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O presente trabalho teve como objetivo intervir na classe de comportamentos de 

ansiedade do participante, inferidos a partir de respostas de gritar, pular, arranhar e 

beliscar seus colegas e profissionais, visando à diminuição da frequência das mesmas  

diante dos estímulos que possuíam função discriminativa para sua emissão. O 

participante (27), do sexo masculino, com o diagnóstico de autismo, era estudante da 

Escola de Educação Especial Paulista. Frente a eventos sociais reforçadores e 

estímulos que sinalizavam reforço, o participante respondia com uma classe de 

respostas que chamamos de classe de comportamentos de ansiedade, uma vez que, 

o indivíduo buscava o acesso a tais reforçadores de maneira impulsiva e, muitas 

vezes, agressiva, beliscando e arranhando colegas e profissionais, não conseguindo 

esperar, nem por um curto intervalo de tempo, para ter o acesso aos estímulos 

desejados. Os procedimentos utilizados na intervenção foram todos baseados na 

Análise Aplicada do Comportamento (método ABA), destacando-se: a análise 

funcional dos comportamentos considerados inadequados; o calendário de 

antecipação (BLAHA, 2001); a extinção operante; a prevenção de respostas; a 

modelagem de novos comportamentos, o reforçamento intermitente e a orientação aos 

pais para continuação do programa de intervenção no ambiente residencial. Os 

resultados alcançados foram diminuição da emissão da classe de comportamentos de 

ansiedade, como: arranhar, beliscar, gritar e pular. Pode-se perceber a importância do 

calendário de antecipação como uma ferramenta para a visualização da rotina, com a 

função de antecipar os eventos discriminativos que produziam as respostas de 

ansiedade no participante, contribuindo assim para a diminuição da frequência de tal 

classe de respostas. Além disso, a extinção operante e a prevenção de respostas, 

bem como a análise funcional foram fundamentais para atingir o objetivo. Concluímos 

então que um acompanhamento contínuo com a utilização das estratégias traçadas é 

necessário para o fortalecimento de tal repertório e sua manutenção, sendo 

necessária, também, a generalização de tais respostas para outros ambientes, além 

da rotina escolar. 
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