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Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) caracteriza-se por déficits na 

interação social, comunicação e padrões de comportamento restrito e repetitivo, que 

influenciam na aprendizagem observacional (AO) e nas Atividades Instrumentais da Vida 

Diária (AIVD). Estudos têm investigado o ensino dessas habilidades para crianças com TEA 

via videomodelação (VM). Contudo, há divergência quanto à efetividade desta modalidade de 

ensino, sendo necessário pesquisas sobre a AO via VM, tratada enquanto variável dependente. 

Objetivos: Investigar os efeitos do treino de monitoramento sobre a aprendizagem de AIVD 

de crianças com TEA via VM. Métodos: Utilizou-se um delineamento de sondas múltiplas 

entre os participantes, que foram duas crianças diagnosticadas com TEA, Igor (6 anos) e 

Victor (4 anos), do sexo masculino, atendidos no projeto APRENDE (Atendimento e Pesquisa 

sobre Aprendizagem e Desenvolvimento) da UFPA. A variável independente foi um treino de 

videomonitoramento de um modelo executando AIVD. O estudo foi divido nas seguintes 

fases: 1- sonda inicial, 2- linha de base, 3- treino de videomonitoramento, 4- sonda final, 5- 

treino das habilidades testadas, 6- teste de generalização, 7- treino da habilidade de 

generalização, 8- teste de generalização final. Antes e após o treino, realizou-se sondas de 

aprendizagem de AIVD via VM. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA, conforme o parecer nº 175.303 de 

14/12/2012. Resultados e Discussão: Os dados deste estudo mostram que o repertório de 

monitoramento de modelos realizando AIVD foi aprendido pelos dois participantes, e que a 

aquisição do repertório de monitoramento aumentou o desempenho destes em aprender AIVD 

via VM. Victor não apresentou acertos nas sessões aprendizagem das AIVD via VM. Igor 

emitiu com independência alguns passos de escovação de dentes e de preparação de 

sanduíche. Na sonda inicial, seu desempenho foi de 11%, variando nas sessões de linha de 

base (28% - 30%), e aumentou na sonda final (67%) em 139% em relação à última sessão de 

linha de base (28%). Quanto à intervenção de videomonitoramento de execuções corretas e 

incorretas de AIVD, ambos os participantes passaram por todas as etapas da intervenção, com 

uma média de 15, 16 e 8 sessões, nas etapas 1, 2 e 3, respectivamente. Para Victor, foram 

necessárias 12 sessões para alcançar critério. A etapa 2 foi finalizada com 26 sessões, sendo 

inserido um treino remediativo a partir da sessão 11, pois o participante monitorava 

corretamente as execuções corretas do modelo, no entanto, emitia a mesma resposta de 

monitoramento para as execuções incorretas do modelo. Após alcançar critério, o participante 

passou para a etapa três que foi finalizada com 4 sessões. Para Igor, a primeira etapa de 

monitoramento foi finalizada com 12 sessões. Para a segunda etapa, foram necessárias 6 

sessões, e para a terceira etapa, 4 sessões. Após o término do treino de videomonitoramento e 

a realização da sonda final, foi iniciado o treino direto das habilidades de preparação de 

sanduiche e escovação de dentes, visto que os participantes de um modo geral não 

apresentaram aumento no desempenho testado. Observou-se que no treino direto, os 

participantes necessitaram de um número pequeno de sessões, e mínima ajuda para 

desenvolver a nova AIVD ensinada. Posteriormente, foi realizado a sonda de novas AIVD, 
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que não faziam parte do repertorio da criança, a fim de verificar se os participantes haviam 

generalizado o repertório aprendido. Victor demonstrou generalização para a habilidade 

testada, Igor, não, sendo necessário um treino direto para tal AIVD. Foram necessárias poucas 

sessões para Igor alcançar critério e, em seguida, demonstrou generalização para uma nova 

AIVD testada. O presente estudo investigou a possibilidade de estabelecer repertórios de 

videomonitoramento de AIVD e avaliou o impacto da aquisição deste repertório na 

aprendizagem de AIVD via VM, a partir da adaptação do procedimento do Experimento 2 de 

Pereira-Delgado e Greer [1], replicado por Braziliense et al. [2] e por Sena [3], para o treino 

de videomonitoramento com vista ao ensino de AIVD. O treino de videomonitoramento 

possibilitou que os participantes aprendessem a discriminar entre a liberação de reforços para 

execuções corretas do modelo e a correção de erros para execuções incorretas do modelo, 

possibilitando o aprendizado das habilidades via VM. Foram necessárias, mais sessões para 

que os participantes emitissem respostas corretas de monitoramento de execuções de AIVD 

via vídeo, quando comparado aos estudos de Pereira-Delgado e Greer [1] (em média, 7 

sessões) e Braziliense et al. [2] (em média, 4 sessões). Tal fato pode ser justificado pela 

complexidade das habilidades monitoradas, necessitando, consequentemente, de um tempo 

maior de vídeo a ser monitorado, demandando mais atenção da criança ao vídeo. Presume-se 

que a melhora no desempenho de Victor e Igor na execução das habilidades selecionadas para 

o estudo após assistir ao vídeo pode estar relacionada com o aprendizado por observação. Para 

Catania [4], o aprendizado por observação envolve dois possíveis efeitos, um seria na 

performance, e o outro no aprendizado. Conclusão/Considerações Finais: Os dados do 

presente estudo, corroboram com os de Pereira-Delgado e Greer [1], Braziliense et al. [2] e 

Sena [3], sobre a possibilidade de instalar repertórios de monitoramento de respostas corretas 

e incorretas em crianças com TEA, e demonstram que o aprendizado desta habilidade teve 

influência sobre o aprendizado via VM de AIVD. No entanto, a presente pesquisa apresenta 

dados iniciais, limitando a generalização desses para a população com TEA. Sugere-se que 

novas pesquisas sobre aprendizagem via VM sejam feitas, a fim de investigar as melhores 

possibilidades de intervenção junto à população com TEA, uma vez que tornar esta 

ferramenta de ensino mais eficiente pode diminuir consideravelmente o custo da intervenção, 

além de proporcionar maior independência, autonomia e qualidade de vida para essas pessoas. 
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