
Reflexões sobre teoria e prática
do analista do comportamento

COMPORTAMENTO
EM FOCO

Vol. 12

CÉSAR ANTONIO ALVES DA ROCHA

ORGANIZADORES

BRUNA COLOMBO DOS SANTOS

HENRIQUE MESQUITA POMPERMAIER



II

Comportamento em foco Vol. 12 /

C737

Comportamento em Foco 12: Reflexões sobre teoria e prática do ana-
lista do comportamento / Organizado por César Antonio Alves da Rocha, 
Bruna Colombo dos Santos, Henrique Mesquita Pompermaier. – São Paulo, 
SP: Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental - ABPMC, 
2020.

157 p. : il.

ISBN: 978-65-87203-03-4

1. Comportamento humano. 2. Análise comportamental. 3. 
Comportamento – Análise experimental. I. Rocha, César Antonio Alves da. 
II. Santos, Bruna Colombo dos. III. Pompermaier, Henrique Mesquita. IV. 
Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC).

CDD 150.1943

Catalogação pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIVASF.

Bibliotecária: Adriana Santos Magalhães CRB-4/2275
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Sobre a ABPMC
A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) é 

uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, e tem por objetivos: (a) 
Promover, na sociedade, a Análise do Comportamento como área de conhecimento e 
como campo de atuação profissional por meio de sua divulgação e de procedimentos 
para o contínuo aperfeiçoamento da área; e (b) Criar condições para o aperfeiçoamen-
to do conhecimento científico relacionado com análise do comportamento, de seus 
processos de produção e de uso por parte dos analistas de comportamento no Brasil, 
por meio de avaliação e crítica sistemáticas.

A ABPMC é constituída por pesquisadores, professores, profissionais que tra-
balham com Análise do Comportamento em suas diferentes dimensões – pesquisa 
básica, aplicada, conceitual e prestação de serviços – além de estudantes de psicologia, 
medicina comportamental e de outras disciplinas relacionadas ao comportamento 
humano. Atualmente congrega mais de 1.500 sócios distribuídos pela maioria dos 
estados brasileiros. Entre as principais atividades da ABPMC está o Encontro Brasileiro 
de Psicologia e Medicina Comportamental, realizado anualmente. 

É considerado o maior fórum brasileiro de Análise do Comportamento e um 
dos maiores do mundo. A ABPMC também mantém uma série de publicações cien-
tíficas: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC), série 
Comportamento em Foco (continuação da série Sobre Comportamento e Cognição), 
ambas disponíveis online gratuitamente e bem avaliadas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A ABPMC também contribui 
com outras instituições científicas, como Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) e a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).

Outra atividade de grande importância realizada pela ABPMC é o processo de 
acreditação de analistas do comportamento no país. Esta ação visa atender uma de-
manda da comunidade, que apresentou a necessidade de monitorar a qualidade da 
prática do analista do comportamento brasileiro, favorecendo a escolha, pela comuni-
dade, de profissionais qualificados para o exercício profissional nos diversos campos 
de atuação em Análise do Comportamento.

Saiba mais sobre a ABPMC em www.abpmc.org.br

http://www.abpmc.org.br/
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Sobre a coleção Comportamento em Foco
Em 1997 a ABPMC iniciou a publicação da série Sobre Comportamento e Cognição, 

que teve importante papel na disseminação do conhecimento produzido em Análise do 
Comportamento no Brasil. Após 16 anos de publicação da série, a ABPMC mudou seu 
formato, de impresso para digital e, em 2012, renomeou a série como Comportamento 
em Foco. O objetivo principal da coleção Comportamento em Foco é disseminar o 
conhecimento produzido pela comunidade de analistas do comportamento no Brasil, 
por meio de coletâneas constituídas pelos trabalhos apresentados nos encontros anuais 
da ABPMC sob forma de palestras, mesas redondas, simpósios, sessões coordenadas, 
minicursos e sessões primeiros passos.

Também é objetivo contribuir na formação científica dos estudantes e profissio-
nais da área, por meio da avaliação das produções escritas dos autores. Cada volume 
é constituído por um conjunto de artigos com temas em comum, visando melhorar a 
experiência de leitura e ampliar o acesso dos diferentes volumes temáticos aos diferen-
tes segmentos da sociedade que possam se beneficiar do acesso a esse conhecimento. 
Os capítulos que constituem a coleção passaram pela revisão de pareceristas ad-hoc 
convidados em processo de duplo-cego.

Os livros digitais de cada volume estão disponibilizados gratuitamente no site da ABPMC:

www.abpmc.org.br

http://www.abpmc.org.br 
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Graduando em Audiovisual e Novas Mídias pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
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Comportamento pela Universidade de Brasília. Bacharel em Filosofia pela Universidade 
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loga pela Universidade de Brasília-UnB (2003). Psicóloga organizacional e do trabalho 
no Ministério Público Federal desde 2015. E-mail: janaina.albernaz@gmail.com.

João Aristides Tomaz de Almeida
Graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre em Teoria e 
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quisas sobre Análise Comportamental da Cultura e mobilidade urbana. E-mail: abda-
lamaciel26@gmail.com.

Nathalie Nunes Freire Alves de Medeiros
Psicóloga Clínica (CRP 01/14010), Doutoranda em Ciências do Comportamento pela 
UnB, Mestre em Ciências do Comportamento pela UnB, possui Formação em Análise 
Comportamental Clínica pelo Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento - IBAC. 
Atua como professora do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento (IBAC) 
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Apresentação
No capítulo inicial do clássico Ciência e Comportamento Humano, B. F. Skinner 

(1953)1 observou que “confusão na teoria é confusão na prática”. O contexto da afirma-
ção é um prólogo sobre como achados empíricos da análise experimental do compor-
tamento fundamentariam uma filosofia particular, implicando uma visão de mundo 
e de ser humano também particular. Tal filosofia, denominada Comportamentalismo 
Radical, reivindicou a autonomia de uma ciência que restringisse seus enunciados 
explicativos ao campo comportamental, dispensando o recurso variáveis alheias à 
relação organismo-ambiente.

Décadas posteriormente a isso, não mais se fala de uma única filosofia para 
a ciência do comportamento: o Comportamentalismo Radical tornou-se um dentre 
outros. Um dos pontos de dissensão entre variadas formas de comportamentalismo diz 
respeito ao papel e ao caráter das teorias em uma análise científica. Do debate entre 
perspectivas molares e moleculares (conforme apreciadas pelo Comportamentalismo 
Teleológico de Howard Rachlin), passando pela problemática dos estados internos 
(especialmente relevantes para o Comportamentalismo Teórico de John Staddon), 
até discussões sobre o papel da estatística e de diferentes unidades de análise na 
compreensão de fenômenos individuais e sociais, estudos teóricos representam parte 
significativa da produção intelectual dos analistas do comportamento.

Dentre tais estudos, há aqueles que poderiam ser classificados como “metateóri-
cos”, no sentido de elucubrarem acerca de teses, definições e conceituações já consagra-
das na literatura especializada. Há, adicionalmente, estudos teóricos mais diretamente 
relacionados à pesquisa empírica, à interpretação de fenômenos complexos e à prática 
profissional do analista do comportamento. Em qualquer dos casos, tais estudos são 
fundamentais para o aprimoramento e avanço da ciência analítico-comportamental, 
bem como para a garantia de que a pesquisa e a aplicação do conhecimento produzido 
não sejam conduzidas de maneira irrefletida.

É na tradição de estudos teóricos em análise do comportamento que se encaixam 
os capítulos deste volume da coleção Comportamento em Foco, resultantes de trabalhos 
apresentados nos Encontros Brasileiros de Psicologia e Medicina Comportamental de 
2018 e 2019. Ao passo que os três capítulos iniciais envolvem considerações metateóri-
cas, os demais provêm interpretações e reflexões oportunas sobre fenômenos e práticas 
de interesse da comunidade analítico-comportamental. Mais do que exemplares de 
diferentes tipos de pesquisa teórica, tais capítulos são exemplares de uma comunidade 
científica e profissional que reconhece e valoriza a importância de refletir criticamente 
sobre a ciência que produz e que pratica.

Os organizadores

César Antonio Alves da Rocha
Bruna Colombo dos Santos

Henrique Mesquita Pompermaier

1 Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
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Resumo

A definição de behaviorismo na literatura 
especializada, que se estende para além da 
proposição de Skinner, é algo que vem sendo 
debatido desde os primórdios do movimento 
behaviorista e é um problema para o qual 
ainda não há uma saída conclusiva. Neste 
capítulo, são exploradas a identificação de 
características nucleares, o recurso a uma 
teoria modelo, o recurso a noção de seme-
lhança de família de Wittgenstein e a auto-
-intitulação como estratégias aplicáveis à de-
finição de behaviorismo. Tais estratégias são 
brevemente descritas e são denunciadas suas 
limitações. Longe de propor uma alternati-
va conclusiva da definição de behaviorismo, 
pretende-se, neste texto, demonstrar sua difi-
culdade e suas decorrências ilustrando como 
esse problema aumenta a complexidade de 
análises conceituais, históricas e filosóficas 
relacionadas, que mencionem ou que tenham 
como foco os diferentes behaviorismos.
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the behaviorist movement and is a problem 
for which there is no conclusive way out. This 
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characteristics, the use of a model theory, the 
use of Wittgenstein's notion of family resem-
blance, and self-titling as strategies applicable 
to the definition of behaviorism. Such stra-
tegies are briefly described and their limi-
tations are denounced. Far from proposing 
a conclusive alternative to the definition of 
behaviorism, this paper intends to demons-
trate its difficulty and its consequences by 
illustrating how this problem increases the 
complexity of related conceptual, historical 
and philosophical analyzes that mention or 
focus on different behaviorisms.
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O behaviorismo é um movimento na 
Psicologia muito comentado e frequentemente 
mal compreendido. É provável que parte desse 
problema esteja relacionado à dificuldade de 
se identificar o que é o behaviorismo e quais 
são suas características. Mesmo na literatura 
especializada da área, é mais comum encon-
trar apresentações do behaviorismo que se 
esforçam para descrever o que o behavioris-
mo não é (rebater as críticas recebidas) do que 
apresentações do behaviorismo que tentam se 
apresentar de forma propositiva, identificando 
suas características e apresentando sua defini-
ção. O livro Sobre o Behaviorismo de Skinner 
(1974), quando tomado isoladamente do res-
tante da obra do autor, poderia, em alguma 
medida ser um exemplo dessa postura, o que 
pode ter influenciado muitos autores posterio-
res. Nesse livro, Skinner apresenta a filosofia 
do seu behaviorismo radical rebatendo 20 
afirmações errôneas que, segundo ele, eram 
comumente aplicadas as suas proposições. Uma 
variação específica da tentativa de dizer o que 
o behaviorismo não é se expressa na avaliação 
da aplicação de rótulos tradicionais na filosofia 
da ciência que eventualmente são vinculados 
ao behaviorismo. Vincular behaviorismo ao 
mecanicismo, ao positivismo, ao reducionis-
mo e a uma série de outros “ismos” é bastante 
comum e também muito criticado por diversos 
autores que olharam mais cuidadosamente 
para as referidas associações entre sistemas 
de pensamento. 

A literatura nacional, por exemplo, dispõe 
de diversas avaliações desse tipo no que se 
refere ao behaviorismo radical de Skinner (e.g., 
Carrara, 2005; Micheletto, 2001; Micheletto & 
Sério, 2002). Recorrer a diferentes “ismos” para 
classificar uma teoria ou um conjunto de teo-
rias pode ser muito interessante na medida em 
que obriga os envolvidos no debate a avaliar as 
características próprias das teorias de interesse, 

o que pode esclarecer seus limites e desve-
lar compromissos filosóficos antes obscuros. 
Entretanto, ao utilizarmos os diferentes “ismos”, 
corremos os “riscos inerentes a qualquer siste-
ma de tipologia... [Nesses], há sempre uma ten-
dência a argumentar que, porque indivíduos 
são similares em um aspecto, eles também são 
similares em outros” (Skinner, 1953, p. 424). É 
nesse sentido que a análise dos “ismos” exige 
tanto a compreensão acurada do que caracteri-
za cada “ismo” como a avaliação cuidadosa das 
suas diferenças. É interessante notar, entretan-
to, que o debate em torno dos “ismos”, de suas 
implicações assim como de seus compromissos, 
parece ter avançado na avaliação de o quanto 
esses “ismos” podem ou não ser vinculados a 
variedades específicas de behaviorismos, mas 
deixou de lado outra dimensão do problema: 
o fato de que o behaviorismo é também uma 
forma de “ismo”.

Neste texto, dedico-me a explorar as di-
ficuldades de definir o que é o behaviorismo. 
Não há neste texto, entretanto, qualquer pre-
tensão de apresentar uma resposta definitiva à 
pergunta “o que é behaviorismo?”. Objetiva-se 
apenas demonstrar as dificuldades relaciona-
das ao problema da definição de behaviorismo, 
de modo a explicitar a complexidade das dis-
cussões que envolvem esse conceito.

As características que definem o que é 
o behaviorismo foram controversas desde 
sua formulação inicial. A indicação de que o 
behaviorismo começa com a publicação do 
manifesto behaviorista por Watson (1913) é 
uma convenção histórica. Watson defendia 
as ideias contidas no manifesto anos antes de 
sua publicação (Buckley, 1989). Além disso, as 
propostas aglutinadas por Watson sob o rótulo 
de behaviorismo já haviam sido apresentadas, 
isoladamente, por outros autores antes de 1913 
(Leahey, 2000; Malone, 2009; O’Donnell, 1985), 
de tal modo que Cattell, Munstenberg e Angell, 
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2 Para uma história do qualificador radical quando aplicado ao behaviorismo ver Schneider e Morris (1987).

Watson, de modo que os chamados neobeha-
vioristas eram críticos de sua proposta. Uma 
solução comum para esse conflito foi criar va-
riações do behaviorismo. Em geral, tais varia-
ções surgiram com a adição de um qualificador 
ao rótulo behaviorismo. Calkins (1921), por 
exemplo, propôs o que ela chamou de beha-
viorismo psicológico, que mantinha o uso da 
introspecção como método de investigação, em 
contraste ao que seria o behaviorismo extremo 
ou radical de Watson2. Uma série de propostas 
alternativas ao behaviorismo de Watson surgiu 
nesse movimento, sendo alguns dos exemplos 
famosos o behaviorismo intencional ou cogni-
tivo de Tolman, o interbehaviorismo de Kantor 
e, o mais conhecido dentre eles, o behaviorismo 
radical de Skinner.

Com a multiplicidade de proposições, foi 
criado certo potencial para confusões entre 
as propostas, e então surgiram tentativas de 
organização das diferentes formas de behavio-
rismo. A referência a duas obras específicas é 
suficiente para ilustrar essa multiplicidade. No 
livro Handbook of Behaviorism, O'Donohue e 
Kitchener (1999a) apresentam 14 variedades 
de behaviorismo. Dentre as variedades psi-
cológicas estão o behaviorismo watsoniano, 
o interbehaviorismo de Kantor, o behavioris-
mo intencional de Tolman, o behaviorismo de 
Clark Hull, o behaviorismo radical de Skinner, 
o behaviorismo empírico de Bijou, o behavio-
rismo teleológico de Rachlin, o behaviorismo 
teórico de Staddon, o behaviorismo biológico 
de Timberlake e o contextualismo funcional de 
Hayes. O'Donohue e Kitchener incluem também 
variedades estritamente filosóficas de behavio-
rismo, como as propostas de Wittgenstein, Ryle, 
Kitchener e Quine. Na coleção Behaviorismos, 
editada por Zilio e Carrara (2016, 2017, 2019) 

dentre outros autores da época, já foram in-
dicados como tendo iniciado o behaviorismo 
antes de Watson. 

Nos anos seguintes ao manifesto 
Behaviorista, há poucos indícios de que Watson 
conseguiu estabelecer uma legião de seguido-
res (Araujo, Saraiva, & Carvalho Neto, 2019; 
Samelson, 1981). Ainda assim, muitos autores 
passaram a se dizer behavioristas, mas sem se 
identificarem necessariamente com todos os 
compromissos estabelecidos por Watson. As crí-
ticas e confusões em relação a quem seriam os 
behavioristas levaram Hunter (1922) a publicar 
uma carta ao editor do Journal of Philosophy 
sugerindo que, na época, haveria apenas dois 
behavioristas verdadeiros: John B. Watson e 
Albert P. Weiss. No ano seguinte, em parte como 
uma resposta a Hunter, mas também em uma 
tentativa de mostrar que todo o movimento 
behaviorista era falho, Roback (1923) propõem 
uma classificação que incluía 23 variedades 
de behaviorismo. Incluindo desde os filósofos 
Hobbes, Comte e o fisiologista Becherev até 
psicólogos como McDougall e Holt e o biólo-
go Yerkes. De acordo com O’Donnell (1985), o 
behaviorismo não se estabeleceu como um mo-
vimento coeso, com muitos psicólogos aderindo 
à proposta de Watson, mas atraiu uma “maioria 
silenciosa” que estava insatisfeita com as di-
ficuldades do introspecionismo estruturalista 
ressaltadas por Watson. Parece que a crítica 
de Watson à psicologia de então, mais do que 
a alternativa que ele propôs aos problemas 
identificados (o seu behaviorismo), foi o que 
criou um movimento importante na psicologia 
estadunidense.

Se, de um lado, o movimento behaviorista 
atraiu muitas pessoas, de outro, a maioria delas 
não concordava com todas as proposições de 
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de conceitos ou compromissos filosóficos que 
definiriam behaviorismo. Aqueles que tenta-
ram desenvolver essa tarefa (e.g., O’Donohue & 
Kitchener, 1999b; Zuriff, 1985) concluíram que 
tal tarefa não é exequível quando se conside-
ra o conjunto daqueles comumente indicados 
como behavioristas. Mesmo expressões mais 
genéricas dentre as propostas como o entendi-
mento de que uma ciência do comportamento é 
possível e desejável, o que supostamente seria 
compartilhado entre as diferentes formas de 
behaviorismo, é questionável, na medida em 
que essas diferentes formas incluem concep-
ções diferentes de ciência e de comportamento. 
Tome o antimentalismo, tão caro a Watson e a 
Skinner, como exemplo. O recurso a eventos 
mentais não é rejeitado naquilo que Skinner 
chama de behaviorismo metodológico. Ainda 
assim, as teorias que podem ser colocadas sob 
esse rótulo são intituladas “behaviorismos” 
pelos próprios behavioristas, quer sejam seus 
críticos ou seus simpatizantes. A identificação 
de um núcleo duro inegociável parece, por-
tanto, ser um critério demasiado arbitrário na 
tentativa de se definir behaviorismo e que, pro-
vavelmente, deixa de fora teorias aclamadas 
com esse rótulo.

A segunda alternativa é a estratégia de 
eleger um modelo comparando-o às demais pro-
postas. Nesse caso, uma teoria seria eleita como 
prototípica, seriam identificadas as caracterís-
ticas centrais dessa teoria, e as demais teorias 
seriam julgadas como sendo behavioristas na 
medida em que compartilhem as características 
centrais da teoria modelo. Essa estratégia tem a 
interessante vantagem de evitar classificações 
dicotômicas (teorias são ou não são behavio-
ristas) e criar uma classificação expressa em 
um contínuo (teorias com diferentes graus de 
aproximação ao behaviorismo; teorias mais 
behavioristas e teorias menos behavioristas). 
Por outro lado, ela cria o problema de definir 

quase três dezenas de teorias diferentes são 
apresentadas. Nessa coleção não são incluídos 
os behaviorismos filosóficos, mas constam ca-
pítulos sobre os precursores do behaviorismo 
como Sechenov, Bekhterev, Pavlov, Loeb e 
Thorndike. São também apresentadas as ver-
sões clássicas de behaviorismo com Watson e 
Weiss, as alternativas iniciais ao behaviorismo 
clássico com Mead, Guthrie, Spence, Kantor, 
Skinner, Goldiamond, Meyer, Pierón, Hull, 
Tolman e Kuo, bem como variações mais con-
temporâneas como as de Arzin, Sidman, Hayes, 
Staddon, Rachlin, Ribes-Iñesta e Donahoe. O ma-
peamento de teorias behavioristas que resulta 
da avaliação dessas duas obras não constitui 
um esforço exaustivo de compilação de dife-
rentes formas de behaviorismo. Calkins, Yerkes, 
Lashley e tantos outros poderiam, facilmente, 
ser incluídos na lista de proponentes de formas 
específicas de behaviorismo. A compilação de 
teorias behavioristas, a despeito de seus muitos 
méritos didáticos e heurísticos, não resolve o 
problema de como definir behaviorismo.

A variedade de teorias que podem ser 
classificadas como behavioristas é função 
direta dos critérios adotados para classificar 
o que é o behaviorismo. E a multiplicidade de 
classificações disponíveis na literatura (e.g, 
O’Donohue & Kitchener, 1999a; Roback, 1923, 
1937; Woodworth, 1924; Zilio & Carrara, 2016, 
2017, 2019; Zuriff, 1985), bem como as diver-
gências entre elas, sugere que a definição de 
tais critérios não é fácil e tão pouco consensual.

O’Donohue e Kitchener (1999b) mencio-
nam diversas possibilidades de classificação que 
desenvolvo a seguir de modo a explicitar tais 
dificuldades. A primeira estratégia é a tentativa 
de encontrar características comuns entre todas 
as teorias behavioristas e características que 
as diferenciam das teorias não-behavioristas. 
Carrara (2005) faz referência a essa estratégia 
como a busca por um “núcleo duro inegociável” 
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proposta de Skinner como modelo. Abib (2004) 
faz justamente essa provocação. Ao comparar 
as teorias de Watson, Tolman e Skinner e cons-
tatar que apenas em Skinner encontra-se uma 
filosofia que analisa comportamentalmente a 
formulação de teorias – que toma as teorias 
como comportamento verbal do cientista ou 
filósofo – e, portanto, que apenas Skinner tem 
uma filosofia behaviorista, Abib argumenta 
que, do ponto de vista filosófico, somente o 
behaviorismo radical é essencialmente beha-
viorista. Na medida em que Watson e Tolman 
não teriam filosofias verdadeiramente beha-
vioristas, o behaviorismo teria iniciado com 
Skinner e tanto a história do behaviorismo 
quanto a classificação de quem é behaviorista 
precisariam ser revistas. Ainda que instigante, 
tal proposição recairia nos mesmos problemas 
de se assumir a teoria de Watson como modelo: 
a maioria daqueles tradicionalmente identifi-
cados como os principais behavioristas não 
poderiam receber esse rótulo.

O’Donohue e Kitchener (1999b) apresen-
tam uma terceira estratégia de definição do 
behaviorismo. Trata-se do recurso ao conceito 
de “semelhança de família” de Wittgenstein 
(2009/1953). Para Wittgenstein há alguns con-
ceitos na linguem que não se caracterizam 
propriamente como conceitos unitários. Nesses 
casos há um emaranhado de características que 
perpassam diferentes exemplares do conceito 
analisado, mas nenhuma dessas característi-
cas está presente em todos os exemplares. Tais 
exemplares mantêm semelhanças de família 
entre si. Wittgenstein usa o exemplo do con-
ceito de jogo para ilustrar essa possibilidade:

Considere, por exemplo, as atividades que 
chamamos de “jogos”. Eu me refiro a jogos 
de tabuleiro, jogos de bola, jogos atléticos 
e assim por diante. O que é comum em 
todos eles? Diz-se “eles devem ter algo em 
comum ou eles não seriam chamados de 

qual seria a teoria modelo e quais característi-
cas dessa teoria seriam centrais. A opção mais 
natural ao se eleger um modelo de behavioris-
mo seria a referência a quem tradicionalmente 
se atribui a criação desse movimento: John B. 
Watson. Mas uma análise rápida dessa esco-
lha escancara as dificuldades dessa estratégia. 
Se, como vimos anteriormente, a maior parte 
das variedades de behaviorismo eram críticas 
ou abertamente oponentes ao behaviorismo 
clássico de Watson seria cabível usarmos a 
semelhança dessas teorias com a proposta de 
Watson como critério para classificá-las como 
behaviorismo? Chiesa (1994), na capa de um 
livro no qual tenta explicitar os compromissos 
filosóficos do behaviorismo radical, expressa 
um raciocínio compatível com essa estratégia 
a partir da referência a um modelo de beha-
viorismo. Diz ela sobre o behaviorismo de 
Skinner: “uma visão totalmente diferente sobre 
o objeto de estudo da psicologia. Um dia será 
reconhecido que esta posição ter surgido sob 
o rótulo do behaviorismo foi, acima de tudo, 
um acidente da história”. Um desafio adicional 
dessa estratégia é identificar quais seriam as 
características nucleares da teoria modelo. É 
provável que o antimentalismo, o fisicalismo 
e a rejeição à introspeção de Watson fossem 
incluídas como característica nucleares, mas 
seria esse também o caso de aspectos da sua 
teoria que mudaram ao longo de sua carreira, 
como o ambientalismo ou a explicação do com-
portamento em termos de estímulo-resposta a 
partir do condicionamento pavloviano? Dadas 
as diferenças marcantes entre os behavioris-
mos de Watson e de Skinner (ver Moore, 2017), 
a adoção de Watson como modelo poderia 
gerar distorções como sugerir que um dos mais 
conhecidos representantes do behaviorismo, 
Skinner, não era “muito” behaviorista. 

Um exercício interessante e diferente de 
aplicação da mesma estratégia seria tomar a 
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não há qualquer contrassenso em chamar te-
orias anteriores ao behaviorismo clássico de 
Watson de “behaviorismos” ou mesmo manter 
o qualificador “behaviorista” quando aplicado 
a certas teorias próprias da administração, da 
economia da filosofia ou da ciência política, 
perspectivas essas que se diferenciam substan-
cialmente das teorias psicológicas.

Essa estratégia parece dar conta da mul-
tiplicidade de usos que fazemos do rótulo de 
behaviorismo, mas ajuda pouco a esclarecer o 
que o behaviorismo não é. Outras teorias comu-
mente não vinculadas ao behaviorismo, como 
a psicologia histórico cultural ou mesmo a psi-
canálise freudiana, poderiam ser chamadas de 
behavioristas na medida em que compartilham 
algumas posturas teóricas com o behaviorismo. 
A estratégia de definição de uma teoria a partir 
da semelhança de família, portanto, também 
não está isenta de limitações. Nesse caso es-
pecífico, ela peca por criar uma definição de 
behaviorismo demasiado abrangente.

A quarta estratégia é analisar o com-
portamento verbal das pessoas que usam a 
expressão behaviorismo. Trata-se de analisar 
o comportamento verbal daqueles que usam 
a palavra behaviorismo nos contextos de in-
teresse. O primeiro desafio dessa estratégia é 
definir qual teoria da linguagem seria usada 
para fazer essa análise e sob quais critérios 
estaria fundamentada essa decisão. Isso é im-
portante porque múltiplas teorias da lingua-
gem, muitas delas contrastantes entre si, estão 
disponíveis nos diversos behaviorismos. Uma 
vez definida a teoria da linguagem que servirá 
de base para a análise, é provável que a res-
posta para a análise do comportamento verbal 
de qualificar uma teoria como behaviorismo 
fosse tão variada quanto são as pessoas que 
falam de behaviorismo. Tome a teoria de com-
portamento verbal de Skinner (e.g. 1957) como 
exemplo. Nessa perspectiva, seria necessário 

‘jogos’”, mas observe e veja se há mesmo 
algo em comum. Se você olhar para eles, 
você não verá algo que é comum a todos, 
mas uma série inteira de similaridades 
e afinidades. Repetindo, não pense, ob-
serve! Observe, por exemplo, os jogos de 
tabuleiro, com suas muitas afinidades. 
Agora passe para os jogos de cartas; aqui 
você encontra correspondências com 
o primeiro grupo, mas muitos fatores 
comuns caem por terra e outros apare-
cem. Quando passamos para os jogos com 
bola, muito do que é comum é mantido, 
mas muito é perdido. Seriam todos eles 
divertidos? Compare Xadrez, Trilha e o 
Jogo da Velha. Ou há sempre ganhadores 
e perdedores, ou competição entre joga-
dores? Pense no Paciência. Nos jogos com 
bola há o ganhar e perder, mas quando 
uma criança brinca de jogar uma bola na 
parede e pegar, esse aspecto desaparece. 
Olhe para os fatores de habilidade e sorte, 
e para as diferenças entre habilidade no 
xadrez e no tênis. Pense agora nos jogos 
com canto e dança. Aqui temos novamen-
te o entretenimento, mas quantos outros 
fatores desapareceram! Nós podemos 
seguir em muitos e muitos grupos de 
jogos, e conseguirá ver como as simila-
ridades surgem e desaparecem. O resul-
tado dessas considerações é: vemos uma 
rede complicada de semelhanças que se 
sobrepõem e se entrecruzam: semelhan-
ças grandes e pequenas. (Wittgenstein, 
2009/1953, p. 36e)

O conceito de behaviorismo, tal como o 
de jogo, poderia ser interpretado como uma 
família de conceitos semelhantes, na qual as 
diferentes formas de behaviorismo compar-
tilham diferentes características entre si, mas 
nenhuma característica está presente em todas 
as formas de behaviorismo. Nessa perspectiva, 
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autobiografia, ele disse que o livro Behaviorism 
de Watson (1930) foi “o livro que me trouxe 
para a psicologia” (Skinner, 1983, p. 190). Mas 
também afirmou que, durante muito tempo, 
ele relutou em chamar sua proposta de beha-
viorismo porque o termo estava “demasiado 
vinculado a John B. Watson.” (Skinner, 1979, 
p. 331). A auto-intitulação de sua teoria como 
behaviorismo radical surge apenas em 1945 
(Skinner, 1945), 14 anos depois de suas publi-
cações iniciais sobre comportamento. Adotar 
a auto-intitulação como critério poderia levar 
alguns a considerar a teoria de Skinner anterior 
a 1945 como não sendo behaviorista, o que é um 
problema, haja visto que a despeito de Skinner 
não ter nessa época se autointitulado um beha-
viorista, sua teoria era constituída por diversas 
características típicas do behaviorismo. Por 
fim, considere o caso hipotético de Skinner ter 
intitulado sua proposição como behaviorista 
apenas mais tardiamente, na década de 1970 
por exemplo, sem ter modificado outros aspec-
tos de sua teoria. Nesse caso, seria adequado 
dizer que as produções de Skinner entre 1945 e 
1970 não eram behavioristas, mesmo seguindo 
os preceitos teóricos fundamentais do behavio-
rismo radical? Os exemplos de Hayes e Skinner 
parecem suficientes para identificarmos que 
a auto-intitulação como behaviorista pode ser 
um critério também problemático.

Uma prática comum na literatura espe-
cializada pode também ser mencionada neste 
debate. Trata-se da menção ao behaviorismo 
como um movimento: o movimento behavioris-
ta. É possível que, em alguns casos, a referência 
ao movimento behaviorista seja uma forma de 
se referir a algo menos unitário e com limi-
tes menos claros do que a expressão “o beha-
viorismo” poderia sugerir. Esse é, inclusive, o 
caso deste texto. A referência a “movimento”, 
entretanto, não ajuda muito a resolver o pro-
blema da definição. Presente pelo menos desde 

avaliar sob controle do que as pessoas usam a 
palavra “behaviorismo”, especialmente quando 
a emitem com função de tato. Ainda que essa 
tarefa possa, ao menos em tese, ser realizada 
por meio de pesquisa empírica, e que simila-
ridades possam ser encontradas no comporta-
mento de muitos falantes, o mais provável é que 
variações significativas nas fontes de controle 
sejam encontradas nas diferentes comunidades 
verbais investigadas. É bastante provável que 
filósofos, psicólogos e pedagogos, bem como 
analistas do comportamento, psicanalistas e 
cognitivistas, estejam sob controle de variáveis 
significativamente diferentes quando falam de 
behaviorismo. Teríamos então, o behaviorismo 
dos analistas do comportamento, o behavio-
rismo dos psicanalistas, o behaviorismo dos 
cognitivistas e assim por diante.

Uma possibilidade adicional, não desen-
volvida no texto de O’Donohue e Kitchener 
(1999b), seria a auto-intitulação. Se classificar 
alguma teoria como behaviorista é sempre 
discutível, porque não deixar para os próprios 
autores avaliarem se querem ou não ser iden-
tificados com tal rótulo? O problema dessa al-
ternativa é que ela está sujeita mais a aspectos 
sociológicos relacionados ao behaviorismo (ten-
tativa do autor de se diferenciar ou se integrar 
à imagem pública dessa perspectiva) do que 
às características ou compromissos filosóficos 
da teoria analisada. A tentativa de Steven C. 
Hayes de apresentar suas propostas como pós-
-skinnerianas (Hayes, Barnes-Holmes, Roche, 
& Barnes-Holmes, 2001) ou de denominar sua 
teoria como funcionalismo contextual (Gifford 
& Hayes, 1999), sem referência ao behavioris-
mo, é um bom exemplo dessa postura. Outro 
exemplo relevante é a própria postura de 
Skinner em relação ao rótulo “behaviorismo”. 
Skinner assumiu claramente que foi influen-
ciado pelos textos de Watson para estudar com-
portamento e se tornar behaviorista. Em sua 



Sobre a definição de behaviorismo
About the definition of behaviorism

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 1       |        25

e complexa a tarefa de escrever uma história 
do behaviorismo. Outra implicação é que será 
difícil avaliar as críticas ao behaviorismo se não 
conseguirmos identificar quem são os behavio-
ristas, especialmente no que se refere a adequa-
ção dessas críticas. A terceira implicação é que 
as comparações conceituais entre diferentes 
versões de behaviorismo, ou entre perspecti-
vas behavioristas e não behavioristas, ficarão 
comprometidas se não pudermos identificar 
quem são os behavioristas e o que os caracte-
riza. O mesmo pode ser dito da identificação 
de compromissos filosóficos que subjazem os 
behaviorismos. 

É importante notar, contudo, que as difi-
culdades na definição do que é behaviorismo 
aqui apresentadas não impedem o desenvolvi-
mento dos diferentes behaviorismos e também 
não impedem a realização de análises teóri-
cas sobre essas teorias, seja isoladamente seja 
em seu conjunto. A adoção de uma definição 
arbitrária do que é o behaviorismo pode ser 
suficiente para embasar um estudo conceitual 
sobre o tema, mas a clareza do caráter arbitrá-
rio dessa definição e da complexidade envol-
vida na tarefa de definir behaviorismo é uma 
condição que colocará o estudioso em melhor 
posição para enfrentar desafios conceituais 
nessa área do conhecimento.
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Resumo
Investigações sobre o fenômeno de resis-
tência do comportamento às mudanças 
ambientais têm caracterizado uma área de 
pesquisa dentro da Análise Experimental do 
Comportamento, contribuindo para a descri-
ção de formas de controle que definiriam a 
força ou a persistência da resposta. O pre-
sente artigo tem como objetivo apresentar 
uma revisão histórica do trajeto dessa área 
de pesquisa, destacando os principais acha-
dos e a proposta de reformulação da Teoria 
do Momentum Comportamental (TMC), pu-
blicada por Killen e Nevin (2018), como um 
dos debates mais atuais dentro da área. O 
acúmulo de pesquisas desde a publicação do 
artigo seminal por Nevin (1974), tem favore-
cido a interpretação de relações funcionais 
importantes para o entendimento do fenô-
meno de resistência à mudança (e.g., efeito 
da taxa de reforços sobre a resistência). 
Entretanto, esse mesmo histórico evidencia 
a necessidade de adaptações do modelo quan-
titativo para agregar dados que escapam à 
previsão com base na teoria (e.g., efeito de 
diferentes relações resposta-reforço sobre a 
resistência). O caráter imperativo que guia 
as mudanças ocorridas na TMC, até o desen-
volvimento de um novo modelo matemático, 
expressa a especificidade do uso de teorias 
dentro da Análise do Comportamento. Em seu 
mais novo formato, propõe-se uma distinção 
entre resistência à mudança e momentum 
comportamental. Contudo, novos e antigos 
problemas de pesquisas ainda precisam ser 
avaliados pela comunidade com base nesse 
modelo proposto.

Abstract
Investigations concerning the phenomenon 
of behavioral resistance to environmental 
changes have characterized a research area 
in the Experimental Analysis of Behavior, 
contributing to descriptions of the control 
forms that would define the strength or res-
ponse persistence. This article aims to present 
a historical review of the trajectory of this 
research area, highlighting the main findings 
and the proposal to reformulate the Theory 
of Behavioral Momentum (TMC), published 
by Killen e Nevin (2018), as one of the most 
current debates within the area. The accu-
mulation of research since the publication 
of the seminal article by Nevin (1974), has 
favored the interpretation of important func-
tional relationships for the understanding of 
the phenomenon of resistance to change (e.g., 
effect of the rate of reinforcements on resis-
tance). However, this same record emphasize 
the need for adaptations of the quantitative 
model to aggregate data that escape the pre-
diction based on theory (e.g., effect of diffe-
rent response-reinforcement relationships 
on resistance). The imperative character that 
guides the changes that took place at TMC, 
until the development of a new mathema-
tical model, expresses the specificity of the 
use of theories within Behavior Analysis. In 
its newest format, a distinction is proposed 
between resistance to change and behavio-
ral momentum. Nevertheless, new and old 
research problems still need to be evaluated 
by the community based on this proposed 
model.
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A investigação dos efeitos de mudanças 
ambientais sobre os comportamentos é um dos 
principais exercícios da prática de analistas do 
comportamento, seja com ênfase nos aspectos 
estritamente experimentais, seja com ênfase 
nas repercussões práticas em diferentes áreas 
de aplicação (Skinner, 1956). Então, da pressão 
à barra ao abuso de substâncias, esses cientistas 
estão eticamente comprometidos com a expli-
citação de evidências que facilitem a previsão 
e o controle de variáveis ambientais.

Problemas de pesquisa dentro da Análise 
do Comportamento que enfatizam questões 
sobre o que produz a persistência de um de-
terminado padrão de comportamento, mesmo 
quando há alterações nas condições ambien-
tais que o mantinham, têm sido relacionados 
à temática da resistência do comportamento à 
mudanças (Nevin, 2015). Esse campo de inves-
tigação é estritamente relevante pelo caráter in-
terpretativo desse fenômeno comportamental 
e, consequentemente, pelo amparo ao desen-
volvimento de estratégias de intervenção.  Uma 
das áreas aplicadas que pode-se utilizar o co-
nhecimento produzido pela área de resistência 
à mudança é do uso abusivo de substâncias. Por 
exemplo, entender o que mantém o uso abusivo 
de substâncias é, sobretudo, uma investigação 
sobre o que favorece para a resistência desse 
comportamento frente às mudanças ambien-
tais (Podlesnik & DeLeon, 2015). Ademais, é 
indubitavelmente desejável que intervenções 
realizadas em ambiente clínico se mantenham 
fora do setting terapêutico: um profissional que 
tenha exposto um determinado cliente a um 
treino de respostas alternativas ao de automu-
tilação, por exemplo, espera que a frequência 
das respostas desse novo repertório resistam 
aos efeitos da extinção; efeitos estes resultantes 
do aumento na intermitência dos reforçadores, 
ou mesmo da simples mudança de contextos 
físicos (setting terapêutico – ambiente familiar). 

Em outras palavras, sabe-se que é importante 
ter domínio de diferentes técnicas desenvolvi-
das que favorecem a generalização e a manu-
tenção dos treinos de intervenção.  

Dessa forma, reconhecendo o valor ex-
perimental e aplicado da análise dos determi-
nantes da resistência às mudanças, o presente 
artigo tem os seguintes objetivos: 1) apresentar 
brevemente uma revisão histórica dessa área 
de pesquisa com sua metodologia e medida 
padrão; 2) sistematizar os principais resulta-
dos que apoiaram o desenvolvimento da Teoria 
do Momento Comportamental; 3) apresentar 
artigos empíricos que impõe limites da teoria 
e, por fim, 4) discutir sobre o desenvolvimento 
inicial de uma nova teoria. Inicialmente, será 
concedida uma definição consensual, a descri-
ção detalhada do procedimento comumente 
utilizado e os principais resultados de pesquisas 
coletados desde a publicação do artigo de Nevin 
(1974), em que deu início à um paradigma es-
pecífico para avaliação desse fenômeno. Além 
disso, como objetivo central, serão discutidas as 
implicações dos resultados coletados em decor-
rência desse novo enfoque no surgimento da 
Teoria do Momentum Comportamental (TMC) 
em meados da década de 80 e, mais atualmente, 
as características da produção nessa área de 
pesquisa frente aos acúmulos de inconsistên-
cias e a inevitável necessidade de reformulação 
das bases fundamentais da teoria desenvolvida.

1. O que é e como tem sido estudado o fenômeno de 
resistência à mudança?

Em relação a definição conceitual do fe-
nômeno, essa área de pesquisa assumiu (Nevin, 
1974) um ponto de partida que considera os 
aspectos ambientais que tornam um deter-
minado padrão de comportamento mais ou 
menos resistente às mudanças no ambiente, 
mesmo quando estes aspectos não alteram 
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1.1. Tipos de procedimento

Costuma-se expor organismos à um proce-
dimento composto de duas fases experimentais: 
um Treino para estabelecer e manter padrões 
de respostas; e um Teste em que ocorrem as 
mudanças ambientais para avaliar o grau de re-
sistência dessas respostas. Em ambas, em geral, 
utiliza-se da programação de reforçamento em 
esquemas múltiplos, com dois ou mais compo-
nentes. Tal programação permite uma análise 
intrassujeito e intrassessão do efeito de mani-
pulação de variáveis, aspecto que fortalece a 
validade interna das manipulações programa-
das (Sidman, 1960). A utilização de esquemas 
múltiplos estabelece a ocorrência alternada de 
diferentes esquemas de reforçamento correla-
cionados à diferentes condições de estímulo, 
separados ou não por um intervalo entre eles 
(intervalo entre componentes - IEC) em que há 
a descontinuidade da programação de refor-
ços (Catania, 1998/1999). Esse procedimento é 
mantido inalterado ao longo do tempo estabe-
lecido para o treino, até que seja identificada a 
estabilidade dos padrões de respostas conforme 
o critério elegido pelo experimentador.

Em seguida, expõe-se o organismo a fase 
de Teste em que ocorrem as supracitadas mu-
danças ambientais, as denominadas operações 
disruptivas. As principais alterações já relatadas 
em descrição de procedimentos na literatura 
foram: a) a utilização de extinção; b) alterações 
de estados de privação mediante alimentação 
prévia dos animais antes das sessões experi-
mentais (teste de saciação) e c) liberação dos 
estímulos reforçadores independentemente da 
emissão de respostas durante o IEC (ver Nevin, 
2015). 

Um outro procedimento utilizado na área 
de resistência à mudança, embora em menor 
frequência, é o de esquemas concorrentes. Nesse 
tipo de esquema há duas ou mais alternativas 

completamente a relação resposta-reforço (R-S), 
ou quando são alterados os níveis de motiva-
ção do organismo mediante manipulações de 
operações estabelecedoras. Em geral, define-se 
como mais resistentes os comportamentos que 
sofrem menos alterações na sua frequência re-
lativa frente a mudanças no ambiente, ao passo 
que comportamentos menos resistentes são 
definidos pela maior alteração na frequência 
frente a tais mudanças ambientais. Por exem-
plo, em um componente do esquema múltiplo 
a liberação de reforços é mais frequente e tem 
a maior taxa de respostas (i.e., respostas/tempo) 
do que no outro componente. Quanto menor a 
alteração no comportamento (i.e., no exemplo 
pode-se medir pela alteração relativa na taxa 
de respostas) maior a resistência à mudança (e 
vice-versa). A definição de mais ou menos resis-
tente é resultada da comparação entre padrões 
de comportamentos que ocorrem próximos no 
tempo. Pode-se pensar em um exemplo aplica-
do para avaliar a utilidade de estudos em resis-
tência à mudança. Por exemplo, um fumante 
após ser submetido à um tratamento psicotera-
pêutico, suspende o comportamento de fumar 
e inicia a prática de atividade física. Agora, em 
um novo cenário, exposto a mudanças drásticas 
no quadro de saúde pública relacionado a alta 
taxa de mortalidade de um novo vírus que afeta 
a capacidade cardiorrespiratória, é desejável 
que o comportamento de praticar atividade 
física seja mais resistente comparado ao com-
portamento de fumar. Saber quais variáveis 
enfraquecem a resistência do comportamento 
de fumar e aumentam a resistência das ativida-
des físicas podem promover intervenções mais 
eficazes. Essa comparação, que avalia o grau de 
resistência de diferentes padrões de respostas, 
é viabilizada pelo tipo de procedimento utili-
zado nesse tipo de investigação conforme será 
descrito à seguir. (Nevin & Grace, 2000; Craig, 
Nevin & Odum, 2014; Nevin, 2015).
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exigido pelos esquemas em vigor no elo final 
(para mais detalhes ver Nevin, 2015).

