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O objetivo do presente trabalho foi instalar e ampliar repertórios motores funcionais e pré-

acadêmicos numa criança de oito anos com hipótese diagnóstica de transtorno invasivo 

do desenvolvimento (TDI) no atendimento em Terapia Ocupacional. Ana (8) era filha 

única de Jonas (38) e Márcia (46).Estava matriculada em escola regular na 2ª série do 

Ensino Fundamental. A queixa inicial foi dificuldade no desempenho das atividades de 

vida diária e desinteresse em escrever. Durante os atendimentos, a terapeuta identificou 

que Ana resistia em iniciar atividades, apresentava curta permanência nas mesmas e 

pobre repertório funcional e exploratório. Identificou-se dois eventos com função 

reforçadora positiva para Ana: chocolate e a mãe. Visando a ampliar o repertório 

exploratório, foram utilizados os procedimentos de modelagem, usando-se reforçadores 

primários e condicionados, princípio de Premack e discriminação de estímulos. Com o 

objetivo de aumentar o tempo de permanência de Ana nas atividades, foi feito o atraso 

gradual da apresentação dos reforçadores. Márcia participava de algumas sessões em 

que a T.O. fornecia modelos para evocar e consequenciar os comportamentos de Ana e 

consequenciava comportamentos desejados da mãe na interação com a filha. Em relação 

às atividades pedagógicas, foram realizadas duas reuniões com a equipe escolar e visita 

à escola para coleta de dados e orientação. A terapeuta ocupacional e a psicopedagoga 

identificaram as adaptações necessárias às atividades contidas na apostila de sala. Nas 

adaptações do material didático, foi alterado o controle de estímulos presente nas tarefas, 

criando SDs que aumentavam a probabilidade de emissão de respostas de Ana.  Márcia, 

ao final de 2011, relatou que as orientações não foram seguidas pela professora. Ana 

começou a se recusar a ir à escola e a fazer as atividades escolares, bem como passou a 

emitir comportamentos agressivos em sala, fatores que culminaram na decisão pela 

mudança de escola. O atendimento continua em andamento e, atualmente, Ana recusa-

se, apenas esporadicamente, a iniciar as atividades; explora novos materiais e 

brinquedos que estão ao seu alcance; apresenta bom desempenho nas tarefas 

adaptadas; tem iniciativa para atividades de rotina, tais como arrumar mesa; mostra 

independência em atividades de autocuidado, como vestir-se; demonstra interesse em 

explorar materiais pedagógicos, solicitando atividades de pintura e escrita no papel e no 

computador, o que sinaliza que estes adquiriram função reforçadora positiva. Márcia 

relata maior interação entre elas em atividades lúdicas. 
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