há motivos para negar que ambos podem ter o status de comportamento ver-

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1829



30 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

bal, uma vez que estabelecem relações diversas com a audiência social que
reforça e mantém esses comportamentos.
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