 1.2. Medida

Ao avaliar o fenômeno de resistência à 
mudança, utiliza-se uma descrição de medida 
que se apoia na definição apresentada por 
Nevin (1974) sobre força da resposta. Nevin 
define força da resposta ao avaliar a mudança 
relativa do responder quando o ambiente é alte-
rado. Por outro lado, outros autores consideram 
que força da resposta se refere a frequência 
absoluta do responder (Skinner, 1938) tanto em 
momentos de manutenção do comportamento 
quanto em sessões de extinção. Nevin critica 
essa definição, pois ressalta que pesquisas com 
diferentes padrões de respostas gerados por di-
ferentes esquemas de reforços podem indicar 
diferentes “forças”. A taxa de resposta pode ser 
considerada como uma dimensão do compor-
tamento, e nesse sentido, a programação dos 
esquemas induzem diferentes distribuições de 
respostas em função da contingência estabele-
cida. Dessa forma, não seria justo avaliar a força 
do responder pela medida de taxa de respostas 
absoluta, visto que diferentes critérios exigem 
diferentes padrões de resposta para produção 
do reforço; por exemplo, quando comparamos 
esquemas que exigem espaçamento maior (re-
forçamento diferencial de baixas taxas - DRL) 
ou menor (reforçamento diferencial de altas 
taxas - DRH). A proposta de Nevin, portanto, 
é avaliar o quanto um comportamento muda 
frente a alterações ambientais classificando, 
assim, como mais forte o comportamento que 
mudar menos em função dessa alteração. 

A mensuração de qual comportamento 
é mais resistente à mudança não é resultante 
apenas da observação visual da diminuição da 
frequência de respostas por meio de uma aná-
lise gráfica das mudanças na taxa de respostas 

correlacionadas com esquemas de reforçamen-
to diferentes. Na área de resistência à mudança, 
utiliza-se um esquema múltiplo concorrente. 
Dessa forma, em um componente há ao menos 
duas alternativas e no outro componente ocorre 
o mesmo número de alternativas. O que difere 
entre eles é o estímulo discriminativo e a taxa 
de reforço correlacionada com cada alternativa 
entre os componentes. O procedimento é bem 
similar ao dos esquemas múltiplos, visto que 
na primeira Fase ocorre a Linha de Base (LB) 
até a estabilidade da taxa de resposta em todas 
as alternativas. No teste, utiliza-se as mesmas 
operações disruptivas com o acréscimo de uma 
operação ao qual diminui a taxa de reforça-
mento de uma das alternativas de cada compo-
nente do múltiplo. O motivo da escolha de tal 
procedimento é para avaliar a generalidade do 
fenômeno de resistência e, também, pela suges-
tão de Nevin (1979) e Nevin e Grace (2000) que 
tanto a medida de escolha como a resistência à 
mudança indicariam uma correlação positiva 
com estímulos que foram previamente corre-
lacionados com maior frequência e/ou magni-
tude de reforço. Após o comportamento atingir 
os critérios de estabilidade no esquema concor-
rente (i.e., o viés para uma das alternativas, que 
estão disponíveis simultaneamente, fornecerá 
a medida de escolha) o organismo é exposto a 
situação de Teste (i.e., medida de resistência à 
mudança). Esquemas concorrente encadeado 
também são utilizados nessa área de investiga-
ção. Nesse esquema, o elo inicial é composto por 
duas alternativas (e.g., concorrente FI FI) sendo 
a primeira resposta emitida em uma delas, após 
atingido o critério do esquema de reforçamento 
em vigor, conduzirá ao elo final correlacionado 
à alternativa. No elo final os reforços podem 
estar programados, por exemplo, com diferen-
tes esquemas de reforçamento. Assim, por meio 
desse artefato do encadeado pode-se separar a 
medida de escolha, elo inicial, do desempenho 
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de base 10 sendo sugerida quando há grande 
amplitude de valores na amostragem de dados. 
Tal escala permite que razões iguais da medida 
relativa correspondam a distâncias iguais dos 
valores da escala logarítmica e ainda facilita 
a análise com resultados próximos de 0, pois 
diminui o efeito chão (Nevin, 2015). 

2. Achados iniciais das pesquisas sobre resistência 
do comportamento à mudança

Há na literatura dessa área de estudo 
a descrição do efeito de diferentes variáveis 
independentes, envolvendo principalmente 
alterações em parâmetros do estímulo refor-
çador, como a taxa de reforços, por exemplo. Os 
dados apresentados na literatura sugerem que 
há uma relação direta entre taxa de reforços e 
resistência do comportamento a mudanças, ou 
seja, comportamentos mantidos em contextos 
com maior taxa de reforços tendem a ser mais 
resistentes à comportamentos mantidos com 
menores taxas (Craig, Nevin, & Odum, 2014; 
Nevin, 1974). Por exemplo, em Nevin (1974), 
Experimento 1, pombos foram expostos a um 
esquema mult intervalo variável (VI) 1 min VI 3 
min e depois foi utilizado teste de comida livre 
no IEC como operação disruptiva. Para todos 
os animais, o comportamento foi mais resis-
tente no componente mais rico (o componente 
cujo esquema viabiliza uma maior produção 
de reforços). No segundo experimento, o autor 
replicou os resultados usando extinção como 
operação disruptiva. Esses mesmos resultados 
foram replicados em estudos com diferentes es-
pécies, por exemplo: peixes (Igaki & Sakagami, 
2004), adultos com desenvolvimento atípico 
(Mace et al., 1990), ratos (Grimes & Shull, 2001), 
em crianças com autismo (Mace & cols., 2010), 
estudantes universitários (Kuroda, Cançado & 
Podlesnik, 2016).

No terceiro experimento de Nevin (1974) 

absoluta. Como Nevin (1974) demonstrou, tal 
medida tem dois problemas: além da dificulda-
de de, por meio de uma análise visual, identi-
ficar qual comportamento foi mais resistente 
à mudança, as mudanças absolutas não levam 
em consideração o quanto o comportamento 
alterou entre Teste e Treino. Imagine que em 
uma situação experimental, temos um compor-
tamento que ocorre a uma taxa de 200 respos-
tas por minuto (r/min) em um componente e 
outro a 40 r/min em outro componente durante 
o treino. No teste, ambos ocorrem a uma taxa 
de 20 r/min a menos. Não seria justo falar que 
ambos possuem a mesma resistência à mudan-
ça implementada no teste, tendo em vista que, 
em termos relativos, um comportamento teve 
pouca redução (200 r/min - 20 r/min = 180 r/
min. 180 é 90% da taxa emitida no treino) en-
quanto o outro mudou bastante a frequência de 
resposta emitida no Teste (40 r/min - 20 r/min 
= 20 r/min. 20 representa 50% da taxa emitida 
no treino).

Dessa forma, o que tem sido feito em 
muitos estudos desde 1974, é a análise dessa 
mudança em uma escala relativa. Para anali-
sar a mudança, portanto, divide-se a taxa de 
respostas emitida em cada sessão de Teste, em 
cada componente, pela média da taxa de res-
postas das últimas sessões de Treino, em que 
o comportamento ocorria em estado estável. 
Com esse tipo de medida, os estudos dessa área 
tentam mostrar a mudança na taxa de respostas 
em cada componente do múltiplo tendo como 
base o que ocorria nesse mesmo componente 
antes de ser aplicada a operação disruptiva. Ou 
seja, trata-se de uma medida relativa da taxa de 
respostas após uma dada mudança ambiental 
(para uma revisão detalhada, em português, 
sobre aspectos históricos, de procedimento e da 
medida estudada nessa área, ver Luiz, Costa e 
Cançado, 2019). A apresentação da medida re-
lativa pode, também, ser em escala logarítmica 
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Lei de Newton. A formalização quantitativa 
dessa analogia ficou conhecida como Teoria do 
Momentum Comportamental (TMC). Essa teoria 
foi proposta para sumarizar, quantitativamen-
te, os resultados obtidos em experimentos sobre 
resistência do comportamento à mudança. A 
TMC usa como analogia o conceito de momentum 
(i.e., quantidade de movimento) da Segunda Lei 
de Newton. Momentum é o produto da massa e 
da velocidade de um corpo. Quando forças ex-
ternas são aplicadas nesse corpo, mudanças na 
sua velocidade são diretamente proporcionais 
à força aplicada e inversamente proporcionais 
à sua massa. Na analogia proposta para descre-
ver a resistência de um comportamento à mu-
dança, a velocidade é correlacionada à taxa de 
resposta emitida, a força externa aos efeitos das 
operações disruptivas e o equivalente a massa 
aos efeitos comportamentais de manipulações 
nos parâmetros do reforço durante o treino. No 
caso de Nevin e cols. (1983), observou-se que 
quanto maior a força da operação disruptiva 
(300 reforços por hora no IEC), maior a altera-
ção no comportamento. Em outras palavras, 
a resistência seria inversamente proporcional 
à força da operação disruptiva e diretamente 
proporcional à massa comportamental.

2.2. Assertiva fundamental

Como anteriormente mencionado, nos es-
tudos iniciais, como em Nevin (1974) e Nevin e 
cols. (1983), há a sugestão de que maiores taxas 
de reforços tendem a produzir comportamen-
tos mais resistentes à mudança. No entanto, 
deve-se ressaltar que um dado bem robusto 
da Análise Experimental do Comportamento é 
que há uma covariação entre taxas de respos-
ta e de reforço (Shull, 2005). Isto é, esquemas 
com altas taxas de reforço produzem maiores 
taxas de resposta. Nevin, interessado em des-
cobrir qual aspecto da contingência prevalece 

investigou-se o efeito de diferentes magnitudes 
de reforços, um outro parâmetro do estímu-
lo reforçador, sobre a resistência à mudança. 
Pombos foram expostos a um esquema mult VI 
VI no treino, com programação de diferentes 
tempos de acesso ao reforço entre componentes 
(2,5 s e 7,5). No Teste esteve vigente comida 
independente da resposta durante o IEC. Os 
resultados encontrados mostraram que o com-
portamento mantido com maior magnitude do 
reforço (i.e., 7,5 s) foi mais resistente à mudança 
(ver também Harper & McLean, 1992; Shull & 
Grimes, 2006). Todavia, a diferença na resistên-
cia entre os componentes foi menor quando em 
relação aos efeitos da frequência dos reforços. 
Dessa forma, inicialmente entendia-se que a 
medida de resistência seria uma função direta, 
não apenas da taxa de reforços, mas da magni-
tude do estímulo reforçador.

2.1. Sistematização dos dados e desenvolvimento 
teórico

Um dos estudos que permitiu o desenvol-
vimento conceitual e quantitativo dessa área 
foi realizado por Nevin, Mandell e Atak (1983). 
Pombos foram expostos a um mult VI VI, utili-
zando a apresentação de comida livre no IEC 
durante o teste. Nas diferentes condições, foram 
alteradas as frequências do estímulo reforçador 
em vigor entre os componentes do esquema 
múltiplo. Nessas condições, havia combinações 
utilizando esquemas VI que produziam 129, 42 
e 10 reforços por hora. Em cada condição, con-
duziu-se testes com apresentação de comida 
livre no IEC em uma taxa de 60, 120, 180 e 300 
por hora. Resultados indicaram, tal como em 
Nevin (1974), uma relação funcional positiva 
entre a taxa de reforços e resistência.

Com base nesses dados, Nevin e cols. (1983) 
propuseram uma analogia entre a resistência 
do comportamento à mudança e a segunda 
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(Grimes & Shull, 2001; Shahan & Burke, 2004) 
que utilizaram reforços qualitativamente dife-
rentes entre os esquemas que compunham o 
esquema concomitante. 

Com isso, sugere-se uma dissociação entre 
as diferentes relações que compõem uma con-
tingência, quais sejam: 1) as relações respos-
ta-reforço (R-S) que determinam os diferentes 
padrões de respostas com base nos critérios 
estabelecidos pelos esquemas de reforçamen-
to em vigor; e 2) as relações estímulo-estímu-
lo (S-S) que determinariam a resistência do 
comportamento a mudanças ao estabelecer 
o valor de uma dada condição de estímulo 
mediante a correlação deste com diferentes 
frequências de estímulos reforçadores. Dessa 
definição, sugeriu-se a assertiva fundamental 
da teoria, ao indicar que os efeitos de mani-
pulações de aspectos da relação S-S, em geral, 
prevaleceriam na determinação da resistência 
de comportamentos à mudança, produzindo 
comportamentos mais ou menos resistentes. 
No mesmo sentido, a teoria prevê que manipu-
lações de aspectos da relação R-S produziriam 
efeitos consistentes apenas nos padrões de taxa 
de respostas, não exercendo efeito significativo 
sobre a resistência à mudança.

3. Alguns limites teóricos

Alguns desafios ao pressuposto central da 
TMC de que a resistência à mudança é primaria-
mente função da relação S-S têm sido encontra-
dos na literatura como, por exemplo, quando a 
relação R-S foi manipulada entre componentes 
de um esquema múltiplo por meio: da impo-
sição de atrasos para a produção de reforços, 
de esquemas que produzem taxas de respostas 
diferenciais ou mesmo quando é alterado o es-
paçamento temporal entre os esquemas.

na determinação do fenômeno de resistência 
comportamental, planejou um experimento 
em que avaliou de maneira indireta se era o 
efeito do total de reforços correlacionados a um 
estímulo discriminativo (Relação S-S ou pavlo-
viana) ou se era a taxa de resposta produzida 
em um determinado componente (Relação R-S) 
que prevalece na determinação do fenômeno 
de resistência.

A pesquisa de Nevin, Tota, Torquato e 
Shull (1990, Experimento 1) foi realizada então 
para responder essa pergunta. Nessa pesquisa, 
pombos foram expostos a um mult VI VI em 
sete condições experimentais. Em um dos 
componentes estava em vigor um esquema 
VI 60 s em todas as condições (componente 
fixo). Especificamente nas condições 2 e 3, 
no outro componente (alternativo) houve a 
sobreposição de um esquema de tempo variá-
vel (VT). Tecnicamente, estava em vigor nesse 
componente um esquema concomitante VI VT, 
esquema que combina a ocorrência de even-
tos dependentes e independentes da resposta 
(Imam & Lattal, 1992). Essa sobreposição no 
componente alternativo produziu uma maior 
taxa de reforço quando comparado ao outro 
componente, além de degradar a relação res-
posta-reforço pela imposição do VT. Essa estra-
tégia foi utilizada, pois, ao mesmo tempo que 
aumenta o total de reforços correlacionadas 
naquele contexto, ela tende a diminuir a taxa de 
resposta no componente (ver Lattal, 1995). Os 
resultados dessas condições mostraram que a 
resistência à mudança foi maior no componen-
te alternativo comparado ao componente fixo. 
Ou seja, a resistência à mudança foi maior no 
componente com maior frequência de reforços, 
a despeito desses reforços serem parcialmente 
independentes da emissão resposta e que, neste 
mesmo componente, a taxa de resposta tenha 
sido menor que no outro componente. Esse 
mesmo resultado foi replicado em pesquisas 
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intrassessão. Nessa pesquisa, ratos foram ex-
postos a um esquema múltiplo com dois com-
ponentes correlacionados com alta ou baixa 
taxa de reforço. Foi realizado uma análise 
paramétrica da duração dos componentes ao 
longo das diferentes condições. Em cada con-
dição foram realizados testes de saciação. Os 
resultados demonstraram uma relação direta 
entre a duração do componente e a resistência 
diferencial entre os componentes, isto é, quanto 
maior a duração dos componentes, maior a di-
ferença na resistência entre o componente rico 
e pobre.  Em conjunto, os resultados de Cohen 
(1998) e Fernandez mostram que a separação 
temporal é uma variável que modula a resis-
tência à mudança. Enquanto Cohen mostra o 
efeito do distanciamento temporal entre ses-
sões, o estudo de Fernandez mostra o efeito do 
distanciamento intrassessão.

3.2. Atraso do Reforço

No experimento conduzido por Grace, 
Schwendiman e Nevin (1998, Condição 2) ava-
liou-se os efeitos do atraso para apresentação de 
reforços sobre a medida de resistência. Pombos 
foram expostos à um mult VI 15 s tandem VI 12 
s FT 3 s, ou seja, além da imposição do atraso 
em um dos componentes, a taxa e a magnitude 
de reforços foi constante entre eles. Após a es-
tabilidade, foram realizados testes de saciação 
e extinção. Para três de quatro animais, a resis-
tência foi maior no componente com reforço 
imediato, um resultado que replica o resultado 
obtido em Nevin (1974, Experimento 4).

Em um experimento similar, Bell (1999) 
investigou o efeito de atrasos, programando-os 
de forma sinalizada e não sinalizada. Durante 
o Treino pombos foram expostos à um esque-
ma múltiplo com três componentes: imediato, 
atraso sinalizado e não sinalizado. Foi avalia-
do o efeito de dois níveis do atraso (3 s e 8 s) 

3.1. Espaçamento temporal entre os esquemas

Um dos limites à teoria tem sido observado 
quando são utilizados esquemas simples para 
investigar a resistência à mudança ao invés de 
esquema múltiplo. Cohen (1998) realizou um 
estudo paramétrico sobre o efeito da separa-
ção temporal dos esquemas de reforçamento. 
Nesse experimento, Cohen utilizou esquemas 
de reforçamento VI 30 s e VI 120 s, em três con-
dições. Os testes realizados em cada condição 
foram de saciação e extinção. Na Condição 1 
esses esquemas alternavam-se apenas uma vez 
durante a condição e após atingir o critério de 
estabilidade (esquemas simples em condições 
sucessivas). Na Condição 2 esses esquemas 
ocorriam em dias alternados e na Condição 3 os 
esquemas alternavam-se várias vezes durante 
a sessão. Nas três condições foram utilizados os 
testes de saciação e de extinção. Na Condição 1, 
quando houve apenas uma alternação, obser-
vou-se maior resistência no componente com 
menor taxa de reforços (contrário a literatura). 
Na Condição 2, a resistência à mudança foi as-
sistemática entre os esquemas. Finalmente, na 
Condição 3, a resistência à mudança foi maior 
no esquema com maior taxa de reforços. Esses 
resultados sugerem que resistência à mudança 
diferencial entre os componentes do esquema 
múltiplo ocorre quando os componentes se al-
ternam várias vezes dentro da mesma sessão, 
diferindo-se, portanto, das características que 
configurariam um esquema simples de refor-
çamento (ver também Cohen, Riley & Weigle, 
1993).

Fernandez (2019, Experimento 1) reali-
zou um estudo em que foi investigado o efeito 
da duração dos componentes em um esque-
ma múltiplo sobre a resistência diferencial 
entre um componente rico e pobre. O objetivo 
foi de investigar o distanciamento temporal 
entre os esquemas de reforços em uma análise 
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enfatizou essa questão foi o quinto experi-
mento de Nevin (1974). Nesse estudo, pombos 
foram expostos a um mult tandem VI 1 min 
DRH e tandem VI 3 min DRL no treino. Após o 
primeiro teste, exigiu-se um padrão de resposta 
inverso entre os componentes em relação ao 
primeiro treino. Isto é, os animais foram expos-
tos a um mult tandem VI 1 DRL e tandem VI 
3 DRH antes de serem expostos à um segundo 
teste. Quando comparado o desempenho entre 
testes, os esquemas com mesma taxa de reforço, 
mas com diferentes contingências sobre a taxa 
de resposta, produziram resistência diferencial, 
em que o responder mantido em DRL fora mais 
resistente. 

Alguns outros estudos foram realizados 
para investigar o papel da taxa de respostas no 
treino sobre a resistência à mudança. Em Lattal 
(1989), pombos foram expostos a um esquema 
mult tandem VI razão fixa (FR) e tandem VI DRL. 
Para todos os pombos, o responder mantido no 
tandem VI DRL foi mais resistente à liberação de 
comida livre no IEC. Em Nevin, Grace, Holland 
e Mclean (2001), pombos foram expostos a um 
mult razão randômica (RR) e intervalo randômi-
co (RI). Os autores relatam que foi encontrado 
maior resistência no componente com menor 
taxa de resposta, principalmente, para aqueles 
organismos em que a taxa de resposta foi bem 
diferente entre os componentes. Esses mesmos 
resultados ocorreram em Kuroda, Cook e Lattal 
(2018). Nesse estudo, pombos foram expostos a 
um mult VR VI e realizado uma única sessão de 
extinção. De maneira geral, esses estudos pare-
cem demonstrar que quando se iguala a taxa 
de reforço entre os componentes, o comporta-
mento muda menos no teste a depender da sua 
taxa de resposta quando em situação de treino. 
No entanto, precisa-se ter alguns cuidados, pois 
há falhas de replicação entre estudos (ver, Fath, 
Fields, Malott & Grossett, 1983) e entre sujeitos 
do mesmo estudo (Kuroda & cols., 2018).

em uma análise intersujeitos. Os dados nesse 
estudo sugerem que o componente imediato 
produziu responder mais resistente à saciação 
e à liberação de comida livre no IEC. 

Em Podlesnik, Jimenez-Gomez, Ward e 
Shahan (2006) pombos foram expostos a um 
esquema múltiplo com três componentes em 
que as taxas de reforço eram semelhantes, mas 
diferentes quanto a imediaticidade. Em um 
componente o reforço era imediato, enquanto 
nos outros havia atraso de 0.5 s e 3 s. Foram 
realizados testes de extinção, saciação e comida 
livre no IEC. Os resultados encontrados foram 
consistentes com os demais estudos que inves-
tigaram a mesma variável. No entanto, nesse 
estudo os autores fizeram diversas análises 
sobre o padrão de respostas, incluindo análises 
do intervalo entre respostas (IRT). Com base 
nessas análises, eles sugeriram que o atraso do 
reforço influencia o padrão de resposta que, 
por sua vez, afeta a resistência à mudança. 
Contudo, esses e os demais resultados de pes-
quisas com manipulação do atraso contrastam 
com os de Marin (2019), que, em um experi-
mento com ratos, demonstrou uma relação 
funcional inversa entre atraso e resistência, e 
apenas quando as contingências produziram 
diferenças consistentes da taxa de respostas 
entre componentes durante o treino.

3.3. Contingências sobre a taxa de resposta na linha 
de base

Um outro desafio às previsões da teoria 
ocorre quando organismos são expostos a um 
esquema múltiplo com esquemas de refor-
çamento que produzem diferentes taxas de 
respostas. Em geral, os estudos mostram que 
quando as taxas de reforços são semelhantes 
entre os componentes, a resistência à mudança 
será maior no componente com menor taxa 
de respostas. Um dos primeiros estudos que 
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3.5. Extinção como operação disruptiva

Um dos limites da TMC ocorre quando é 
utilizado o teste de extinção como operação dis-
ruptiva. Em alguns estudos, como em Nevin e 
Grace (2005), a resistência à mudança foi maior 
no componente mais pobre. Nevin (1988; 2012; 
2015) argumenta que isso ocorre, pois o impac-
to no responder resultante da operação disrup-
tiva é diferente entre os componentes de um 
esquema múltiplo. Uma outra importante razão 
para utilização de esquemas múltiplos consiste 
na exposição simultânea da mudança progra-
mada durante o teste. Apenas se isso ocorrer, 
pode-se dizer que um comportamento é mais 
resistente à mudança. Quando um componente 
produz mais reforços que outro no treino, o 
teste em extinção pode exercer um efeito dife-
renciado entre componentes, desenvolvendo 
um responder mais discriminado à ausência 
do reforço e à quebra da relação de contingên-
cia. Isso pois, no componente rico, comparado 
ao outro componente, a intermitência entre a 
disponibilização de reforços é menor. Logo, 
quando há uma alteração para extinção, essa 
mudança pode ser mais rapidamente contacta-
da em contextos outrora ricos que em contextos 
pobres, em que a intermitência entre reforços 
é maior (maiores períodos locais de extinção). 
Esse fenômeno, retratado em diversos estudos, 
ficou conhecido como o efeito da extinção do 
reforçamento intermitente (PREE). Em uma re-
análise de dados de diversas pesquisas, Nevin 
(1988) discute que caso seja realizada a medida 
de resistência em função do número de refor-
ços omitidos, os mesmos dados são encontrados 
quando comparados com as outras operações 
disruptivas. Shull e Grimes (2006) mostram os 
mesmos resultados com a análise padrão de re-
sistência e também levando em considerações 
reforços omitidos.

3.4. Alta diferença proporcional na taxa de reforços 
entre componentes

Um dos dados mais robustos da literatura 
é que o comportamento é mais resistente à mu-
dança quanto maior a taxa de reforço. Todavia, 
na maioria dos estudos foram utilizados esque-
mas de reforços que produziam cerca de 3-6 
vezes mais reforços no componente rico. Em 
McLean, Grace e Nevin (2012) uma das per-
guntas que os autores queriam responder era 
o que aconteceria quando a diferença na taxa 
de reforços entre os componentes fosse extre-
ma. Para isso, pombos foram expostos a uma 
sucessão de esquemas múltiplos em que a dife-
rença na taxa de reforço variou de 3 a 90 vezes 
entre os componentes. Os autores observaram 
que, quando as diferenças foram medianas, os 
resultados replicaram estudos anteriores, mas, 
quando foram extremas os resultados foram 
assistemáticos. Para um animal, a resistência 
foi maior no componente pobre, enquanto para 
os demais a resistência diferencial permane-
ceu no mesmo nível da condição anterior ou 
se aproximou de 0. Portanto, esses resultados 
não podem ser explicados pela TMC, pois, era 
esperado que valores extremos na diferença 
da taxa de reforços aumentassem a resistên-
cia diferencial entre os componentes. Os au-
tores explicam esses dados sugerindo o efeito 
de uma outra variável: o número de respos-
tas por reforço. Em condições extremas, eles 
observaram que a proporção de resposta por 
reforço no componente rico foi maior compa-
rado ao pobre. Dessa forma, como a diferença 
no número de respostas por reforço aumentou 
entre os componentes na condição extrema, os 
autores sugerem que essa variável pode mo-
dular a resistência à mudança (ver mais em 
Blackman, 1968; Nevin e cols., 2001).
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independentemente da emissão de respostas 
e 2) apresentados com atraso após emissão 
da resposta, respectivamente. Os resultados 
demonstraram que a resistência do comporta-
mento mantido sem atraso e com dependência 
total da relação R-S foi maior que a dos com-
portamentos mantido nos dois outros compo-
nentes, embora o efeito tenha sido de menor 
magnitude quando comparado àqueles obtidos 
com manipulação de aspectos da relação S-S 
(como da taxa de reforços).

Tomados em conjunto, os estudos parecem 
apontar efeito, embora menor, de manipulações 
da dependência, sugerindo uma relação direta 
entre o percentual de dependência e a resistên-
cia do comportamento à mudança. Entretanto, 
uma investigação sistemática fora conduzida 
por Cançado, Abreu-Rodrigues, Aló, Hauck e 
Doughty (2018), em que ratos foram expostos a 
um esquema múltiplo com dois componentes, 
que programavam a mesma taxa de reforços e 
que diferiam apenas quanto ao percentual de 
dependência R-S. Diferentemente de Nevin e 
cols., (1990) e Podlesnik e Shaham (2008), a re-
sistência fora função inversa da dependência, 
ou seja,  o responder mantido no componente 
com menor percentual de dependência foram 
mais resistentes durante testes de extinção 
(Experimento 1 e 2) e VT (Experimento 3). Com 
isso, mesmo com as inconsistências na área 
quanto ao efeito da dependência sobre a re-
sistência à mudança, fica explícita a influência 
de mais um aspecto da relação R-S produzindo 
efeitos diferenciais sobre a resistência.

4. Das consistências e inconsistências à reformula-
ção teórica

Um dos objetivos de se formular teorias 
é que elas permitem fazer previsões acerca 
dos fenômenos naturais. Nas mais diversas ci-
ências, pesquisadores analisam as evidências 

3.6. Dependência Resposta-Reforço

O experimento seminal que fundamen-
tou a principal previsão dessa teoria (Nevin & 
cols., 1990), foi também responsável por abrir 
questionamentos sobre o efeito de um outro 
importante aspecto da relação R-S, qual seja, 
o nível de dependência exigido dessa relação 
durante o treino. Nas condições 5 e 6 de Nevin 
e cols. (1990), essa variável fora manipulada, 
alterando-se o percentual de dependência 
R-S mediante a imposição de um esquema de 
tempo variável (VT), tal como nas condições 
2 e 3 anteriormente citados, mas garantindo 
que a taxa de reforços fosse igual entre compo-
nentes. Assim, controlada a principal variável 
determinante do fenômeno estudado, outras 
alterações não deveriam apresentar efeito sis-
temático, sobretudo quando essas alterações 
são de aspectos da relação R-S. Nesse estudo, os 
resultados foram assistemáticos entre sujeitos, 
embora um dos 3 pombos tenha apresentado 
maior resistência para o comportamento man-
tido sob maior percentual de dependência no 
treino, resultado este que fora interpretado 
pelo autor como efeito de um viés de cor, o 
que explicaria a discrepância dos resultados 
entre sujeitos.

Entretanto, Podlesnik e Shahan (2008, 
Experimento 2) replicaram sistematicamente 
o estudo de Nevin e cols. (1990). Os autores 
avaliaram o efeito de alterações da relação R-S 
programando tanto reforços independentes da 
resposta como atrasos para apresentação de 
reforços em um dos componentes do múltiplo. 
Pombos foram expostos a um esquema múlti-
plo com três componentes que programavam 
a mesma taxa de reforços. Em um dos com-
ponentes os reforços eram totalmente depen-
dentes da emissão da resposta e apresentados 
de forma imediata. Nos outros componentes: 
1) parte dos reforços foram apresentados 
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ganha força. Caso as previsões estejam equi-
vocadas, mesmo que seja apenas em prever a 
diferença esperada, evidencia-se um limite do 
modelo. Isso sinaliza aos pesquisadores que a 
teoria precisa ser reformulada para conseguir 
explicar os novos dados. 

No caso da TMC, inicialmente, Nevin e 
cols. (1983) desenvolveram uma equação que 
descreve uma relação funcional entre a resis-
tência à mudança e os parâmetros do reforço. 
Nessa equação, Log (Bx / Bo) = -x / m (equação 
1), termos a esquerda do sinal de igualdade re-
presentam a variável dependente e os termos 
a direita as variáveis independentes. Nesse pri-
meiro modelo, Bx/Bo representa resistência à 
mudança, “-x” a força da operação disruptiva e 
“m” a massa comportamental. O modelo prevê 
que quanto maior a força da operação disrup-
tiva representada no numerador, maior vai ser 
a alteração do comportamento entre treino e 
teste. Os resultados de Nevin e cols., (1983) evi-
denciam esse padrão, visto que quanto maior o 
valor do VT no ICI (operação disruptiva), menos 
os animais responderam no teste. No entanto, 
a alteração foi menor naquele componente 
correlacionado com maiores taxas de reforço.

O uso da equação 1 viabilizou a previsão 
do desempenho de organismos de maneira 
acurada nos mais variados procedimentos. 
No entanto, para lidar com a especificidade da 
extinção (PREE, do inglês, partial reinforcement 
extinction effect), outra equação foi desenvol-
vida. Nevin e Grace (2000) enfatizam que a 
extinção tem dois efeitos: 1) a retirada de re-
forços do ambiente 2) a quebra da relação de 
contingência. Esses efeitos são capturados por 
dois novos parâmetros: o parâmetro dΔr que 
serve para mensurar o primeiro efeito e o grau 
de discriminabilidade entre treino e teste, e o 
parâmetro “c” que qualifica a quebra da rela-
ção de contingência entre resposta e reforço. 
Na nova equação, o “-t” substitui o termo “-x”, 

obtidas até então e pensam em uma forma de 
sistematizá-las, explicando-as da maneira mais 
parcimoniosa possível. No caso da TMC, Nevin, 
ao longo de sua vida, desenvolveu uma teoria 
em nível conceitual e quantitativo para expli-
car o que faz os organismos alterarem mais 
rapidamente seu padrão de resposta diante de 
mudanças no ambiente. Em geral, as teorias 
podem ser meramente descrições verbais em 
que são enunciadas relações entre variáveis 
independentes e dependentes. Mas, teorias 
também podem embasar o desenvolvimento 
de equações que sistematizam e evidenciam 
a relação funcional descrita verbalmente. 
Algumas das vantagens do modelo quantitati-
vo são:  maior precisão sobre as previsões da 
teoria e maior facilidade para testar o poder 
preditivo da teoria (Dallery & Soto, 2013; Nevin, 
2015). Além disso, quando as descrições são 
meramente verbais, em algumas ocasiões fica 
difícil fazer previsões e inferências diante de 
novas manipulações (Mazur, 2006).

Como discutido anteriormente, compor-
tamentos que produzem maiores taxas de re-
forçamento tendem a ser mais resistentes. No 
entanto, alguém pode se questionar, por exem-
plo, sobre qual seria o tamanho da diferença 
esperada na medida comportamental, ou que 
ocorrerá ao manipular diferentes níveis da 
operação disruptiva, ou até mesmo sobre os 
diferentes níveis da taxa de reforços entre os 
componentes. Esses tipos de questionamentos 
evidenciam interesse por descrições matemá-
ticas. Caso o modelo faça apenas descrições 
verbais, é possível que as previsões sigam na 
mesma direção dos modelos quantitativos. No 
entanto, mediante uso de equações, pode-se 
fazer previsões mais acuradas do que vai ocor-
rer com as manipulações descritas anterior-
mente (Dallery & Soto, 2013). Caso as previsões 
estejam acuradas, isto é, preveja exatamente 
o nível da diferença, o modelo quantitativo 
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cols., relatam uma pesquisa não publicada em 
que expuseram pombos a esse procedimento 
em um esquema múltiplo. Na Fase 1, pombos 
foram expostos a um mult VT 30 s VT 120 s. 
Na Fase 2, os pombos foram modelados a bicar 
na ausência dos estímulos que sinalizam esses 
componentes. Na Fase 3, a resposta de bicar 
estava em extinção, na presença dos estímu-
los pareados na Fase 1. De acordo com a TMC, 
se a resistência à mudança fosse determinada 
pela relação pavloviana era de se esperar que 
o comportamento fosse mais resistente à extin-
ção no componente VT 30 s. Contudo, foi ob-
servado que não houve resistência à mudança 
diferencial entre os componentes, divergindo 
do principal pressuposto da TMC.

4.1. Desenvolvendo um novo modelo

Recentemente, devido à grande quantida-
de de limitações à teoria, Killen e Nevin (2018) 
desenvolveram um novo modelo conceitual e 
matemático tomando como base a TMC e as 
evidências acumuladas ao longo das últimas 
décadas. Em um processo de reformulação, 
geralmente, os teóricos criam novos modelos 
que tentam dar conta de um número maior de 
dados, ou, que expliquem de maneira similar 
aos anteriores, mas que partam de pressupostos 
e de princípios básicos diferentes para explicar 
o fenômeno comportamental (Mazur, 2006). 
Esse segundo caso parece ser o que aconteceu 
com a nova teoria desenvolvida por Killen e 
Nevin (2018). Eles utilizaram os princípios ma-
temáticos do reforçamento (Killen, 1994) para 
explicar a resistência à mudança ao invés da 
relação pavloviana. Nesse novo modelo teórico, 
os autores distinguem momentum comporta-
mental e resistência à mudança. O primeiro 
seria o produto entra taxa de resposta e a massa 
comportamental durante o treino, enquanto o 
segundo seria o quanto o comportamento se 

referindo-se ao número de sessões em extin-
ção. Dessa forma, essa nova equação leva em 
consideração as especificidades da extinção, 
de forma a mensurar a força que ela atua em 
diferentes componentes. A seguir segue a equa-
ção utilizada para explicar os resultados com 
extinção:

(equação 2)
Os termos da equação 2 sugerem que: 

quanto maior o tempo de extinção, quanto 
maior for o impacto da retirada de reforços 
ou mudanças no contexto entre treino e teste, 
maior será a mudança no comportamento.

Com o acúmulo de evidências contrárias 
a TMC, pesquisadores da área começaram a de-
bater a utilidade da teoria o que culminou no 
desenvolvimento de um novo modelo (Killen & 
Nevin, 2018). Em Nevin e cols. (2017), os autores 
descrevem uma pesquisa em que os dados mos-
tram que a relação pavloviana (S-S) não seria o 
fator determinante da resistência à mudança. 
Em suma, essa pesquisa apresenta evidências 
contra o pressuposto central da teoria. Nevin e 
cols., dizem que a inferência de que processos 
pavlovianos são determinantes na resistência 
à mudança foi feita por procedimentos que 
medem isso apenas de maneira indireta. Eles 
argumentam que é necessário, portanto, um 
procedimento que avalia diretamente a deter-
minação pavloviana, como o procedimento de 
Transferência Pavloviana-Operante (Pavlovian 
to instrumental transfer – PIT). O PIT consiste 
em três fases. Na Fase 1, ocorre um condiciona-
mento pavloviano sem a emissão de respostas 
operantes. Na Fase 2, ensina-se uma resposta 
operante sem a presença do estímulo previa-
mente pareado. Por fim, durante a extinção, 
avalia-se o efeito na resposta operante na pre-
sença do estímulo pareado na Fase 1. Nevin e 
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terceiro princípio (coupling) e um produto entre 
“a” (specific activation - 1º princípio matemá-
tico do reforçamento) e “r” à taxa de reforço. 
No denominador, temos “δ”, que se refere ao 
limite máximo que o animal pode responder 
(assíntota - 2º princípio matemático do reforça-
mento). Com base nessa equação, e em deriva-
ções da mesma, os autores reanalisaram dados 
da literatura para mostrar o grau de acurácia 
do presente modelo diante diferentes manipu-
lações experimentais e operações disruptivas. 
Em geral, os autores enfatizam que o resultado 
do produto entre “a” e “r”, ao qual eles dão o 
nome de arousal, seja o maior determinante da 
diferença na resistência entre os componentes. 
Enquanto os demais parâmetros afetam a taxa 
de resposta e, consequentemente, o momentum 
comportamental, mas não a função de resistên-
cia à mudança.

Mediante o uso da equação 3 é possível 
explicar, de maneira mais acurada, os mesmos 
resultados explicados pela TMC e, além disso, 
parece explicar os resultados encontrados em 
pesquisas que utilizaram esquemas simples 
ou analisaram a resistência à mudança em 
função de contraste comportamental. No en-
tanto, esse novo modelo falha em explicar os 
resultados de estudos com atraso do reforço e 
com diferentes contingências sobre a taxas de 
resposta. Em suma, essa nova teoria e a TMC 
parecem conseguir explicar a mesma quanti-
dade de fenômenos, no entanto, os processos 
que estão por trás são diferentes. Os autores 
deste trabalho, até o momento da escrita deste 
artigo, desconhecem a existência de pesquisas 
que foram desenvolvidas utilizando esse novo 
modelo teórico anteriormente apresentado. 
Portanto, fica difícil avaliar qual dos dois mo-
delos consegue fazer melhores predições ou 
novas inferências. No entanto, mesmo sabendo 
dos limites de ambos, e que a TMC está equivo-
cada em seu pressuposto básico, nada impede 

altera entre as fases de treino e teste, sendo 
mensurada pela inclinação da curva derivada 
do cálculo da equação de resistência. Portanto, 
para Killen e Nevin, momentum comportamen-
tal e resistência são medidas diferentes sobre 
o comportamento.

Antes de entrar em detalhes de como esse 
novo modelo explica a resistência à mudança, 
é necessário falar dos princípios matemáticos 
do reforçamento que são, como indicado em 
Killen e Nevin (2018): 1) a ativação; 2) o limite 
temporal; e 3) o grau de contingência e conti-
guidade entre resposta e reforço. O primeiro 
princípio estabelece que a consequência induz 
comportamentos que ocorreram próximos a 
ela. De certa maneira, a consequência induz 
a ocorrência desses comportamentos, mesmo 
em períodos  locais de extinção. O segundo 
princípio refere-se ao limite máximo que um 
organismo é capaz de responder, seja ou por 
limites físicos, ou biológicos ou devido ao apa-
rato experimental. O terceiro princípio enfatiza 
que a proximidade temporal entre resposta e 
reforço seleciona diferentes padrões de respos-
ta. Por exemplo, para Killen e Nevin (2018), em 
esquemas de razão, essa relação entre depen-
dência de resposta-reforço é mais forte do que 
em esquemas de intervalo, e, portanto, eles 
diferem quanto ao padrão de resposta que é 
selecionado.

Com base nesses princípios matemáticos, 
Killen e Nevin (2018) desenvolveram o seguinte 
modelo matemático:

(equação 3)
Nessa nova equação, “B” se refere a taxa 

de resposta e é a variável dependente. Do lado 
direito do sinal de igualdade, temos a relação 
entre as variáveis independentes. No nume-
rador temos a variável “C” que se refere ao 
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109, 176-193. https://doi.org/10.1002/
jeab.274.

Catania, A. C. (1998/1999). Aprendizagem: 
Comportamento, linguagem e cognição. 
(Trad. D. G. Souza e Cols.). Porto Alegre: 
Artmed.

Cohen, S. L. (1998). Behavioral momentum: The 
effects of the temporal separation of rates of 
reinforcement. Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior, 69, 29-47. https://doi.
org/10.1901/jeab.1998.69-29.

Cohen, S. L., Riley, D. S., & Weigle, P. A. (1993). 
Tests of behavior momentum in simple 
and multiple schedules with rats and pi-
geons. Journal of the Experimental Analysis 
of Behavior, 60, 255-291. https://doi.
org/10.1901/jeab.1993.60-255.

Craig, A. R., Nevin, J. A., & Odum, A. L. (2014). 
Behavioral momentum and resistance 
to change. Em F. K. McSweeney & E. S. 
Murphy. The Wiley Blackwell Handbook of 
Operant and Classical Conditioning. https://
doi.org/10.1002/9781118468135.ch11.

Dalery, J., & Soto, P. L. (2013). Quantitative des-
criptions of environment-behavior rela-
tions. Em G. J. Madden, W. V. Dube, T. D. 
Hackenberg, G. P. Hanley & K. A. Lattal 
(Eds.), APA handbook of behavior analysis, 
Vol. 1: Methods and principles (pp. 107-
126). Washington, DC: APA. https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-2656-5.

Fath, S. J., Fields, L., Malott, K. M., Grossett, D. 
(1983). Response rate, latency, and resis-
tance to change. Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior, 39, 267-274. https://
doi.org/10.1901/jeab.1983.39-267.

Grace, R. C., Schwendiman, J., & Nevin, J. A. 
(1998). Effects of unsignaled delay of rein-
forcement on preference and resistance 
to change. Journal of the Experimental 

aos aplicadores de continuarem a seguir esse 
referencial teórico em algumas situações para 
pensar e planejar as suas intervenções. Nevin 
e cols. (2017) fazem uma analogia interessante 
entre o modelo geocêntrico de Ptolomeu e a 
TMC dando ênfase ao valor heurístico e ao cará-
ter pragmático do estado da arte dessa área de 
pesquisa. Os autores argumentam que mesmo 
sabendo que o modelo de Ptolomeu é limitado 
em alguns aspectos, ele ajudou aos navegadores 
a se guiarem no oceano, mesmo antes da for-
mulação de teorias mais acuradas. Do mesmo 
modo, a TMC pode ser útil para aplicadores 
pensarem em intervenções que aumentem a 
chance da manutenção e generalização diante 
mudanças ambientais de comportamentos ade-
quados, e ainda dar diretrizes de intervenções 
em situações que ocorram comportamentos 
inadequados (Mace & cols., 2010), mesmo que 
o pressuposto básico por trás esteja errado. 
Espera-se que as futuras pesquisas mostrem 
qual dos dois modelos é mais adequado para 
explicar os processos envolvidos na resistência 
à mudança. Esse refinamento teórico possibi-
litará uma maior compreensão do comporta-
mento, e com isso, a criação de intervenções 
mais efetivas.
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Resumo
As terminologias “comportamento governado 
por regras”, “comportamento governado ver-
balmente” ou “controle instrucional” são fre-
quentemente utilizadas como sinônimos em 
Análise do Comportamento e referem-se ao 
efeito que descrições de contingências exer-
cem sobre o comportamento operante. Uma 
revisão mais cuidadosa da literatura permite 
concluir que o uso de tais termos como si-
nônimos não é consensual e, muitas vezes, 
especificam diferentes funções. A despeito do 
debate teórico, o controle por regras é um 
elemento fundamental do comportamento 
humano, extrapolando as possibilidades de 
modificação do comportamento muito além 
daquela produzida exclusivamente por ex-
posição direta às contingências. Uma análise 
abrangente do comportamento, portanto, não 
pode prescindir do estudo do comportamento 
governado por regras. Esse capítulo tem como 
objetivos definir os principais conceitos re-
lativos aos comportamentos governados por 
regras, assim como pontuar implicações clí-
nicas do controle por regras e, por fim, intro-
duzir debates teóricos acerca das funções das 
regras sobre o comportamento de segui-las. 

