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TREINAMENTO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO PARA APLICAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE ESTUDO. 
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 Quando o baixo desempenho acadêmico de um indivíduo não é explicado por 
dificuldades de aprendizagem ou déficits de desenvolvimento, uma alternativa é 
investigar o repertório de estudo do aprendiz. Se as respostas que compõem a classe de 
comportamento de estudar não estiverem sob controle adequado de estímulos, ou 
algumas respostas não estiverem presentes no repertório do indivíduo, o produto pode 
ser um estudo ineficaz. A fim de instalar, fortalecer e colocar as respostas de estudar sob 
controle adequado de estímulos, um acompanhante terapêutico (AT) pode atuar no 
ambiente natural de estudo de um aprendiz. A intervenção pode ser decomposta em 
algumas etapas: a. avaliar quais respostas já estão presentes no repertório do indivíduo; 
b. ensinar o aprendiz a criar condições adequadas para estudo, entre as quais está um 
ambiente livre de estímulos que funcionem como antecedentes para respostas 
incompatíveis com o estudo; c. estabelecer o conteúdo a ser estudado; d. fracionar o 
conteúdo em unidades funcionais mínimas de estudo, de forma a maximizar a chance de 
sucesso no aprendizado do conteúdo; e. utilizar tais unidades mínimas como etapas de 
um programa em que o aprendiz só entrará em contato com a unidade seguinte após 
atender aos critérios de desempenho da unidade anterior. Ao AT cabe ainda a tarefa de 
verificar compreensão do conteúdo, emitindo SDs que levem o indivíduo a relatar o 
conteúdo estudado, por exemplo; e também a tarefa de consequenciar o aprendiz, a fim 
de fortalecer as respostas de estudo adequadas e desejáveis. À medida que o aprendiz 
fortalecer e desenvolver o repertório de estudo, o AT programará uma remoção gradual 
da ajuda que oferece, a fim de que o indivíduo tenha autonomia para programar e 
verificar o andamento de seus estudos.  
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