Abstract
The terminologies “rule governed behavior”, 
“verbally governed behavior” or “instructio-
nal control” are often used interchangeably 
in Behavior Analysis and refer to the effect 
that contingency descriptions have on ope-
rant behavior. A more careful review of the 
literature allows us to conclude that the use 
of such terms as synonyms is not consensual 
and, many times, specify different functions. 
Despite the theoretical debate, control by 
rules is a fundamental element of human 
behavior, extrapolating the possibilities 
of behavior modification far beyond that 
produced exclusively by direct exposure to 
contingencies. A comprehensive analysis of 
behavior, therefore, can’t be done without 
the study of behavior governed by rules. This 
chapter aims to define the main concepts re-
lated to rule governed behavior, as well as to 
point out clinical implications of rule control 
and, finally, to introduce theoretical debates 
about the functions of rules on the behavior 
of following them.
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A Análise do Comportamento se ocupa em 
prever e controlar o comportamento. Diferentes 
interações dos organismos com o ambiente 
propiciam a mudança da probabilidade de 
um comportamento. Um tipo de interação se 
constitui no controle por estímulos verbais, 
mais especificamente, aqueles que descrevem 
as relações entre os comportamentos e as suas 
consequências. Estamos nos referindo aos com-
portamentos governados por regras, conceito 
fundamental que deve ser estudado por todo 
iniciante em Análise do Comportamento. O 
presente capítulo, portanto, se configura num 
capítulo didático acerca do comportamento 
governado por regras, que tem por objetivo 
introduzir e ilustrar os principais conceitos e 
discussões acerca do comportamento gover-
nado por regras, assim como, tem por objetivo 
discutir algumas implicações das regras na 
clínica.

Comportamento Verbal

De acordo com o Behaviorismo Radical, 
a interação dos organismos com o ambiente é 
bidirecional. Skinner (1957) inicia o seu livro 
apresentando sua visão do ser humano como 
um organismo em interação com o ambiente, 
“Os homens agem sobre o mundo, modificam-
no e, por sua vez, são modificados pelas con-
sequências de sua ação” (Skinner, 1957, p. 1). 

A citação acima foi escolhida para a aber-
tura do presente trabalho por um motivo muito 
simples: Trata-se de uma das frases mais citadas 
por analistas do comportamento, uma vez que 
se constitui num marco do tratamento dado 
por Skinner ao comportamento verbal como 
um operante, em contraposição aos modelos 
tradicionais de linguagem. A partir desta frase, 
alguns pontos merecem ser discutidos.

De acordo com o paradigma operante 
(Skinner, 1953; 1957), os comportamentos dos 

organismos são função das consequências por 
eles produzidas e pelo contexto em que pro-
duzem tais consequências. Além de ter a sua 
probabilidade de ocorrência determinada pelas 
suas próprias consequências, o comportamento 
também pode ser influenciado por descrições 
de contingências (Skinner, 1969/1984), ou 
seja, descrições de relações condicionais entre 
comportamentos e consequências (Catania, 
1998/1999). As descrições de contingências se 
constituem em topografias de respostas ver-
bais e são denominadas de regras por Skinner 
(1969/1984).    

Skinner (1957) introduz o termo compor-
tamento verbal para especificar um comporta-
mento operante que tem como particularidade 
ser estabelecido e mantido pelas consequências 
providas por indivíduos (i.e., ouvintes) perten-
centes à mesma comunidade verbal daquele 
que emite a resposta verbal (i.e., falante). As 
diferentes comunidades verbais são grupos de 
indivíduos que se comportam de modo regular 
tanto como falantes, como ouvintes, em relação 
aos mesmos estímulos e às mesmas topogra-
fias de respostas verbais (e.g., palavras). Como 
exemplo de comunidade verbal, é possível citar 
falantes e ouvintes do português. 

O comportamento de ouvinte, para 
Skinner (1957), não seria necessariamente 
verbal, uma vez que nem sempre é mantido 
por consequências providas por outro ouvinte. 
Quando a mãe diz ao filho, “há meias limpas na 
gaveta”, o comportamento do filho de abrir a 
gaveta será reforçado pela presença das meias 
em seu interior. O acesso às meias não é provi-
do por um ouvinte e sim, é apenas uma conse-
quência do comportamento de abrir a gaveta.

Para o entendimento das relações entre 
ouvintes e falantes em um episódio verbal, 
Skinner (1957) propõe descrever topografi-
camente as respostas verbais e avaliar em 
que condições tais respostas ocorrem (i.e., as 
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ser analisado como único comportamento 
verbal, mesmo sendo o tipo mais comum, já 
que também existem as linguagens escritas, 
de sinais ou aquelas estabelecidas através de 
toques na pele, por exemplo. Gestos (e.g., apon-
tar, indicar), comportamentos audíveis não 
vocais (por exemplo, chamar o recepcionista 
do hotel batendo em uma sineta) ou mensagens 
passadas por telégrafos também são exemplos 
de comportamentos verbais, mesmo que não 
apresentem palavras num sentido formal. 
Quanto ao campo da linguística, pode-se afir-
mar que a maior problemática de seu nível de 
análise reside em seu foco, ou melhor, popula-
ção estudada. O campo da linguística apresenta 
como principal interesse as práticas semânticas, 
sintáticas e sonoras da fala de uma comunidade 
linguística, em detrimento do comportamento 
dos membros desta comunidade, ou seja, dos 
falantes individuais.

Comportamento Governado por Regras

De acordo com Catania (1998/1999), a 
função mais ampla ou primária da linguagem 
é produzir mudanças no comportamento do 
ouvinte. O contexto de emissão de uma respos-
ta sob o controle de um estímulo verbal an-
tecedente é denominado controle instrucional. 
Outros autores também denominam o compor-
tamento sob o controle instrucional como com-
portamento governado por regras (Hayes, 1989; 
Skinner, 1969/1984) ou como comportamento 
de seguir instruções (Albuquerque, Paracampo 
& Albuquerque, 2004). 

As instruções podem controlar verbal-
mente o comportamento não verbal, como 
exemplo, “faça caminhadas todos os dias e per-
derá peso” ou afetar o comportamento verbal, 
como exemplo, em “sempre cumprimente o 
estranho antes de pedir informações na rua. É 
o educado a se fazer”. De modo geral, falantes 

variáveis das quais elas são função), tendo como 
principal objetivo explicar, prever e controlar 
o comportamento individual, e não as práticas 
de reforçamento de uma comunidade verbal. 
É somente em função de tais variáveis, ou seja, 
no caso do comportamento verbal, das contin-
gências arranjadas pela comunidade verbal, 
que o comportamento pode ser analisado.

Alguns problemas e implicações quanto 
à nomenclatura deste tipo especial de compor-
tamento operante são discutidos por Skinner 
(1957), levando-se em consideração que o com-
portamento verbal foi estudado historicamente 
por diferentes campos de conhecimento e o vo-
cabulário utilizado para descrevê-lo é amplo.  
Por exemplo, as teorias do “significado”, da “in-
formação” e o campo da “expressão de ideias” 
fazem uso de uma terminologia ineficiente 
diante de uma análise funcional encorajada 
pelas práticas de uma abordagem científica do 
comportamento humano (objetivo da Análise 
do Comportamento como ciência empírica e 
natural). Expressões como “confusão de ideias 
na minha mente” ou “dificuldade de assimilar 
o significado das palavras” parecem remeter a 
uma busca de variáveis internas ou instâncias 
inacessíveis que seriam responsáveis pela co-
municação destas ideias ou informações entre 
um emissor e um receptor. 

O significado do comportamento verbal 
não é inerente ao próprio comportamento ou 
às palavras. Na verdade, o significado se refere 
às condições em que o comportamento ocorre 
(variável independente) e a variável dependen-
te a ser estudada é o próprio comportamento 
verbal. Da mesma forma, restringir o comporta-
mento verbal às respostas vocais relacionadas 
ao termo “fala” ou “uso de palavras” não inclui 
uma relação funcional entre os comportamen-
tos de falantes e ouvintes, ainda que falante e 
ouvinte sejam a mesma pessoa. 

O comportamento verbal vocal não deve 
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definições não podem ser consideradas preci-
sas e não apresentam consenso entre os autores 
da Análise do Comportamento. De forma geral, 
regras e instruções costumam ser utilizadas 
como sinônimos.

De acordo com Skinner (1969/1984), o 
contexto de formulação de uma regra pode ser 
determinado por contingências sociais progra-
madas pela comunidade verbal, como quando 
esta cria ocasião, desde muito cedo, para que 
uma criança relate o que está fazendo ou o que 
fez e o porquê de tê-lo feito. Dessa forma, as 
contingências mantenedoras do comportamen-
to de seguir regras dependem de contingências 
sociais que envolvem correspondência entre o 
comportamento verbal e os eventos ambientais 
(Zettle & Hayes, 1982). Por exemplo, quando 
uma mãe pergunta para seu filho como ele deve 
responder a um estranho, caso este lhe ofereça 
uma carona. A mãe instrui seu filho a responder 
“Não, obrigado” e procurar o adulto conhecido 
ou responsável que estiver mais próximo. O 
filho pode perguntar o porquê de ter que se 
comportar assim e, sua mãe, preocupada com 
sua segurança, pode emitir a regra “Você não 
deve sair com estranhos porque eles podem 
te fazer mal! Corra para casa ou vá procurar 
algum adulto que você conheça e que esteja por 
perto!”. A criança pode ou não vir a se deparar 
com a situação acima, mas em outras situações 
no passado, quando a mãe a instruiu “Não suba 
ai ou você pode cair!” e a criança, de fato, caiu 
ao subir onde não devia, ou quando diante do 
cachorro do vizinho, a mãe disse “Não mexa 
no rabo do cachorro ou ele vai te morder!” e 
a criança foi mordida ao mexer no rabo do 
animal, houve uma correspondência entre as 
respostas verbais da mãe e as consequências 
naturais do comportamento da criança. No 
futuro, diante de uma nova regra emitida pela 
mãe, a criança provavelmente irá agir confor-
me a regra, uma vez que, no passado, a criança 

controlam o comportamento de ouvintes ao 
emitirem respostas verbais conhecidas coti-
dianamente , como em avisos: “A reunião dos 
professores será na sala da coordenação”; co-
mandos: “Ajeite o retrovisor assim que sentar 
ao volante”;  orientações: “Os livros de psiquia-
tria ficam no 1º andar”; conselhos: “Evite comer 
açúcar. Faz mal à saúde.”;  ordens: “Arrume o 
seu quarto!”;  leis: “Ninguém pode ser privado 
do seu direito de ir e vir”; pedidos: “Ouça o que 
eu te digo”; máximas: “Disciplina é liberdade”; 
provérbios: “O amigo é um irmão na adversi-
dade”; ou em livros e manuais de auto-ajuda 
(e.g., “Os sete hábitos das pessoas altamente 
eficazes”, “Como fazer amigos e influenciar 
pessoas”, “Quem mexeu no meu queijo”). De 
acordo com Skinner (1969/1984), regras são 
estímulos discriminativos verbais que especi-
ficam relações de contingências. A efetividade 
de uma instrução como estímulo discrimina-
tivo é, de acordo com Skinner, determinada 
pelas contingências de reforço e, a emissão do 
comportamento sob o controle instrucional ou 
governado por regras, assim como a emissão 
de qualquer outro operante, pode ficar sob o 
controle as consequências ambientais (Skinner, 
1969/1984).

Em uma tentativa de diferenciar regras 
de instruções, Cerutti (1989) se refere às regras 
como estímulos verbais mais gerais, que podem 
descrever genericamente uma série de contin-
gências ou servir de ocasião para a emissão 
de vários comportamentos (e.g., “Obedeça às 
leis de trânsito” ou “Escute as pessoas mais 
velhas, elas têm mais experiência e sabem o 
que falam”). Por sua vez, as instruções delimita-
riam mais especificamente os comportamentos 
a serem emitidos em determinados contextos 
(e.g., “A velocidade nesta via é 60km/h. Você 
será multado se andar acima dessa velocidade” 
ou “Passe protetor solar antes de sair de casa 
para evitar queimaduras”). No entanto, essas 
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que o falante se comporta, como quando esses 
fazem alguma afirmação encoberta e não a 
verbalizam publicamente, ou quando plane-
jam alguma declaração a ser emitida logo em 
seguida. Esta última afirmação do autor não 
pode ser entendida equivocadamente como 
um comportamento emitido pelo falante que 
controla outro comportamento, mas sim, como 
o produto da resposta emitida com função de 
estímulo discriminativo verbal para emissão 
de outras respostas. 

De acordo com Skinner (1969/1984), o con-
ceito de regra pode ser utilizado para explicar 
a emissão de comportamentos com topografias 
semelhantes ou distintas, porém com a mesma 
função, ainda que outros termos possam ser in-
tercambiados em uma mesma análise funcional. 
Por exemplo, ao analisar um episódio verbal, a 
especificação de um contexto de emissão de um 
comportamento sob o controle de um mando2 
poderia ser intercambiada por uma análise do 
mesmo comportamento sob o controle de uma 
regra. Diante de um mando “Ou você faz do jeito 
que te ensinei ou você terá que fazer outra vez!”, o 
ouvinte pode tentar reproduzir um comporta-
mento demonstrado previamente pelo falante 
(a mesma topografia de respostas apresentada 
pelo falante no passado) e então se livrar de 
uma possível reação de desapontamento do 
falante, bem como da execução da tarefa pela 
segunda vez, caso não se comporte da forma 
como o falante esperava. Além de apresentar 
uma função de estímulo discriminativo verbal, 
o mando sinaliza contingências punitivas as 
quais seguirão os comportamentos diferentes 
daquele esperado pelo falante. Outros mandos, 
ainda que não especifiquem os três elementos 
da contingência, poderiam ser exemplificados 
por “Faça agora!” ou “Não faça isso!”. Schlinger 

entrou em contato com as consequências aver-
sivas especificadas em tais regras.

As contingências de reforço podem estar 
totalmente especificadas na regra, sendo esta, 
de acordo com Skinner (1969/1984), denomi-
nada como uma regra completa. Já as regras 
incompletas ou fragmentárias somente descre-
vem, segundo o autor, parte da contingência, 
ou seja, apenas a especificação da topografia 
da resposta a ser emitida; ou somente as con-
sequências de emissão de uma determinada 
resposta; ou ainda, o contexto em que determi-
nada resposta deva ser emitida. Dessa forma, 
um modelo a ser imitado pode se constituir em 
uma regra fragmentária ao especificar somente 
a topografia da resposta a ser emitida (Skinner, 
1969/1984). Regras do tipo: “Corra”; “Não fume”; 
“Malhar é uma droga” representam exemplos 
de regras fragmentárias. Se fossem emitidas 
de forma completa, poderiam ser reescritas 
das seguintes formas: “Corra, senão você vai 
se molhar com a chuva!”; “Se você fumar, pro-
vavelmente terá problemas de saúde”; e “Ao 
frequentar uma academia, você vai perder um 
tempo que poderia ser usado para fazer coisas 
mais divertidas”.

Skinner (1969/1984) cita uma série de 
usos cotidianos do termo regra e exemplifica 
o contexto em que geralmente tais usos ocor-
rem (e.g., durante episódios verbais em que um 
falante emite um conselho ou um comando ao 
ouvinte, ou quando o indivíduo se comporta 
sob o controle de avisos, leis científicas, práti-
cas governamentais ou da moral religiosa, de 
resoluções e planos - estes dois últimos poden-
do ser emitidos pelo próprio indivíduo que se 
comporta sob o rótulo de autorregra). Segundo 
Catania (1998/1999), os ouvintes podem se 
comportar verbalmente ao mesmo tempo em 

2 Skinner (1957) define mando como um tipo de operante verbal cuja topografia da resposta especifica um reforçador específico, o qual 
teve a função reforçadora estabelecida por variáveis motivacionais, como a privação, por exemplo. 
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de seguir uma instrução, Catania (1998/1999) 
cita evitar magoar o falante, entrar em contato 
com a felicidade de quem fez o pedido, criar 
uma situação na qual o falante possa retribuir 
o favor no futuro ou apenas fazer com que 
a pessoa vá embora. O seguimento de regras 
pode ter uma função social fortemente estabe-
lecida e se manter ao longo de gerações, ainda 
que em função somente das práticas culturais 
e não das consequências naturais. Agências 
controladoras como a família, a polícia e os 
amigos, por exemplo, reforçam a emissão de 
comportamentos em conformidade com as 
regras e estabelecem ocasiões para emissão de 
tais comportamentos (Cerutti, 1989).

De acordo com Zettle e Hayes (1982) o 
responder de acordo com regras pode ser man-
tido por consequências mediadas socialmen-
te. Caso o irmão mais velho emita uma regra 
sobre como realizar uma sequência de golpes 
num jogo de videogame (“macete”), o irmão 
mais novo pode seguir a regra, mesmo que a 
sequência seja ineficaz, ou seja, que não resulte 
em reforçamento no jogo. O seguimento dessa 
regra ocorreria porque o irmão mais velho re-
força o comportamento de seguir a regra do 
irmão mais novo. Esse tipo de controle costuma 
envolver consequências condicionadas genera-
lizadas e, é definido por Zettle e Hayes (1982), 
como aquiescência (em inglês, pliance) ou, de 
acordo com Catania (1999/1998), cumplicidade 
ou assentimento. Por outro lado, no rastreamen-
to (em inglês, tracking), o comportamento de 
seguir regras está sob o controle de uma histó-
ria de correspondência entre o comportamento 
verbal do falante e as consequências naturais 
produzidas pelo comportamento correspon-
dente ao descrito pela regra. Dessa forma, no 
exemplo do videogame, o irmão mais velho 
pode ensinar outra combinação de golpes de 
modo que os comportamentos do irmão mais 
novo sejam reforçados com a vitória no jogo. 

e Blakely (1987) discutem que este tipo fragmen-
tário de regra não parece afetar diretamente a 
função de outros estímulos, ainda que possa 
evocar comportamentos, sendo, de certa forma, 
limitada pela sua topografia. Cabe ressaltar que 
topografias de respostas muito semelhantes 
podem estar sob o controle de diferentes vari-
áveis e que o comportamento governado por 
regras e, até mesmo o comportamento de emitir 
novas regras, podem apresentar diferentes fun-
ções (Skinner, 1969/1984).

Skinner (1969/1984) define o uso de uma 
regra rotulada cotidianamente como ordem 
quando há uma possibilidade do falante que 
a emitiu se beneficiar com o seguimento desta 
regra pelo ouvinte. O comportamento verbal 
do falante pode controlar o comportamento 
do ouvinte, não apenas em função do que é 
especificado pela regra, mas por meio de um 
controle aversivo adicional, no caso do não 
seguimento da mesma. O ouvinte que se com-
porta sob o controle de uma regra denominada 
como ordem, provavelmente entrará em contato 
não apenas com as contingências naturais que 
seguem a emissão do comportamento especi-
ficado pela regra, mas também com consequ-
ências sociais, aquelas mediadas pelo falante 
(Skinner, 1969/1984). De maneira oposta, a 
emissão de uma regra denominada conselho 
ocorre em contextos nos quais, geralmente, a 
única pessoa que se beneficiaria do seguimento 
do conselho seria o ouvinte. Idealmente, em 
contextos de emissão de conselhos, o falante 
descreveria contingências ao ouvinte, mas 
não apresentaria nenhuma consequência di-
ferencial em decorrência da emissão de com-
portamentos distintos daqueles especificados 
no conselho (Skinner, 1969/1974). Dentre as 
diversas consequências que podem controlar 
os comportamentos de fazer exatamente aquilo 
o que lhe foi aconselhado, ou de fazer o que 
lhe foi ordenado, de atender a um pedido ou 
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a cada nova sequência de golpes possível de ser 
emitida com as diversas combinações possíveis 
de serem emitidas no joystick (i.e., controle). O 
repertório comportamental pode ser rapida-
mente estabelecido sob o controle de regras 
ou instruções, no entanto, é desejado que tal 
repertório também fique sensível às mudanças 
das contingências. 

Skinner (1969/1984) discute que o com-
portamento modelado pelas contingências é 
diferenciado daquele governado por regras, na 
medida em que o primeiro tem sua probabili-
dade de emissão afetada pelas consequências 
que o seguiram no passado, enquanto que o 
segundo ocorre em função do comportamento 
verbal de um falante (ainda que falante e ou-
vinte sejam a mesma pessoa). A literatura de 
seguimento de regras e instruções apresenta 
vários experimentos que demonstraram que 
as regras podem facilitar a aquisição de novos 
repertórios comportamentais, principalmente 
diante tarefas novas, aversivas, complexas ou 
imprecisas (Catania, 1998/1999; Cerutti, 1989; 
Skinner, 1974). A literatura sobre regras aponta 
como uma das vantagens da aprendizagem 
por regras a rapidez na aquisição de um com-
portamento novo. Como exemplo, uma pessoa 
guiada por um aplicativo de GPS provavelmen-
te chegará muito mais rápido em determinado 
local desconhecido do que aquela pessoa que 
tenta achar o lugar sozinha por tentativa e erro. 
A pessoa que tentará chegar ao destino sem 
nenhuma instrução poderá entrar em ruas sem 
saída, ou pegar uma via que não terá nenhum 
retorno próximo ou, até mesmo, dirigir tanto 
a ponto de ficar sem gasolina. 

A despeito das vantagens do uso de regras 
como forma de controle do comportamento, 
a maioria dos estudos envolvendo comporta-
mentos governados por regras discute a possi-
bilidade de o controle por regras tornar o com-
portamento menos sensível às mudanças nas 

Novas instruções do irmão mais velho prova-
velmente serão seguidas pelo histórico de cor-
respondência com as contingências descritas. 

A aquiescência ou o seguimento de regras 
sob o controle de reforçamento condicionado 
generalizado, como a atenção e o reconheci-
mento de pares, é geralmente observado no 
convívio entre adolescentes, mas geralmente, 
todos os seres humanos se comportam assim. 
Viver em sociedade significa se comportar sob 
o controle de regras. Na cultura capitalista oci-
dental, as pessoas costumam trabalhar, ganhar 
dinheiro e, assim, conseguem comprar alimento, 
roupas e adquirir uma moradia. Muitos empre-
sários são admirados por suas conquistas nos 
negócios e são reconhecidos como grandes em-
preendedores, assim como costumam ganhar 
prêmios e diversos benefícios de empresas que 
querem ter suas marcas associadas ao sucesso 
daquela pessoa. Muitos adolescentes se com-
portam de maneira extremamente agressiva, 
como quando falam palavras de baixo calão 
em sala de aula, respondem rudemente aos 
seus professores ou brigam com seus colegas. 
O grupo costuma aplaudir os fortes e excluir os 
fracos. Homens também costumam ser aplau-
didos por suas conquistas amorosas, neste sen-
tido, quanto mais diversificadas, melhor. Já as 
mulheres, costumam entrar em contato com o 
reconhecimento de outras mulheres quando se 
casam, tem filhos e permanecem magras. 

Segundo Catania (1998/1999), as instru-
ções podem substituir as contingências naturais 
por antecedentes verbais, podendo modificar 
os comportamentos do ouvinte em situações 
em que somente a apresentação das consequ-
ências naturais seria ineficaz ou produziriam 
consequências eficazes apenas em longo prazo. 
No exemplo do videogame, caso siga as regras 
do irmão mais velho, o irmão mais novo poderá 
apresentar um desempenho melhor no jogo, 
sem precisar ter seu comportamento modelado 
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de viver outros momentos maravilhosos com 
essa mulher. Outros exemplos de regras machis-
tas: “Sou esposa dele, então devo obedecê-lo” 
ou “Meninos usam azul e meninas usam rosa”. 
Além disso, outras regras tendem a acompa-
nhar discursos autodepreciativos, de pessoas 
que emitem comportamentos relacionados a 
padrões descritos como de baixa autoestima 
ou de inassertividade, como: “Eu não tenho 
valor, as pessoas fazem um favor ao falarem 
comigo”, “Se eu disser o que eu penso, ou negar 
os pedidos dos outros, não vão gostar de mim”, 
“Sou feia e sem graça, nenhum homem vai me 
querer”, “Todo homem chifra” ou “Ninguém 
nesse mundo presta, não posso confiar em 
ninguém”. Todas essas regras podem tornar 
o estabelecimento de relações profundas e 
duradouras mais difícil e podem ocasionar 
sofrimento. Na clínica, uma cliente que relata 
não confiar em ninguém terá dificuldade não 
somente no estabelecimento de relacionamen-
tos em seu cotidiano, como até mesmo com o 
próprio terapeuta.  

Por outro lado, o terapeuta que fornece 
regras aos seus clientes corre o risco de tornar o 
comportamento do cliente dependente de suas 
regras. Ao se deparar com situações novas, o 
cliente pode passar a enviar mensagens para o 
terapeuta perguntando o que o terapeuta acha 
que ele deve fazer (Medeiros, 2010). Outro cená-
rio preocupante, de acordo com Medeiros, seria 
aquele no qual o terapeuta fornece uma regra 
e o cliente a segue, mas tem seu comportamen-
to de seguir a regra punido. Além do prejuízo 
natural ocasionado pelo seguimento da regra, 
o vínculo terapêutico poderá ser prejudicado. 
O que pode levar, em alguns casos, ao aban-
dono da terapia. Já para Medeiros e Medeiros 
(2018), o cliente pode passar a distorcer seu 
relato verbal de ter seguido as regras emitidas 
pelo terapeuta, ou seja, a mentir dizendo que as 
seguiu. Os reforços arbitrários que controlam o 

contingências em relação ao comportamento 
modelado. A menor sensibilidade de um com-
portamento às mudanças nas contingências é 
uma desvantagem do controle por regras em 
comparação ao estabelecimento do comporta-
mento por exposição direta às contingências. 
Skinner (1974) sugere que o comportamento 
modelado é mais sensível por já ser estabeleci-
do pelo contato direto com as contingências, en-
quanto o comportamento governado por regras 
é controlado pela descrição das contingências.

Algumas Implicações do Controle por Regras na 
Clínica

O seguimento de regras inacuradas, isto é, 
aquelas que não correspondem às contingên-
cias que supostamente descrevem, pode gerar 
sofrimento, não só para quem as seguem, mas 
também para as pessoas do convívio de quem as 
seguem. Na clínica analítico comportamental, 
alguns padrões comportamentais dos clientes 
estão sob controle de regras, estas muitas vezes 
inacuradas, ou seja, seu seguimento pode ou-
trora ter permitido o aceso a reforçadores, mas 
o seguimento atual não mais o faz (Medeiros, 
2010; Poppen, 1989). Mesmo assim, algumas 
pessoas continuam a se comportar sob o con-
trole de tais regras. Como exemplo, observa-se o 
seguimento de regras machistas como “Homem 
não chora” e “Mulher que vai pra cama no pri-
meiro encontro não presta”. Um homem que 
se comporta sob o controle de tais regras pode 
evitar não só chorar, mas também pode ter 
dificuldade em falar sobre seus sentimentos 
e, assim, ter dificuldade em estabelecer rela-
cionamentos mais significativos. Além disso, 
caso um homem tenha uma noite maravilhosa 
com uma mulher e essa noite tenha acabado 
em sexo, o homem que a dispensa só porque 
sempre ouviu que “Mulheres que transam no 
primeiro encontro não prestam”, pode deixar 
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geral (Albuquerque, 2001; Catania, 1999/1999; 
Cerutti, 1989; Galizio, 1979; Skinner, 1957). 

Schlinger e Blackely (1987) questionam a 
função discriminativa das regras quando estas 
não estão presentes no momento em que o ou-
vinte se depara com as contingências. Para os 
autores, a regra que não está mais temporal-
mente presente e, ainda assim, observa-se o 
comportamento de acordo com a mesma, apre-
senta uma função de estímulo especificador de 
contingências (em inglês, Contingengy-specifying 
stimuli – CSSs), ou seja, as regras alteram as fun-
ções dos estímulos pertencentes às contingên-
cias descritas por ela.  

Os estímulos especificadores de contin-
gências (CSSs) podem alterar as funções de 
outros estímulos, como quando um item espe-
cífico passa ter uma função reforçadora após 
uma figura de autoridade ter anunciado que 
este item é muito bom e deve ser comprado. 
Ainda que não seja um fator central da pro-
posta de Schlinger e Blakely (1987), uma des-
crição verbal de contingências também pode 
funcionar como uma variável motivacional 
ao alterar a efetividade de alguns estímulos e 
evocar comportamentos que o produziram (ou 
o removeram) no passado. Adicionalmente, os 
CSSs podem alterar as propriedades reforça-
doras ou punitivas dos estímulos. Um exemplo 
comum desse tipo de alteração de função ocorre 
quando, em experimentos com humanos, um 
procedimento de reforçamento denominado 
Tokens estabelece o valor reforçador de moedas, 
pontos ou fichas, que podem ser trocados por 
reforçadores primários ou condicionados ge-
neralizados (e.g., dinheiro ou prêmios). Assim 
como, no mesmo tipo de procedimento, a perda 
de pontos pode adquirir uma função aversiva 
condicionada. Em um exemplo cotidiano, um 
falante pode dizer ao ouvinte “O restaurante 
que você adora caiu de padrão” e essa regra 
pode resultar na diminuição da probabilidade 

relato distorcido do cliente podem ser tanto o de 
evitar críticas ou a decepção do terapeuta (e.g., 
evitar-se-ia a decepção do terapeuta diante do 
relato preciso de que a regra não fora seguida) 
ou dos elogios e da aprovação do terapeuta (e.g., 
no caso do relato impreciso do seguimento). Por 
último, ainda há a possibilidade de o cliente 
seguir a regra porque não consegue dizer não 
ao terapeuta. No geral, são pessoas considera-
das como submissas ou como boas seguidoras 
de regras. O terapeuta que emite regras a pes-
soas que se comportam assim, só está ajudando 
a manter esse padrão indesejado de respostas.

Controvérsias Acerca da Função das Regras

Para Sério, Andery, Gioia e Micheletto 
(2010), as descrições das contingências só fun-
cionam como ocasião para a emissão de uma 
resposta se tais descrições tiverem adquirido 
uma função discriminativa, o que ocorreria por 
meio de uma história de reforçamento diferen-
cial. Em outras palavras, quando um organismo 
emite um comportamento sob o controle de des-
crições de contingências as quais o especificam, 
e este é reforçado, as descrições podem adquirir 
a função de um estímulo discriminativo verbal 
diante do qual, caso o comportamento volte a 
ocorrer em sua presença, provavelmente será 
reforçado.

Para Catania (1998/1999), o comporta-
mento governado verbalmente é classificado 
como um comportamento de ordem superior, na 
medida em que há uma correspondência entre 
instruções, de maneira geral, e o comportamen-
to do ouvinte, mais do que apenas o seguir uma 
instrução em particular. Uma criança prova-
velmente seguirá novas regras de figuras de 
autoridade, como da mãe, quando lhe forem 
apresentadas no futuro. Diz-se, portanto, que o 
ouvinte não foi condicionado a seguir apenas 
uma regra específica, e sim, de seguir regras em 
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prescindia, num primeiro momento, de um 
histórico de aprendizagem por exposição 
direta às contingências. Dessa forma, Skinner 
(1969/1984) passou a levar em consideração 
um fenômeno humano fundamental que nos 
diferencia de outros animais.

Mesmo que o tratamento apresentado por 
Skinner (1969/1984) não seja consensual e a 
área de pesquisa empírica e conceitual quanto 
ao comportamento governador por regras seja 
repleta de controvérsias, o controle verbal do 
comportamento recebeu e ainda recebe muita 
atenção de analistas experimentais do com-
portamento. Além disso, todo o conhecimento 
produzido em pesquisas sobre regras possui 
grandes possibilidades de aplicação em situ-
ações naturais. Sem dúvida, é fundamental 
para qualquer analista do comportamento em 
formação, aprender sobre regras e sobre com-
portamento governado por regras.
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de o ouvinte visitar esse restaurante.

Considerações Finais

Nesse capítulo foram discutidos os concei-
tos de comportamento verbal, comportamento 
de falante, comportamento de ouvinte e comu-
nidade verbal. Com base nessa fundamenta-
ção teórica, foi possível definir as regras como 
estímulos verbais que descrevem contingên-
cias e que podem afetar o comportamento de 
ouvintes. Foram discutidos os principais efei-
tos do controle por regras, tanto analisando o 
comportamento do falante ao emitir regras, 
como o comportamento de ouvinte ao segui-las. 
Também foram abordados alguns impactos das 
regras na clínica e, por fim, discutiu-se a função 
das regras sobre o comportamento do ouvinte. 

A despeito dos possíveis efeitos indese-
jáveis do controle por regras, as regras são 
extremamente úteis para a sociedade. O esta-
belecimento e a formulação de regras são com-
portamentos reforçados pelos mais velhos de 
uma comunidade, principalmente pela eficácia 
na instalação e manutenção de comportamen-
tos desejados entre os mais jovens. Regras como 
“não matar”, “não roubar”, “não fazer o mal ao 
próximo”, “obedecer a pai e mãe”, “respeitar 
os mais velhos” e, de maneira geral, “se com-
portar de acordo com as regras sociais” são 
fundamentais para o convívio em sociedade. 
O seguimento dessas regras resulta na perpe-
tuação das práticas culturais necessárias para 
a sobrevivência daquele grupo como um todo.

As regras, portanto, são uma importan-
te forma de aprendizagem, principalmente 
quando tentamos analisar o comportamento de 
humanos. A publicação de Skinner (1969/1984), 
que introduz o conceito formalmente, foi muito 
importante para a Análise do Comportamento 
ao admitir a possibilidade de aprendizagem 
a partir de descrições de contingências que 
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Resumo

“Arte” é uma designação geral para um amplo 
conjunto de classes de comportamentos pre-
sentes em todas as culturas humanas, desde o 
início de sua história. Não obstante, a análise 
do comportamento pouco tem se dedicado 
à compreensão das funções da arte. Neste 
ensaio interpretativo, busco identificar al-
gumas das possíveis funções da arte musical 
para seus ouvintes, utilizando como fontes 
estudos sobre vários aspectos da música e, em 
alguns momentos, minha própria experiência 
como ouvinte e observador de ouvintes de 
música. Concluo que a música desempenha 
diversas funções socialmente e pessoalmente 
relevantes para seus ouvintes, envolvendo um 
amplo espectro de relações comportamentais, 
desde movimentos culturais e políticos até 
processos via de regra tidos como íntimos e 
individuais, como emoção, memória e fanta-
sia. Uma compreensão mais refinada de tais 
relações comportamentais pode auxiliar ana-
listas do comportamento a identificar a rele-
vância dos estímulos musicais e a utilizá-los 
como parte de suas intervenções.

Abstract

“Art” is a general designation for a wide set 
of behavior classes that are present in all 
human cultures, since their history began. 
However, behavior analysis has seldom tried 
to understand the functions of art. In this in-
terpretive essay I attempt to identify some of 
the possible functions of the musical art to its 
listeners, having as my sources studies about 
various aspects of music and, at some points, 
my own experience as a music listener and as 
an observer of music listeners. I conclude that 
music has many socially and personally rele-
vant functions to its listeners, encompassing 
a wide array of behavioral relations, from 
cultural and political movements to proces-
ses usually seen as intimate and individual, 
like emotion, memory, and fantasy. A finer 
understanding of such behavioral relations 
may help behavior analysts to identify the re-
levance of musical stimuli and employ them 
as part of their interventions.

Alexandre Dittrich (1)

aledittrich@ufpr.br
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Para que serve a música? Funções 
comportamentais de estímulos musicais 
(para ouvintes)1

What is music for? Behavioral functions of 
musical stimuli (for listeners)
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2 Seria possível realizar uma análise semelhante tendo como objeto, por exemplo, os comportamentos de fazer música, de ensinar música, 
de comercializá-la, etc. Minhas menções a tais aspectos, quando ocorrerem, serão breves.

3 Em seus Notebooks, Skinner (1980) analisa criticamente um exemplo de tais metáforas: “Afirma-se que tanto Bach quanto Wagner 
‘conseguiam penetrar na essência de uma ideia poética e traduzi-la em termos musicais’. Mas o que eles realmente faziam? 1. Eles liam 
um poema que os interessava. 2. Eles escreviam música sobre a qual ele podia ser cantado. Eles eram bem-sucedidos se a música tinha o 
mesmo efeito que o poema sobre o ouvinte. O efeito não era uma essência, e ele não era traduzido. Bach e Wagner sabiam como ‘dizer a 
mesma coisa de modos diferentes’? Sim, se dizer a mesma coisa significa produzir o mesmo efeito.” (p. 17).

4 Guerin (2019), por exemplo, sugere várias possibilidades de utilização da música em contextos terapêuticos.

A motivação primordial para a escrita 
desse texto é pessoal: sou um amante da música. 
Isso, é claro, não justifica a contribuição que 
busco oferecer aqui, de modo que a especifi-
co. Pretendo contribuir para que a análise do 
comportamento avance sobre um território 
que praticamente não explorou: a compreen-
são comportamental da música, em especial do 
comportamento de ouvir música. Quais seriam 
as funções da música para seus ouvintes? O que 
leva as pessoas a ouvir música?2

A despeito da onipresença da arte nas cul-
turas humanas, a análise do comportamento 
pouco tem se dedicado à compreensão de suas 
funções. Assim, a contribuição que aqui ofereço 
busca avançar as possibilidades de tal compre-
ensão, que têm sido amplamente exploradas 
por outras tradições teóricas na Psicologia desde 
as primeiras décadas do século 20 (e.g., Dewey, 
1934/2005; Vygotsky, 1925/1971; Worringer, 
1908/2014). No que diz respeito à música e às 
relações comportamentais que a envolvem, 
conforme notam Guerin (2019) e Reynolds e 
Hayes (2017), predominam na literatura inter-
pretações mentalistas, reducionismos neuroló-
gicos e metáforas3 que pouco esclarecem sobre 
os processos comportamentais em jogo. Assim, 
temos bons motivos, antes de tudo de ordem 
teórica, para explorar este campo, consideran-
do que “como em outras áreas da investigação 
psicológica, onde faltam explicações funcionais 
adequadas dos fenômenos, explicações não-
-funcionais rapidamente tomam o seu lugar” 

(Reynolds & Hayes, 2017, p. 413). Em última 
análise, uma compreensão mais refinada das 
funções de estímulos artísticos para seus “es-
pectadores” – e, no presente caso, especifica-
mente dos estímulos musicais – pode auxiliar 
analistas do comportamento a utilizá-los como 
parte de suas intervenções, em qualquer campo 
no qual seus efeitos comportamentais se mos-
trem relevantes.4

Como praticamente qualquer área do en-
genho natural ou humano, também a música 
conta hoje com um volume impressionante 
de estudos a ela dedicados, em todos os seus 
aspectos. No momento em que escrevo esse 
texto o Portal de Periódicos da CAPES registra 
um total de 112 periódicos revisados por pares 
apresentando a palavra “music” em seus títu-
los, nas mais diversas áreas do saber. Entre os 
vários campos de potencial interesse de um 
ponto de vista comportamental, existem estu-
dos dedicados a investigar o próprio conceito 
de música, paralelamente às características da 
música produzida em diferentes culturas (e.g., 
Brown & Jordania, 2013; Nettl, 2014; Savage, 
Brown, Sakai, & Currie, 2015), a origem e evo-
lução da produção e apreciação da música 
(e.g., Fitch, 2006; Hauser & McDermott, 2003; 
Wallin, Merker, & Brown, 2000), as respostas 
emocionais por ela provocadas (e.g., Becker, 
2004; Fritz et al., 2009; Juslin & Västfjäll, 2008) 
e seus efeitos sobre o sistema nervoso (e. g., 
Mallik, Chanda, & Levitin, 2017; Salimpoor & 
Zatorre, 2013).



Para que serve a música? Funções comportamentais de estímulos musicais (para ouvintes)
Alexandre Dittrich

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 4       |        59

5 Tomei conhecimento do trabalho de Guerin (2019) quando fazia a revisão final deste texto. Recomendo vivamente sua leitura. É uma 
análise abrangente e instigante, que evidencia o caráter contextual e social dos vários comportamentos que envolvem a música.

6 No campo teórico, vale também mencionar a recente publicação de um número especial do periódico The Psychological Record (Marr, 
2018). O número apresenta um extenso artigo de Mechner (2018), no qual o autor propõe análises funcionais de vários tipos de experiências 
estéticas, incluindo as musicais. O artigo é seguido por comentários de nove autores e por uma réplica de Mechner aos comentários. 

Na análise do comportamento são es-
cassos os trabalhos que demonstram algum 
interesse pela música. Aqueles que existem 
não parecem formar uma agenda de pesquisa 
coerente e unificada em torno do fenômeno. Do 
ponto de vista teórico e interpretativo, Reynolds 
e Hayes (2017) sugerem possibilidades de utili-
zação de categorias de comportamento verbal 
propostas por Skinner (1957) para a compreen-
são da aprendizagem de habilidades musicais 
variadas (imitação, transcrição, composição, 
identificação de tons). Guerin (2019), por sua 
vez, analisa vários tipos de comportamento 
musical e suas funções sociais, extraindo disso 
sugestões para o aperfeiçoamento das terapias 
que fazem uso da música.5, 6

No campo aplicado também são poucos os 
trabalhos de cunho analítico-comportamental 
que mencionam a música. Na década de 70, 
Greer e colaboradores utilizaram estímulos 
musicais em alguns de seus estudos, visando, 
respectivamente, criar contingências para o 
aumento da acuidade na reprodução de tons 
vocais (Greer, Randall, & Timberlake, 1971), 
verificar se treinos simples de discriminação 
musical aumentariam a alocação de tempo de 
audição da música associada às discriminações 
(Greer, Dorow, & Hanzer, 1973) e avaliar o efeito 
da aprovação de adultos durante aulas de audi-
ção musical sobre as preferências musicais de 
estudantes (Greer, Dorow, Wachhaus, & White, 
1973) (ver também Madsen, Greer, & Madsen, 
1976). Em anos mais recentes a aplicação da 
música por analistas do comportamento parece 
voltada ao seu eventual uso como recurso au-
xiliar no tratamento de problemas de fala em 

crianças autistas (e.g., Lanovaz, Sladeczek, & 
Rapp, 2013; Lim, 2010; Lim & Draper, 2011). 

É possível e provável, porém, que existam 
outros trabalhos publicados por analistas do 
comportamento envolvendo a música. O que 
apresento aqui é um ensaio, não uma revisão 
abrangente dos trabalhos envolvendo a música, 
sejam eles realizados por analistas do comporta-
mento ou por pesquisadores de outros campos. 
Estou familiarizado com algumas fontes rele-
vantes, que mencionarei no devido tempo. De 
resto, valho-me do que conheço de análise do 
comportamento e também – devo admitir – de 
minha própria experiência como ouvinte e 
como observador de ouvintes de música. Faço 
isso no espírito da proposta empírica abran-
gente que Skinner (1953/1965) apresenta no 
início de Science and Human Behavior. Afirma 
ali o autor que mesmo observações casuais de 
relações comportamentais podem ser úteis nos 
“estágios iniciais de investigação”, oferecendo 
“sugestões úteis para estudos posteriores” (p. 
37). Procuro conjugar tais observações com o 
fato de que em outras tradições científicas o 
estudo da música já ultrapassou há muito seus 
“estágios iniciais”. 

O que resulta é primordialmente uma 
interpretação, em termos analítico-comporta-
mentais, do comportamento de ouvir música. 
Uso “interpretação” aqui no sentido proposto 
por Skinner (1984): “o uso de termos e prin-
cípios científicos para falar de fatos sobre os 
quais sabe-se muito pouco para tornar possí-
veis a previsão e o controle” (p. 578). Dadas 
as características e limitações do que me pro-
ponho a fazer, segue-se quase naturalmente 



Para que serve a música? Funções comportamentais de estímulos musicais (para ouvintes)
Alexandre Dittrich

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 4       |        60

o reconhecimento de que as observações e 
interpretações que seguem são incompletas e 
passíveis de reparo.

Como nos tornamos ouvintes?

Antes de ouvir música, precisamos ouvir. 
Nem todos os seres vivos ouvem: organismos 
unicelulares como amebas e paramécios, por 
exemplo, não possuem qualquer estrutura 
auditiva. Assim, passam incólumes pelo que 
outros seres vivos sentirão como um mar de 
ondas sonoras. 

A capacidade de sermos afetados por sons 
tem vantagens filogenéticas bastante evidentes. 
Imagine-se um grupo de hominídeos pré-histó-
ricos, lidando com a crueza severa dos elemen-
tos naturais em um ambiente ainda selvagem 
e indomado. Neste cenário, a capacidade de 
ouvir faz muita diferença: uma pedra que rola 
de um penhasco, um rio que corre ao longe, 
uma tempestade que se anuncia em trovões, o 
fogo crepitando, um predador que se aproxima 
furtivamente, uma presa que se esgueira longe 
do olhar, um companheiro com quem colabo-
rar ou um inimigo contra o qual lutar – são 
todos elementos do ambiente que estimulam os 
sentidos, mas que são mais facilmente percep-
tíveis quando ouvidos. Não admira, portanto, 
que a audição seja um sentido generosamente 
bem distribuído no reino animal. Mesmo ani-
mais que por muito tempo foram considerados 
surdos (por exemplo, cefalópodes, como polvos 
e lulas) têm se mostrado capazes de reagir a 
sons (Hu, Yan, Chung, Shiao, & Hwang, 2009). 

A capacidade de ouvir é, portanto, uma he-
rança filogenética que acompanha os animais 
há muito tempo, e os hominídeos desde que 
surgiram. Durante toda a sua evolução nossa 
espécie interagiu com aspectos sonoros do am-
biente, e é razoável supor que tal capacidade 
tenha sido relevante para sua sobrevivência.

Como começamos a fazer música?

Conforme apontam revisões sobre o as-
sunto (Nettl, 2014; Wallin, Merker, & Brown, 
2000), há uma ampla variedade de teorias 
sobre a origem da música entre humanos, a 
maior parte delas proposta a partir do século 
19, em diferentes campos de investigação. A 
música poderia ter desempenhado importan-
tes funções biológicas e reprodutivas; poderia 
ter facilitado o trabalho em grupo; poderia ter 
derivado de formas vocais de comunicação à 
distância; poderia ter sido produzida para “as-
sustar” e afastar grupos rivais; poderia ter cum-
prido funções rituais e religiosas; dentre várias 
outras possibilidades. Como afirma Nettl (2014), 
não precisamos “escolher” uma dessas teorias 
como a única válida. A música provavelmente 
teve diferentes funções para os vários grupa-
mentos humanos - e deve, portanto, ter sido 
“inventada” várias vezes ao longo da história, 
de maneira independente: “A música surge por 
causa de necessidades sociais específicas em 
diferentes sociedades, em diferentes caminhos 
de evolução cultural multilateral . . . Essa deve 
ser a razão para a enorme variedade estilística 
na música mundial” (Nettl, 2014, para. 95).  

Estudos arqueológicos e antropológicos 
sugerem que vocalizações devem ter sido as 
primeiras formas de comportamento musical 
apresentadas por humanos (Montagu, 2017; 
Morley, 2013; Nettl, 2014). O “controle operante 
sobre a musculatura vocal”, frequentemente 
mencionado por Skinner (1981/2007) como 
essencial para o desenvolvimento do compor-
tamento verbal, também transformou o trato 
vocal em um instrumento musical natural, 
permitindo que os humanos variassem de-
liberadamente o tom, o ritmo e o volume de 
suas vozes, e também que combinassem suas 
vozes de diferentes maneiras. Mas quando 
nossa espécie começou a cantar? A resposta 
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é necessariamente especulativa, já que esta é 
“uma atividade evanescente . . . que não deixa 
fósseis ou outras evidências tangíveis ou visí-
veis” (Potter & Sorrell, 2014, p. 13). Supondo 
que o comportamento de cantar tenha ocorri-
do já entre humanos pré-históricos, é impos-
sível saber precisamente quando e como ele 
surgiu, e mesmo se nós tenderíamos a chamá-lo 
“cantar” de acordo com nossos padrões atuais 
(Potter & Sorrell, 2014, pp. 13-14). De acordo 
com Montagu (2017), porém, “música vocal de 
algum tipo deve ter existido desde os traços 
iniciais da humanidade”, e possivelmente pre-
cedeu o próprio aparecimento do que enten-
demos como linguagem (p. 3). 

A música instrumental surgiu bem depois 
da música vocal. Uma famosa canção de Tom 
Jobim abre com estes versos: “É pau, é pedra, é 
o fim do caminho...”. Não resistirei a um troca-
dilho: para os primeiros seres humanos, paus 
e pedras foram, possivelmente, o início do ca-
minho – de vários, mas também o da música 
instrumental. A transformação do mundo na-
tural em objetos úteis para a sobrevivência e 
o prazer dos seres humanos exigiu que eles o 
moldassem fisicamente, com os recursos ana-
tômicos disponíveis. O mundo físico só serve 
aos propósitos humanos quando forçado me-
canicamente a fazê-lo. Isto é: batemos, quebra-
mos, furamos, cortamos, abrimos, raspamos, 
rachamos, trituramos, achatamos, esfregamos, 
afiamos... e nisso produzimos sons, quase como 
um subproduto acidental do que fizemos com 
outros fins. Por mero acaso filogenético alguns 
desses sons devem ter soado interessantes, 
curiosos, engraçados, agressivos, relaxantes... 
e então nós os repetimos e variamos. Já havia, 
é claro, uma miríade de sons na natureza antes 
disso, mas a produção operante de sons usando 
objetos mostrou ao ser humano que aquela ha-
bilidade também podia ser dominada. Estava 
aberto, com paus e pedras, e com a fartura de 

materiais disponíveis no mundo natural, o ca-
minho da música instrumental.

A transformação física dos elementos na-
turais pela força mecânica também deu origem 
aos primeiros instrumentos musicais. Os mais 
antigos conhecidos até o momento foram des-
cobertos na caverna Geissenklösterle, no sul da 
Alemanha. São flautas (como as da Figura 1), 
forjadas entre 42 e 43 mil anos atrás, a partir de 
marfim de mamutes e ossos de aves (Higham 
et al., 2012). Instrumentos como esses devem 
ter sido usados não só pela nossa espécie, mas 
também por neandertais (Montagu, 2017; Nettl, 
2014).

Figura 1. Flauta paleolítica forjada a partir de 
osso, encontrada na caverna Geissenklösterle, no 
sul da Alemanha. Fonte: Wikimedia Commons.

Durante as dezenas de milhares de anos 
que se seguiram os humanos transformaram 
a natureza em som das mais variadas formas. 
A história da evolução cultural dos instru-
mentos é riquíssima. Há o violão, o piano e o 
tamborim – mas também o yazh, o asor e a 
trompa maia. A quantidade de instrumentos 
que um dia fizeram música e hoje não mais 
existem certamente supera em muito a quan-
tidade de instrumentos ainda tocados. Alguns 
restam preservados apenas em museus, outros 
conhecemos tão-somente por relatos escritos, 
outros tantos se perderam por completo nas 
sendas da história. A sede humana por ouvir 
sons ainda não ouvidos é uma demonstração 
eloquente do poder da música sobre nossa es-
pécie. Experimentamos com a transformação 
da natureza das mais variadas formas, extrain-
do dela uma variedade de paisagens sonoras 
que jamais poderia ter sido imaginada pelas 
primeiras pessoas que fizeram música com 
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paus, pedras e ossos.7

Como começamos a gravar música?

Por milhares de anos, para que alguém 
ouvisse música era necessário que alguém fi-
zesse música. O ouvinte podia ouvir música 
que ele mesmo produzia ou música produzida 
por outros músicos, mas dessa condição não se 
escapava: só existia música ao vivo. Foi assim 
durante a maior parte da história da música.

As origens etimológicas do verbo “gravar”, 
tanto em grego (graphé) quanto em latim (recor-
dari), remetem à escrita como forma de reme-
moração e repetição. Antes de gravar a música 
diretamente os humanos gravaram símbolos e 
sinais para que posteriormente pudessem, sob 
seu controle, “reproduzir” músicas tocando-as 
novamente. O registro mais antigo de notação 
musical que conhecemos é uma tábua de argila 
com escrita cuneiforme, encontrada em territó-
rio que pertencia à antiga cidade babilônica de 
Nippur (na região do atual Iraque), produzida 
em torno de 1400 BCE (Kilmer & Civil, 1986). 
A região da Mesopotâmia concentra as desco-
bertas dos sistemas mais antigos de notação 
musical (reproduzo um exemplo na Figura 2). 

Figura 2. Reprodução de notação musical de 
um hino a Nikkal, antiga deusa semítica dos 
pomares. A tábua de argila original foi desco-
berta na cidade de Ugarit, no norte da Síria, 
e data de aproximadamente 1400 BCE. Fonte: 

Wikimedia Commons.

A forma de notação musical hoje mais 
usada no ocidente está longe de ser a única, e 
sua configuração atual é o resultado de uma 
longa evolução cultural. Na impossibilidade de 
“capturar” a própria música com métodos de 
gravação que só surgiriam posteriormente, a 
notação musical permitiu que ela fosse eter-
nizada, e que outros músicos pudessem tocar 
uma composição musical de modo próximo à 
execução original, mesmo que jamais a tives-
sem ouvido.

A música começou a ser gravada em um 
sentido bem diferente no final do século 19. A 
invenção do fonógrafo por Thomas Edison, em 
1877, deu início a uma sequência de desenvol-
vimentos tecnológicos que tornaram progressi-
vamente mais fácil e mais popular a prática de 
comprar objetos com música gravada, para que 
ela pudesse ser reproduzida na privacidade do 
lar – desde que se possuísse, é claro, a máquina 
capaz de “ler” a música (Figura 3).

Figura 3. Exemplar de fonógrafo caseiro do 
século 19, inventado e comercializado por 
Thomas Edison. Fonte: Wikimedia Commons.

Dos cilindros de metal e cera inicialmente 

7 Montagu (2017) apresenta uma síntese das evidências sobre a evolução dos instrumentos musicais ao longo da história humana.
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8 Cabe destacar que a descrição de Jourdain se refere ao contexto da Idade Média na Europa, mas sabemos que as tecnologias de gravação 
direta de música inexistiam também nas demais culturas da época.

tocados pelos fonógrafos, passamos por discos 
de vinil, fitas magnéticas, CDs – e hoje, na era 
dos arquivos digitais, da “nuvem” e do strea-
ming, sequer precisamos de mídias que “con-
tenham” a música que queremos ouvir. 

O fonógrafo disparou uma revolução na 
relação dos seres humanos com a música, assim 
descrita por Jourdain (1997):

Edison tinha feito para a música o mesmo 
que Gutenberg para as palavras, criando 
audiências de massa para as ideias mu-
sicais.  . . .  Agora, todos podiam possuir 
a música e se deliciar, vezes sucessivas, 
com uma peça apreciada.  . . .  A música 
favorita do ouvinte estava sempre ao al-
cance e bastava apertar um botão para 
colocá-lo em contato com novas ideias 
musicais. (p. 313)

É fácil esquecer o impacto dessa mudança, 
imersos que estamos em ambientes nos quais a 
música está presente com tanta frequência. Na 
ausência de gravações musicais que pudessem 
ser diretamente reproduzidas, ouvir música – e 
mais, ouvir boa música – era algo raro:

Para um camponês da Idade Média, a 
música raramente ia além de canções de 
trabalho, nos campos, e canções de ninar, 
em casa. Música mais complexa do que 
uma simples melodia só era encontrada 
na igreja ou em feiras anuais, onde apa-
reciam menestréis itinerantes. (Jourdain, 
p. 307)

Sendo a música um evento tão esporádi-
co, a privação produzia seus efeitos: “Qualquer 
som musical, não importa quão toscamente 

interpretado, devia ser tão delicioso quanto 
as carnes e doces desfrutados apenas em dias 
festivos” (p. 307).8

O desenvolvimento e a popularização 
das transmissões de rádio e televisão contri-
buiram para tornar o século 20 aquele no qual 
a música de fato se tornou presença constante 
na vida da maior parte das pessoas. A atração 
irresistível exercida pela música sobre os seres 
humanos, combinada ao engenho tecnológico 
possibilitado pela investigação centífica, pro-
duziu ambientes plenos de estímulos musicais, 
como os que temos hoje. Nos ambientes urba-
nos contemporâneos a música eventualmente 
nos alcança mesmo quando não gostaríamos 
de ouví-la. Como aponta Sacks (2007), “estamos 
cercados por um incessante bombardeio musi-
cal, queiramos ou não” (p. 57).

O que é a música?

As definições cumprem um papel re-
levante, na ciência e fora dela. Os cientistas, 
contudo, costumam ser especialmente cuida-
dosos ao formular definições de seus objetos de 
estudo. Há bons motivos para isso. Definições 
precisas viabilizam o trabalho conjunto dos 
cientistas em relação aos fenômenos que in-
vestigam, permitindo assim que as diferentes 
ciências alcancem seus objetivos. As palavras 
não “representam” ou “capturam” o mundo. 
Elas são apenas ferramentas para lidar com ele 
e produzir certas consequências (Guerin, 1997; 
Rorty, 1986/1999; Skinner, 1957). 

Se a música é uma forma de arte, podemos 
antes perguntar: o que é a arte? Talvez nunca 
tal pergunta tenha se colocado de maneira 
tão incisiva quanto em 1917, quando o artista 
francês Marcel Duchamp submeteu ao exame 
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da Society of Independent Artists, sediada em 
Nova Iorque, sua obra intitulada “Fountain” 
(Figura 4).

Figura 4. “Fountain” (1917), de Marcel Duchamp, 
fotografada por Alfred Stieglitz no mesmo ano 
em que foi criada. Fonte: Wikimedia Commons.

Era apenas um urinol, com nenhuma 
modificação executada por Duchamp além da 
inscrição “R. Mutt 1917” – uma corruptela do 
nome da fábrica que o produziu  (Judovitz, 
1998). Ironicamente, a peça, que de início 
sequer foi exposta, hoje é reconhecida como 
uma das mais importantes obras de arte do 
século 20 – ou mesmo a mais importante, por 
ter transformado decisivamente a forma como 
entendemos a própria arte. “Fountain” levou 
o conceito de arte ao limite, sugerindo que as 
fronteiras entre arte e não-arte são indefinidas, 
variáveis, permeáveis – isto porque contexto-
-dependentes. Arte não é a peça em si, é o que 
as pessoas fazem com ela. Se um artista afirma 
que uma peça é sua arte, se ela é exposta em 
uma galeria de arte, e se muitas pessoas afir-
mam que é uma obra de arte, aumenta a pro-
babilidade de que a consideremos como arte.

O mesmo se aplica à música. Assim como 
são indefinidas as fronteiras entre arte e não-
-arte, também o são, por exemplo, as fronteiras 
entre som e ruído. Sob uma perspectiva pura-
mente física não há como diferenciá-los: são 
apenas vibrações mecânicas. As pessoas que 

são afetadas por tais vibrações, porém, podem 
classificá-las como agradáveis ou desagradá-
veis, prazerosas ou desprazerosas – som ou 
ruído. Há certamente variáveis filogenéticas 
que ajudam a explicar quais sons os humanos 
tendem a achar agradáveis ou desagradáveis. 
Todos os humanos capazes de ouvir tenderão 
a achar desagradáveis sons com volumes su-
periores a 150 decibéis, capazes de prejudicar 
seriamente seus sistemas auditivos. Variações 
filogenéticas individuais também devem ser 
consideradas. Contudo, a definição de música 
não coincide com uma simples distinção entre 
estímulos sonoros agradáveis e desagradáveis. 
Estamos todos familiarizados com a experiên-
cia de ouvir músicas que consideramos desa-
gradáveis – e ainda assim não hesitamos em 
classificá-las como músicas.

Poderia a definição do que é música ser 
examinada empiricamente? Tentativas nesse 
sentido existem há décadas. Recentemente, 
pesquisadores analisaram 304 gravações mu-
sicais, coletadas nas mais diversas culturas ao 
redor do planeta, visando identificar potenciais 
características comuns (Savage et al., 2015). Os 
autores não encontraram nenhuma caracte-
rística presente em todas as gravações – o que 
os levou a sugerir que “não há uma definição 
absolutamente universal e objetiva de música” 
(p. 8990). Contudo, os autores contrapõem à 
noção de “universais absolutos” a de “univer-
sais estatísticos” – isto é, aqueles que “ocorrem 
com exceções mas significativamente acima 
do acaso” (p. 8987). Na amostra analisada, 
foram encontradas características estatistica-
mente universais relativas a tons (e.g., uso de 
tons discretos, intervalos tonais pequenos na 
progressão das melodias), ritmo (e.g., batidas 
em intervalos de tempo regulares, baseadas 
em múltiplos de duas ou três batidas), forma 
(frases curtas, com menos de nove segundos) 
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9 O compositor vanguardista estadunidense John Cage talvez seja, no campo musical, um bom paralelo para Marcel Duchamp. Assim como 
Duchamp, Cage foi um desafiador conceitual no próprio ato de produzir sua arte: “. . . uma de suas peças mais famosas e provocativas, ‘4'33’, 
é 4 minutos e 33 segundos de silêncio, divididos em três movimentos. De fato, o Sr. Cage considerava virtualmente todo tipo de som como 
potencialmente musical.” (Kozinn, 1992, para. 10). Como a passagem evidencia, Cage ousou chamar de “música” não apenas “virtualmente 
todo tipo de som”, mas também sua ausência.

e instrumentação (uso conjunto de voz e ins-
trumentos não-vocais). Essas características 
parecem, portanto, definir a maior parte dos 
estímulos que chamamos de “música” – mas 
nenhuma delas, isoladamente, está presente 
em todos os estímulos aos quais as várias cul-
turas aplicam esse nome.

A dificuldade, ou a impossibilidade, de 
uma definição absolutamente universal de 
música não deveria surpreender. Nosso uso de 
conceitos frequentemente nos leva a acreditar 
que eles deveriam identificar divisões precisas, 
incondicionais e livres de exceções dos vários 
aspectos do ambiente, mas este raramente é 
o caso. Kinsey, Pomery e Martin (citados em 
Shermer, 2011) assim expressam tal fato:

Nem todas as coisas são brancas ou pretas. 
Um dos fundamentos da taxonomia é que 
a natureza raramente lida com catego-
rias discretas. Apenas a mente humana 
inventa categorias e tenta forçar os fatos 
em escaninhos separados. O mundo vivo 
é um continuum, em cada um e em todos 
os seus aspectos. (p. 282)

Assim, não impressiona que a etnomusico-
logia frequentemente tenha definido a música 
como “ ‘som organizado por humanos’ que 
não a fala, com a distinção entre fala e música 
sendo deixada para as concepções êmicas (in-
ternas, subjetivas) de cada cultura, ao invés de 
ser definida objetivamente por pessoas de fora” 
(Savage et al. 2015, p. 8990). Os universais esta-
tísticos são suficientes para que classifiquemos 

algo como “música” na maioria dos casos, mas 
as exceções e casos limítrofes impedem uma 
definição em termos de universais absolutos. 
Mesmo que tais universais absolutos fossem 
identificados, porém, permaneceria o fato de 
que música é o que chamamos de música. Há 
estímulos sonoros que a maioria de nós ten-
deria a chamar de musicais, e há estímulos 
sonoros que apenas algumas poucas pessoas 
chamariam de musicais.9 Nas palavras de Nettl 
(2014),

diferentes sociedades, subculturas, pe-
ríodos históricos e músicos individuais 
podem ter ideias severamente diferentes 
sobre o que constitui música e sobre suas 
características e essencialidades, sua sig-
nificância, função e sentido. Prover uma 
definição e caracterização universalmen-
te aceitável tanto da palavra quanto do 
conceito está além da capacidade de uma 
única proposição de um autor. (para. 2)

Conclui o mesmo autor: “É possível que 
qualquer som concebível possa ser considera-
do como música, dependendo da origem e do 
contexto social” (Nettl, 2014, para. 102).

O comportamento de ouvir música

Estímulos musicais podem surgir casu-
almente no ambiente, afetando-nos sem que 
nada façamos para isso. Mas entrar em contato 
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10 Na língua inglesa a distinção via de regra é representada pelo uso de hearing (passivo) e listening (ativo). A mesma distinção é sugerida 
por Skinner (1974, p. 104). Estendo aqui a distinção às relações com estímulos musicais, embora Skinner não o faça explicitamente neste 
trecho.

com estímulos musicais de modo “delibera-
do” tipicamente envolve respostas operantes: 
ligamos o rádio, a televisão, o computador, o 
celular, ou tocamos um instrumento – e assim 
acrescentamos música ao ambiente. Podemos 
ouvir música de modo passivo ou ativo.10 O 
ouvir ativo, operante, é aquele controlado pelas 
consequências de “prestar atenção” ao que se 
está ouvindo. Uma sequência comportamental 
típica está representada na Figura 5.

Em um estado de privação de estímulos 
musicais, emitimos respostas operantes preli-
minares que normalmente os produzem: liga-
mos algum equipamento, tocamos um instru-
mento ou comparecemos a um concerto. Na 
presença dos estímulos musicais, os ouvimos. 
O ouvir operante (“prestar atenção”) permite 
que fiquemos sob controle de diferentes pro-
priedades da música: o ritmo, a melodia, a 
harmonia, o som de algum instrumento espe-
cífico. Os estímulos musicais aos quais ouvimos 
podem eliciar respondentes e evocar operantes, 
ambos públicos ou privados. Nossa linguagem 
possui um extenso vocabulário para desginar 
os efeitos respondentes produzidos por vários 
estímulos, incluindo os musicais. Rimos e cho-
ramos, mas também sentimos: alegria, tristeza, 

raiva, excitação, relaxamento, prazer, êxtase... 
A música também pode, porém, evocar respos-
tas operantes públicas – sendo os movimentos 
rítmicos (solitários ou coletivos), como a dança, 
um exemplo comum. 

Por que ouvimos música?

Como a produção e a apreciação de 
música são culturalmente universais (Mehr et 
al., 2019; Nettl, 2014), explicações filogenéticas 
para o fato de que fazemos e ouvimos música 
são eventualmente propostas. Contudo, ouvir 
música não parece ter um valor evidente para 
a sobrevivência biológica. O próprio Darwin 
(1871/1981) se mostrou intrigado com o proble-
ma: “Como nem a apreciação, nem a capacidade 
de produzir notas musicais são faculdades com 
qualquer utilidade para o homem em referên-
cia a suas hábitos diários de vida, elas devem 
ser classificadas entre as mais misteriosas com 
as quais ele é dotado” (p. 333). William James 
também sugeriu que o gosto por música não 
tinha qualquer “utilidade zoológica” (p. 627), 
sendo apenas uma “peculiaridade incidental 
do sistema nervoso” (p. 419). O fato de gostar-
mos de certos sons pode, como sugeriu James, 

Figura 5. Sequência de respostas e estímulos em uma situação comum na qual ouvimos música de 
modo ativo (operante).
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ser um mero acidente evolutivo (Barrow, 1995; 
Hauser & McDermott, 2003; Sperber, 1996). A 
produção de estímulos sonoros teve valor re-
forçador durante a evolução de nossas práticas 
culturais – e assim foi.

Seja qual for o papel da filogênese no 
nosso gosto por sons, a apreciação da música 
é altamente flexível, e dependente de variáveis 
históricas e culturais. Mesmo a habilidade de 
acompanhar ritmos, que tendemos a conside-
rar algo “natural” (dado que muitos processos 
fisiológicos são rítmicos), exige aprendizagem: 

Embora os recém-nascidos de apenas 
alguns meses possam discernir mudanças 
rítmicas, eles só começam a se movimen-
tar acompanhando ritmos com a idade 
de dois anos e meio, e só demonstram 
alguma precisão em seus movimentos ao 
atingirem os seis anos. Quando se toca 
música para crianças em idade pré-es-
colar e se pede que batam o ritmo, elas 
produzem, frequentemente, uma batida 
firme mas sem nehuma relação com a 
música, alegremente inconscientes da in-
compatbilidade. . . . Claramente, é preciso 
muita aprendizagem para produzir uma 
batida “primitiva”. (Jourdain, 1997, pp. 
196-197)

As diferentes culturas produzem, como 
vimos, uma ampla variabilidade de estímu-
los musicais, a ponto de tornar inviável uma 
definição universal do que seja música. Seria 
de esperar, portanto, que o gosto por música 
fosse culturo-dependente, o que de fato se ve-
rifica: “Não parece haver nenhuma preferên-
cia neurológica inata por determinados tipos 
de música, do mesmo modo que não há para 
determinadas línguas” (Sacks, 2007, p. 106). 
Isso não é trivial, pois determinados tipos de 
música (árabe, chinesa, indiana...) podem soar 
estranhas, difíceis de “compreender” ou mesmo 

aversivas para ouvintes habituados, digamos, 
à música popular ocidental contemporânea. O 
inverso, obviamente, também é verdadeiro.

Funções sociais da música

A música é apontada por diversos pes-
quisadores como um elemento facilitador de 
relações sociais e de coesão social. Para Savage 
et al. (2015), “uma função primária da perfor-
mance musical interculturalmente é unir grupos 
e coordenar suas ações” (p. 8991). Patel (2006) 
afirma que “em toda cultura existe alguma forma 
de música com um ritmo regular, um pulso peri-
ódico que permite a coordenação temporal entre 
os executantes e evoca respostas motoras sincro-
nizadas dos ouvintes” (p. 100). De acordo com 
Sacks (2007), “em todas as sociedades a música 
tem uma função coletiva e comunitária essencial: 
reunir as pessoas e criar laços entre elas. As pesso-
as cantam e dançam juntas em todas as culturas” 
(p. 237). Para Montagu (2017), “pode ser que todo 
o propósito da música seja a coesão, coesão entre 
genitores e filhos, coesão entre pai e mãe, coesão 
entre uma família e outra, e portanto a criação da 
organização total da sociedade” (p. 4). De modo 
semelhante, Guerin (2019), afirma que com-
portamentos musicais são importantes para 
a formação e manutenção de relações sociais. 
Mas qual seria, por sua vez, a importância de 
tais relações? Conforme destaca o autor, prati-
camente tudo do que dependemos na vida em 
sociedade provém de outras pessoas. Assim, 
nossas interações com as pessoas – das ínti-
mas às estranhas – são essenciais para todos 
os aspectos de nossas vidas, incluindo nossa 
sobrevivência e bem-estar. 

A coordenação comportamental contro-
lada pelo ritmo musical é uma prática cultural 
muito comum. A necessidade de que o ritmo 
ocorra em intervalos regulares é óbvia para 
tal coordenação. Os membros do grupo teriam 
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dificuldade em coordenar seus movimentos 
sob controle de um ritmo irregular.11 A dança 
é apenas um dos tipos dessa coordenação, e 
se faz presente em diversas festividades, ce-
rimônias e rituais. Mas há vários outros tipos 
de coordenação possíveis: atividades laborais, 
marchas e movimentos militares, jogos e brin-
cadeiras infantis, esportes e exercícios. A litera-
tura antropológica relata também a presença 
de música acompanhando práticas relaciona-
das a matrimônios, funerais, cura de doenças, 
saudação de visitantes, adoração a autoridades 
ou divindades e narração de histórias (Mehr et 
al., 2019).

Reavivando a discussão sobre possíveis 
características universais na percepção musi-
cal, Mehr e colaboradores (2019) realizaram 
um amplo estudo transcultural, cujos resulta-
dos sugerem que as funções sociais da música 
podem depender de suas características acústi-
cas. Os pesquisadores perguntaram a milhares 
de ouvintes de todo o mundo (N = 29.357) a que 
tipo de função (“contexto comportamental”) 
eles associavam amostras de canções de várias 
culturas, sendo quatro as possíveis respostas: 
para dançar, para curar doenças, para acalmar 
bebês e para expressar amor a outra pessoa. 
Os participantes identificaram corretamente 
as funções dos vários tipos de música em por-
centagens bem acima do acaso. O estudo sugere 
não só que canções com essas quatro funções 
apresentam “qualidades musicais distintas em 
todo o mundo” (p. 13), mas que tais qualidades 
podem ser identificadas mesmo por ouvintes 
sem qualquer familiaridade com as canções 
e com os contextos nos quais são executadas. 
Concluem os autores que “as propriedades 

acústicas da performance de uma canção re-
fletem o seu contexto comportamental de ma-
neiras que abarcam as culturas humanas” (p. 
8) – ou, em outras palavras, que as funções da 
música podem depender de suas características 
formais.

Músicas frequentemente são símbolos 
de “identidade grupal”: aqueles que as ouvem 
e cantam se reconhecem como parte de um 
grupo, cujos membros são definidos por certas 
características e, eventualmente, agem visan-
do objetivos compartilhados.12 Entre os exem-
plos mais comuns estão os hinos nacionais, as 
canções entoadas por exércitos ou torcidas, as 
músicas típicas de uma certa região, povo ou 
crença, e as subculturas que se associam a um 
gênero musical específico (metal, rap, punk, 
techno, funk), frequentemente com valores 
e costumes próprios. Conforme aponta Nettl 
(2014), embora “todas as culturas usem música 
para integrar e unificar uma sociedade”, elas 
também a usam para “traçar limites entre so-
ciedades e suas subdivisões, que podem incluir 
subculturas, grupos etários e classes socioeco-
nômicas” (para. 82). A música integra pessoas, 
mas também as diferencia.

Músicas também podem inspirar movi-
mentos políticos e lutas por direitos sociais. 
Manifestações populares frequentemente são 
acompanhadas por músicas que “simbolizam” 
as causas em jogo. O fenômeno tornou-se 
comum a partir do século 20, acompanhando a 
crescente possibilidade de reproduzir músicas 
gravadas, em especial nos locais onde se davam 
as manifestações. Entre os vários exemplos, cito 
aqui “Strange Fruit”, de Billie Holiday (1939); 
“Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso (1968); 

11 Isso ajuda a explicar porque a música em intervalos irregulares é mais comumente produzida em performances solo (Savage et al., 2015).

12 Rowe e Guerin (2018), em seu estudo sobre jovens fãs de heavy metal, evidenciam que a compreensão de tal “identificação grupal” 
necessariamente deve fazer referência às consequências sociais concretas de fazer parte de um grupo que partilha certas práticas. Por 
exemplo: “incorporar identidades metal permitiu a eles [fãs de heavy metal] afastar bullies, detratores e outras pessoas, e encontrar grupos 
amigáveis” (p. 1).
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“What’s Going On”, de Marvin Gaye (1971); 
“Give Peace a Chance”, de John Lennon (1971); 
e “Fight the Power”, do Public Enemy (1989).

O que há de comum nos casos de com-
portamento grupal citados acima? Em todos 
eles a música é um elemento ambiental que 
afeta simultaneamente todas as pessoas de 
um grupo, evocando formas mais ou menos 
complexas de comportamento coordenado, que 
produzem diferentes tipos de consequências a 
depender do contexto em que ocorrem. A par-
ticipação dos membros do grupo na produção 
da música que ouvem coletivamente, outrora 
uma característica comum, foi se tornando pro-
gressivamente menos frequente, à medida em 
que produzir música passou a ser uma função 
especializada (Sacks, 2007, p. 237). Começamos 
a distinguir intérpretes e ouvintes, e delegamos 
aos primeiros a função de produzir (ao vivo 
ou via gravações) as músicas que coordenam 
nossos comportamentos. Hoje são raras as oca-
siões nas quais pessoas comuns compartilham 
a função de produzir a música que ouvem em 
um contexto grupal, mas continuam sendo 
frequentes as ocasiões nas quais a música co-
ordena comportamentos de grupos. 

Assim como não precisamos escolher 
uma única teoria para explicar as origens da 
produção de música (ela provavelmente foi “in-
ventada” várias vezes, por diversos motivos), 
também não precisamos explicar por um único 
caminho a prática cultural de ouvi-la. Conforme 
aponta Nettl (2014, para. 84), a etnomusicologia 
evidencia o fato de que “cada sociedade tem 
uma configuração única dos usos e funções da 
música” (para. 84), e tal configuração depende 
das contingências históricas envolvendo estí-
mulos musicais em cada sociedade.

Funções “pessoais” da música

Ouvir música como uma experiência soli-
tária, e experimentar seus efeitos de modo pri-
vado, é algo muito recente na história humana, 
embora seja hoje corriqueiro. A música come-
çou a fazer parte da história de nossa espécie 
como experiência coletiva: ela era produzida e 
ouvida em grupo, e os comportamentos indivi-
duais que afetava estavam também sob influ-
ência dos comportamentos das outras pessoas 
presentes na ocasião. Durante a maior parte 
da história da música, como vimos, era prati-
camente impossível ouví-la de modo solitário. 
Mesmo quando começaram a surgir especialis-
tas em fazer música ainda era necessário estar 
em ambientes coletivos para presenciar suas 
performances. 

A revolução tecnológica que teve início 
no século 19 desempenhou um papel decisivo 
nesse contexto. Ela criou a possibilidade da 
audição musical como experiência individual, 
e deu ao ouvinte possibilidades cada vez mais 
amplas de escolher a “sua” música. Tal revo-
lução faz parte de um conjunto extensivo de 
transformações que, a partir do fim da Idade 
Média, alteraram as contingências culturais que 
nos afetam e, como resultado, o modo como 
vivemos as experiênciais emocionais. Como 
aponta Tourinho (2009), mencionando em 
especial a obra do sociólogo Norbert Elias, as 
contingências sociais contemporâneas favore-
cem a vivência da experiência emocional como 
individual e privada, com pouca ou nenhuma 
participação do aparelho motor.13 Hoje, ouvir 
música é frequentemente uma experiência 
solitária: ligamos algum aparelho que toque 
música gravada, podendo inclusive direcio-
nar as ondas sonoras apenas para os nossos 

13 Curiosamente, a raiz etimológica da palavra “emoção” (do latim “ex-movere”) aponta para “mover” ou “agitar”. O que Tourinho (2009) 
sugere, via Elias, é que o “movimento emocional” produzido por estímulos ambientais é cada vez menos motor, e cada vez mais restrito à 
“movimentação interna” de nossa fisiologia.
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14 Em um curioso artigo de apenas três páginas, Eggen (1926) apresenta uma “interpretação behaviorista do jazz”, na qual compara as 
reações comportamentais ao estilo musical dançante, que então se popularizava nos Estados Unidos, às reações provocadas pela audição 
de música clássica. Enquanto a música clássica provoca “reações implícitas” (“a Nona Sinfonia pode fornecer a ele [o ouvinte] uma intensa 
experiência emocional, mas pouco disso é visível para um observador” – p. 408), o jazz provoca várias “reações explícitas”: “A dança, é claro, 
é uma forte reação corporal, envolvendo não só movimentos rítmicos dos pés, mas frequentemente também do torso, dos ombros e dos 
braços”. Mesmo quando apresentado em teatros (ao invés de salões de dança) o jazz provoca reações públicas: “Normalmente, acompanhar 
o tempo da música com os dedos das mãos ou com os pés. Também não é incomum (em pessoas jovens) observar o estalar rítmico dos dedos 
ou movimentos corporais sinuosos. Se muitas pessoas estão familiarizadas com a letra da música sendo tocada, pode-se imediatamente 
notá-las murmurando ou cantando suavemente em acompanhamento” (p. 408). Escrito há quase um século, o texto é curioso pela linguagem 
antiquada, mas aponta que as expectativas sociais em relação a como podemos ou devemos reagir a diferentes tipos de música em diferentes 
contextos também ajudam a explicar o processo de “privatização” dos efeitos comportamentais da audição musical.

15 A investigação das relações entre emoções e estímulos musicais já conta hoje com uma história relativamente extensa e complexa 
(e.g., Juslin, 2019). Falta-me não só o espaço, mas também a competência para abordá-la de modo abrangente. Há, obviamente, uma ampla 
variabilidade no grau em que a música provoca emoções em diferentes pessoas. O espectro vai de pessoas extremamente sensíveis à música 
àquelas quase indiferentes – como aparentemente foram William James e Sigmund Freud (Sacks, 2007, cap. 24).

próprios ouvidos (usando fones) e entramos em 
uma “viagem” privada, na qual respondentes e 
operantes se sucedem e interagem ao sabor da 
música. As eventuais respostas públicas (seguir 
o ritmo com alguma parte do corpo, cantarolar 
a melodia que se ouve) tendem a ser discre-
tas, sobretudo quando estamos em ambientes 
públicos. A experiência musical ganhou um 
caráter íntimo e pessoal.14

Afirma-se frequentemente que a música 
desperta emoções. Uma frase do escritor russo 
Leon Tolstoy é eventualmente mencionada 
nesse contexto: “A música é o atalho da emoção” 
(citado em Hommerding & Kodner, 1997). A 
metáfora do atalho utilizada por Tolstoy sugere 
uma ligação entre músico e ouvinte: quem faz 
música expressa emoções, quem ouve música as 
sente. O verbo “expressar” pouco explica sobre 
o que leva alguém a fazer música, e uma com-
preensão abrangente certamente envolveria 
a análise de um grande número de variáveis. 
Da parte do ouvinte, que aqui nos interes-
sa, há poucas dúvidas quanto ao fato de que 
ouvir música provoca alterações fisiológicas, 
que podem ser descritas com diversos nomes. 
Genericamente, nós chamamos tais alterações 
de sentimentos. A variedade de sentimentos 
que a música pode eliciar põe em dúvida a 
afirmação de que nós ouvimos música apenas 
para “sentir prazer”. Skinner (1945/1972) des-
tacou as dificuldades que a comunidade verbal 

encontra para ensinar seus membros a nomear 
eventos privados, e a consequente imprecisão 
de nosso vocabulário para tanto. Mas a diver-
sidade de sentimentos produzidos pela audi-
ção musical não escapará mesmo ao ouvinte 
casual. Nomeamos tais sentimentos de muitas 
formas: alegria, tristeza, raiva, relaxamento, 
excitação, êxtase... e também prazer. Mais do 
que isso, podemos ouvir música não só para 
produzir ou intensificar certos sentimentos, 
mas também para alterá-los. Se estamos tris-
tes, podemos ouvir música triste ou música 
para “animar”; se estamos agitados, podemos 
ouvir música agitada ou música para acalmar; 
se estamos com sono, podemos ouvir música 
“sonífera” ou música para despertar. Diversas 
pesquisas (e.g., Juslin & Laukka, 2004; Juslin & 
Västfjäll, 2008; Sloboda & O’Neill, 2001; Zillman 
& Gan, 1997) sugerem não apenas que a audi-
ção musical provoca tais efeitos, mas que eles 
mantêm o comportamento de ouvir música. 
Nas palavras de Juslin e Västfjäll (2008), “as 
pessoas usam a música para alterar emoções, 
para liberar emoções, para combinar com sua 
emoção atual, para desfrutar ou se reconfortar 
e para aliviar o stress” (p. 559). Presume-se que 
ouvir música está sendo reforçado em todos os 
casos, o que sugere novamente que não há uma 
relação simples entre reforço e a eliciação de 
sentimentos específicos.15

Atribui-se ao guitarrista Jimi Hendrix a 
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16 A presença de comportamentos imitativos na audição musical (e da “expectativa” criada por uma história de audição musical) é fre-
quentemente destacada na literatura (e.g., Huron, 2006; Jourdain, 1997; Sacks, 2007), e é também notada por Skinner (1980): “Na maior parte 
do tempo o ouvinte está (para dizer de forma crua) imitando – cantando junto ao cantor, tocando junto a quem toca. O comportamento do 
ouvinte é guiado, forçado, enganado, frustrado, confirmado . . .” (pp. 247-248).

afirmação de que a música seria “a safe kind 
of high” (Ogunjobi, 2006). A comparação dos 
efeitos da música com aqueles provocados por 
drogas, legais ou ilegais, é sugerida por estu-
dos no campo da neurociência (e. g., Mallik, 
Chanda, & Levitin, 2017; Salimpoor & Zatorre, 
2013). As drogas também alteram nossa fisio-
logia, e o que relatamos como mudanças em 
nossos sentimentos é uma fisiologia alterada. 
Poderíamos comparar uma coleção de discos a 
uma farmacopeia, com a vantagem adicional de 
estar livre de efeitos colaterais. Jourdain (1997) 
arrisca tal comparação nos seguintes termos: 

Nós “tomamos” certo tipo de música 
para encaminhar nosso sistema nervoso 
para uma condição particular: o hard 
rock equivale a um frenético afluxo de 
cocaína; os gêneros que se ouve descon-
traidamente, a um martini; alegre música 
ambiente tocada em supermercados, a 
uma xícara de café, que reanima; cool 
jazz a uma trip de maconha; as paisagens 
amplas da música clássica, ao reino da 
fantasia das drogas psicodélicas. (p. 333)

E, assim como acontece com as drogas, 
também a música produz efeitos reforçadores, 
que nos levam a procurá-la com frequência: 
“Quando a música nos transporta ao umbral do 
êxtase, nos comportamos quase como viciados em 
drogas, ouvindo repetidas vezes” (Jourdain, 1997, 
p. 17).

A experiência emocional produzida pela 
audição musical pode ser amplificada pela 
emissão de operantes evocados pela música. 
Esses operantes podem ser públicos (dançar ou 
cantar16, por exemplo), mas no tipo de experi-
ência auditiva solitária que analisamos aqui, 

frequentemente são privados. A música pode 
despertar uma ampla gama de lembranças, 
envolvendo pessoas e situações que eliciam 
sentimentos intensos; e pode nos levar a ima-
ginar cenários variados, com diferentes efeitos 
emocionais: em um instante, somos astros da 
música brilhando sobre um palco reluzente; 
em outro, desfrutamos da companhia de uma 
pessoa que, na vida real, jamais será nosso par 
amoroso. Os efeitos emocionais de “presenciar” 
tais cenários somam-se àqueles produzidos pela 
própria música na composição da experiência 
emocional do ouvinte.

O caráter “pessoal”, “individual” ou “so-
litário” da experiência é meramente circuns-
tancial. Como também aponta Tourinho (2009), 
vivemos, na maioria das sociedades contempo-
râneas, um paradoxo: ao mesmo tempo em que 
nosso fazer (incluindo nosso desejar, imaginar, 
fantasiar, lembrar...) depende cada vez mais 
intensamente de nossas relações com outras 
pessoas, tendemos cada vez mais a considerá-lo 
fruto de escolhas pessoais, autônomas, inde-
pendentes. Nossa subjetividade, como quer que 
a definamos, é necessariamente atravessada e 
constituída pela trama das relações sociais que 
estabelecemos ao longo de nossas vidas. Além 
disso, Guerin (2019) aponta que muitos dos 
efeitos da audição musical individual podem 
ser observados apenas em relações sociais tem-
poralmente estendidas (com família, amigos 
ou mesmo estranhos). Ouvir música possibilita 
estabelecer formas de conversação com certas 
audiências que não seriam possíveis de outro 
modo. Dada a importância fundamental de 
formar e manter boas relações interpessoais, 
conclui-se que mesmo a audição solitária de 
música pode ser compreendida, pelo menos 
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em parte, a partir de suas funções sociais mais 
amplas.

Conclusão

Comecei esse texto formulando as se-
guintes perguntas: Quais seriam as funções da 
música para seus ouvintes? O que leva as pesso-
as a ouvir música? Não me propus, por óbvio, a 
explorar neste ensaio todas as possíveis nuan-
ces de tais perguntas, ou todas as tentativas hoje 
disponíveis de responder a elas. Reconhecendo 
as várias limitações de minha análise, busquei 
ainda assim propor algo que valesse como um 
convite, como o início de um caminho para 
que exploremos uma seara quase intocada pela 
análise do comportamento, embora já investi-
gada por outras disciplinas e teorias. Sintetizo 
a seguir as principais conclusões.

Embora a capacidade de ouvir sons tenha 
valor de sobrevivência, a capacidade de ouvir 
(e apreciar) música não parece tê-lo – ou no 
mínimo tal valor é controverso. O fato de gos-
tarmos de certos tipos de som pode ser um mero 
acaso evolucionário. Em função desse acaso, 
emitir vocalizações com diferentes tons, ritmos 
e volumes e transformar a natureza de modo a 
extrair dela diversos tipos de sons deve ter sido 
amplamente reforçado. Assim, começamos a 
explorar as possibilidades abertas pelo controle 
operante da musculatura vocal e a criar ins-
trumentos dos quais extraímos vários tipos de 
sons, com isso produzindo uma impressionante 
diversidade de estímulos musicais.

Durante a maior parte da história da 
música ela só existia como estímulo ambiental 
enquanto alguém a produzia. A música depen-
dia do comportamento do músico. A capacidade 
de gravar a música – inicialmente por escrito, 
e posteriormente em mídias que poderiam re-
produzí-la diretamente – revolucionou nossa 
relação com a música, tornando-a muito mais 

presente em nosso cotidiano. 
A despeito disso, não é fácil definir o que 

é a música. Se música é, em última análise, o 
que chamamos de música, precisamos admitir 
fronteiras imprecisas e mutáveis no conceito. 
Evidências empíricas sugerem que não há 
características absolutamente universais nos 
estímulos sonoros que denominamos musicais, 
embora os chamados universais estatísticos 
identifiquem as características mais comuns 
(relativas a tom, ritmo, forma e instrumentação).

Finalmente: por que ouvimos música? 
Quais as suas funções? O gosto filogenético 
por sons musicais parece ser acidental – o que 
não significa que a filogênese seja irrelevante 
para sua explicação. Mas, para além dissso, 
precisamos identificar as funções que a música 
adquire durante a evolução das culturas e du-
rante nossas vidas pessoais. As funções sociais 
da música são frequentemente apontadas na 
literatura especializada. A coordenação com-
portamental proporcionada pela música per-
mite que participemos coletivamente das mais 
variadas práticas laborais, festivas, religiosas, 
esportivas, militares e, de modo geral, coletivas 
– nisso fortalecendo as relações entre os mem-
bros da comunidade. A música também tem 
sido utilizada como símbolo de identificação e 
diferenciação social por vários grupos, e even-
tualmente como inspiração para movimentos 
políticos e lutas por direitos sociais. 

A audição solitária de música é um fenô-
meno recente, tornado possível apenas a partir 
dos avanços tecnológicos do final do século 19, 
que popularizaram a reprodução de música gra-
vada. Some-se a isso o fato de que contingências 
sociais contemporâneas favorecem, para muitos 
de nós, a vivência da experiência emocional 
como individual e privada, e temos o fenômeno 
da audição de música como evento que não 
exige contato social direto. Ouve-se música em 
função de seus efeitos emocionais, mormente 
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privados, com pouca ou nenhuma participação 
do aparelho motor. Tal experiência emocional, 
eventualmente comparada ao efeito de drogas 
(legais ou ilegais), tende a envolver não só res-
pondentes (sentimentos), mas também operan-
tes, como lembrar e imaginar, que por sua vez 
podem se juntar à própria música na eliciação 
de sentimentos. Respondentes e operantes sob 
controle da música compõem conjuntamente 
uma experiência emocional que, a despeito 
de ser vivenciada como individual e privada, 
depende em todos os seus aspectos de nossa 
história de relações sociais. A audição solitária 
de música pode também abrir possibilidades de 
formação e manutenção de relações sociais que 
não devem ser negligenciadas na explicação 
do processo.

Este ensaio é genérico, e não esgota as 
possibilidades de identificação de possíveis 
funções da música. Evidencia, contudo, que a 
resposta à questão que propusemos no título 
deste trabalho não pode ser resumida em uma 
frase. Como muitos outros comportamentos, 
também o de ouvir música pode ter várias 
funções, dependentes da complexa interação 
entre variáveis filogenéticas, ontogenéticas e 
culturais.

Coda

O relato que segue consta do livro Pavões 
Misteriosos, do jornalista André Barcinski 
(2015). Ele envolve João Gilberto, apontado 
como o criador da bossa nova, e Jards Macalé, 
músico e compositor que, de acordo com 
Barcinski, “representava o elo entre a MPB e a 
vanguarda das artes brasileiras” (p. 15):

Jards Macalé estava cansado de viver. 

Os últimos anos não tinham sido nem 
um pouco felizes para ele. Sua carreira 
havia estagnado, os convites para shows 

eram raros e, em meados dos anos 80, 
Macalé se sentia cada vez mais isolado 
e solitário em um mercado musical que 
ele não entendia e que não o entendia de 
volta.   . . .

Nos anos 1980, foi tachado de “maldito” 
e viu seu trabalho, vanguardista, ser re-
jeitado pela indústria musical.   . . .

Macalé decidiu, então, que ia “desistir de 
viver”. 

Começou a ligar para os amigos. Um por 
um. Queria, pela última vez, ouvir a voz 
deles. Seria sua despedida, embora os 
amigos não soubessem. Depois de con-
versar com vários, discou, por fim, para 
um companheiro com quem não falava 
havia bastante tempo: João Gilberto. 

João gostava muito de Macalé, a quem 
chamava, carinhosamente, de “Macala”.   
. . .

Ao telefone, quando se despedia para 
todo o sempre de João Gilberto, o com-
positor ouviu: “Macala, vem pra cá, quero 
te mostrar uma coisa”.  . . .

A porta de entrada estava aberta. Uma 
voz soou lá dentro: “Entra, Macala, vem 
aqui pro quarto”. 

O quarto estava escuro. Na penumbra, ele 
conseguiu identificar João, sentado num 
canto. “Macala, deita aqui, com as pernas 
pra lá”, disse o baiano, apontando para 
um sofá grande e confortável.  . . . João 
Gilberto pegou um violão e começou a 
tocar “No Rancho Fundo”, de Ary Barroso 
e Lamartine Babo: “No rancho fundo / 
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de olhar triste e profundo / um moreno 
conta as mágoas / tendo os olhos rasos 
d'água...”. 

“Ele tocou por horas, foi uma coisa hip-
notizante”, lembra Macalé. “Eu comecei 
a ouvir aquela música e fui relaxando, 
relaxando, me deixando levar, até que 
apaguei.” Macalé dormiu profundamen-
te. Quando acordou, no dia seguinte, João 
Gilberto estava à sua frente, lhe oferecen-
do um café. “O sol entrava pela janela 
do apartamento, e toda a tristeza tinha 
desaparecido de mim. Foi uma coisa pro-
fundamente humana o que o João fez. 
Ele percebeu que eu estava numa pior e 
usou o que tinha à mão, a música, pra me 
ajudar.” (pp. 15-18)

A arte não nos tira da realidade. Ela 
apenas nos oferece o seu aspecto mais belo. 
Precisamos investir nessa realidade: uma na 
qual a arte se entrelace ao cotidiano de todos, 
e seja reconhecida entre as mais valiosas rea-
lizações do comportamento humano.

João Gilberto faleceu aos 88 anos, em 2019 
– mesmo ano no qual Jards Macalé lançou “Besta 
Fera”, um de seus trabalhos mais elogiados.
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Resumo
O laboratório didático de Análise Experimental 
do Comportamento (AEC) tem papel impor-
tante para a formação do psicólogo, pois 
constitui-se em oportunidade para o estu-
dante vivenciar os princípios básicos do 
comportamento e desenvolver habilidades 
relacionadas à prática profissional e experi-
mental em psicologia. Neste contexto, o uso 
de animais não humanos, em geral ratos, se 
mostra pertinente por favorecer o controle de 
variáveis. Entretanto, o custo de manutenção 
do laboratório com ratos e o maior rigor na 
legislação sobre o tema têm levado muitos 
cursos à adoção de procedimentos alternati-
vos diversos, não necessariamente norteados 
pelos mesmos princípios didático-pedagógi-
cos. Este capítulo discute a situação atual do 
laboratório didático de AEC no Brasil, buscan-
do apontar estratégias tanto para a manuten-
ção do laboratório tradicional quanto para 
o desenvolvimento de práticas alternativas. 
Discute-se ainda a necessidade de se estabe-
lecer um currículo alternativo válido para 
nortear as práticas de laboratório que fogem 
ao modelo tradicional com ratos.

Abstract
The adoption of experimental practices on 
teaching Experimental Analysis of Behavior 
(EAB) principles, has played an important 
hole on the professional education of psy-
chologists. The didactic laboratory provides 
the students with opportunities to manipu-
late the basic behavioral principles, as well 
as the development of skills related to the 
professional practice and experimental re-
search in Psychology. The use of rats in this 
kind of practices has been used in order to 
facilitate the experimental control of environ-
mental and behavioral variables. However, 
the maintenance costs and changes on the 
regulation of the use of animals in didactic 
practices have implicated in the development 
of several alternative practices, although not 
always guided by the same pedagogic prin-
ciples and targets. This chapter aims to dis-
cuss the current status of the EAB didactic 
practices in Brazil, trying to bring strategies 
both to maintain the traditional rat practices 
and to develop effective alternatives. Another 
important matter is to bring the need of an 
alternative curriculum in order to guide the 
development of these alternative practices.
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O laboratório didático de Análise 
Experimental do Comportamento (AEC) tem sido 
parte importante da formação em Psicologia, 
não só por apresentar ao graduando os princí-
pios básicos comportamentais, como também 
por ser, em muitas instituições, a única discipli-
na prática envolvendo pesquisa experimental. 
Mudanças recentes na legislação sobre o uso 
de animais no laboratório em atividades didá-
ticas e de pesquisa, associadas aos custos de 
manutenção destas práticas, porém, têm levado 
ao fechamento dos laboratórios didáticos com 
animais não humanos, especialmente ratos. 
Via de regra, apenas instituições que associam 
pesquisa animal com o ensino têm conseguido 
manter a prática tradicional do laboratório de 
AEC. Outras instituições têm buscado desenvol-
ver práticas alternativas que contemplem os 
mesmos objetivos didático-pedagógicos. 

Observa-se, neste contexto, a proposição de 
atividades que não necessariamente cumprem 
os objetivos didáticos do laboratório experimen-
tal como o uso de softwares que não simulam 
as situações reais, comprometendo a formação 
dos estudantes (Tomanari & Eckerman, 2003). 
Neste cenário, torna-se essencial discutir o 
papel do laboratório didático de AEC no curso 
de graduação, bem como a pertinência de man-
tê-lo no currículo dos cursos de Psicologia, seja 
no modelo tradicional de pesquisa animal ou 
desenvolvendo alternativas que alcancem os 
mesmos objetivos didático-pedagógicos. Este 
capítulo se propõe a fazer esta discussão.

Inicialmente, apresentaremos a história 
do laboratório didático de AEC no Brasil e sua 
importância para a formação do psicólogo, 
para, então, adentrarmos nas mudanças na le-
gislação e nos dados recentes sobre como esta 
prática de ensino vem se dando nas universida-
des brasileiras. Por fim, serão apresentados ar-
gumentos sobre a importância da manutenção 
da prática de laboratório animal e da busca de 

alternativas que possam alcançar os mesmos 
objetivos.

A história do laboratório didático de AEC no Brasil

A história da Análise Experimental do 
Comportamento, assim como a de outras dis-
ciplinas científicas, constrói-se de maneira 
profundamente relacionada a uma motivação 
didática (Miranda & Cirino, 2010). Logo, desde a 
criação da caixa de condicionamento operante, 
desenvolvida por Burrhus Frederic Skinner no 
âmbito de seu doutoramento na Universidade 
de Harvard, entre o final da década de 1920 e 
começo da década de 1930, é nítida a ligação 
do uso de instrumentos nas práticas de labo-
ratório com a necessidade de superar desafios 
do ensino. Estudar esses instrumentos, portan-
to, significa entender que eles não constituem 
ferramentas neutras, tendo sua fabricação 
dotada de intencionalidades (Latour & Woolgar, 
1979/1988) que em muito podem explicar suas 
distintas formas de utilização.

Inserida nesse contexto, a caixa de con-
dicionamento operante, ou “caixa de Skinner”, 
também não é um instrumento neutro. Ao con-
trário, ela carrega consigo os propósitos e as 
histórias das pessoas que a criaram e/ou cola-
boraram para seu desenvolvimento, tanto em 
seu próprio lugar de origem como nos espaços 
por onde circulou e ainda circula. Refletir sobre 
tais histórias pode ajudar a lançar luz acerca 
dos diferentes usos e apropriações desse ins-
trumento em seus quase 90 anos de existência.

 A análise de alguns manuais brasileiros 
(e.g., Banaco, 1990; Gomide & Weber, 1985/2003; 
Guidi & Bauermeister, 1968; Kerbauy, 1970; 
Matos & Tomanari, 2002) que nortearam o 
planejamento das atividades nos laboratórios 
didáticos no país permite a identificação de 
alguns elementos recorrentes, dentre eles: 1) 
que a caixa de Skinner ocupa papel central; e 
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2 loss of student appeal (texto original).

3 Texto original: 1. Operant conditioning with regular reinforcement; 2. Retention and extinction of a conditioned operant; 3. Periodic recondi-
tioning (at fixed intervals); 4. The formation of a discrimination; 5. The reversal of a discrimination.

recomendações iniciais de Keller e Schoenfeld 
(1949). Neles estão presentes, praticamente 
na mesma ordem, os cinco primeiros exercí-
cios propostos por esses dois autores (Cirino, 
Miranda & Cruz, 2012), demonstrando a per-
manência de objetivos didáticos na utilização 
do laboratório de AEC. Recomenda-se, nos 
dois primeiros manuais brasileiros (Guidi & 
Bauermeister, 1968; Kerbauy, 1970), por exem-
plo, que as práticas de laboratório sejam orga-
nizadas para garantir aprendizado de técnicas 
envolvidas na manipulação de variáveis, obser-
vação, medição e controle do comportamento, 
controle experimental de variáveis e experi-
ência de técnicas de trabalho em laboratório. 
Além disso, ressalta-se nos manuais brasileiros 
e estrangeiros o potencial do laboratório didá-
tico como espaço de aprendizagem também de 
aspectos teóricos. Sinteticamente, as práticas 
no laboratório didático de AEC permitiriam o 
ensino e a verificação empírica de conceitos 
básicos da própria teoria, complementando a 
aprendizagem. Nesse sentido, autores como 
Villani (2002) e Saraiva (1997) ratificam que 
atividades realizadas em laboratórios didáticos, 
nas mais diversas disciplinas, comumente fa-
cilitam a compreensão e a apropriação de leis 
e conceitos, podendo ser vistas como recursos 
pedagógicos importantes no ensino de conteú-
dos previamente desenvolvidos pelo professor. 

Outro ponto em comum nos manuais bra-
sileiros e estrangeiros é a indicação do uso de 
animais não humanos, majoritariamente o rato 
albino, como sujeito experimental. Diversos ar-
gumentos são apresentados em defesa do uso 
do rato branco, como: ser amplamente utiliza-
dos na pesquisa psicológica e seu uso envolver 

2) que os objetivos dos exercícios são pratica-
mente os mesmos desde a década de 1940, nos 
Estados Unidos da América (EUA), e desde a 
década de 1960, no Brasil (Cirino et al., 2010). 

Em artigo publicado em 1948 com o título 
Apparatus designed for introductory psycholo-
gy at Columbia College, Fred Frick, William 
Schoenfeld e Fred Keller (1948) apresentam, com 
riqueza de detalhes, os equipamentos usados 
por eles em práticas no laboratório didático 
de Análise Experimental do Comportamento 
nos anos de 1946 e 1947. Em tal artigo fica evi-
dente a importância do uso de instrumentos, 
como a caixa de condicionamento operante, 
como um recurso didático. Dando sequên-
cia ao artigo de 1948, Fred Keller e William 
Schoenfeld publicam, em 1949, o artigo The 
psychology curriculum at Columbia College, no 
qual descrevem detalhadamente as práticas 
no laboratório didático da Universidade de 
Columbia, em Nova Iorque (EUA). Nesse artigo, 
os autores salientam que uma boa sequência 
de exercícios é necessária para que não haja 
perda de interesse por parte dos alunos2. Ou 
seja, havia uma recomendação explícita de que 
as práticas de laboratório fossem atrativas aos 
estudantes. Entre os 13 exercícios propostos 
por Keller e Schoenfeld em 1949, destacamos os 
cinco primeiros: 1. Condicionamento operante 
com reforço regular; 2. Retenção e extinção de 
operante condicionado; 3. Recondicionamento 
intervalar (em intervalos fixos); 4. A formação 
de uma discriminação; 5. A reversão de uma 
discriminação3.

Ainda hoje, analisando os manuais de 
laboratório mais usados no Brasil, é inte-
ressante observar as consonâncias com as 
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de instrumentos específicos. A experiência com 
a prática de registro de comportamentos ope-
rantes, modelagem e alteração de variáveis do 
contexto, entre outros, são exemplos de uma 
ferramenta que pode auxiliar na formação de 
um pensamento analítico acerca do comporta-
mento (Tomanari, 2000). Assim, o laboratório 
se caracterizaria como ocasião para promover 
pensamento científico e crítico, não se limitan-
do à demonstração de conceitos aos estudantes. 
Conforme afirma Tomanari (2000):

Como atitude fundamental, o laboratório 
pode promover a iniciação do aluno aos 
pensamentos científico e experimental. 
Essencialmente, a forma científica de se 
analisar comportamento propicia, entre 
outras coisas, a constatação de que o co-
nhecimento em Psicologia – assim como 
em qualquer área do conhecimento – en-
contra-se em constante produção, seja 
através de novas descobertas, seja atra-
vés de modificações de conhecimentos 
previamente adquiridos. (p. 80-81)

Lopes, Miranda, Nascimento e Cirino 
(2008) discutiram que o ponto central das práti-
cas de laboratório de AEC não é apenas “formar 
analistas do comportamento, mas sim o de criar 
condições para que os estudantes desenvolvam 
habilidades que lhes serão imprescindíveis na 
futura profissão” (p.70). Dentre estas habilida-
des, além da manipulação de variáveis, pode-
mos citar o treino de observação e registro do 
comportamento, a experiência com princípios 
comportamentais básicos (por exemplo, o 
papel das consequências e dos estímulos an-
tecedentes no controle do comportamento), o 
desenvolvimento da habilidade de análise dos 
dados coletados, a articulação dos mesmos com 
conceitos e pesquisas, o aprimoramento da re-
dação científica por meio da confecção de re-
latório de pesquisa, além do desenvolvimento 

manutenção fácil e de baixo custo (Guidi & 
Bauermeister, 1968); permitir a realização de 
práticas eticamente inviáveis com humanos 
(Gomide & Weber, 1985/2003); permitir um 
maior controle das variáveis ambientais e his-
tóricas envolvidas no processo comportamental 
(Banaco, 1990; Matos & Tomanari, 2002).

Constatamos, portanto, que a literatura 
sobre o laboratório didático de AEC não apre-
senta variabilidade significativa quanto ao 
currículo e o sujeito experimental utilizados 
desde seu estabelecimento, na década de 1940. 
Por um lado, tal regularidade pode indicar que 
a comunidade de analistas do comportamento 
concorda quanto à importância do laboratório 
didático com não humanos. Por outro, como 
veremos mais adiante no capítulo, a realidade 
do laboratório didático de AEC no Brasil indica 
que tais prescrições não têm sido seguidas na 
maioria dos cursos de graduação. Faz-se neces-
sário, portanto, discutir o papel do laboratório 
didático de AEC para a formação do Psicólogo 
para, então, analisar tanto a manutenção da 
prática tradicional quanto a implantação de 
outras práticas partindo de objetivos pedagó-
gicos bem definidos.

O laboratório de AEC como recurso didático

O laboratório didático de AEC se propõe 
a cumprir uma série de funções didático-peda-
gógicas que podem ser consideradas importan-
tes para a formação do psicólogo. Em geral, o 
principal argumento para a realização de aulas 
práticas está vinculado ao fato de o laboratório 
propiciar ao estudante uma das únicas possibi-
lidades de observação e manipulação direta e 
sistemática do comportamento. O laboratório 
didático serviria, assim, como um espaço no 
qual o estudante de psicologia pode observar, 
mensurar e manipular relações entre variáveis 
ambientais e comportamentais a partir do uso 
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grandes (com mais de 50 alunos), o que obriga 
a divisão da turma para aulas práticas. Mesmo 
assim, tal arranjo implica em uma sala de labo-
ratório com, pelo menos, dez caixas de Skinner. 
Embora o custo de manutenção do rato como 
animal de laboratório seja baixo, especialmente 
comparado a animais de maior porte e de ciclo 
de vida mais longo, como macacos, para um 
curso que é majoritariamente teórico, a ma-
nutenção do conjunto biotério e laboratório 
acaba por responder por boa parte do custo de 
infraestrutura. Especialmente em faculdades e 
universidades particulares, em que essa estru-
tura é utilizada basicamente para atividades 
de ensino, a pressão por alternativas ao labo-
ratório operante sempre foi grande. Quando 
não havia a completa ausência do laboratório, 
muitas vezes seu uso era limitado ao mínimo 
necessário.

Apesar das dificuldades e pressões, as 
práticas de laboratório se mantiveram bas-
tante difundidas desde a década de 60 até os 
anos 2000. No final dos anos 1990, a instituição 
dos sistemas de avaliação do ensino superior 
(Zandavalli, 2009) pode ter contribuído para 
a sobrevida dessas práticas. A influência de 
Carolina Bori, responsável pela implementa-
ção das práticas na década de 1960 (Miranda 
& Cirino, 2010), como presidente da Comissão 
de Especialistas em Ensino de Psicologia (1995-
1996) e como membro no período de 1997 até 
sua morte em 2004 (Kerbauy, 2004), parece 
ter colocado a presença de laboratórios como 
um dos itens importantes na infraestrutura do 
curso de psicologia (Ministério da Educação e 
Cultura, 2000). De maneira mais geral, a influ-
ência de Carolina Bori, parece ter se dado desde 
a concepção inicial do currículo dos cursos de 
Psicologia até as diretrizes aprovadas no ano de 
2001, ainda vigentes no momento de redação 
deste capítulo (Feitosa 2005).

de competências relacionadas à pesquisa com 
seres vivos ( por exemplo, a adequação entre a 
expectativa do experimentador e o comporta-
mento apresentado pelo participante que, geral-
mente, não segue o planejamento da pesquisa), 
a capacidade de esperar o momento certo para 
realizar a intervenção, além do desenvolvimen-
to de responsabilidade, organização, controle 
do tempo e ética no trato com o participante. 

Como é possível observar, enquanto 
recurso didático, a prática no laboratório se 
apresentaria como uma oportunidade para os 
estudantes desenvolverem habilidades espe-
cíficas consideradas essenciais não só para o 
analista do comportamento, mas para o pro-
fissional da psicologia. Conforme apontado, os 
manuais de laboratório de AEC recomendam o 
uso de animais não humanos, especialmente o 
rato branco na caixa de Skinner, como contexto 
que garantiria a aprendizagem dessas habili-
dades (Banaco, 1990; Guidi & Bauermeister, 
1968; Gomide & Weber, 1985/2003; Matos & 
Tomanari, 2002). Uma série de fatores, entre-
tanto, tem gerado certa dificuldade para a ma-
nutenção desta prática, como descrito a seguir.

Dificuldades enfrentadas na manutenção das 
práticas

Apesar das práticas de laborató-
rio no ensino de Análise Experimental do 
Comportamento terem se iniciado, no Brasil, 
já na década de 1960 (Miranda & Cirino, 2010), 
ao longo dos anos, o uso de animais para ensino 
e pesquisa enfrentou uma série de dificulda-
des, desde questões práticas e financeiras a 
questões éticas. Entre as questões financeiras 
e práticas, o custo de manutenção de um bio-
tério e de um espaço dimensionado para rece-
ber várias caixas de Skinner talvez sejam as 
maiores dificuldades. Atualmente, em muitos 
cursos de Psicologia trabalha-se com turmas 
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atividades que envolvam animais. 
A partir da criação do CONCEA, pela pri-

meira vez, foram publicadas resoluções, com 
poder normativo, para as instalações físicas 
adequadas para cada espécie, determinando 
parâmetros gerais de acomodação e manuten-
ção desses animais. Se, por um lado, ganha-se 
segurança jurídica e avanços éticos, por outro 
lado, as instituições veem-se na necessidade 
de adequar suas instalações, aumentando os 
gastos com a infraestrutura necessária para a 
manutenção das práticas de laboratório.

Os questionamentos éticos e, também, os 
financeiros, levam à reflexão do papel das prá-
ticas de laboratório na formação de psicólogos. 
Um ponto importante, já levantado por Cirino 
e colaboradores (2010), é de que a legislação 
atual recomenda a substituição de práticas com 
animais por alternativas quando seus objeti-
vos forem os de demonstrações4. De maneira 
ainda mais estrita, a Resolução Normativa 38 
do CONCEA (2018) proíbe “o uso de animais 
em atividades didáticas demonstrativas e ob-
servacionais que não objetivem desenvolver 
habilidades psicomotoras e competências dos 
discentes envolvidos”. O histórico desta resolu-
ção ilustra bem as dificuldades cada vez mais 
frequentes. Em 2017, o CONCEA encaminhou 
às CEUAs consulta sobre o texto de uma minuta 
de resolução que restringia o uso de animais 
em atividades de ensino às atividades que vi-
sassem estabelecer habilidades manuais, ou a 
áreas específicas de manejo de animais, como 
zootecnia e zoologia, por exemplo. Da maneira 
como estava escrita inicialmente, as práticas de 
laboratório com animais estariam proibidas, 
já que não objetivam desenvolver habilidades 
manuais. No entanto, a consulta desencadeou 

Se, por um lado, a constituição do currí-
culo de psicologia e o sistema de avaliação do 
ensino parecem ter favorecido a manutenção 
do laboratório operante tradicional, por outro, a 
evolução da legislação sobre os cuidados éticos 
no uso de animais em atividades de ensino e 
pesquisa trouxe novos desafios. A Lei 11.794 de 
outubro de 2008 (conhecida como Lei Arouca) 
regulamentou essas atividades que, até então, 
careciam de regulamentação federal. Algumas 
legislações federais, como a Lei 6.638 de 1979, 
já impunham alguns limites à vivissecção, mas 
não contemplavam as práticas nos laboratórios 
didáticos de condicionamento operante. A Lei 
11.794 abarca qualquer atividade de ensino 
e pesquisa que utilize animais vertebrados, 
limitando as atividades educacionais a estabe-
lecimentos de ensino superior e de educação 
técnica na área biomédica. 

Um dos principais avanços da Lei Arouca 
foi a criação do Conselho Nacional de Controle 
de Experimentação Animal (CONCEA), órgão 
responsável pela formulação e cumprimento 
de normas para o uso de animais em atividades 
de ensino e pesquisa. Esse órgão é formado por 
representantes de setores governamentais, de 
sociedades científicas e da sociedade civil, em 
particular de sociedades protetoras de animais. 
Sua responsabilidade inclui o credenciamento 
e a fiscalização de instituições que fazem uso 
de animais em ensino e pesquisa, além de esta-
belecer normas técnicas para essas atividades. 
Também, torna-se obrigatória a constituição 
de uma Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) em cada instituição que utilize animais 
em ensino e pesquisa. Cabe às CEUAs fazer 
cumprir as normas estabelecidas pelo CONCEA, 
registrando e avaliando previamente todas as 

4 É importante diferenciar o que se entende por demonstração e o que se entende por aula prática. Em uma demonstração não há parti-
cipação ativa do aluno, ou seja, a atividade é realizada pelo professor, como ilustração do princípio ensinado. Na aula prática, por sua vez, 
há a participação do aluno de maneira ativa, envolvendo habilidades diversas da parte dele, desde psicomotoras até de reflexão.



O laboratório didático de AEC
Fábio Gonçalves, Guilherme Popowicz, Renato Bortoloti, Thais Oliveira, Edson Huziwara, Hebert Strahel, Sérgio Cirino & Viviane Rico

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 5       |        84

Como é possível observar, o texto final da 
resolução se mostrou menos restritivo, levando 
em considerações habilidades que vão muito 
além de habilidades manuais. Embora parte 
destas habilidades não seja específica de um 
laboratório com não humanos, conforme já 
apresentado, outras parecem estar intrinsica-
mente ligadas à manutenção do laboratório de 
AEC tradicional. A seguir, serão apresentadas 
as contribuições do uso de não humanos no 
laboratório didático, que servem como base 
de argumentação para a manutenção desta 
prática.

A importância de manter o laboratório operante 
com não humanos

Desenvolvendo um pouco mais a análi-
se apresentada no texto da ABPMC, podemos 
pensar que as práticas de Laboratório com não 
humanos vão muito além de simples demons-
trações de princípios comportamentais conhe-
cidos. Elas visam desenvolver um repertório 
complexo, essencial não só para o Analista do 
Comportamento, mas também para os demais 
psicólogos. Seguindo a ideia de que temos três 
grandes áreas em que esse repertório se desen-
volve, podemos argumentar que, na primei-
ra área, os alunos entram em contato com as 
práticas relacionadas aos conceitos de Análise 
Experimental do Comportamento, o que per-
mite uma melhor compreensão das variáveis 
que afetam os fenômenos estudados (Matos & 
Tomanari, 2002). O trabalho com um animal 
de laboratório permite, por meio da manipula-
ção de variáveis, a avaliação das relações entre 
o organismo e o ambiente, em um ambiente 
simples, com isolamento de variáveis que não 
são possíveis em outros contextos ou com hu-
manos. Além disso, a proposta metodológica 
ensinada, o delineamento de sujeito único, é 
uma metodologia que contribui para a redução 

um processo de discussão e sistematização dos 
objetivos das práticas dentro da comunidade 
de AEC. O resultado foi um documento encami-
nhado pela Associação Brasileira de Psicologia 
e Medicina Comportamental (ABPMC) ao 
CONCEA, sugerindo alterações no texto da reso-
lução. Reproduzimos, a seguir, trecho do texto 
encaminhado, elaborado por um dos autores 
deste capítulo (Fábio Leyser Gonçalves), refle-
tindo sobre o papel do laboratório didático:

As Práticas de Laboratório em Análise 
Experimental do Comportamento pro-
curam proporcionar aos alunos uma 
formação integral permitindo o seu de-
senvolvimento em três áreas do conheci-
mento. Na primeira área, os alunos reali-
zam práticas experimentais relacionadas 
aos conceitos de Análise Experimental 
do Comportamento o que permite uma 
melhor compreensão da teoria e do 
método experimental e o desenvolvimen-
to do pensamento científico, colocando o 
aluno no papel de produtor de conheci-
mento. Na segunda área, são desenvolvi-
das habilidades consideradas fundamen-
tais para a formação do Psicólogo, como 
as habilidades de observação e registro, 
a adequação da expectativa aos compor-
tamentos dos animais, a capacidade de 
esperar o momento certo para realizar a 
intervenção, as habilidades relacionadas 
à análise dos comportamentos em tempo 
real, entre outras. A terceira área diz res-
peito ao desenvolvimento de um senso 
ético na pesquisa com animais. No curso 
de Psicologia as disciplinas de Análise do 
Comportamento são umas das poucas, 
senão as únicas, que permitem ao aluno 
o contato com animais de outra espécie 
e, assim, desenvolver noções de respeito 
e cuidados éticos necessários à pesquisa 
com animais.
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dessa área precisam ser ensinadas aos alunos 
para que a área se mantenha ativa. É claro que 
apenas uma pequena parcela dos alunos se-
guirá essa área de atuação, mas isso é verdade, 
também, para várias outras áreas de atuação do 
Psicólogo que se mostram presentes nas grades 
curriculares de diferentes cursos de Psicologia, 
tais como Psicologia Organizacional, Educação 
Especial, Psicologia do esporte, entre outras. A 
função das disciplinas de graduação, seguindo a 
formação mais generalista que temos no início 
do curso, é promover o contato dos alunos com 
uma diversidade de áreas, mais do que fazer 
com que todos os alunos se interessem por uma 
mesma área.

A terceira área diz respeito ao desen-
volvimento de um senso ético na pesquisa e, 
adicionalmente, no trato com animais. O aluno 
fazer o planejamento de sessões, compreender 
os critérios e cuidados éticos e garantia de di-
reitos dos animais pode ser a primeira opor-
tunidade de adquirir conhecimentos sobre 
princípios éticos importantes para a condução 
de qualquer projeto de pesquisa. Ademais, no 
curso de Psicologia, o Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento costuma ser 
a única oportunidade de contato do aluno com 
animais de outra espécie e, assim, desenvolver 
noções de respeito e cuidados éticos necessá-
rios às relações com animais, sejam de caráter 
profissional, sejam de caráter pessoal.

Um panorama atual dos laboratórios de AEC no 
Brasil

O fato de a prática do laboratório de AEC 
com não humanos ter reconhecida importância 
para a formação do psicólogo não implica, ne-
cessariamente, em sua manutenção nos cursos 
de graduação. Como já foi apontado, há uma 
série de dificuldades envolvidas nesta manuten-
ção e parece importante compreender de que 

do número de animais em pesquisa, princípio 
básico na ética relacionada ao uso de animais, 
uma vez que a análise das relações entre vari-
áveis é extraída do comportamento do próprio 
sujeito enquanto controle, exigindo um menor 
número de sujeitos do que o delineamento de 
grupo. Assim, a replicação com um número 
pequeno de animais já torna possível a avalia-
ção do efeito de variáveis ambientais sobre o 
comportamento (Sampaio et al., 2008).

A segunda área diz respeito ao desenvolvi-
mento de repertórios relacionados ao exercício 
profissional, como habilidades de observação 
e registro do comportamento. Mais uma vez, o 
trabalho com animais de laboratório permite 
o desenvolvimento gradual dessas habilida-
des, que, na atuação profissional do Psicólogo, 
são necessárias em níveis mais complexos. De 
maneira coerente com os métodos de ensino 
desenvolvidos pela Análise do Comportamento, 
entende-se que um repertório complexo deve 
ser desenvolvido gradativamente, a partir de 
repertórios mais simples.

Outro repertório que começa a se ins-
talar a partir das atividades realizadas no 
Laboratório é o de manipular o ambiente dos 
indivíduos sem o uso de instruções, repertório 
fundamental para o trabalho com pacientes 
não-verbais ou com habilidades verbais míni-
mas. Ao utilizar dessas ferramentas, também 
é possível desenvolver explicações sobre o 
comportamento que prescindem do compor-
tamento verbal do sujeito e de estados internos 
inferidos, derivados do próprio comportamen-
to. Quando analisamos o comportamento de 
humanos verbais, dificilmente conseguimos 
nos libertar de explicações mentalistas como 
desejo, egocentrismo ou preguiça, por exemplo. 
Ainda na área de atuação profissional, é im-
portante lembrar que a pesquisa com animais 
não humanos é uma das áreas de atuação do 
Psicólogo, portanto as habilidades específicas 
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práticas empregadas nas disciplinas. As ativida-
des pedagógicas da disciplina de AEC ofertadas 
nas IES foram divididas em quatro categorias: 
a) prática com animais não humanos; b) progra-
mas de computador (simuladores); c) práticas 
com seres humanos e; d) sem atividade prática. 
As práticas com animais não humanos, com 
programas de computador ou com seres huma-
nos foram definidas como as atividades em que 
há manipulação de variáveis que promovam a 
inter-relação entre teoria e prática utilizando 
animais não humanos ou programas de com-
putador ou seres humanos (enquanto experi-
mentador e participante experimental), em um 
laboratório operante ou de informática, no se-
gundo caso, ou em outro ambiente controlado. 
As respostas dos participantes do estudo foram 
classificadas na categoria “sem atividade práti-
ca” quando o docente: a) declarou claramente 
não oferecer nenhuma atividade prática para 
os estudantes e as aulas teóricas aconteciam 
apenas dentro das salas de aula ou; b) declarou 
atividades que não se encaixam como atividade 
prática por não envolverem manipulação de 
variáveis por parte dos estudantes como, por 
exemplo, atividades avaliativas, resenhas de 
filmes, discussões de caso, entre outros.

Os resultados do estudo indicam que há 
prática com animais não humanos no labora-
tório didático de AEC em todas as regiões do 
Brasil. O Sudeste representa 53,84% do total 
nessa categoria, com sete das 13 IES que utilizam 
animais vivos no laboratório. Uma IES privada 
conjugava o uso de programa de computador 
e prática com animal não humano na mesma 
disciplina. A prática com seres humanos só não 
ocorreu na região norte, sendo mais frequente 
na região nordeste, representando 40% desta 
categoria, com quatro IES. Dez instituições uti-
lizavam apenas o programa de computador 
simulador, estando sete delas na região sudeste, 
duas na região nordeste e uma na região sul. 

forma esta prática vem ocorrendo nos cursos 
de psicologia para que seja possível fazer uma 
análise crítica e, se necessário, propor ações 
efetivas sobre a viabilidade de manutenção do 
laboratório no seu modelo tradicional. Será que 
a ampla defesa da manutenção do laboratório 
didático de AEC tem de fato levado à manuten-
ção desta prática? Se sim, esta tem se dado de 
que maneira? Os fins didático-pedagógicos do 
laboratório de AEC têm norteado as práticas 
de laboratório? A descrição das práticas de la-
boratório empregadas atualmente nos permite 
não só conhecer a realidade dos cursos, como 
também identificar alternativas possíveis ou 
ainda problemas na formação dos alunos de 
psicologia brasileiros.

Dados de uma pesquisa recente (Straehl, 
2019) realizada com docentes da disciplina 
de Análise Experimental do Comportamento 
de 40 Instituições de Ensino Superior (IES) no 
Brasil, apontam para uma mudança gradual 
das práticas de ensino da AEC ao longo dos úl-
timos dez anos. O objetivo principal do estudo 
foi caracterizar as práticas pedagógicas na 
disciplina de AEC e as possíveis adequações 
e impactos da Lei nº 11.794 (2008) no ensino 
da Análise Experimental do Comportamento 
no Brasil. Participaram da pesquisa docentes 
de 35 instituições públicas e cinco privadas, 
localizadas em todas as regiões do país, sendo 
uma da região Norte, oito do Nordeste, três do 
Centro-Oeste, 18 do Sudeste e 10 da região Sul. 
O número de instituições privadas foi bastante 
reduzido, com amostra selecionada especifica-
mente para o estudo, pois o foco principal da 
pesquisa era mapear as atividades práticas nas 
instituições públicas de ensino. Os resultados 
foram analisados de maneira quantitativa e 
qualitativa, a partir dos áudios de entrevistas 
semiestruturadas.

O estudo de Straehl (2019) encontrou con-
siderável variabilidade quanto às atividades 
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casos, treinos de discriminação e generalização.
As práticas com programas de computa-

dor representam 25% das práticas ofertadas 
nas IES investigadas, sendo que todas elas re-
lataram o uso do software Sniffy Pro (Alloway, 
Wilson, Graham, & Krames, 2000). As práticas 
com seres humanos foram relatadas por 25% 
das IES (todas públicas), apresentando grande 
variabilidade de procedimentos. Entre os re-
latos apareceram, principalmente: construção 
e utilização de programa de computador para 
realizar procedimentos de emparelhamen-
to com o modelo (Matching to Sample - MTS); 
práticas sobre comportamento governado por 
regras; desenvolvimento de pequenos projetos 
de pesquisa; procedimentos de treino e teste 
de equivalência de estímulos; exercícios sobre 
comportamento verbal (baseados em Matos 
& Tomanari, 2002) e; práticas de pesquisa 
utilizando o software IRAP (Implicit Relational 
Assesment Procedure - Barnes-Holmes, Barnes-
Holmes, Stewart, & Boles, 2010).

Outro fato que chama a atenção é que 
15% das IES entrevistadas não possui qualquer 
atividade de prática experimental prevista. Na 
literatura, conforme apontado por Greif (2003), 
Knight (1999), Zinko, Jukes e Gericke (1997), 
e de acordo com o que já apontado anterior-
mente, os motivos principais para a extinção 
do uso de animais vivos no ensino estão asso-
ciados a alterações curriculares nos projetos 

Na região sul, seis IES – o equivalente a 60% do 
total analisado na região – não ofertam nenhum 
tipo de atividade prática aos graduandos em 
Psicologia. Esta última categoria não apareceu 
em nenhuma das outras regiões.

Após realizada a classificação das práticas 
pedagógicas presentes nas IES, Straehl (2019) 
buscou analisar mais detalhadamente as carac-
terísticas de cada uma das atividades. A Figura 
1 apresenta a distribuição total das atividades 
realizadas nas IES mapeadas. Como é possível 
observar, a prática tradicional, com animais 
não humanos, representa 32% das atividades 
realizadas nas IES (10 instituições públicas e 
três privadas). Nessa atividade, há uma predo-
minância do laboratório didático tradicional, 
utilizando ratos e a caixa de Skinner. Apenas 
em uma das 13 instituições houve relato de 
prática com treino de modelagem com os ani-
mais de estimação dos estudantes. Interessante 
notarmos que as práticas realizadas com 
não humanos seguem roteiros similares em 
todas as IES, próximo ao proposto por Keller 
e Schoenfeld (1949), também adaptado por 
Matos e Tomanari (2002). As avaliações utili-
zadas seguem também um critério parecido de 
confecção semanal de relatórios pelos estudan-
tes, relatando os desempenhos dos animais nas 
tarefas de observação de nível operante, treino 
de bebedouro, modelagem de pressão à barra, 
CRF, extinção, esquemas de reforço e, em alguns 

Figura 1. Distribuição total das atividades pedagógicas realizadas nas IES, segundo a classificação 
de Strahel (2019).



O laboratório didático de AEC
Fábio Gonçalves, Guilherme Popowicz, Renato Bortoloti, Thais Oliveira, Edson Huziwara, Hebert Strahel, Sérgio Cirino & Viviane Rico

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 5       |        88

estudado. 
Além disso, a generalização das atividades 

aprendidas durante atividades com software 
também é questionável, já que pouco se apren-
de sobre as consequências às quais um orga-
nismo é exposto no ambiente real (Tomanari 
& Eckerman, 2003). Ao utilizar animais como 
recurso didático, cria-se uma relação entre o 
aluno e o animal. O aluno depende do animal 
para realizar os procedimentos e obter os re-
sultados previstos. Para que isso aconteça, as 
habilidades do aluno são modeladas tendo 
como principal consequência o desempenho 
do animal. A discussão acerca do desempenho 
de cada rato virtual também costuma ser mais 
difícil, uma vez que a aprendizagem de como 
funciona o software demora certo tempo, que 
se gasta com atividades específicas, não genera-
lizáveis para a situação de laboratório animal. 
Por fim, o grau de atenção e comprometimen-
to exigidos na interação com o computador e 
com o animal são bem diferentes. Enquanto a 
primeira situação faz parte do cotidiano dos 
alunos e costuma acontecer com várias outras 
atividades simultâneas, o trabalho com o animal 
se mostra bastante diferente do cotidiano dos 
alunos, contribuindo para um maior controle 
de sua atenção. 

Considerando a formação do psicólogo e 
todas as questões já levantadas sobre a impor-
tância da prática experimental, parece ser ne-
cessário, e talvez urgente, o desenvolvimento de 
atividades práticas capazes de substituir, com 
igual qualidade didática, aquelas atividades que 
eram tradicionalmente realizadas nas caixas de 
condicionamento operante, bem como outras 
atividades que contemplem princípios compor-
tamentais bem estabelecidos na literatura. A 
seguir, descreveremos duas atividades didáti-
cas que estão sendo propostas e realizadas por 
alunos das disciplinas de Análise Experimental 
do Comportamento da Universidade Federal 

pedagógicos, ao alto custo de manutenção de 
um laboratório didático, que gera pressões ad-
ministrativas de contenção de gastos, restrições 
das CEUAs, ou simplesmente acompanhando 
o ritmo mundial de mudança de paradigma, 
substituindo-se animais por outras práticas. 
Todos esses pontos, em alguma medida, foram 
observados e contemplados durante as entre-
vistas com os participantes que não possuem 
mais as práticas de AEC nas instituições em que 
atuam. Aparentemente, os argumentos apre-
sentados acabaram encerrando a possibilidade 
de qualquer tipo de prática no ensino de AEC 
nestas instituições ao invés de dar lugar a ati-
vidades práticas alternativas. 

Desenvolvendo práticas alternativas para o labora-
tório de AEC

O estudo realizado por Straehl (2019) 
deixa claro que a realização de atividades prá-
ticas envolvendo o tradicional laboratório didá-
tico de AEC, utilizando ratos como sujeitos, não 
é a norma na maioria dos cursos de graduação 
em Psicologia. Tais práticas têm dado lugar, em 
grande parte, ao uso de softwares simuladores 
(como o Sniffy Pro), que sequer se aproximam 
das reais condições de laboratório e, portanto, 
não contribuem para os objetivos didáticos da 
disciplina (c.f., Cirino et al., 2010; Tomanari & 
Eckerman, 2003). A oportunidade de manejar 
animais vivos propicia condições diferentes 
das atividades realizadas em computadores. No 
software, os comportamentos dos alunos geram 
consequências muito mais estereotipadas e que 
podem ser reestabelecidas apenas reiniciando 
as atividades realizadas. Ao não lidar com a 
privação, manipulação, pesagem e modelagem 
de animais não humanos, a atenção se concen-
tra na instalação e compreensão do funciona-
mento de componentes do software, e não nos 
comportamentos do organismo que está sendo 
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ambientes, sendo, o primeiro, utilizado durante 
a fase de reforçamento e, o segundo, utilizado 
durante a fase de extinção. Em ambas as fases, 
o participante é instruído verbalmente a encon-
trar a saída o mais rápido possível. O ambiente 
criado para a fase de reforçamento é composto 
por três salas, denominadas de Sala A, Sala B 
e Sala C. Ao entrar na Sala A, o jogador pode 
observar uma parede na qual são apresentados 
cinco retângulos brancos, dispostos lado-a-lado. 
Com o auxílio da arma criadora de portais, o 
jogador/aluno é requisitado a escolher e abrir 
um portal em um dos cinco retângulos, que dá 
acesso à Sala B. Nessa segunda sala, de forma 
idêntica aquilo que ocorreu na Sala A, o joga-
dor deve escolher e abrir um portal em um 
dos retângulos, acessando a Sala C, onde se 
encontra a saída do ambiente (i.e., o final da 
fase). Independentemente da escolha realizada 
pelo jogador, a consequência produzida seria a 
mesma, a saber, progredir para a próxima sala 
e ficar mais próximo de encontrar a saída.

No ambiente criado para a fase de extin-
ção não se permite que o jogador encontre a 
saída do ambiente. Nesta fase, ao abrir o portal 
na Sala B, o jogador retorna à Sala A. Ao criar 
esse looping, fazemos com que o jogador seja 
exposto a inúmeras situações nas quais ele pre-
cisa escolher uma dentre as cinco opções de 
retângulos disponíveis, mas, diferentemente 
da sala de reforço, nenhuma delas permite que 
ele encontre a saída.

Neste delineamento, os participantes 
realizam a fase de reforçamento por inúme-
ras vezes e é relativamente comum que os 
jogadores passem a escolher regularmente a 
mesma posição do retângulo nas diferentes 
oportunidades de escolha, mesmo que isso não 
seja um requisito da tarefa. Este dado está de 
acordo com Antonitis (1951), que aponta que 
a produção do estímulo reforçador (i.e., atingir 
a saída da sala de forma rápida) faria com que 

de Minas Gerais (UFMG), com este objetivo. A 
primeira atividade foi inspirada no trabalho 
de Hernando Neves Filho, no qual tarefas com-
portamentais baseadas em experimentos clás-
sicos da Psicologia foram recriadas a partir de 
um ambiente virtual que permite desenvolver 
jogos em primeira pessoa. A segunda ativida-
de refere-se à utilização do Implicit Relational 
Assessment Procedure (Barnes-Holmes et al., 
2010) enquanto uma ferramenta para estudar e 
discutir o estabelecimento de redes relacionais 
nos repertórios dos indivíduos.

Recriando uma tarefa virtual para estudar a 
Variabilidade Comportamental

Com base no experimento conduzido por 
Antonitis (1951), a primeira atividade a ser 
descrita no presente capítulo foi desenvolvida 
utilizando o jogo Portal 2®, no qual o jogador 
interage com o ambiente a partir de uma pers-
pectiva de primeira-pessoa. Em termos gerais, o 
objetivo do jogo consiste em encontrar a saída 
para cada uma das fases e, quando necessário, 
superar algumas dificuldades que podem ser 
programadas. Além de poder se movimentar 
pela sala, o jogador também interage com o 
ambiente utilizando uma arma criadora de por-
tais. Os portais são conexões entre dois locais 
distintos e, uma vez criados, podem ser usados 
para que o jogador possa locomover-se entre 
diferentes ambientes (i.e., entrar por um portal 
localizado na sala A e sair por um portal locali-
zado na sala B). Utilizando tais características, é 
possível programar certas contingências nesse 
ambiente virtual e avaliar o seu efeito sobre 
o padrão de respostas emitidas pelos partici-
pantes enquanto interagem com os ambientes 
criados. No caso do uso para fins didáticos, o 
jogador poderia ser o aluno de AEC.

Especificamente para o estudo da varia-
bilidade comportamental, desenvolvemos dois 



O laboratório didático de AEC
Fábio Gonçalves, Guilherme Popowicz, Renato Bortoloti, Thais Oliveira, Edson Huziwara, Hebert Strahel, Sérgio Cirino & Viviane Rico

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 5       |        90

desenvolvidas pelos alunos.
O segundo aspecto refere-se ao valor re-

forçador da própria atividade de interagir com 
o ambiente virtual. Dito de outra maneira, a 
especificação dada pela regra (i.e., encontrar a 
saída o mais rápido possível) nem sempre con-
trola o comportamento do jogador. Se explorar 
o ambiente se tornar mais reforçador do que 
encontrar a saída, o jogador pode emitir altos 
níveis de variabilidade durante toda fase de 
reforçamento e tal situação tem ocorrido com 
alguma frequência nas coletas realizadas até 
o momento.

O Implicit Relational Assessment Procedure

O Implicit Relational Assessment Procedure 
(IRAP) é um procedimento experimental nor-
malmente utilizado para avaliar respostas 
relacionais que os participantes aprenderam 
ao longo de suas histórias de interação social 
(Barnes-Holmes et al., 2010). Trata-se de um 
procedimento de grande versatilidade e de fácil 
programação e sua aplicação necessita somen-
te de um computador básico que opere com o 
sistema Windows. Há de se ressaltar, contudo, 
que o IRAP não é indicado como ferramenta 
didática para o ensino de conceitos iniciais 
da Análise Experimental do Comportamento 
(AEC), como aqueles indicados nos manuais 
de laboratório (c.f., Keller & Schoenfeld, 1949). 
O procedimento é bastante versátil e pode ser 
utilizado em atividades práticas de disciplinas 
de AEC, mas seu uso pedagógico será mais bem 
aproveitado se os alunos já tiverem adquirido 
um repertório inicial sobre classes de estímulos 
e aprendizagem relacional simbólica.

O IRAP envolve a apresentação simultâ-
nea de um conceito atributivo (label), um estí-
mulo alvo (target) e dois termos relacionais na 
tela do computador. O experimentador/aluno 
pode trabalhar com vários estímulos alvo que 

a variabilidade comportamental (i.e., escolher 
diferentes posições do retângulo nas sucessi-
vas oportunidades de escolha) fosse reduzida. 
Durante a fase extinção, os jogadores, em geral, 
deixam de escolher uma única posição para 
criar o portal e passam a variar na escolha das 
posições. Além desse aumento na variabilida-
de comportamental, é comum observamos o 
aparecimento de padrões comportamentais 
que não estavam presentes na fase de reforça-
mento, como por exemplo, tentar criar portais 
em locais diferentes daqueles especificados 
na instrução. Em termos gerais, a aplicação da 
referida atividade tem se constituído em uma 
oportunidade bastante interessante para discu-
tir aspectos referentes aos efeitos da ocorrência 
de reforçamento e, mais claramente, os efeitos 
negativos da utilização de procedimentos de 
extinção.

Este tipo de jogo traz possibilidades in-
teressantes para o laboratório de AEC, pois é 
possível construir ambientes próprios para 
demonstrar diferentes princípios comporta-
mentais com seres humanos, cuja efetividade 
didática pode ser avaliada. Porém, é importante 
salientar dois aspectos que podem ser proble-
máticos nesse tipo de atividade. O primeiro re-
fere-se ao fato de que, por se tratar de um jogo, 
não há qualquer tipo de banco de dados que 
seja gerado enquanto o jogador interage com 
o ambiente, sedo preciso um software capaz 
de gravar a tela do computador enquanto o 
jogo acontece para que, em um momento pos-
terior, esse vídeo seja analisado pelos alunos 
da disciplina. O jogo, portanto, é útil enquanto 
ferramenta para criar a testar a efetividade de 
certos procedimentos para ensino, mas o ideal 
é que, caso esta efetividade seja comprovada, 
seja construída uma ferramenta específica para 
o laboratório (ou pesquisas) de AEC, que regis-
tre os dados coletados para análise, inclusive 
para complementar as habilidades a serem 
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relacionados a temas socialmente sensíveis (e.g., 
Carpenter, Martinez, Vadhan, Barnes-Holmes & 
Nunes, 2012; Hughes & Barnes-Holmes, 2011; 
Rabelo, Bortoloti, & Souza, 2014). Recentemente, 
vários estudos têm mostrado que o IRAP 
também pode ser útil para explorar e analisar 
a dinâmica do responder relacional arbitrário 
(e.g., Finn, Barnes-Holmes, Hussey, & Graddy, 
2016; Finn, Barnes-Holmes, & McEnteggart, 
2018; Maloney & Barnes-Holmes, 2016), como 
o estabelecimento de relações de equivalência 
(Bortoloti, de Almeida, de Almeida, & de Rose, 
2019).

O IRAP é uma ferramenta baseada em 
ampla literatura sobre comportamento simbó-
lico que permite ao estudante não só trabalhar 
os conceitos da área como ainda mensurar ob-
jetivamente a história de reforçamento à qual 
o participante foi exposto em relação a temas 
socialmente sensíveis. Se por um lado, no la-
boratório operante tradicional, a realização de 
experimentos com humanos tem o problema 
do controle de variáveis históricas e sociais, nos 
estudos com IRAP tais variáveis passam a ser 
objeto de estudo.

O software que implementa o IRAP é de 
uso livre e pode ser obtido em https://osf.io/
kg2q8/.

Conclusão

A contribuição do laboratório didático 
de Análise Experimental do Comportamento 
para a formação em psicologia é notória, con-
tribuindo para o desenvolvimento de diversas 
habilidades teóricas, científicas, éticas e com-
portamentais. A literatura sobre o laboratório é 
clara quanto ao currículo básico a ser desenvol-
vido, as avaliações realizadas, o equipamento 
utilizado e o sujeito experimental não humano 
(quase sempre os ratos). Porém, devemos notar 
que as prescrições continuam as mesmas 

se alternam ao longo de sucessivos ensaios (ou 
“tentativas”). A cada tentativa, o participante 
é requerido a responder pressionando uma 
tecla que relaciona o estímulo atributivo e o 
estímulo alvo de uma determinada maneira. 
Consideremos um experimento que envolva 
“agradável” e “desagradável” como estímulos 
atributivos, “flor” e “inseto” como estímulos alvo 
e “VERDADEIRO” e “FALSO” como termos rela-
cionais (ver Figura 2). Em um bloco de tentati-
vas, diante de “agradável” e “flor” (ou diante de 
“desagradável” e “inseto”), o participante deve 
responder na tecla que corresponde ao termo 
“VERDADEIRO” e, diante de “desagradável” e 
“flor” (ou diante de “agradável” e “inseto”), o 
participante deve responder na tecla corres-
ponde ao termo “FALSO”. Assume-se que essas 
relações requeridas sejam prováveis, motivo 
pelo qual as tarefas desse bloco de tentativas 
são chamadas de consistentes. Em um segun-
do bloco de tentativas, inverte-se a exigência: 
diante de “agradável” e “flor” ou diante de 
“desagradável” e “inseto”, o participante deve 
responder na tecla que corresponde ao termo 
“FALSO” e, diante de “desagradável” e “flor” ou 
diante de “agradável” e “inseto”, o participante 
deve responder na tecla corresponde ao termo 
“VERDADEIRO”. Por serem relações menos 
prováveis, as tarefas desse segundo bloco são 
chamadas de inconsistentes. Prevê-se que o 
participante seja mais rápido nas tarefas con-
sistentes do que nas inconsistentes com a sua 
história de aprendizagem. A diferença entre o 
tempo gasto para responder nas tarefas consis-
tentes e nas inconsistentes é chamado de efeito 
IRAP. A base teórica do IRAP – do procedimento 
e do efeito – é fundada na Teoria das Molduras 
Relacionais (RFT, de Relational Frame Theory).

O IRAP tem sido amplamente utiliza-
do como instrumento de avaliação de vieses 
comportamentais aprendidos ao longo da his-
tória de vida dos participantes, normalmente 
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de laboratório vem gradualmente diminuin-
do, por motivos diversos. O presente capítulo 
buscou listar argumentos para a manutenção 
do laboratório didático com não humanos, bus-
cando instrumentalizar o máximo possível os 
analistas do comportamento que defendem tal 
manutenção. Porém, os dados coletados por 
Straehl (2019) nas próprias instituições onde 
estão presentes os pesquisadores da Análise do 
Comportamento apontam para a necessidade 
de ampla discussão sobre a falta de correspon-
dência entre nosso comportamento verbal, de 
defesa do laboratório tradicional, e não verbal, 
de práticas diversas de pesquisa com humanos, 
uso de simuladores e até mesmo ausência de 
atividades práticas. Será que só fomos nos adap-
tando ao ambiente? Será que nosso comporta-
mento verbal estaria em grande parte sendo 
mantido apenas pelo reforçamento social da co-
munidade de analistas do comportamento que 
mais tradicionalmente defende o laboratório 
operante? Será que todos nós, especialmente 
os docentes responsáveis pelas disciplinas de 
Análise do Comportamento, concordamos ou 
temos clareza quanto aos objetivos e relevância 

desde a década de 1940, quando a Análise do 
Comportamento ainda era uma ciência jovem 
e os estudos sobre princípios comportamen-
tais com seres humanos eram praticamente 
inexistentes. As pesquisas com seres humanos 
e fenômenos comportamentais diversos foram 
se desenvolvendo e, atualmente, correspondem 
à maior parte da produção científica da Análise 
do Comportamento. Este talvez seja um dos fa-
tores responsáveis pelo dado encontrado por 
Straehl (2019), de que o 25% dos laboratórios 
didáticos de AEC nas IES públicas realizam 
experimentos com seres humanos. Os 32% de 
IES que ainda mantêm o laboratório com não 
humanos muito provavelmente se encontram 
em instituições que realizam pesquisa com 
estas espécies, o que justificaria o custo de ma-
nutenção de um laboratório experimental, ou 
que possuam no seu corpo docente analistas 
do comportamento engajados na manutenção 
do laboratório didático.

Embora parte da comunidade de analistas 
do comportamento no Brasil defenda a impor-
tância da manutenção da prática tradicional do 
laboratório didático, o fato é que este modelo 

Figura 2. Exemplo dos quatro tipos de tentativa apresentadas no IRAP. As setas contínuas indicam 
respostas consideradas corretas nos blocos consistentes e as setas tracejadas indicam respostas 
consideradas corretas nos blocos inconsistentes.
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transformações pedagógicas que certamente 
virão na formação. Deste modo, parece impor-
tante desenvolver estudos sobre práticas que 
possam alcançar os mesmos objetivos didáti-
cos do laboratório animal, o quanto possível, 
buscando embasar as práticas de laboratório 
nas IES que não têm o laboratório animal como 
opção possível. Neste sentido, procedimen-
tos como os apresentados neste capítulo, por 
exemplo usando jogos em primeira pessoa, ou 
até mesmo realidade virtual, podem ser ferra-
mentas interessantes de investigação. Softwares 
que permitam o estabelecimento de responder 
a esquemas de reforçamento, ou de treino de 
discriminação simples e condicional, também 
podem ser testados enquanto ferramenta de 
ensino.

Independentemente dos motivos de ma-
nutenção ou abandono do laboratório animal, 
o fato é que o corpo teórico atual da Análise 
do Comportamento avançou consideravelmen-
te desde a criação dos primeiros manuais, de 
modo que apenas as práticas no laboratório 
tradicional não contemplam a diversidade de 
atuação e de produção de conhecimento da 
área. É possível planejar atividades didáticas 
diversas, que vão de contingências simples a 
comportamentos complexos, e que, muito pro-
vavelmente, contribuiriam para uma formação 
mais ampla atualizada de psicólogos e analistas 
do comportamento. Modificações neste sentido 
podem vir a contribuir também para o fortale-
cimento da própria Análise do Comportamento, 
motivando os alunos a compreenderem con-
textos nos quais comportamentos ocorrem 
mais próximos aos seus interesses ou ao que 
encontrarão no campo de atuação, desfazendo 
o mito de que o analista do comportamento lida 
apenas com ratos ou indivíduos com compor-
tamentos mais simples.

Esperamos que neste capítulo tenha-
mos discutido as contribuições do laboratório 

do laboratório didático? E se fomos modifican-
do as práticas, a despeito das recomendações 
da literatura, por que não nos dedicamos a in-
vestigar novos procedimentos de ensino?

A despeito dos fatores responsáveis pelas 
mudanças no laboratório didático de AEC, 
parece pouco realista pensar que, mesmo que 
os analistas do comportamento o considerem 
a melhor proposta, o laboratório animal volte 
a ser o laboratório padrão na maioria das ins-
tituições de ensino superior, em especial nas 
diversas instituições privadas. No universo 
de práticas com humanos e softwares, parece 
existir um grande problema a ser enfrentado: a 
completa inexistência de orientações, por parte 
da comunidade acadêmica e científica, sobre 
outras práticas de laboratório. Dado que não 
existe literatura a respeito de um laboratório 
didático de AEC com humanos, por exemplo, 
não é estranho o dado encontrado por Straehl 
(2019) de que cada professor utiliza a prática 
que mais se enquadra na sua forma individual 
de trabalho e pesquisa, ou que atenda às reco-
mendações das IES em que atua.

Devemos olhar com preocupação para 
a lacuna no desenvolvimento de material di-
dático e de práticas alternativas validadas por 
parte dos analistas do comportamento. A lacuna 
deixada pela possível extinção do laboratório 
com animais pode significar a igual extinção de 
práticas baseadas em princípios comportamen-
tais, que talvez não possam ser experimentados 
apenas teoricamente pelos estudantes. A au-
sência de direcionamento quanto aos objetivos 
didático-pedagógicos do laboratório de AEC e 
de procedimentos para alcançá-los em estudos 
com seres humanos pode esvaziar o laborató-
rio didático de sua função principal, podendo, 
inclusive, levar a ideia equivocada de que tal 
recurso didático não é necessário para a forma-
ção do psicólogo. Se isto ocorrer, dificilmente 
recuperaremos esse espaço em meio a todas as 
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Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 
obesidade atingiu proporções epidêmicas em 
todo o mundo. Especificamente na infância, a 
obesidade é reconhecida como uma das prin-
cipais preocupações de saúde pública. Este 
trabalho tem por objetivo relatar as contri-
buições analítico-comportamentais (AC) no 
desenvolvimento de um projeto financiado 
pela Rede Nacional de Pesquisa e a União 
Europeia -  que visa elaborar um aplicativo 
gamificado para o enfrentamento da obesida-
de infantil.  A AC auxilia em dois eixos: análise 
e formulação de um app gamificado e criação 
de missões da área da psicologia, em con-
junto com missões de outras áreas da saúde. 
Durante o desenvolvimento do projeto ficou 
clara a importância da AC tanto na equipe de 
design, quanto na equipe de saúde, pois  a AC 
auxilia na criação de variáveis para o estabe-
lecimento e a manutenção do comportamento 
tanto a curto quando a longo prazo.

Abstract

According to the World Health Organization, 
obesity has reached epidemic proportions 
worldwide. Specifically in childhood, obesity 
is recognized as a major public health con-
cern. This paper aims to present the contri-
butions of the behavior analysis (BA) in the 
development of a project that aims to deve-
lop a mobile gamification application (app) 
to prevent childhood obesity. This project is 
funded by the Rede Nacional de Pesquisa and 
the European Union. BA has been assisting in 
two areas: analyzing and developing the ga-
mification app and creating missions of psy-
chology,  jointly with nutrition and physical 
education missions. During the development 
of the project, the importance of BA collabo-
ration in both teams, the design team and the 
health team, was clear, as BA can assist in 
creating variables for the establishment and 
maintenance of behavior in the short and 
long term.
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O século XXI é assinalado por muitas 
mudanças nos modos de vida das pessoas e 
por significativos avanços tecnológicos. Tudo 
parece mais rápido, acelerado, fala-se da era 
atual como imediatista (Beriain, 2008). Esse 
imediatismo ensejou influências na alimen-
tação, como a criação de inúmeras redes de 
fast-foods, aplicativos que funcionam como de-
livery de restaurantes e até fazem compras no 
supermercado para você, além dos alimentos 
prontos que se encontram em supermercados 
que vieram para tornar a vida mais prática em 
meio ao tempo corrido das pessoas. Estes fato-
res favorecem ao acesso rápido a comidas hiper 
calóricas e não saudáveis que podem gerar di-
versos tipos de doenças.

De acordo com a World Health Organization 
- WHO (2018), desde 1975 a obesidade quase 
triplicou, em 2016, 41 milhões de crianças 
menores que 5 anos encontravam-se acima 
do peso ou obesas e 340 milhões de crianças 
e adolescentes de 5 a 19 anos estavam na 
mesma situação. A obesidade alcança propor-
ções epidêmicas, pois estima-se que até 2025, 
75 milhões de crianças atinjam o sobrepeso ou 
se tornem obesas (WHO, 2017). É importante 
frisar que crianças obesas tem alta chance de 
morte prematura, pois são propícias a se tor-
narem adultos obesos (WHO, 2018).

A definição de obesidade, segundo a WHO 
(2018), é o acúmulo excessivo de gordura abdo-
minal prejudicial a saúde. Sua causa é diversa, 
podendo ser endógena - causas hormonais ou 
genéticas - ou exógena - ambiental ou psicos-
social (Güngör, 2014). A causa mais comum é 
a de origem exógena, como a falta de exercício 
físico, alimentação hiper calórica, dinâmica fa-
miliar disfuncional entre outras (Carvalho et al., 
2013). Os aspectos psicológicos também estão 
associados a obesidade em crianças e adoles-
centes como problemas nas relações sociais, 
sintomas depressivos, baixa autoestima entre 

outros (Vander Wal & Mitchell, 2011). Segundo 
a WHO (2017), o suporte social advindo da co-
munidade e do ambiente é fundamental para 
modelar o comportamento de escolha do jovem 
e prevenir a obesidade.

Para a Análise do Comportamento (AC), 
a obesidade envolve conflitos entre conse-
quências imediatas ou atrasadas, punitivas e 
reforçadoras, pois, por exemplo, alimentar-se 
excessivamente em conjunção ao sedentaris-
mo permite o acesso a reforçados imediatos, 
mas a longo prazo produz aumento de peso e 
problemas na saúde, como também a punição 
social por uma aparência física fora dos pa-
drões consideráveis saudáveis e esteticamente 
belos (Yonaha, 2016). 

O ideal é que o enfrentamento da obesida-
de envolva a combinação de estratégias médi-
cas e táticas comportamentais para aumentar a 
efetividade dos programas que visam à redução 
de peso, auxiliando as pessoas responderem 
adequadamente a situações de conflito, aumen-
tando seu repertório comportamental (Ades & 
Kerbauy, 2002). A maior parte das estratégias 
para o enfrentamento da obesidade, entretanto,  
envolve algum tipo de controle aversivo. 

Em relação ao controle da obesidade in-
fantil, a estratégia mais recente e utilizada é o 
monitoramento do consumo de alimentos e do 
exercício físico por meio de aplicativos (app) 
móveis de saúde, conhecidos como mHealth (e.g. 
Datta, Sumargo, Jackson, & Dey, 2011; Nollen 
et al., 2014; O'Malley, Dowdall, Burls, Perry, & 
Curran, 2014; Quelly, Norris, & DiPietro, 2015; 
Tate et al., 2013; Turner, Spruijt-Metz, Wen, & 
Hingle, 2015; Waters et al., 2011). Este tipo de 
estratégia aporta resultados positivos durante 
as intervenções, mas carece de dados concretos 
em relação a modificação do comportamento a 
longo prazo (Stepanovic & Mettler, 2018), uma 
vez que também utiliza algum grau de controle 
aversivo. Os apps mHealth também podem ser 
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que favorecem a aprendizagem (Panosso et al., 
2015), bem como auxiliar no seu planejamen-
to para promover o engajamento, mudança e 
ampliação do repertório comportamental do 
usuário, mediante a criação de estratégias que 
envolvam as variáveis responsáveis pelo au-
mento de frequência do comportamento, va-
riabilidade e manutenção da resposta a curto 
e longo prazo. Se a modificação do comporta-
mento envolve o controle da resposta por via 
dos ajustes dos antecedentes e consequentes 
dos comportamentos, ou seja, controlando as 
possibilidades de resposta do individuo ou de 
ganhar  determinado feedback como consequ-
ência de sua ação (Bang, Svahn, & Gustafsson, 
2009), a AC torna-se importante para elabora-
ção da mecânica, design e missões do jogo ou 
estratégia gamificada, bem como na integração 
dos saberes ali envolvidos atuando em equipes 
interdisciplinares.

Com amparo no que se expôs, este ensaio 
tem por objetivo apresentar o desenvolvimento 
de um projeto que visa a elaboração de um 
app gamificado para a prevenção da obesidade 
infantil, bem como relatar como a AC concorre 
para sua formulação em dois eixos: (1) Análise 
e construção de um app gamificado; (2) Criação 
de missões na área da psicologia, em conjunto 
com missões de outras áreas da saúde. O con-
teúdo do artigo é derivado de um relatório de 
análise e sugestões com base na perspectiva 
analítico-comportamental, que serviram de 
fundamentação na fase inicial do projeto. A 
seguir é delineado o projeto vindo, na sequen-
cia, a seção acerca da Interseção Gamificação 
e Análise do Comportamento e, por último, 
reporta-se à Psicologia e as missões da saúde.

O Projeto

É fruto de uma parceria entre a Rede 
Nacional de Pesquisa no Brasil e União Europeia, 

combinados com as estratégias de gamificação.
Com o uso frequente de telefones móveis 

e com o desenvolvimento de novas tecnologias, 
a gamificação resulta cada vez mais utilizada 
em diversos contextos para promover mudan-
ças de comportamentos (e.g., Datta et al., 2011; 
Hswen, Murti, Vormawor, Bhattacharjee, & 
Naslund, 2013; Delisle et al., 2015; Yang et al., 
2017) inclusive na área da saúde. Gamificação 
é o uso de elementos de jogos sérios em outros 
contextos de não-jogo, com o objetivo de aumen-
tar o engajamento do usuário, aumentando os 
níveis de aprendizado (Sridharan, Hrishikesh, 
& Raj, 2012). Nos últimos anos, a gamificação 
é muito utilizada para o engajamento do pú-
blico infantil com variados objetivos, inclusive 
para a prevenção da obesidade infantil,  uma 
vez que esta estratégia procura promover uma 
mudança comportamental por meio de uma 
experiência divertida de jogo em contexto de 
não jogo (Stepanovic & Mettler, 2018). O uso dos 
elementos de jogos que possuem outros obje-
tivos, como para educação e saúde, tornam o 
processo de aprendizagem menos cansativo e 
tedioso, pois estes trazem a diversão como um 
quesito importante (Menezes et al., 2014), fu-
gindo das estratégias tradicionais que por vezes 
podem ser maçantes para determinado públi-
co-alvo. Por isso a gamificação é aplicada em 
diversos contextos como a área da saúde, edu-
cação, sustentabilidade, organizacional entre 
outros que visam a promover uma mudança 
comportamental aumentando o engajamento 
do usuário por intermédio de uma experiência 
mais atraente (Moford, Witts, Killingsworth, & 
Alavousis, 2014).

Deste modo, a análise do comportamento 
(AC) contribui significativamente para o uso de 
estratégias de gamificação em vários contextos,  
esta busca fazer as análises funcionais dos com-
portamentos e relações estabelecidas no jogo, 
com objetivo de identificar as contingências 
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intervenção com o piloto ocorrerá em 2020, a 
qual terá duração de três meses, quando será 
utilizado o app pelas crianças vinculados aos 
sensores (smartband e smartphone) integra-
dos ao ecossistema IoT (Internet das coisas). 
Atualmente o projeto está em fase de desen-
volvimento das missões e aprimoramento do 
app, após o teste de usabilidade.

O app utilizará estratégias de gamificação 
para a formulação das missões semanais que a 
criança deve realizar. Conforme o usuário vai 
realizando as missões na vida real, ele ganhará 
pontos e badges dentro do app, onde ele poderá 
trocar por acessórios para a customização do 
avatar. Dentro do app, também existem mini-
games os quais a criança poderá jogar. A vali-
dação das missões ocorrerá através do sistema 
dos cuidadores, assim que eles confirmam a 
atividade realizada pelo filho, o app libera a 
pontuação.

Esta pesquisa envolve uma equipe mul-
tidisciplinar que inclui diversas áreas do co-
nhecimento como nutrição, educação física, 
psicologia, design, engenharia entre outros. A 
AC   atua tanto na equipe do design - na criação 
e análise do app gamificado -, como na equipe 
de saúde - na constituição por meio das missões 
da construção psicologia em conjunto com mis-
sões de outras áreas da saúde, como nutrição 
e educação física.

Interseção Gamificação e Análise do 
Comportamento

Primeiramente é importante diferenciar 
gamificação de jogo sério. O primeiro refere-se 
a um termo amplo para o uso de elementos de 
jogos para melhorar a experiência e o envol-
vimento do usuário em contextos de não-jogo 
por meio de serviços e aplicativos, ao passo que 
através o jogo sério é criado dentro do contex-
to de jogo que tem como objetivo principal o 

que tem por objetivo criar uma solução tecnoló-
gica baseada na Internet das Coisas (IoT) para a 
prevenção da obesidade infantil. Ou seja, tem o 
intuito de ensinar hábitos saudáveis para crian-
ças com idade de 9 a 12 anos. O projeto prevê 
o uso de uma Smartband e um aplicativo (app) 
gamificado, que estarão conectados à rede IoT 
com o objetivo de traçar um perfil de saúde da 
criança. Estes dados estarão disponíveis tanto 
para os cuidadores como para os profissionais 
de saúde e educadores. 

O perfil de saúde da criança será classifi-
cado em três níveis. Para cada nível existe um 
conjunto de missões personalizadas fornecidas 
pelo app gamificado. Estes níveis têm por ob-
jetivo tornar o app mais personalizado para a 
realidade de cada criança, ou seja, a rede IoT irá 
identificar em qual nível o usuário se encontra 
para assim disponibilizar as missões corretas 
para seu perfil. Cada nível será identificado por 
uma cor: (a) verde é o nível ideal e de manu-
tenção, que atende a recomendação em quanti-
dade e/ou frequência de determinado compor-
tamento (ex. consumo de frutas: ≥ 3 porções/
dia), ou seja, crianças deste nível possuem um 
padrão de comportamento mais saudável no 
seu cotidiano; (b) amarelo é o nível intermedi-
ário (ex. pelo menos 3 porções/dia); (c) verme-
lho é o nível mais alarmante ( ex. ≥ 1 porção/
dia). Assim para cada meta de saúde haverá 
um parâmetro ideal e os dois níveis, com nível 
de dificuldade decrescente. Esse modo tende 
a facilitar o engajamento de todas as crianças, 
desde àquelas que não têm nenhum hábito sau-
dável até as que já atendem as recomendações 
e só precisam manter. Ou seja, a criança que 
não possui hábitos saudáveis todos os dias, gra-
dualmente, em nível de dificuldade crescente, 
mudar seu comportamento, evitando possível 
estresse.

O projeto possui diversas etapas previs-
tas para acontecer no período de três anos. A 
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de cada aspecto do jogo se torna importante 
para um analista do comportamento. Ou seja, 
é importante identificar e avaliar quais esque-
mas são ideais para cada tipo de elemento, por 
exemplo, colocar a pontuação sob esquema de 
reforço contínuo é interessante para aquisição 
do comportamento, entretanto, não é bom para 
sua manutenção, assim, outros tipos de pontu-
ação podem ser planejadas sob outros tipos de 
esquemas.

Para Mcgonigal (2011), o jogo possui 
quatro características principais que o definem: 
feedback, metas, regras e voluntariedade . Para 
a autora os demais elementos característicos, 
servem para incrementar e aprimorar esses 
quatro elementos definidores. O primeiro, o fee-
dback, tem a função de informar aos jogadores 
o quão perto eles estão de alcançar o objetivo. 
Sua topografia pode ter várias maneiras como 
pontos, níveis, escores ou barra de progresso, ou 
ainda se relaciona ao conhecimento dos joga-
dores sobre um resultado objetivo (Mcgonigal, 
2011). O sistema de feedbacks, geralmente, está 
sob esquema de reforço positivo, e é planejado 
de diversas formas na gamificação. 

No projeto, buscou-se criar diversificadas 
modalidades e combinações de feedbacks que 
fossem mostrados de forma clara, constante e 
imediata. Portanto, foi planejado um sistema 
de pontuação eficiente sob esquema de re-
forço contínuo, ou seja, a pessoa sempre será 
reforçado quando completar alguma tarefa, e 
a pontuação estará sempre disponível no seu 
campo de visão. Outro elemento do app é o 
avatar que também fornece feedback positivo, 
parabenizando o usuário toda vez que ele ad-
quire algo no jogo - sob a forma oral e escri-
ta-, e sob o esquema de reforço contínuo. Este 
também tem a função de informar e mostrar o 
progresso gradual do usuário até sua meta final. 
Este esquema é bom para a aprendizagem de 
um novo repertório, mas não é ideal para sua 

entretenimento (Deterding, Dixon, Khaled & 
Nacke, 2011). Pela perspectiva analítico-com-
portamental, a gamificação é uma maneira 
de projetar o mundo real, pelo arranjo de 
contingências para produzir o comportamen-
to de jogar em um contexto no qual este não 
ocorreria normalmente (por exemplo, realizar 
compras ou exercício físico) (Morford, Witts, 
Killingsworth, & Alavosius, 2014). 

A utilização de elementos de jogos em 
outros contextos possibilita, além de uma 
experiência divertida, a redução do custo do 
aprendizado e a influência na vida dos usuários 
aumentando seu engajamento. Gamificação 
faz parte de uma tendência do mercado para 
aplicar características de jogos à serviços, pro-
cessos ou tarefas a fim de atribuir uma experi-
ência divertida (Huotari & Hamari, 2012).  Esse 
fenômeno social e cultural maior é chamado 
por alguns autores de ludification, que significa 
expansão do jogo como atividade rotineira na 
vida de todos (Bouça, 2012).

Desse modo, a análise dos elementos de 
games permite aos analistas do comportamento 
a descrição do processo pelo qual os designers 
de jogos organizam as contingências dentro 
dos jogos para aumentar a frequência do com-
portamento do usuário de jogar e se engajar 
(Morford et al., 2014). Além disso, a própria 
teoria analítico comportamental também per-
mite que o analista do comportamento auxilie 
os designers na construção de contingências 
dentro dos jogos através da combinação de di-
ferentes esquemas de reforçamento com os di-
ferentes elementos de gamificação, levando em 
consideração o efeito de cada esquema - quando 
conjugado com o componente gamificado - sob 
o comportamento. Hopson (2001) corrobora 
que os esquemas de reforço, especialmente os 
de razão e intervalo auxiliam a entender como 
as contingências nos jogos afetam o compor-
tamento dos jogadores. Uma análise acurada 
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executar aquela ação, como salvar o mundo, 
isso cria imediatamente emoção e motivação 
para a aventura. Essa característica não é sobre 
o que a pessoa quer, pois elas participam do sis-
tema e agem não porque isso necessariamente 
os beneficie, mas porque eles se veem como 
heróis de uma história maior, é sobre fazer sua 
parte para o bem maior. Geralmente este é co-
municado durante a fase de descoberta e inte-
gração da jornada de um jogador (Chou, 2015). 
Ou seja, a narrativa tem a função de operação 
motivadora, aumentando o valor reforçador 
do estímulo, por isso se torna importante em 
um contexto de gamificação e deve ser muito 
bem pensada.  A operação motivadora refere-
-se a um evento que altera momentaneamente 
o valor das conseqüências - reforço ou puni-
ção - e a probabilidade de comportamentos  
previamente associados a tais conseqüências 
(Michael, 1982).

Com suporte em tais circunstâncias, em 
janeiro de 2018, foi realizado um workshop com 
26 crianças de 9 a 12 anos para escolher a nar-
rativa do app gamificado e o avatar. Foram ex-
pressas 5 histórias e 19 avatares, além dos aces-
sórios do personagem e dos mini-games. Desse 
modo, a narrativa escolhida foi uma agência 
secreta ultra tecnológica que tinha por objetivo 
salvar o mundo com a ajuda dos seus agentes, 
que seriam os usuários recrutados do Brasil e da 
Europa. Na história, diversas doenças alcança-
ram proporções epidêmicas no mundo, matan-
do milhões de pessoas em decorrência do mau 
hábito da população, então a agência deveria 
combater isso com o ensinamento de hábitos 
saudáveis, por intermédio do treinamento de 
seus agentes que as propagariam. Nesse caso, 
a meta final é mostrada claramente dentro da 
narrativa no início da ferramenta gamificada. 
Já as metas intermediárias estão relacionadas 
à execução de cada missão, atendendo aos cri-
térios crescentes de complexidade por perfil de 

manutenção, pois a longo prazo o valor refor-
çador pode perder a magnitude, diminuindo a 
frequência do comportamento (Catania, 1999). 

Portanto, diversos tipos de badges foram 
planejadas sob o esquema de reforço intermi-
tente, pois são ideais para manutenção do com-
portamento a longo prazo e tendem a aumentar 
a resistência a extinção (Catania, 1999). Algumas 
badges estarão sob o esquema de razão fixa, que 
são caracterizadas por gerar uma alta frequ-
ência de respostas. Por este esquema tender a 
gerar pausas no comportamento, outras badges 
foram criadas sob o esquema de razão variá-
vel, pois estas geram menos ou nenhuma pausa 
(Catania, 1999). As badges criadas tem diversas 
funções como: badge por efetuar as missões 
rapidamente; por efetivar as missões solicita-
das na semana;  por executar missões especiais 
- não obrigatórias; algumas badges serão forne-
cidas a cada conjunto de missões realizadas, 
por exemplo, a cada 5 missões e depois a cada 
3 missões; entre outras. Outro elemento que foi 
sugerido foi a criação de níveis no app sob o 
esquema de razão variável aliada à badge por 
nível.

A segunda característica de um jogo é 
relacionada as metas. A meta é o resultado es-
pecífico que os jogadores alcançam por meio 
de seu comportamento no game, o meio que 
orienta continuamente e fornece aos jogadores 
um senso de propósito. Outros elementos estão 
aliados a meta como a narrativa que torna a 
meta mais atraente. O efeito de vários tipos de 
narrativas sobre o jogador, por exemplo, histó-
rias épicas com um objetivo maior como salvar 
o mundo e a luta entre o bem e o mal tem maior 
poder de motivação, pois dão um significado 
a ação (Mcgonigal, 2011). Chou (2015), aborda 
este aspecto do jogo, que ele chama de a cha-
mada e o significado épico, que é relacionado a 
quando a pessoa acredita que está fazendo algo 
maior do que ela mesma, e foi a escolhida para 
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aprendizagem (Skinner, 1984), ou seja, estas 
descrevem as contingências de jogo, o que e 
como o usuário deve agir para cumprir cada 
meta. As regras devem ser claras em qualquer 
jogo ou ferramenta gamificada, caso contrá-
rio, o jogador ficará preso em um estádio, pois 
quando as regras são rígidas e obscuras, estas 
não favorecem a criação de um novo repertó-
rio, que baseado na sua história prévia dentro 
do jogo. As regras, quando formuladas no jogo, 
devem favorecer a criatividade, e não inibi-la, 
pois o jogador irá se deparar com uma situa-
ção-problema e precisará buscar meios para 
criar suas próprias estratégias para solucionar 
o desafio. Chou (2015), enfatiza a importância 
do uso da criatividade em jogos, e para isso é 
importante criar uma configuração em que o 
objetivo, a variedade de ferramentas e meto-
dologias auxiliem criar novas estratégias para 
atingir esse objetivo,  pois frequentemente, 
acontece de os usuários não entenderem o 
escopo da atividade, pois não o identificam 
claramente e/ou não possuem ferramentas 
significativas com vistas a criar estratégias ex-
pressivas para atingir a meta.

Para a AC, o comportamento criativo e 
a solução de problemas são novas respostas 
que se dão mediante a recombinação espon-
tânea de repertórios aprendidos previamente 
em outros momentos de vida de uma pessoa 
(Neves Filho & Neto, 2013). Esse padrão novo 
de resposta - entretanto configurado na combi-
nação de repertórios - gerado para resolver um 
determinado problema, envolvendo comporta-
mentos que nunca tinham ocorridos juntos, só 
acontecem quando determinadas variáveis am-
bientais favorecem essa combinação (Murari 
& Henklain, 2013). Por isso Mcgonigal (2011) 
aborda a relação entre a regra e a criativida-
de, pois a regra clara constitui uma variável 
ambiental favorecedora para o surgimento de 
outra resposta.

usuário. No que concerne ao avatar escolhido, 
este foi uma AI (inteligência Artificial) com ca-
racterísticas de Mangá, que teria a função de 
treinar e instruir o agente, no caso o usuário, 
ao que e como fazer.

A criação da história no projeto procurou 
seguir a estrutura narrativa da jornada do herói 
de Campbell (1973), um modelo comumente 
utilizado em filmes e videogames (Ip, 2011; 
Buchanan‐Oliver & Seo, 2012). Ele analisou 
diversos mitos populares em muitas culturas 
e descobriu padrões narrativos importantes 
entre cada mito. O caminho do herói repre-
senta o processo de desenvolvimento humano, 
da passagem da infância para a vida adulta 
no âmbito no qual se transita por uma série 
de testes (Delmas, Champagnat, & Augeraud, 
2007). A jornada do herói também tem função 
pedagógica, de como viver e se comportar pe-
rante diversificadas circunstâncias, relaciona-
das as leis éticas de cada cultura (Campbell & 
Moyers, 1991). A jornada do herói contém 17 
estádios redutivos a três secções principais - 
partida, iniciação e retorno (Campbell, 1973). 
Estes fazem parte de toda experiência do usuá-
rio, desde o início até o fim do jogo. Ao entender 
essas etapas da jornada de um herói, é possível 
compreender as motivações por trás do usuário 
quando ele progride no jogo (Fu, 2011). Ou seja, 
a jornada fornece vários aspectos que devem 
ser inseridos nas narrativas para que esta fun-
cione como operação motivadora do início ao 
fim do jogo, tendendo a aumentar ainda mais 
o valor dos reforçadores.

A terceira característica está relacionada 
às regras do jogo, que estabelecem as indica-
ções de como os jogadores alcançam o objetivo, 
fomentando a criatividade e o pensamento es-
tratégico (Mcgonigal, 2011). Em termos analí-
tico-comportamentais, as regras descrevem a 
relação entre o comportamento e suas possí-
veis consequências auxiliando no processo de 
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experiência (Chou, 2015).
Desse modo, foi cogitada a possibilidade 

de colocar um leaderboard para os agentes con-
forme alcancem novas patentes, junto a uma 
rede social no app. Esse elemento com muita 
recorrência enseja competitividade entre os 
usuários, principalmente, se estes estiverem no 
mesmo espaço físico, como na escola. O pro-
blema é que o elemento competitivo funciona 
como um estímulo aversivo a longo prazo, au-
mentando a taxa de evasão e gerando uma série 
de respondentes que não seriam bons para a 
aprendizagem de novos comportamentos. 
Como a perspectiva analítico comportamental 
trabalha com o método de sujeito único, ou seja, 
comparar o sujeito com ele mesmo, uma vez 
que cada um tem sua maneira de se relacionar 
com o mundo (Malott & Trojan-Suarez, 2004), 
pensou-se em um ranque emulado por ter uma 
ambiente controlado, ou seja, o sujeito seria 
comparado a várias versões dele mesmo, mas 
no ranque apareceria como se existissem diver-
sos jogadores. Este fator geraria a competitivi-
dade, tendo função de operação motivadora, 
mas não produziria consequências aversivas.

Outro aspecto importante a ser analisa-
do na conformação de um app gamificado, é 
a mudança de cenário conforme os níveis e a 
aparição constante de elementos novos durante 
a experiência do usuário pois  ter apenas um 
cenário sem apresentação de novidades é um 
fator que afeta a frequência da resposta. Isso 
é justificado pelo fenômeno de habituação, ou 
seja, quando se é exposto a um certo estímu-
lo por um período prolongado, a magnitude 
do comportamento tende a declinar (Malott 
& Trojan-Suarez, 2004). Em outras palavras, 
o usuário começa a se acostumar com a apa-
rência do jogo e, sem elementos-surpresas, sua 
frequência de acesso tende a cair um pouco. 
O outro problema é a possibilidade de parear 
a apresentação da missão com a estética do 

Nesse âmbito, de acordo com o objetivo 
do projeto e o perfil do público-alvo, procurou-
-se tornar as instruções explícitas pelo avatar, 
tanto durante o uso do app no seu início como 
após a apresentação da narrativa.

Por último, a participação voluntária é 
um fator importante, pois exige que todos usu-
ários que joguem voluntariamente aceitem as 
metas, regras e feedback, e tenham a liberdade 
de entrar e sair do jogo (Mcgonigal, 2011). O 
projeto buscou assegurar esse caráter voluntá-
rio no app por meio da gamificação,  garantin-
do sua liberdade de participação, isto porque 
a gamificação é um meio de levar as pessoas a 
fazerem algo que, normalmente, teriam baixa 
probabilidade de realizar, ou seja, em utilizar 
estratégias divertidas, sem obrigatoriedade, 
para produzir a mudança de hábito. Apesar 
de ter as missões obrigatórias e as não obri-
gatórias, o participante não é punido caso não 
queria realizar essas tarefas - entretanto perde-
rá oportunidades de ganhar alguma vantagem 
naquele momento. Outro aspecto foi a busca 
por flexibilidade nas estratégias e prazos, para 
o usuário ter maior liberdade de escolha sobre 
qual missão realizar a respeito do tempo duran-
te o qual realizará cada uma delas. O potencial 
do reforço é contingente ao custo da resposta. 
Por exemplo, nas missões especiais - não obri-
gatórias - o usuário ganha mais vantagens em 
relação a pontuação, a badges e aquisição de 
acessórios para o avatar, justamente por exigir 
mais esforço do usuário.

Além dos elementos supracitados, outros 
estão sob análise, como a influência social 
na gamificação. A influência social incorpo-
ra diversos elementos, como feedback social, 
aceitação social, colaboração, como também 
pode gerar competição e inveja, mas quando 
utilizada adequadamente, serve como uma dos 
mais fortes e duradouras motivações para que 
as pessoas se conectem e se envolvam com sua 
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alimentação que utiliza todos sentidos, em 
forma de brincadeira de adivinhação. A criança 
seria vendada pelo responsável, e deveria uti-
lizar todos sentidos em etapas para adivinhar 
e descrever as características do alimento - de 
preferência que fosse saboroso para o jovem -,  
havendo, na sequência, pontos extras. 

As missões de saúde são divididas em 
dois tipos: 1. As atividades que a criança deve 
realizar em casa ou em outros ambientes que 
ela frequenta para conseguir pontos e badges 
no app; 2. Os minigames - de conteúdo psico-
educativo - que ela deve jogar para conseguir 
completar as missões. Como expresso ante-
riormente, estas são obrigatórias, aquelas que 
precisam ser realizadas para se chegar a meta 
final, e as missões especiais, não obrigatórias, 
mas auxiliam a criança ganhar bônus extra e 
atingir as metas mais rapidamente.

A equipe de psicologia está planejando 
missões que envolvam as variáveis habilidade 
social, autoconhecimento e autocontrole. O ob-
jetivo de desenvolver habilidades sociais é vol-
tado ao apoio social na relação pais e filhos. Em 
outras palavras, de modo que os pais ajudarão 
e apoiarão seus filhos na mudança de hábitos. 
Portanto, essas missões envolvem a interação 
dos cuidadores e a criança, com ênfase no re-
pertório de resolução de problemas. 

Conforme é explicado por Del Prette e 
Del Prette (2017), as pessoas que realizaram o 
treinamento de habilidades sociais no contexto 
educacional tendem a se desenvolverem mais 
socioemocionalmente, o que ajuda a ter maior 
resistência à frustração, estabelecimento e ma-
nutenção de novos relacionamentos, expansão 
ou criação de uma rede de suporte. Essas ca-
racterísticas diminuem consideravelmente os 
momentos de ansiedade. Se uma pessoa de-
senvolve habilidades e competências sociais, 
é menos provável que ela desenvolva hábitos 
alimentares compulsivos, uma vez que uma de 

cenário - que além de não ser atraente também 
não oferece novidades - provocando a resposta 
do tédio, principalmente se não houver varia-
bilidade nas missões. Dessa forma, é indicado 
que se planeje distintos elementos surpresa sob 
distintos esquema de reforço.

Psicologia e as Missões de Saúde

As missões serão atividades e desafios que 
propiciarão ao usuário o alcance de uma meta 
de saúde, assim, para cada meta haverá uma ou 
mais missões. Esse conjunto de metas e missões 
comporá planos de intervenção individualiza-
dos no aplicativo, de acordo com os perfis de 
saúde. Além do alcance da meta, a missão tem 
o propósito de manter o usuário engajado no 
processo de mudança do comportamento, por 
isso definiu-se que elas também serão mos-
tradas como “desafios”, em um formato mais 
atraente, mas fazendo referência a elementos 
do ambiente real. A cada missão cumprida o 
participante somará pontos no seu perfil do 
aplicativo.

As missões são respostas às “necessidades” 
de saúde identificadas para o perfil de criança, 
a qual abrangem os seguintes eixos: Qualidade 
de sono; Alimentação saudável; Atividades físi-
cas (e.g. gasto calórico, perfil de movimentação); 
Autocontrole e Autoconhecimento; Habilidade 
social (envolve o apoio social dos cuidadores). 
As missões ainda estão em decurso de elabo-
ração pela área de saúde (Nutrição, Educação 
Física e Psicologia). A maior parte das atividades 
previstas está no formato de brincadeiras, de 
modo que a regra exista, mas que a realização 
da atividade sinalize a produção de satisfação 
e prazer e não se torne cansativa para o jovem. 
Por exemplo, é previsto o consumo de alimentos 
saudáveis nas missões, então em vez de apenas 
socilicitar o que ela deve fazer, foi sugerida a 
adaptação de uma técnica do Mindfulness na 
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Os eixos trabalhados nas missões de psi-
cologia também estão sendo combinados na 
formulação das missões da nutrição e da edu-
cação física, bem como nos jogos psicoeduca-
tivos. Em relação as missões dirigidas para a 
nutrição, estas envolverão aos seguintes conte-
údos: ingestão de frutas, ingestão de legumes e 
verduras (FLV), educação sobre a importância 
de FLV para a saúde, consumo de alimentos 
ultraprocessados, níveis de processamento de 
alimentos, como identificar um alimento ultra-
processado, quantidade de sódio e açúcar nos 
alimentos, como fazer boas escolhas no super-
mercado, importância de fazer refeições em 
família, importância de comer à mesa e sem 
distrações, importância de mastigar bem os ali-
mentos, relevância de realizar o café da manhã, 
como montar um prato ideal dentre outros. A 
AC auxiliará na análise e desenvolvimento de 
modalidades criativas para a apresentação das 
missões, seja em forma de desafios, brincadei-
ras ou jogos psicoeducativos, sempre aliadas às 
estratégias de gamificação, para que estas não 
se tornem entediantes ao usuário. Atualmente, 
estão  sendo desenvolvidas apenas as missões 
de Psicologia e Nutrição. 

Vale ressaltar que o conteúdo das mis-
sões será elaborado considerando uma co-
municação responsável em alimentação, se-
gundo o que orientam a Associação Dietética 
Americana (Freeland-Graves & Nitzke, 2007; 
Wansink, 2005) e a Nutrição Comportamental 
(Petty, Figueiredo, Koritar, Deram, & Pascoal, 
2015), tanto na linguagem como no conteúdo, 
que preconiza uma comunicação gentil, sem 
utilização de termos pejorativos ou negativos 
em relação aos alimentos, comportamentos ou 
distintos formatos de corpo (Antonaccio, Godoy, 
& Figueiredo, 2015).

suas principais causas é a ansiedade. 
É importante enfatizar que a WHO (2017) 

destacou a importância do apoio social para a 
prevenção da obesidade. Esse apoio geralmente 
é iniciado no próprio lar da criança na intera-
ção com sua família. Ou seja, os estilos paren-
tais, definidos como um conjunto de práticas 
educativas, afetam o comportamento dos filhos 
positiva ou negativamente (Gomide, 2003), uma 
vez que são mediadores no relacionamento da 
criança com o seu ambiente (Gomide 2004). 
Com efeito, os autores Frontzeck, Modena e 
Bernardes (2017) mapearam os problemas mais 
comuns em famílias com crianças obesas. Eles 
criaram histórias sobre essas situações-proble-
ma em que pais e filhos deveriam, juntos, discu-
tir e resolver o desafio. Muitas dessas histórias 
envolvem a própria prática dos pais uma vez 
que eles têm função de modelo para o filho.  

Dois outros aspectos são importantes no 
decurso do desenvolvimento da criança, con-
figurados no autoconhecimento e no autocon-
trole. O autoconhecimento é quando as pesso-
as identificam quais contingências controlam 
seu comportamento e quais são responsáveis   
por sua instalação no passado (Del Prette, Del 
Prette, & Meyer, 2007). Desenvolver o autoco-
nhecimento é essencial para que as crianças 
percebam suas atitudes, sentimentos e esco-
lhas, conseguindo identificar o são bons e maus 
hábitos e, ajudando-as a prevenir ou resolver 
problemas na vida. O autoconhecimento facili-
ta a aquisição do autocontrole (Beckert, 2002). 
Ambas as variáveis   são úteis para lidar com 
sentimentos de depressão ou ansiedade e con-
trolar comportamentos alimentares. Para au-
mentar o repertório nas crianças, estão sendo 
desenvolvidas algumas missões, em conjunto 
com a equipe de nutrição, que incluem algumas 
técnicas de mindfulness ao se alimentar com o 
objetivo de aumentar a atenção e autocontrole 
durante a refeição.
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(2015). Nutrição comportamental para 
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M., Timerman, F., & Antonaccio, C. 
(Org.), Nutrição comportamental. Barueri: 
Editora Manole.
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Persuasive design of a mobile energy con-
servation game with direct feedback on 
social cues. Proceedings of the Digital Games 
Research Association, 1–7. Recuperado de: 
http://www.digra.org/wp-content/uplo-
ads/digital-library/09287.14204.pdf 

Beckert, M. (2002). Correspondência: Quando o 
objetivo terapêutico é o “digo o que faço 
e faço o que digo”. Em H. J. Guilhardi, M. 
B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, & M. C. Scoz 
(Orgs.), Sobre comportamento e cognição, 
vol. 10: Contribuições para a construção da 
teoria do comportamento (pp. 183-194). 
Santo André: ESETec. 

Beriain, J. (2008). Aceleración y tirania del pre-
sente: La metamorfosis en las estructuras 
temporales de la modernidad. Barcelona: 
Anthropos Editorial.

Bouca, M. (2012). Mobile communication, ga-
mification and ludification. Proceeding of 
the 16th International Academic MindTrek 
Conference, 295-301.

Buchanan‐Oliver, M., & Seo, Y. (2012). Play as co‐
created narrative in computer game con-
sumption: The hero's journey in Warcraft 
III. Journal of Consumer Behaviour, 11(6), 
423-431. https://doi.org/10.1002/cb.392.

Campbell, J. (1973). The hero with a thousand 
faces. Princeton University Press: NJ.

Campbell, J., & Moyers, B. (1991). The Power of 
Myth. New York: Anchor Books.

Carvalho, E. A. D. A., Simão, M. T. J., Fonseca, 

Considerações Finais

Pensar em soluções criativas para preven-
ção da obesidade infantil é importante, uma 
vez que esta chega a proporções epidêmicas 
em larga escala. Com efeito, a AC tem muito a 
contribuir para a área da gamificação aplicada 
a saúde. Isto porque, apesar de a gamificação 
ser um meio inovador de incentivar pessoas a 
fazerem algo que elas teriam baixa probabi-
lidade de engajamento, o seu uso não é uma 
garantia de sucesso, mas junto a AC possibilita 
a criação de estratégias probabilísticas de o 
comportamento alvo ocorrer.

Este projeto possui algumas limitações, 
por ser um projeto grande composto por di-
versas equipes de vários países, precisando-se 
chegar em um consenso sobre diversas deci-
sões, bem como possui uma verba específica 
para sua execução, e que é susceptível de afetar 
a implementação de alguns elementos supraci-
tados no app, muito embora esteja sob análise 
e avaliação de sua viabilidade. 

Com o andamento do projeto ficou evi-
dente que a contribuição do analista do com-
portamento vai para além da área da saúde, 
perpassando a área do design e da gamificação 
também. Por isso é sugerido que os analistas do 
comportamento procurem desenvolver mais 
pesquisas que envolvam a gamificação e a área 
da saúde, principalmente em conjunto com 
equipes multidisciplinares, como meio para 
ampliar e divulgar a área, em vez de desen-
volverem pesquisas isoladas de outras áreas 
do conhecimento, pois o saber produzido pela 
AC é possível em diversas áreas, o que facilita 
o diálogo.
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Resumo

É equivocado esperar que a mera produção 
de autoconhecimento seja suficiente para a 
mudança do comportamento. Um dos maio-
res desafios da psicoterapia é propiciar as 
mudanças nos comportamentos que ocor-
rem fora da sessão a partir de mudanças no 
comportamento verbal que ocorre dentro da 
sessão. As estratégias frequentemente usadas 
em terapias de orientação comportamental 
são ostensivas, tem escasso suporte empírico 
e afetam negativamente a sensação de liber-
dade e a independência dos terapeutizandos. 
Nesse capítulo didático, é apresentado como 
a Psicoterapia Comportamental Pragmática 
propicia a mudança no comportamento a 
partir da mudança do comportamento verbal 
em terapia. Para tanto, discute a relação te-
rapêutica e o uso de intervenções reflexivas, 
com especial destaque ao questionamento 
reflexivo.

Abstract

It is wrong to expect that mere production 
of self-knowledge is enough for behavioral 
change. One of the biggest challenges of psy-
chotherapy is to provide changes in behaviors 
that occur outside the session from changes 
in verbal behavior that occur inside the ses-
sion. The strategies often used in behavioral 
oriented therapies are ostentatious, have 
little empirical support, and negatively affect 
client’s sense of freedom and independence. 
In this didactic chapter, it is presented how 
Pragmatic Behavioral Psychotherapy pro-
vides change in behavior changing verbal 
behavior in therapy. To this end, it discusses 
the therapeutic relationship and the use of 
reflexive interventions, with special empha-
sis on reflexive questioning.
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Este capítulo didático aborda um dos 
maiores desafios, senão o maior desafio, da 
psicoterapia, que é produzir mudanças nos 
comportamentos do terapeutizando fora da 
terapia a partir das mudanças em seus compor-
tamentos verbais dentro do setting terapêutico. 
Propiciar descrições mais precisas do terapeu-
tizando acerca de seus comportamentos e de 
suas variáveis de controle não é uma tarefa 
fácil, principalmente para terapeutas inician-
tes. Do mesmo modo, a partir de tais descrições, 
delinear quais alterações o terapeutizando de-
veria empreender em seu ambiente para que 
mudanças substanciais em sua vida fossem 
feitas também não se trata de um exercício tri-
vial. Todavia, esses desafios não se comparam 
ao passo mais difícil, que é o terapeutizando re-
almente agir de acordo com as conclusões que 
chegou nas sessões de terapia e empreender as 
mudanças necessárias nas suas relações fora 
do consultório. A ausência de acesso e controle 
direto dos comportamentos que ocorrem fora 
da sessão pode ser responsável pela maior di-
ficuldade em modificá-los em comparação aos 
comportamentos verbais dentro do consultório, 
aos quais o terapeuta tem acesso direto. 

Muito frequentemente, terapeutizandos 
chegam a um ponto da terapia que já desen-
volveram autoconhecimento, isto é, já conse-
guem descrever o que fazem e o que os levam 
a agir assim. Tais terapeutizandos também 
sabem o que precisam fazer para mudarem 
seu contexto de muito contato com estímulos 
aversivos e pouco com reforçadores positivos, 
como por exemplo, passar a dizer “não” para 
os pedidos abusivos do filho, pedir para sair 
de um cargo de chefia, se aposentar, pedir o 
divórcio, não ultrapassar oito horas diárias de 
trabalho, lagar a faculdade, etc. Entretanto, a 
despeito de dizerem tudo isso em consultório, 
muitas vezes eles simplesmente não o fazem 
(Beckert, 2005; Ferster, 1972; 1979; Glenn, 1983; 

Hamilton, 1988; Rosenfarb, 1992). Esse é um 
momento crucial em terapia, uma vez que a 
continuidade da terapia sem as mudanças de 
comportamento se torna um processo frustran-
te para o terapeuta e para o terapeutizando. 
Caso as mudanças não sejam iniciadas, ainda 
que timidamente, o desfecho geralmente é o 
fim da terapia sem que se tenham atingidos os 
principais objetivos de uma terapia de orien-
tação analítico comportamental.

Sem dúvida, uma terapia que gerou auto-
conhecimento não pode ser considerada um fra-
casso. Em terapias centradas na pessoa, a mera 
produção de autoconhecimento já se constitui, 
por si só, em um grande avanço em terapia 
de modo que, caso o cliente deseje, tem mais 
condições de evoluir (Rogers, 1974). Porém, por 
definição, as terapias de orientação analítico 
comportamental são comprometidas com as 
mudanças de comportamento. Por mais que se 
argumente que desenvolver autoconhecimen-
to conta como mudança de comportamento, 
os comportamentos foco de interesse para a 
mudança em um tratamento comportamental 
são aqueles que ocorrem fora da sessão e estão 
relacionados ao que motivou a procura da te-
rapia. Se a queixa for de ansiedade, por exem-
plo, e essa decorrer de como o terapeutizando 
conduz as suas relações pessoais, meramente 
entender o que o faz agir de certos modos com 
as outras pessoas (i.e., autoconhecimento) não 
resultará na diminuição da ansiedade por si só. 

Cada abordagem psicoterápica, dentro e 
fora da Análise do Comportamento aplicada à 
clínica, tem as suas reflexões ou estratégias para 
lidar o desafio de propiciar as mudanças de 
comportamento para fora da terapia. O presen-
te trabalho tem como objetivo, apresentar como 
a Psicoterapia Comportamental Pragmática 
(PCP), modelo de terapia de orientação analí-
tica comportamental, procede para favorecer 
que as mudanças nos comportamentos verbais 
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analítico comportamental, a PCP é diretiva 
ao estabelecer objetivos terapêuticos claros 
(Rogers, 1974), os quais são definidos a partir 
das análises funcionais individuais. Na PCP, os 
objetivos são expressos em três eixos funda-
mentais: (1) mudanças na frequência de com-
portamentos do terapeutizando; (2) mudanças 
de regras; e (3) desenvolvimento do repertório 
de autoconhecimento.

1. Os comportamentos cujas frequências 
devam ser alterada com o tratamento são cha-
mados de comportamentos alvo. Ao se estabe-
lecer os objetivos a partir da análise funcional, 
alguns comportamentos alvo deverão ter a sua 
frequência aumentada, sendo chamados de 
comportamentos alvo a fortalecer. Já aqueles 
cuja intervenção tem como objetivo a diminui-
ção da frequência são designados como com-
portamentos a enfraquecer. A classificação de 
a enfraquecer ou a fortalecer se dá a partir de 
suas consequências em curto e em longo prazo. 
Em geral, os comportamentos a enfraquecer 
produzem consequências reforçadoras de pe-
quena magnitude em curto prazo e estímulos 
aversivos de grande magnitude em longo prazo. 
Os comportamentos a fortalecer, por sua vez, 
têm baixa frequência por histórico de punição 
ou por produzirem reforçadores em curto prazo 
em esquemas de reforçamento intermitente, 
ainda que, em longo prazo, tenham potencial e 
produzir consequências reforçadores de maior 
magnitude.

2. As regras têm um importante papel na 
determinação do comportamento, uma vez que 
são o principal instrumento utilizados por hu-
manos para controlarem os comportamentos 
uns dos outros (Skinner, 1969). Terapeutizandos 
chegam à terapia descrevendo relações compor-
tamentais, as quais frequentemente controlam 
os seus comportamentos. Muitas dessas descri-
ções são inacuradas, ou seja, não correspondem 
às contingências que se destinam a descrever. 

dos terapeutizandos que ocorrem dentro da 
sessão resultem em mudanças dos compor-
tamentos nos diversos contextos de vida do 
terapeutizando.

Psicoterapia Comportamental Pragmática

A Psicoterapia  Comportamental 
Pragmática é um modelo de terapia de orien-
tação analítica comportamental proposto 
formalmente em 2010 em um minicurso 
no XIX Encontro Brasileiro de Psicologia e 
Medicina Comportamental. A PCP é descrita 
por Medeiros e Medeiros (2011) como uma 
alternativa aos modelos correntes de terapia 
analítica comportamental, como a Psicoterapia 
Analítica Funcional (FAP), a Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT) e a Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR) que se 
caracteriza por intervenções que visam maior 
liberdade e independência do terapeutizando. 

A PCP é fundamentada no Behaviorismo 
Radical, empregando o modelo causal de sele-
ção por consequências em oposição ao meca-
nicismo da causalidade antecedente eficiente e 
ao mentalismo. Além disso, por questões prag-
máticas, considera o livre arbítrio incompatível 
com uma ciência que pretende prever e contro-
lar o comportamento. Em termos práticos, por 
exemplo, rejeita explicar os comportamentos 
dos terapeutizandos por psicopatologias (e.g., 
depressão), as quais seriam identificadas em 
procedimentos de psicodiagnóstico. Também 
por questões pragmáticas, aborda em terapia 
eventos privados, como as repostas perceptu-
ais emitidas em sonhos e pensamentos, por 
exemplo. Por fim, a PCP utiliza termos advindos 
exclusivamente da Análise do Comportamento 
para a realização das análises funcionais e 
para a caracterização dos seus procedimentos 
interventivos. 

Como qualquer tratamento de orientação 
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podem ser descritos claramente pelos princí-
pios comportamentais. Ao mesmo tempo que 
o indivíduo não é livre para decidir a despeito 
das interferências do ambiente, certos tipos 
de controle ambiental, mais especificamente, 
o controle social, restringem a sua liberda-
de. A interferência de agentes controladores 
(Skinner, 1953), principalmente por meio de 
controle coercitivo, sobre o comportamento 
dos indivíduos, na condição de agentes con-
trolados, representa um grande limitador da 
liberdade. Para Baum (2005/2006), a sensação 
ou sentimento de liberdade estão intimamen-
te relacionados às circunstâncias na presença 
das quais a resposta verbal felicidade é emitida, 
“a pessoa que se sente livre se sente feliz” (p. 
191) ou “as condições sob as quais nos sentimos 
livres acabam sendo idênticas às condições sob 
as quais nos sentimos felizes” (p. 91). 

Dentre os tipos de controle que dimi-
nuem a sensação de liberdade, o mais óbvio 
é o aversivo. Contingências de punição e de 
reforçamento negativo impostas por agen-
tes controladores limitam claramente o que 
a pessoa faz e a compelem a emitir compor-
tamentos que não emitiriam (Ferster, 1967; 
Sidman, 1989; Skinner, 1953). O controle verbal 
excessivo também caracteriza menor sensação 
liberdade, uma vez que, como sustentam Baum 
(2005/2006) e Hayes, Zettle e Rosenfarb (1989), 
o falante impõe contingências explícitas ou táci-
tas as quais controlam o seguimento de regras. 
Em outras palavras, a imposição do falante su-
prime comportamentos em desacordo à regra 
ou fortalece comportamentos que não seriam 
emitidos na sua ausência. 

Ferster (1967; 1972) e Kohlenberg e Tsai 
(1991) não recomendam o uso de reforçadores 
e de estímulos aversivos arbitrários como re-
curso terapêutico, apontando um conjunto de 
razões, como:  menor chance de generalização 
para fora dos contextos terapêuticos;  controle 

Segui-las, muitas vezes, impede o contato com 
as contingências e, assim, impossibilita que elas 
assumam o controle sobre o comportamento 
(Galizio, 1979). Nesse sentido, as regras podem 
estar relacionadas à baixa frequência de com-
portamentos a fortalecer e a alta frequência 
dos comportamentos a enfraquecer. Portanto, 
a mudança das regras trazidas pelo terapeu-
tizando é um dos objetivos terapêuticos pelo 
controle que exercem sobre os comportamen-
tos alvo. 

3. De acordo com a PCP, criar condições 
para que o terapeutizando descreva seus com-
portamentos alvo em relação às variáveis de 
controle é apenas parte dos objetivos terapêuti-
cos. O principal, quanto ao autoconhecimento, 
para a PCP, é o estabelecimento de repertórios 
de observação, descrição e análise de relações 
comportamentais complexas, seja dos compor-
tamentos emitidos pelo próprio terapeutizan-
do, seja dos comportamentos emitidos pelas 
pessoas de seu convívio. Ou seja, para a PCP, 
além de propiciar a emissão de respostas de 
autoconhecimento, cabe ao terapeuta estabele-
cer repertórios analíticos em seu terapeutizan-
do. Skinner (1953) define autoconhecimento 
como um sistema de respostas especializado 
em observar e descrever os demais sistemas de 
respostas. Em outras palavras, o autoconheci-
mento também descreve um repertório analí-
tico que, em PCP, é fundamental para, além de 
propiciar as mudanças nos comportamentos 
alvo, permite que o terapeutizando possa, por 
si só, analisar seus os comportamentos e os das 
pessoas com as quais se relaciona. 

A PCP, por sua vez, utiliza procedimentos 
terapêuticos que têm como objetivo produzir 
ou manter a liberdade e a independência do 
terapeutizando. Por mais que a liberdade, 
no sentido de livre arbítrio, não exista para o 
Behaviorismo Radical, para Baum (2005/2006) 
e Skinner (1971), os usos da palavra liberdade 
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A independência, intimamente relaciona-
da à liberdade, pode ser rudemente definida 
em termos comportamentais como um concei-
to cotidiano descritivo de repertórios variados 
de modo que a ajuda externa seja prescindível 
frente às demandas do dia a dia. Além disso, 
amplos repertórios de comportamentos precor-
rentes (Baum, 2005/2006; Skinner, 1953; 1974; 
1991) precisam ser estabelecidos favorecendo 
a resolução de problemas, dentre eles, analisar 
o próprio comportamento e o comportamento 
das pessoas de seu convívio. De acordo com a 
PCP, quando o terapeuta informa o cliente o que 
ele está sentindo, o que ele está fazendo, por 
que ele age ou sente assim e o que ele deveria 
fazer de diferente não cria condições para que 
o cliente passe a fazer isso sozinho. Essas práti-
cas, comuns em diversos modelos de terapia de 
orientação comportamental, como constatam 
os trabalhos de Ferster (1972), Guedes (1993), 
Falcão (2011), Meyer e Donadone (2002), Meyer 
e Donadone (2005; 2017), não contribuem para 
liberdade e independência dos clientes. 

 Como recomendação geral da PCP, para 
aumentar a liberdade e a independência do 
terapeutizando, o uso de controle aversivo, a 
emissão de regras pelo terapeuta e o uso de refor-
çadores arbitrários devem evitados (Medeiros 
& Medeiros, 2011). Como discutem Medeiros 
e Medeiros (2018), tais condutas também têm 
como consequência alterar o comportamento 
verbal do terapeutizando ao longo da sessão, 
entretanto, podem não ser acompanhadas das 
mudanças nos comportamentos alvo que ocor-
rem fora da sessão.

Os comportamentos alvo, em PCP, são 
divididos em duas grandes categorias, os com-
portamentos alvo relatados e os emitidos. Os 
relatados são aqueles inacessíveis diretamente 
ao terapeuta, o qual só tem acesso aos relatos 
que os terapeutizandos fazem acerca deles. Já 
os emitidos, são aqueles que ocorrem na relação 

de classes mais restritas de respostas que o 
controle natural;  possibilidade de emissão de 
respostas de contracontrole;  eficácia apenas 
quando em vigor; e a possibilidade de o contro-
le favorecer mais o agente controlador do que 
o agente controlado. Classicamente, os reforça-
dores arbitrários, principalmente os “tokens”, 
foram utilizados por modificadores do com-
portamento em contextos institucionais como 
forma de fortalecer comportamentos social-
mente desejáveis e enfraquecer comportamen-
tos disruptivos (c.f., Ayllon & Azrin, 1968). Como 
discute Goldiamond (1974), os tokens foram 
utilizados em instituições de internação (e.g., 
hospitais psiquiátricos, prisões e reformatórios) 
como instrumentos de supressão e estabeleci-
mento de comportamentos de acordo com as 
imposições da instituição (e.g., hora de levantar, 
hora de comer, hora de dormir, realização de 
tarefas etc.), desconsiderando as preferências 
dos internos. De acordo com Skinner (1971), o 
uso de reforçadores positivos arbitrários pode 
restringir a liberdade, mesmo que produzam 
uma sensação de liberdade enganosa. Nesse 
caso, Skinner e Baum (2005/2006) apresentam 
usos discrepantes de sensação de liberdade.

Em resumo, o uso de estímulos aversivos, 
como cobranças de mudanças de comporta-
mento, críticas, repreensões, julgamentos; de 
regras pelo terapeuta, como a apresentação de 
orientações, recomendações, conselhos e de-
volutivas de análises funcionais; e do uso de 
reforçadores arbitrários, como elogios, congra-
tulações, devolutivas de melhoras; reduzem a 
sensação de liberdade. Tais práticas se cons-
tituem, como observam Falcão (2011), Meyer 
e Donadone (2002), Donadone e Meyer (2005; 
2017) em condutas corriqueiras de analistas 
clínicos do comportamento de diferentes moda-
lidades e restringem as alternativas de classes 
de respostas para aquelas impostas pelo agente 
controlador, no caso, o terapeuta. 
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discutir como mudanças nos comportamentos 
verbais ao longo da sessão podem resultar em 
mudanças de comportamentos fora do setting 
terapêutico.  

O autoconhecimento e a mudança do 
comportamento

Desde a década de 1980, gerar autoco-
nhecimento tem sido um dos principais obje-
tivos terapêuticos das terapias de orientação 
analítico-comportamental (Barcellos & Haydu, 
1995; Rodrigues-Ribeiro, 2001). De acordo com 
Skinner (1953), o indivíduo que descreve o 
próprio comportamento e as suas variáveis 
de controle encontra-se em posição vantajosa 
para, ao manipular tais variáveis, modificar o 
próprio comportamento. Em outras, palavras, 
o autoconhecimento poderia favorecer o au-
tocontrole, definido como a correspondência 
entre o dizer prévio e o fazer. Em decorrência 
disso, hipotetiza-se que o autoconhecimento 
seja um passo fundamental para a mudança 
em terapia. 

Ao mesmo tempo, é reconhecido que o 
conhecer é um comportamento sob contro-
le de um dado conjunto de variáveis e o que 
comportamento conhecido está sob controle 
de outro conjunto de variáveis (Skinner, 1953; 
1974; Tourinho, 1995). A independência fun-
cional de ambos os comportamentos resulta 
em uma consequência importante para o papel 
do autoconhecimento na mudança do com-
portamento. Ou seja, as alterações em um dos 
comportamentos (e.g., do autoconhecimento) 
não implicará necessariamente na mudança da 
probabilidade do outro. Em outras palavras, o 
autoconhecimento não se constitui em condi-
ção necessária, nem suficiente para a mudança 
do comportamento. 

O indivíduo, ao descrever as variáveis de 
controle de seus comportamentos alvo, pode, de 

terapêutica, ou seja, aqueles que o terapeuta 
pode observar diretamente. Ambos os compor-
tamentos relatados e emitidos podem ser cate-
gorizados com a fortalecer ou a enfraquecer. 

Os comportamentos alvo emitidos são foco 
de análise e intervenção na PCP, se constituindo 
no modo como a PCP trabalha a relação tera-
pêutica. Entretanto, ao invés de sinalizar para 
o terapeutizando acerca dos comportamentos 
alvo que ele tem emitido na sessão, dar fee-
dback verbal sobre comportamentos emitidos 
e descrever o efeito que tais comportamentos 
produzem no terapeuta, em PCP, o terapeuta 
meramente os reforçará diferencialmente tais 
comportamentos de modo mais próximo às 
consequências que produziriam no dia-a-dia. 
Além disso, o terapeuta fará perguntas sobre 
os comportamentos emitidos, como, com quem 
mais ele age assim, que efeito produz nas pes-
soas, que efeito ele esperava produzir no te-
rapeuta etc. Esses questionamentos têm como 
meta criar condições para que o terapeutizando 
analise funcionalmente os comportamentos 
emitidos. 

Por fim, em PCP, os comportamentos ver-
bais do terapeutizando são comportamentos 
alvo emitidos fundamentais ao processo tera-
pêutico. Cabe ao terapeuta analisar funcional-
mente tais comportamentos, utilizando para 
tal, a terminologia proposta por Skinner (1957), 
Medeiros (2013) e as relações funcionais ad-
vindas das pesquisas básicas e aplicadas em 
correspondência verbal (Medeiros & Medeiros, 
2018). De acordo com a PCP, é ingênuo consi-
derar o comportamento verbal como um mero 
instrumento pelo qual se tem acesso ao que o 
terapeutizando fez, fará, viveu, sente e pensa. 
De acordo com a visão funcionalista de Skinner, 
o comportamento verbal, em PCP, é visto como 
uma forma de agir no ambiente e, em se tra-
tando de humanos, no ambiente mais impor-
tante, o social. Daí decorre a relevância em se 
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e com interpretações, o terapeuta emitirá regras. 
Medeiros (2010) discute extensamente as conse-
quências das emissões de regras pelo terapeuta 
como forma de intervenção e como estratégia 
para o estabelecimento do autoconhecimen-
to. Segundo os autores, nessas circunstâncias, 
quando o terapeutizando concorda com a 
análise do terapeuta e a repete com a próprias 
palavras, provavelmente suas respostas verbais 
estão mais sob o controle dos estímulos verbais 
e das consequências providas pelo terapeuta 
do que sob o controle das contingências que 
se destinam a descrever. Em outras palavras, é 
muito comum que o terapeutizando meramen-
te repita a análise do terapeuta, uma vez que tal 
comportamento foi reforçado no passado em 
outras relações com figuras de autoridade. Ao 
mesmo tempo, se opor é improvável também 
por um histórico de punição para respostas 
similares no passado. 

Uma consequência, portanto, de se tentar 
estabelecer autoconhecimento com devolutivas 
de análise é o não estabelecimento de autoco-
nhecimento em si. Já que não são as contin-
gências que exercem controle discriminativo 
sobre as respostas verbais do terapeutizando, 
não podemos dizer que ele passou a se conhe-
cer. Em decorrência disso, é menos provável 
ainda que ele passe a se comportar de acordo 
com as análises apresentadas pelo terapeuta.

Para Medeiros (2010), Medeiros e Medeiros 
(2018), é preferível que o terapeuta, ao invés de 
apresentar suas análises de modo pedagógi-
co, crie condições para o que terapeutizando 
faça as análises por si só. Caberia ao terapeuta 
apresentar estímulos verbais (e.g., questões) 
que favorecessem o controle discriminativo das 
contingências controladoras dos comportamen-
tos alvo do terapeutizandos sobre as suas res-
postas verbais. Para tanto, dois procedimentos 
são propostos pela PCP: as perguntas reflexivas 
e o questionamento reflexivo, os quais serão 

acordo com Skinner (1953), atuar sobre os seus 
comportamentos aos manipular as variáveis de 
controle. Porém, como defendem Medeiros e 
Medeiros (2011; 2018), não necessariamente o 
indivíduo irá fazê-lo. Conhecer as variáveis não 
implica intervir sobre elas. Intervir sobre as 
variáveis provavelmente implicará lidar com 
situações novas, as quais, o terapeutizando não 
tem condições de prever, muito menos contro-
lar, os resultados. Por mais que se encontre em 
contextos de pouco reforçamento ou de muito 
contato com estímulos aversivos, tais contex-
tos são conhecidos e, até certo ponto, passíveis 
de controle. Por outro lado, as tentativas para 
mudar o próprio comportamento produzirão 
consequências desconhecidas, o que é profunda-
mente assustador para muitos terapeutizandos. 
Parece que, além de gerar autoconhecimento, 
as intervenções comportamentais devem criar 
condições para que o terapeutizando manipule 
as variáveis das quais seus comportamentos 
alvo são função. 

Os modos pelos quais se produz o auto-
conhecimento podem afetar as mudanças no 
comportamento relacionadas ao autoconhe-
cimento. Parece que a devolutiva de análises 
funcionais é o modo mais usual de gerar auto-
conhecimento em terapia de orientação analí-
tico comportamental. Em outras abordagens, 
falas interpretativas dos terapeutas são corri-
queiras e têm o mesmo objetivo, gerar autoco-
nhecimento (Rogers, 1974). Aparentemente, as 
devoluções com análises funcionais se diferem 
das falas interpretativas de outras abordagens 
por serem mais objetivas e concretas. Todavia, 
a função é a mesma, explicar para o cliente/
paciente/terapeutizando porque ele se age de 
certos modos e quais as implicações desses 
modos sobre as suas queixas e demandas. 

De acordo com Medeiros (2010) e Medeiros 
e Medeiros (2011; 2018), ao se gerar autoconhe-
cimento com devolutivas de análises funcionais 
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contatar estímulos aversivos ou meramente, 
como discutido acima, lidar com a imprevisi-
bilidade das consequências. 

Em se tratando de comportamentos alvo 
emitidos na relação terapêutica, o terapeuta 
pode modificar as contingências diretamente 
(Ferster, 1972; Kohlenberg & Tsai, 1991). Para 
tanto, é necessário analisar funcionalmente os 
comportamentos emitidos do terapeutizando e, 
ao identificar comportamentos do terapeuta que 
mantenham tais comportamentos, manipulá-
-los diretamente. Quanto aos comportamentos 
a enfraquecer, esse tipo de intervenção é mais 
fácil, uma vez que estes já ocorrem com uma 
dada frequência e as reações do terapeuta, de 
alguma maneira, os estão mantendo. Com rela-
ção aos comportamentos emitidos a fortalecer, 
enfrenta-se o mesmo desafio da exposição às 
novas contingências. Nesse caso, as reações do 
terapeuta a comportamentos funcionalmente 
ou topograficamente similares são importantes 
para favorecer a exposição do terapeutizando 
na própria relação terapêutica.

Na realidade, os comportamentos alvo 
emitidos são uma grande oportunidade 
para a terapia como sustenta a Psicoterapia 
Analítica Funcional (Alves & Isdro-Marinho, 
2010; Ferster, 1972; Kohlenberg & Tsai, 1991). 
De acordo com Ferster (1972) e Kohlenberg e 
Tsai (1991), muitos dos comportamentos alvo 
relatados vão se generalizar para a relação te-
rapêutica, tornando-se assim, comportamentos 
alvo emitidos. Para a PCP, é fundamental que se 
reaja a tais comportamentos da maneira mais 
natural possível, porém, consequenciando-os 
de modo diferente das pessoas do convívio do 
terapeutizando (Medeiros & Medeiros, 2011).

Sendo assim, a relação terapêutica re-
presentará mudanças de contingências e, com 
isso, espera-se modificar os comportamentos 
alvo não apenas no setting terapêutico, como 
também que essas mudanças se generalizem 

descritos mais adiante no capítulo. 

Como um comportamento muda?

A condição mais óbvia para a mudança do 
comportamento é a alteração das contingências 
às quais este faz parte. Como nos experimen-
tos de laboratório, ao se alterar as contingên-
cias, desde que o contato com tais mudanças 
ocorra, é esperado que o comportamento mude. 
Entretanto, em terapia lidamos com um contex-
to menos favorável.

Em primeiro lugar, quando lida-se com 
comportamentos relatados, os terapeutas não 
têm como mudar as contingências, uma vez 
que não têm acesso direto a elas. Nesse caso, 
caberia ao terapeutizando modificá-las, daí 
segue a relevância do autoconhecimento con-
forme discutido acima. Muitos terapeutizandos, 
inclusive, têm uma expectativa fantasiosa de 
que, ao meramente fazerem terapia, a sua vida 
mudará, sem que precisem, para tal, alterar 
seus comportamentos mediante a alteração das 
contingências. Para tais terapeutizandos, além 
de gerar autoconhecimento, uma meta essen-
cial da terapia é levá-los a concluir acerca do 
papel que estão conferindo à terapia em suas 
vidas e, principalmente, o seu papel quanto a 
mudança de seus comportamentos. Afinal, as 
contingências não se modificam sozinhas. 

Outra dificuldade para a mudança do 
comportamento é que, mesmo que as contin-
gências se modifiquem, nem sempre os padrões 
de esquiva dos terapeutizandos permitem que 
o contato com as novas contingências ocorra 
(Ferster, Culbertson & Perrot-Boren, 1968/1977; 
Moreira & Medeiros, 2019). Nesses casos, o te-
rapeutizando não precisará modificar as con-
tingências e sim, meramente se expor a elas. A 
exposição às novas contingências é improvável 
em decorrência do histórico de punição. Ou 
seja, se expor implica no risco de novamente 
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relatos de seguimento e não ao seguimento em 
si. Sendo assim, ao mesmo tempo que a pro-
babilidade de seguimento é diminuída pela 
ausência da contingência imposta pelo falan-
te, passa a existir uma contingência que pode 
favorecer a emissão de relatos distorcidos. Ou 
seja, o terapeutizando não tem o terapeuta por 
perto para conferir se seguirá ou não uma regra. 
Quando se questiona acerca do seguimento, os 
relatos de seguimento podem ser distorcidos 
uma vez que a emissão da regra já sinaliza 
quais relatos são passíveis de punição ou de 
reforçamento. Punir ou reforçar relatos, por 
questões temporais, dificilmente afetará com-
portamentos relatados e sim, provavelmente 
afetará o comportamento de relatar (Medeiros, 
2002; Medeiros & Medeiros, 2018). 

Intervenções Reflexivas

Diante do quadro exposto acima, inter-
venções mais ostensivas como controle aversi-
vo, a emissão de regras e o uso de reforçadores 
arbitrários, além de terem um poder limitado 
sobre a mudança do comportamento fora da te-
rapia, podem trazer efeitos colaterais indeseja-
dos conforme discutido acima. As intervenções 
reflexivas são aquelas que visam propiciar a 
emissão de regras pelo próprio terapeutizando. 

Em PCP, classificam-se as regras em dois 
tipos: analíticas e modificadoras de compor-
tamento. As analíticas se constituem em des-
crições de contingências controladoras dos 
comportamentos dos terapeutizandos (autoco-
nhecimento) e dos comportamentos das pesso-
as com as quais o terapeutizando convive. As 
modificadoras de comportamento se referem 
aos diferentes modos por meio dos quais as 
contingências podem ser modificadas ou como 
o terapeutizando pode se expor às contingên-
cias. Quando uma terapeutizanda diz “dou 
indiretas para o meu marido acerca do que eu 

para  fora da terapia. Para que isso ocorra, é 
absolutamente fundamental que o terapeuta 
apresente reforçamento natural em detrimen-
to do arbitrário, uma vez que o reforçamento 
arbitrário não é contingente a tais comporta-
mentos no dia-a-dia do terapeutizando (Ferster, 
1972; Medeiros & Medeiros, 2011).

O terapeuta também pode criar condições 
para que o terapeutizando analise funcional-
mente os comportamentos alvo emitidos, ou 
seja, desenvolver autoconhecimento dos com-
portamentos que ocorrem na relação terapêu-
tica. A grande vantagem nesse caso é que as 
hipóteses de análise podem ser testadas com 
manipulações de variáveis diretamente sobre 
o comportamento emitido e não com base nos 
relatos do terapeutizando, como é o caso com 
os comportamentos alvo relatados.

Uma intervenção comumente utilizada 
para favorecer a mudanças das contingências 
pelo terapeutizando e a exposição às contin-
gências dentro e fora do setting terapêutico é 
a emissão de regras pelo terapeuta, no formato 
de orientações, sugestões, conselhos, deveres de 
casa etc. Além dos efeitos desse tipo de inter-
venção discutidos por Medeiros (2010) quanto 
à sensação de liberdade e à independência, os 
estudos de Souza, Medeiros, Aragão, Medeiros 
e Azevedo (2012) e Silva e Medeiros (2019) de-
monstraram que o seguimento de tais regras é 
infrequente, principalmente quando compara-
dos à emissão de autorregras. 

Uma das variáveis de controle do segui-
mento de regras refere-se as consequências 
impostas pelo falante para o agir ou não de 
acordo com as regras. Como discutem Medeiros 
e Medeiros (2018), para que essas variáveis 
de controle operem sobre a probabilidade de 
seguimento de uma regra, é necessário que o 
falante tenha acesso aos comportamentos do 
ouvinte. Com exceção dos comportamentos 
emitidos, o terapeuta somente tem acesso aos 
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pergunta. 
Questionamento Reflexivo. Já o questio-

namento reflexivo consiste em uma cadeia com-
plexa de perguntas encadeadas que, ao final, 
se bem-sucedido, evoca a emissão de regras 
analíticas e/ou modificadoras de comporta-
mentos pelo terapeutizando (Medeiros, 2018). 
O questionamento reflexivo visa o controle 
das contingências sobre as respostas verbais 
do terapeutizando. Dificilmente, ao se questio-
nar um terapeutizando acerca do que o leva 
a se comportar de certa forma serão obtidas 
respostas uteis e acuradas. No fim das contas, 
o questionamento reflexivo tem como meta es-
tabelecer estimulação suplementar para que o 
terapeutizando consiga descrever com acurácia 
o que o leva a agir assim, qual os problemas 
de agir desse modo, como mudar, o que torna 
difícil mudar, quais desafios serão enfrentados 
ao se iniciar a mudança e por que é necessário 
mudar.

As perguntas do questionamento reflexi-
vo devem sempre ficar sob o controle discrimi-
nativo das respostas às perguntas do terapeu-
tizando. Para que a sequência possa ser feita 
em um caminho lógico até que se chegue ao 
objetivo desejado, o terapeuta precisa prever, 
com certo grau de exatidão, quais respostas o 
terapeutizando dará às suas perguntas. Para 
prever as respostas do terapeutizando, o tera-
peuta se baseará em respostas dadas a pergun-
tas similares feitas de modo isolado no passado; 
na análise funcional do caso; nas informações 
que tem sobre o caso e no bom senso. Como o 
questionamento reflexivo é um procedimento 
interventivo, deve ser aplicado após a formação 
do vínculo e da realização das análises funcio-
nais, de modo que é esperado que o terapeuta já 
possua as informações necessárias para prever 
as respostas às suas perguntas. 

Na medida em que o terapeutizando 
vai respondendo às perguntas, é gerada a 

quero. Ele nunca se toca e fico emburrada até 
a hora que explodo e a gente briga”, pode-se 
dizer que ela está emitindo uma autorregra 
analítica, uma vez que descreve, com as pró-
prias palavras, relações comportamentais em 
curto e em longo prazo desde que a autorregra 
corresponda às contingências. Por outro lado, 
se em seguida, essa terapeutizanda diz, “se dar 
indiretas não funciona, devo dizer exatamente 
o que eu quero e estar preparada para ouvir 
um não. Quem sabe ele não está de boa vontade 
e faz o que eu quero. Pelo menos ele vai saber 
o que eu quero”, em PCP, classificar-se-ia tal 
autorregra como modificadora de comporta-
mento. Trata-se de uma regra modificadora de 
comportamento uma ver que a terapeutizanda 
anuncia o que deveria fazer de diferente em 
relação ao que tem feito. Esses dois tipos de 
regras, em PCP, na realidade, devem ser emiti-
das pelo terapeutizando, sendo as intervenções 
reflexivas destinadas a esse fim. 

Perguntas Reflexivas. As perguntas refle-
xivas são perguntas abertas que, sob o controle 
discriminativo de uma fala do terapeutizando, 
fornecem contexto para a descrição de contin-
gências ou de elementos de contingências. Essas 
perguntas são pouco usuais em diálogos corri-
queiros ou mesmo, em diálogos padronizados 
de terapeuta cliente (e.g., como você se sente?). 
Por exemplo, a um terapeutizando que passa a 
sessão dizendo que não consegue executar uma 
série de atividades das quais se sente cobrado, 
poderia ser perguntado acerca de como as pes-
soas reagem quando ele diz que não consegue 
fazer algo. O problema das perguntas reflexi-
vas é que elas dependem de oportunidades nas 
falas dos terapeutizandos, as quais nem sempre 
estão disponíveis. Por mais que tenham o po-
tencial de gerar reflexões úteis, as perguntas 
reflexivas nem sempre serão suficientes para 
propiciar uma descrição completa da contin-
gência, uma vez que representam apenas uma 
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emitidas (e.g., “se você saísse daqui do consul-
tório se amando mais hoje, o que faria de dife-
rente ao longo do seu dia?”). 

Em segundo lugar, um elemento funda-
mental da PCP é a responsabilização, ou seja, o 
terapeutizando perceber que, por mais que não 
possa ser culpado pelos seus comportamentos, 
é responsável por continuar se comportando 
assim. É muito comum terapeutizandos se viti-
mizarem em relação ao que as pessoas do seu 
convívio fazem com eles. Após o acolhimento, 
todavia, é necessário que o terapeutizando 
compreenda que as suas relações sociais se 
constituem em um sistema complexo e que seus 
comportamentos mantém os comportamentos 
das pessoas com as quais convive. Portanto, o 
questionamento reflexivo também será voltado 
para que o terapeutizando formule verbalmen-
te o seu papel na mudança do seu comporta-
mento e no comportamento das pessoas que 
convivem com ele.

Em terceiro lugar, o questionamento 
reflexivo será utilizado para levar o terapeu-
tizando a descrever a inutilidade da espera de 
que as coisas mudem por si só. Como descrito 
acima, muitos terapeutizandos esperam que, 
por meramente fazerem terapia, os problemas 
que enfrentam se modifiquem, sem precisarem 
fazer nada de diferente do que já fazem. Nesse 
sentido, o questionamento reflexivo tem como 
meta os levarem a concluir que não faz sentido 
esperar resultados diferentes se as variáveis 
são sempre as mesmas. 

Em quarto lugar, o questionamento refle-
xivo pode ser utilizado para levar o terapeuti-
zando a descrever os estímulos aversivos ou a 
escassez de reforçadores aos quais são expostos 
cotidianamente. A função aversiva condicio-
nada da incerteza e o histórico de controle 
aversivo são eficazes em enfraquecer qualquer 
tentativa de agir diferente. O questionamento 
reflexivo, nesse caso, terá como meta, enaltecer 

estimulação suplementar que torna mais pro-
vável a emissão da regra alvo ao final do ques-
tionamento. De forma similar à solução de um 
problema, muitas respostas resultam na produ-
ção de estimulação que torna mais provável a 
emissão de uma resposta de o resolva (Baum, 
2005/2006; Skinner, 1953; 1957; 1969; 1974). O 
mesmo ocorre com o questionamento reflexivo. 
Porém, ao contrário da solução de problemas, 
no questionamento reflexivo o processo de so-
lução de problemas é guiado pelo terapeuta.

Cabe ressaltar que as perguntas do ques-
tionamento reflexivo vão abordar, em muitos 
momentos, os elementos das contingências, 
afinal, a meta é que as contingências passem a 
exercer controle sobre as respostas verbais do 
terapeutizando em si. Medeiros (2010; 2018) 
e Silva e Medeiros (2019), ilustram questiona-
mentos reflexivos tanto hipotéticos como reais. 

O questionamento reflexivo, além de 
gerar autoconhecimento, também tem como 
meta gerar regras modificadoras de compor-
tamento. As regras modificadoras de compor-
tamentos são fundamentais, uma vez que não 
basta saber como se comporta, como também, 
é preciso saber o que fazer diferente. O ques-
tionamento reflexivo também pode contribuir 
para que o terapeutizando se exponha às con-
tingências e tente modificá-las. 

Em primeiro lugar, as regras geradas 
pelo questionamento reflexivo devem ser mais 
específicas e o mínimo abstratas para serem 
seguidas. Por exemplo, a regra “devo me amar 
mais” não especifica quais comportamentos 
seriam se amar mais no contexto do terapeuti-
zando. É muito provável que regras desse tipo 
sejam emitidas sob o controle de consequências 
verbais impostas pelo terapeuta ao invés de 
estarem sob o controle de medidas concretas 
de exposição e modificação de contingências. 
Cabe ao terapeuta criar contingências verbais 
para descrições mais concretas e práticas sejam 
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terapeutizando fora da terapia a partir das 
mudanças de seus comportamentos verbais 
em terapia. Em se tratando de comportamentos 
alvo emitido, o uso das reações naturais do te-
rapeuta foi apontado como principal estratégia. 
Para os comportamentos relatados, as interven-
ções reflexivas foram indicadas, em especial, 
o questionamento reflexivo, o qual, além de 
gerar autoconhecimento, pode fazer com o que 
terapeutizando chegue a importantes conclu-
sões que podem favorecer a mudança de seus 
comportamentos fora da terapia. O questiona-
mento reflexivo ao levar o terapeutizando a 
emitir as autorregras ao invés de ser meramen-
te exposto às regras emitidas pelo terapeuta 
tem o potencial de atingir esses objetivos pelas 
seguintes razões: 1. É esperado que ele desen-
volva o repertório de observação, descrição e 
análise de contingências, o que favoreceria a 
sua independência em relação ao terapeuta. 
Diante de novas situações, o terapeutizando 
pode começar a fazer a si próprio as pergun-
tas que o terapeuta faria e, assim, os elemen-
tos das contingências podem passar a exercer 
controle discriminativo sobre suas respostas 
verbais de descrição de relações comportamen-
tais. Em outras palavras, o terapeutizando pode 
passar a fazer análises funcionais por si só; 2. 
Quando o terapeutizando é o autor da análise 
e das propostas de modificação de comporta-
mentos, certos problemas são evitados, como 
repostas de contra-controle quando as análises 
e propostas apresentadas por outras pessoas 
são aversivas. Além disso, o terapeutizando ao 
repetir as regras emitidas pelo terapeuta pode 
ficar apenas sob o controle das consequências 
impostas pelo terapeuta e não sob o controle 
de suas tendências a agir fora da terapia. 3. 
Por meio do questionamento reflexivo o tera-
peutizando pode ser levando a descrever que a 
sua vida não mudará caso ele não mude; que a 
incerteza é menos aversiva que a sua condição 

quão aversivo ou pouco reforçador é o contexto 
de vida atual do terapeutizando, para que a in-
certeza e o histórico de controle aversivo sejam 
suplantados no controle do comportamento. 
Em outras palavras, pretende-se, com o ques-
tionamento reflexivo levar o terapeutizando a 
concluir que vale a pena arriscar o desconhe-
cido frente a como está a sua vida agora. 

Em quinto e último lugar, o questiona-
mento reflexivo será utilizado para preparar, 
pelo menos em termos do discurso, o terapeu-
tizando para o reforçamento intermitente. 
Muitos dos comportamentos a fortalecer tem 
frequência baixa porque não ocorreram com 
frequência necessária sem reforçamento até 
que fossem reforçados. O problema é que os 
não reforçamentos iniciais são suficientes para 
cessar o comportamento, como se estes nunca 
seriam reforçados. Ao levar o terapeutizando 
a dizer que a maior parte dos comportamentos 
humanos de relevância clínica são intermiten-
temente reforçados, pode-se aumentar a pro-
babilidade de que este se exponha às contin-
gências ou que se mantenha tentando mesmo 
sem reforçamento. 

Considerações Finais

Praticamente qualquer terapia, desde que 
a análise funcional seja bem-feita, funciona 
caso o terapeutizando aja diferente, ou seja, se 
exponha às contingências ou tente modificá-las. 
Porém, não basta esperar que o terapeutizando 
faça isso por si só a partir do autoconhecimen-
to. Além disso, tentativas ostensivas de levar 
o terapeutizando a modificar o seu comporta-
mento fora da sessão, além de ser, muitas vezes, 
pouco eficaz, traz consequências indesejáveis 
ao processo terapêutico.

O presente capítulo didático apresen-
tou quais as estratégias da PCP para favore-
cer a modificação dos comportamentos do 
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atual e que; por fim, o seu comportamento será 
intermitentemente reforçado. Ao atingir todas 
essas metas, o questionamento reflexivo con-
tribui para a mudança do comportamento fora 
terapia, ainda que essa dependa de fatores aos 
quais o terapeuta não tem controle.
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Resumo
Práticas culturais de desenvolvimento susten-
tável são aquelas que atendem às necessida-
des de uma população atual sem comprome-
ter a sobrevivência ou qualidade de vida de 
gerações futuras. Culturas contemporâneas 
são fortemente caracterizadas por arranjos 
de contingências sociais que resultam em alta 
concorrência entre produção de consequên-
cias que favorecem indivíduos e aquelas que 
beneficiam o grupo. Tais concorrências sociais 
vêm sendo estudados na análise comporta-
mental da cultura a partir de arranjos expe-
rimentais como (1) dilema dos comuns; (2) 
autocontrole ético; e (3) autocontrole cultural. 
O presente trabalho discute as possibilidades 
de transposição do conhecimento advindo da 
análise experimental de práticas culturais 
para o delineamento de culturas voltadas 
ao desenvolvimento sustentável. Discute-se 
interlocuções e contribuições entre as áreas 
mencionadas e possíveis implicações para o 
planejamento cultural. Espera-se que as dis-
cussões apresentadas apontem caminhos de 
pesquisas aplicadas e, posteriormente, tecno-
logia comportamental para o delineamento 
de culturais sustentáveis.

Abstract
Cultural practices of sustainable development 
are those that meet the needs of a current 
population without compromising the sur-
vival or quality of life of future generations. 
Contemporary cultures are strongly charac-
terized by social contingency arrangements 
that result in high competition between the 
production of consequences that favor in-
dividuals and those that benefit the group. 
Such social competences have been studied 
in the behavioral analysis of culture based 
on experimental arrangements such as (1) 
the commons dilemma; (2) ethical self-con-
trol; and (3) cultural self-control. The present 
work discusses the possibilities of transposing 
knowledge resulting from the experimental 
analysis of cultural practices for the design of 
cultures aimed at sustainable development. 
Interlocutions and contributions between the 
mentioned areas are discussed and possible 
implications for cultural planning. It is ex-
pected that the discussions presented point 
to applied research paths and, subsequently, 
behavioral technology for the design of sus-
tainable cultures.
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O mundo contemporâneo vem passando, 
nos últimos séculos, por transformações sociais 
marcadas por relações de conflitos entre in-
teresses individuais e coletivos (Tourinho & 
Vichi, 2012). Essas relações ocorrem quando 
(1) interesses de um indivíduo conflitam com 
o interesse do grupo maior, ou ainda quando 
(2) interesses de um grupo começam a se so-
bressair ante a interesses coletivos dos demais 
membros. A ênfase no bem para o indivíduo 
oriunda de tais conflitos tem resultado em 
consumo excessivo de recursos, sejam aqueles 
naturais ou os produzidos pelo homem, prin-
cipalmente problemático a partir da revolução 
industrial.  

Tal contexto chama a atenção para o 
desenvolvimento sustentável, demandando 
o desenvolvimento de ferramentas conceitu-
ais, metodológicas e tecnológicas que possam 
ajudar na resolução de tais problemas. O tema 
sustentabilidade é atualmente de interesse 
global, principalmente após iniciativas das 
Organizações das Nações Unidas (ONU) em di-
fundir a responsabilidade dessa questão com 
os grandes países do globo (UNFCCC, 2015). 
Sustentabilidade pode ser definida como a pos-
sibilidade de sanar necessidades humanas do 
presente sem privar as gerações futuras de sa-
tisfazerem as suas (WCDE,1987). Nesse sentido, 
torna-se necessário compreender em termos 
comportamentais a que se refere o termo sus-
tentabilidade e suas práticas relacionadas. 

A análise do comportamento apresenta 
preocupações e interesses sobre o tipo parti-
cular de interações que ocorrem em contex-
to social (Skinner, 1953/2003). Nesta direção, 
ao compreender cultura como conjuntos de 
contingências sociais, a ênfase dos estudos 
analítico-comportamentais visa entender esse 
fenômeno a partir da compreensão dos com-
portamentos de seus membros, diferindo do 
modo de estudo de outras áreas (e.g. sociologia, 
antropologia) que se debruçam sobre esse tema 

nas práticas culturais (Fernandes, Carrara, & 
Zílio, 2017).

Analistas do comportamento têm contri-
buído no campo teórico (Corral-Verdugo, 2004; 
Dal Ben, Camargo, de Melo, & Figueiras, 2017), 
aplicado e experimental (Camargo & Haydu, 
2016; Frazer & Leslie, 2014; Leeming, Hanses, 
Alavosius, & Reimer, 2013; Miller, Meindl. & 
Caradine, 2016) permitindo avançar na com-
preensão da temática de sustentabilidade, o 
que, possivelmente, agrega uma interface entre 
os dois campos. Especificamente na análise do 
comportamento, produções empíricas dos últi-
mos anos têm refinado descrições de fenôme-
nos culturais subjacentes à sustentabilidade. 
Dentre essas descrições podemos mencionar: 
dilema dos comuns (e.g., Camargo & Haydu, 
2016; Costa, Nogueira & Vasconcelos, 2012; 
Nogueira & Vasconcelos, 2016; Ortu, Becker, 
Woelz & Glenn, 2012; Yi & Rachlin, 2004), au-
tocontrole ético (e.g., Borba, Tourinho, & Glenn, 
2017; Tourinho & Vichi, 2012; Guimarães, 
Picanço, & Tourinho, 2019) e autocontrole cul-
tural (Almeida, Valderlon & Tourinho, no prelo; 
Valderlon, 2017), as quais serão exploradas 
neste capítulo. 

Desse modo, o presente capítulo discute 
maneiras como analistas do comportamento 
podem auxiliar no planejamento de contin-
gências voltadas a seleção e manutenção de 
práticas culturais descritas como sustentáveis, 
bem como, apresentação de proposições en-
contradas no campo da sustentabilidade e as 
possibilidades de aproximações com dados 
experimentais da análise comportamental da 
cultura. 

O surgimento do indivíduo moderno e a perda de 
foco nas relações sociais para a compreensão do 

comportamento humano

Transformações nas sociedades europeias, 
ocorridas principalmente a partir do século XV 
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destino atrelado à terra e com poucas possibi-
lidades de escolhas relativas aos seus cursos 
de vida, apresentavam baixa separação entre 
as esferas pública e privada (Sennet, 1998). A 
transição para sociedades de mercado e a pro-
gressiva especialização de funções laborais e 
sociais implica que as experiências de treina-
mento (e de vida, de um modo geral) se torna-
ram também progressivamente mais distintas 
dentre membros de uma mesma comunidade. 

Tais reflexões históricas foram traçadas 
até aqui em relação as situações de conflito de 
interesses individuais versus coletivos, o que 
pode nos auxiliar a compreender quais con-
tingências operantes e culturais estiveram em 
vigor para que tais comportamentos ou prá-
ticas de um grupo descritas como ‘‘egoístas’’ 
ou ‘‘cooperativas’’ pudessem ser selecionadas 
ao longo das histórias das culturas modernas. 
Cabe ressaltar que, inicialmente, o estudo de 
fenômenos culturais, ou a própria cultura em 
si, não estavam inclusos no escopo da análise 
do comportamento. Skinner (1981/2007) afir-
mou que a cultura, enquanto objeto de estudo, 
era domínio da antropologia. Entretanto, isso 
não significa que o autor tenha negligencia-
do o debate ante a problemas sociais de sua 
época ao longo de sua obra, inclusive inspi-
rando outros(as) analistas do comportamento 
a se dedicarem ao estudo e compreensão de 
fenômenos culturais (cf. Andery, 2011; Carrara, 
2016; Dittrich, 2008; Glenn et al. 2016; Kunkel, 
1983; Lamal, 1991; Malagodi & Jackson, 1989; 
Mattaini & Thyer, 2002; de Rose, 2016; Todorov, 
2014). 

Análise Comportamental da Cultura e 
Sustentabilidade

Reflexões levantadas por Skinner (1961) 
e Holland (1978) contribuíram para o inte-
resse dessa área ao estudo de fenômenos 

(Elias, 1990), culminaram na diminuição da 
convivência entre pessoas que compartilha-
vam uma história e destino, ocultando as rela-
ções de interdependência entre os indivíduos 
e tornando sua observação menos explícita. 
Consequentemente, a migração populacional 
do campo para centros urbanos ampliou a 
alocação de tempo em relações com estranhos, 
no sentido de pessoas com as quais a partilha 
do mundo íntimo era mínima ou inexisten-
te (Guerin, 2016; Tourinho, 2009; Tourinho, 
Borba, Vichi & Leite, 2011). Neste contexto, 
passou-se a sobrevalorizar a privacidade e as 
relações de interdependência entre indivíduos 
tornou-se mais oculta, abrindo caminho para a 
disseminação de discursos explicativos acerca 
da natureza do homem e suas realizações que 
enfatizam um suposto "mundo interno" ou uma 
"natureza" do sujeito como responsável por suas 
realizações ou seus fracassos. Como colocado 
por Tourinho (2009), tais discursos colocam o 
comportamento humano como resultante de 
faculdades ou propriedades do/no indivíduo, 
de modo que esforços para compreender rea-
lizações humanas a partir de análises voltadas 
para relações sociais – visão de homem com 
percepção de si como ser público – se torna-
ram secundárias (Hayes, 1994; Sennett, 1998). 
Em relação as situações de conflito descritas 
até aqui, Vlek (2003) indaga ‘‘será que estamos 
vivendo em um tempo em que o privado está 
se tornando o inimigo do público, e talvez, vi-
ce-versa?’’ (p. 223) 

A visão de homem como indivíduos autô-
nomos, valorizada em tais sociedades, levaram 
ao maior direcionamento de esforços voltados a 
interesses particulares em detrimento das reali-
zações coletivas, resultando em maior ocorrên-
cia de conflitos entre indivíduos, entre indiví-
duos e grupos ou entre grupos (Tourinho, 2009; 
Tourinho & Vichi, 2012). Sociedades feudais, 
com amplo contingente populacional tendo seu 
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dimensões econômica, ambiental e social 
concomitantemente (Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, 
2002; Foladori, 2014). 

O conceito de sustentabilidade aponta 
para o equilíbrio entre o suprimento de ne-
cessidades atuais e necessidades futuras. Isso 
indica o quão complexas podem ser as variá-
veis envolvidas nesse fenômeno, haja vista que 
são levadas em consideração  consequências 
que afetam o comportamento dos indivíduos 
no presente em detrimento de consequências 
atrasadas, que ou retroagirão em menor grau 
ou talvez nunca retroagirão sobre quem está 
se comportando no momento presente. Nesse 
cenário, há uma contingência de conflito entre 
interesses do indivíduo no presente concorren-
do com interesses coletivos atrasados no tempo. 
Sobre tal discussão, Tourinho & Vichi, (2012) 
e Borba et al. (2014) argumentam que alguns 
dos problemas sociais contemporâneos que 
envolvem o consumo de recursos são entendi-
dos como resultado de condições que facilitem 
a ocorrência e manutenção de respostas que 
produzam consequências que favoreçam ao 
indivíduo em oposição ao grupo. É possível ob-
servar nas sociedades contemporâneas ociden-
tais maior frequência de indivíduos emitindo 
respostas que favoreçam suas necessidades 
pessoais em detrimento de interesses coletivos, 
como quando, por exemplo, indivíduos optam 
por utilizar veículos a base de combustíveis fós-
seis, mesmo que isso implique em poluição em 
longo prazo, prejudicando as gerações futuras. 

Pensar em rearranjos de contingências 
que promovam comportamentos que aten-
dam às necessidades individuais, mas que, ao 
mesmo tempo, resultem em consequências 
favoráveis ao grupo, parece ser o principal de-
safio daqueles(as) que se detêm a compreender 
e intervir em fenômenos culturais relativos à 
sustentabilidade. Diante de tais apontamentos, 

socioculturais, entendendo comportamento 
social como o comportamento de um ou mais 
indivíduos em relação a outros compartilhan-
do o mesmo ambiente (Skinner, 1953/2003). 
Alguns estudos que exemplificam os esforços de 
analistas do comportamento de lidar com ques-
tões socioculturais envolvem pesquisas sobre 
o controle reprodutivo e posse responsável de 
animais domésticos (Bortoloti & D'agostino, 
2007), desenvolvimento metodológico para 
combate às fakenews (Tsipursky, Votta, & Roose, 
2018), análise da violência doméstica contra a 
mulher de modo a nortear o desenvolvimento 
de medidas de proteção mais efetivas (Guerin 
& Ortolan, 2017), a avaliação de impactos do 
programa Bolsa Família (Favas & Vasconcelos, 
2017; Lemos, 2018, Valderlon & Elias, 2019) e a 
análise de ações brasilienses relativas ao maior 
uso de faixa de pedestres e o respeito às mesmas 
por parte de motoristas (Sénéchal-Machado & 
Todorov; 2008). Uma adequada compreensão 
das variáveis envolvidas nos fenômenos men-
cionados acima pode auxiliar no desenvolvi-
mento de intervenções sociais/culturais. 

Conforme apontado no início deste capítu-
lo, o tema sustentabilidade tem atraído atenção 
de analistas do comportamento, principalmente 
a partir da década de 1970 (Dal Ben et al. 2017). 
Em comum, alguns dos trabalhos encontrados 
e discutidos por Dal Ben et al. (2017) enfati-
zam a necessidade de um consumo equilibrado 
de recursos, central para o desenvolvimento 
sustentável.

Sustentabilidade, termo que há mais 
de 300 anos vem sendo estudado por diver-
sas áreas do conhecimento, é compreendido 
como modo de garantir as necessidades de 
gerações presentes sem comprometer aque-
las das gerações futuras (Pessôa, 2014; World 
Commissionon Environmentand Development, 
1987). Para ser alcançada, a sustentabilidade 
demandanda equilíbrio de esforços às suas 
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et al., 2017; Gomes & Tourinho, 2016) auxiliam 
no delineamentos de pesquisas sobre grupos.

O dilema dos comuns (tragedy of the 
commons), proposto pelo biólogo e ecologista 
Garrett Hardin (1968) para discutir os efeitos 
do individualismo na sobrevivência do grupo, 
pode ilustrar situações nas quais interesses in-
dividuais entram em conflito com interesses 
coletivos, a partir da apropriação individual 
daquilo que é comum ao grupo (Vlek, 2003). 
Um exemplo citado por Vlek (2003) é o alto im-
pacto de atividades de agricultura e pecuária 
que levam a dano em larga escala aos ecossis-
temas em função da busca por maximização 
de lucros privados. Alguns estudos em Análise 
do Comportamento têm utilizado análogos 
experimentais do dilema dos comuns para in-
vestigar sobre o comportamento humano em 
situações de conflito de interesses indivíduo/
grupo (e.g., Camargo & Haydu, 2016; Costa et 
al., 2012; Nogueira & Vasconcelos, 2016; Ortu 
et al., 2012; Yi & Rachlin, 2004). 

Conflitos de interesse indivíduo-grupo 
têm sido descritos na literatura analítico-com-
portamental também como autocontrole ético, 
em que situações de conflito entre respostas, 
nomeadas de impulsivas, produzem consequ-
ências imediatas para o indivíduo, e respostas, 
nomeadas de autocontrole ético, que produ-
zem consequências, usualmente atrasadas, 
favoráveis ao grupo como um todo (Tourinho 
& Vichi, 2012, Borba et al., 2014). Em relação a 
comportamentos pró-ambientais, respostas de 
descarte adequado de resíduos seriam conside-
radas respostas de autocontrole ético, já que a 
consequência atrasada de redução da prolife-
ração de doenças, por exemplo, favoreceria os 
membros do grupo. 

Algumas pesquisas experimentais têm 
estudado autocontrole ético em microculturas 
de laboratório, investigando variáveis como 
o aumento da magnitude da consequência 

é necessário entendermos em que ponto está 
atualmente a análise do comportamento em 
relação a sustentabilidade. Dal Ben et al. (2017) 
realizaram uma investigação acerca das pu-
blicações sobre Análise do Comportamento e 
sustentabilidade no periódico Behavior and 
Social Issues (um dos principais periódicos em 
Análise do Comportamento na área da Cultura), 
entre os anos de 2005 e 2016. Como resultado, 
foram encontrados um total de 13 artigos, sendo 
nove produções teóricas (Biglan, 2009; Foxall et 
al., 2006; Grant, 2010, 2014; Hirsh, Costello, & 
Fuqua. 2015; Luke & Alavosius. 2012; Newsome 
& Alavosius, 2011; Sanguinetti, 2012; Todorov, 
2010) e quatro empíricos (Camargo & Haydu, 
2016; Frazer & Leslie, 2014; Leeming, Hanses, 
Alavosius, & Reimer, 2013; Miller, Meindl. & 
Caradine, 2016). 

Tais reflexões teóricas analítico-compor-
tamentais sobre sustentabilidade levaram ao 
uso do termo relacionado a uma taxonomia de 
subclasses: (1) comportamento pró-ecológico, 
referente à conservação dos recursos naturais; 
(2) consumo frugal, utilizando recursos de 
modo economicamente responsável; (3) com-
portamento altruísta, atos de auxílio a outros; 
e (4) comportamento de equidade, condutas 
que busquem por equidade de direitos (Corral-
Verdugo & Domínguez Guedea, 2011). 

Apesar da maior ocorrência de estudos 
analítico-comportamentais sobre sustentabili-
dade ser de caráter teórico, o campo de inves-
tigação de fenômenos sociais e culturais de um 
modo geral tem resultado na emergência de um 
campo crescente de investigação experimental. 
Alguns trabalhos nesse escopo são influencia-
dos por procedimentos advindos da teoria dos 
jogos (Bierman & Fernandez, 2011), fazendo 
uso de jogos de dilemas sociais (Dawes, 1980) 
de modo direto (e.g., Camargo & Haydu, 2016; 
Costa et al., 2012; Ortu et al., 2012; Yi & Rachlin, 
2004) ou indireto (e.g., Borba et al., 2014; Borba 
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quais práticas adotarão e estas consequências 
retroagirão sobre comportamentos dos mem-
bros desse grupo e/ou de gerações futuras. Por 
exemplo, práticas de gestores que administram 
recursos financeiros de modo responsável (e.g., 
não gastando mais do que arrecadam), de modo 
que, no futuro, poderão minimizar o risco de 
enfrentar crises financeiras, por outro lado, 
práticas de gestores que alocam seus recursos 
de modo irresponsável poderão acarretar em 
problemas futuros no orçamento. 

Estudos experimentais recentes vêm in-
vestigando práticas culturais descritas como 
autocontrole cultural (Almeida et al., no prelo; 
Valderlon, 2017). Valderlon (2017) investigou 
os efeitos da variação de atraso da consequ-
ência cultural sobre o responder coordenado 
de membros de um grupo. A manipulação do 
atraso na apresentação de consequências foi 
apontada por Hirsch et al. (2015) como rele-
vante para a implementação e manutenção de 
práticas sustentáveis, demandando assim que 
se investigue mais a fundo seus efeitos sobre a 
seleção de práticas culturais. Seus resultados in-
dicaram que consequências culturais de maior 
magnitude e atraso parecem ter sido eficientes 
para a seleção de contingências comportamen-
tais entrelaçadas contingentes a tais consequ-
ências (Valderlon, 2017). 

Almeida et al. (no prelo) aferiu os efeitos da 
interação verbal em situação de concorrência 
entre contingências culturais. Seus resultados 
sugerem que a possibilidade de interação verbal 
parece ter favorecido a seleção de entrelaça-
mentos que produziam a consequência cultural 
de maior magnitude, apesar do atraso em sua 
apresentação. Esse achado se aproxima daque-
les relatados por Borba et al. (2014) e Hosoya e 
Tourinho (2016; especialmente na microcultura 
2), estes analisados a partir do conceito de au-
tocontrole ético. Investigações experimentais 
deste campo levam ao questionamento de se e 

individual em relação a manutenção da mag-
nitude da consequência cultural (Gomes & 
Tourinho, 2016), efeitos alternados da apresen-
tação de consequência cultural (Borba et al., 
2017), possibilidade ou não de interação social 
(Borba et al., 2014; Hosoya & Tourinho, 2016), e 
punição negativa em nível cultural (Guimarães 
et al., 2019). Embora tais estudos tenham apre-
sentado resultados relevantes para a seleção de 
respostas de autocontrole ético, alguns, especi-
ficamente os que manipularam apenas refor-
çamento positivo, evidenciaram dificuldades 
em sua manutenção (e.g., Gomes & Tourinho, 
2016; Hosoya & Tourinho, 2016), sendo a pró-
pria concorrência entre contingências um dos 
fatores que promoveram tal dificuldade. Já a 
manipulação da punição negativa em nível 
cultural auxiliou na seleção e manutenção de 
entrelaçamentos com respostas de autocontrole 
ético (Guimarães et al., 2019).

Desdobramentos dos estudos com base 
em autocontrole ético levaram à proposição do 
conceito de autocontrole cultural (Valderlon, 
2017), descrito como a situação de concorrên-
cia entre contingências em que consequências 
culturais variam quanto a magnitude e atraso. 
A partir desse conceito, entende-se que há 
entrelaçamentos de respostas impulsivas que 
produzem consequências culturais imediatas e 
de menor magnitude concorrendo com entre-
laçamentos de respostas autocontroladas que 
produzem consequências culturais atrasadas e 
de maior magnitude, ambas retroagindo sobre 
o comportamento dos membros do grupo. A fim 
de esclarecer qual tipo de conflito é abordado 
no autocontrole cultural, destaca-se que a con-
corrência se dá não mais entre indivíduo versus 
grupo (como no autocontrole ético), mas sim 
entre ações coordenadas de membros de siste-
mas culturais que conflitam quanto a produção 
de consequências culturais. Neste caso, são os 
membros do grupo como um todo que decidem 
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que reduzam o risco de consumo excessivo de 
recursos no presente, atendendo às necessida-
des de seus integrantes e futuras gerações; e (c) 
as demandas, normas e reconhecimento social 
devem ser democraticamente delineadas para 
que funcionem de modo equilibrado entre in-
divíduos ou grupos distintos. 

Conforme enfatizado anteriormente, con-
flitos de interesse entre indivíduos, entre indi-
víduos e grupos e/ou entre grupos são pontos 
chave quando se lida com desenvolvimento 
sustentável. Ao se planejar contingências 
que sejam as mais semelhantes possíveis, de 
modo a atenuar tais conflitos, deve-se almejar 
que elas sejam equilibradas no tocante: (a) a 
quantidade e esforço relativo às ações exigi-
das (frequência e custo de respostas exigidos) 
por parte de diferentes membros da sociedade; 
(b) o reconhecimento e status social (reforça-
mento social dispensado); (c) distribuição de 
renda (estímulos reforçadores generalizados 
necessários para atender demandas de sobrevi-
vência e bem-estar da população); (d) os níveis 
de cobrança adequados às responsabilidades 
exigidas, sendo bem distribuídas pela popula-
ção (possíveis consequências aversivas); e (e) 
possibilidades equitativas de mobilidade social. 
Ainda, o fortalecimento da cultura democrática 
e contingências relativas ao seu funcionamen-
to devem ser planejadas de modo que de fato 
inclua a população, que permite que sejam 
ativos nos processos decisórios públicos.

Modificar uma prática cultural pode ser 
um trabalho relativamente complexo, pois en-
volve a modificação de contingências que alte-
rem o responder de muitas pessoas ao mesmo 
tempo. Num modelo democrático de política, 
tem-se o papel do poder executivo, cujo objetivo 
é fazer modificações de contingências culturais. 
Nesse contexto, é importante saber o que con-
trola o responder dos planejadores culturais 
(Valderlon & Elias, 2019). No Brasil, práticas 

como os dados produzidos podem contribuir 
para o desenvolvimento de tecnologias que 
busquem promover comportamentos e/ou prá-
ticas culturais sustentáveis, que será discutido 
a seguir

Delineando práticas culturais sustentáveis

Considerando práticas culturais como 
compostas por vários comportamentos, um pri-
meiro passo para se delinear práticas culturais 
sustentáveis envolve arranjar contingências de 
modo que eles afetem o comportamento dos 
vários indivíduos engajados nas mesmas. Mais 
adiante, focando o nível cultural, a manipula-
ção de consequências que afetem o arranjo de 
grupos pode contribuir para a seleção de práti-
cas culturais sustentáveis, a exemplo dos estu-
dos experimentais supracitados (e.g., Almeida 
et al., no prelo; Borba et al., 2017; Guimarães 
et al., 2019; Ortu et al., 2012; Valderlon, 2017). 

Retomando a conceituação de sus-
tentabilidade pela Cúpula Mundial Sobre o 
Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo 
(2002) e Foladori (2014) e suas três dimensões 
descritas, traça-se um ponto de partida para 
como delinear culturas sustentáveis. Na dimen-
são econômica indica-se que para que ocorra 
desenvolvimento econômico sustentável, este 
não deve ter como meta única a maximização 
econômica, buscando que se desenvolva coor-
denadamente em relação às seguintes dimen-
sões. A dimensão ambiental se refere à conser-
vação e consumo de recursos naturais em ritmo 
que estes possam naturalmente se renovar. Já 
a dimensão social diz respeito à promoção de 
justiça social, respeito às identidades culturais, 
capacidade de mobilidade social, coesão social 
e desenvolvimento institucional. Desse modo, 
para se delinear uma cultura sustentável de-
ve-se: (a) planejar uma distribuição e acesso a 
recursos equitativos; (b) planejar contingências 
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sobre o planejamento cultural como uma es-
tratégia para mudanças de práticas culturais.  

Valderlon e Elias (2019) definem plane-
jamento cultural como uma intervenção que 
tem por objetivo selecionar práticas culturais 
através de melhorias nas condições de vida 
em curto prazo e que culminam, em longo 
prazo, na sobrevivência da cultura. É justa-
mente essa interface que é destacada quando 
tomamos a definição de sustentabilidade como 
a busca de um desenvolvimento que atenda 
necessidades atuais sem comprometer ou pre-
judicar gerações futuras (Pessôa, 2014; World 
Commission Environmentand Development, 
1987).  Valderlon e Elias (2019) sugerem os se-
guintes critérios para o planejamento cultural: 
(a) mudanças nas contingências antecedentes, 
que servem de contexto para (b) seleção de prá-
ticas culturais alvos por (c) consequências em 
curto prazo, de modo que (d) um dos resultados 
dessas práticas, em longo prazo, seja a garantia 
de recurso e sobrevivência das gerações futu-
ras. Dessa maneira, poderíamos operaciona-
lizar quais as metas de comportamento e/ou 
práticas culturais serão modificadas.

Porém, essa proposta de investigação de 
fenômenos comportamentais e culturais de 
modo interdisciplinar encontra ainda dificulda-
des, tais como mencionam Dal Ben et al (2017) 
ao descrever a dificuldade de analistas do com-
portamento na comunicação com outras áreas 
do conhecimento que também tomam a susten-
tabilidade como um fenômeno de estudo. Além 
disso, um setor de suma importância para esse 
tema é o poder público, devido a possibilida-
de de intervenção efetiva em número elevado 
de pessoas. Entretanto, há baixa inserção de 
analistas do comportamento em cargos públi-
cos, poucos trabalhos de divulgação ao senso 
comum, além do histórico isolamento da área 
(Cruz, 2017), sendo estes, portanto, aspectos 
que dificultam a possibilidade de políticas 

culturais de corrupção são selecionadas e man-
tidas, porque são reforçadas (e.g., reforçador 
arbitrário dinheiro e reforçador social exercido 
pela própria classe política) e pela ausência de 
punição para a referida prática. Essa prática 
também entra em conflito com contingências 
culturais, pois o efeito de tal prática é, em geral, 
a diminuição da qualidade de pessoas alheias 
a ela. 

O critério para a realização de uma mo-
dificação cultural por esse tipo de planejador 
(gestores públicos) pode ser apenas acesso a be-
nefícios individuais ou para a categoria. Outro 
critério é apenas utilizar a modificação como 
propaganda eleitoral e isso implica menos inter-
venções em longo prazo, haja vista o mandato 
ser de 4 anos. É perceptível a ausência de cri-
térios éticos (bem-estar da população em geral) 
e critérios científicos (quais as estratégias mais 
eficientes, em que parte das contingências ocor-
rerá a modificação etc.). Skinner (1953; 1961) 
e outros analistas do comportamento (Biglan, 
1995; Andery, 2011) sugerem que a análise do 
comportamento dispõe do conhecimento ne-
cessário à promoção de intervenções culturais 
eficientes. Cabe aos analistas do comportamen-
to se inserirem em setores estratégicos e dar 
suporte aos planejadores culturais. 

Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo 
proporcionar uma discussão entre aspectos re-
lacionados à sustentabilidade, aqui entendida 
como comportamento sustentável, e algumas 
das produções da Análise Comportamental da 
Cultura. Descrever principais contribuições, de-
safios e possibilidades para que uma ciência do 
comportamento auxilie no rearranjo de contin-
gências comportamentais em uma sociedade, 
já eram recomendações encontradas na obra 
de Skinner (1953/2003), quando esse abordou 
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combinação de intervenções buscando impac-
tos em curto e longo prazo condizem justamen-
te com recomendações feitas por Dal Ben et 
al (2017), ao considerarem que intervenções 
comportamentais podem funcionar de maneira 
mais efetiva e duradoura ao longo do tempo, 
caso a interação efeitos em curto prazo e em 
longo prazo seja considerada. Por fim, conclui-
-se que é proveitosa a aproximação da análise 
do comportamento com outras áreas do conhe-
cimento (sociologia, antropologia, economia, 
política) para uma adequada e efetiva modifi-
cação de práticas culturais, como é o caso da 
sustentabilidade.  
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Resumo

O Acompanhamento Funcional é uma família 
de serviços prestados pela área de gestão de 
pessoas de organizações, que lida com ques-
tões relativas ao desempenho e ao bem-estar 
no trabalho. A literatura sobre esse serviço 
em língua portuguesa é escassa, o que dificul-
ta o seu aprimoramento e sua expansão no 
país. Esse ensaio teórico tem como objetivo 
organizar parte da literatura em português e 
inglês que pode fundamentar o trabalho nessa 
área. É apresentada uma proposta de modelo 
de Acompanhamento Funcional baseado na 
Análise do Comportamento, em conjunto com 
possibilidades de intervenção com foco na 
gestão e no repertório comportamental do 
trabalhador. São discutidos também temas e 
técnicas advindas de outras abordagens, que 
podem ser incorporados à essa proposta de 
estruturação do serviço. Possíveis interpreta-
ções analítico-comportamentais são ofereci-
das, para que os profissionais possam manter 
a coerência teórica na sua aplicação.

Abstract

Employee Assistance is a family of services 
offered by people management departments, 
which deal with performance and well-being 
in the workplace. The bibliography in portu-
guese about these services is scarce, which 
hinders the development of the field in Brazil. 
This theoretical essay aims to familiarize pro-
fessionals with part of the Portuguese and 
English literature that may ground the work 
in this area. A proposal for a Behavior Analytic 
model of Employee Assistance is discussed to-
gether with possible interventions focused on 
management and on workers behavioral re-
pertoire. Theories and techniques from other 
approaches that can be incorporated to the 
proposed model are also discussed. Possible 
behavior-analytic interpretations are offered, 
so that professionals can maintain theoretical 
coherence when applying them.
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O Acompanhamento Funcional (ACOF) é 
uma família de serviços realizados pela área de 
gestão de pessoas em organizações públicas e 
privadas, estruturados em diversos formatos e 
com diferentes objetivos específicos, nomeados 
sob a mesma alcunha por haver semelhança 
em relação aos seus objetivos gerais – normal-
mente providências em relação a problemas 
de desempenho e de bem-estar no trabalho 
(Carroll & Walton, 1997). Não é um subsistema 
de gestão de pessoas, mas serviços que podem 
dialogar com vários subsistemas, a depender 
de como são planejados. Em algumas organi-
zações, o ACOF objetiva a integração e o acom-
panhamento do desempenho individual de 
trabalhadores, como também ações voltadas 
ao clima organizacional (Pontes, 2001), estan-
do relacionado à avaliação de desempenho, 
ao monitoramento e ao desenvolvimento de 
pessoas. Em outras organizações, o ACOF está 
estruturado em um modelo de "plantão psico-
lógico", voltado ao atendimento individual de 
trabalhadores (Tubino, Pedruzzi-Reis & Silva, 
2009; Mahfoud, 2012). Nesse caso, está ligado 
ao serviço de saúde da organização, que pode 
ou não estar vinculado à área de gestão de 
pessoas.

A escassez de literatura em língua por-
tuguesa é um obstáculo para a difusão, apri-
moramento e sistematização do ACOF. Existe 
uma discussão abrangente em língua inglesa a 
respeito de vários modelos possíveis de atuação 
que podem ser considerados como“ACOF”, agru-
pada em torno dos programas de assistência 
ao empregado (EAP) (i.e., Employee Assistance 
Programs) e do aconselhamento no trabalho 
(WoC) (i.e., Workplace Counselling). Essa litera-
tura discute aspectos éticos, papéis e responsa-
bilidades dos vários profissionais envolvidos, 
além de questões práticas relativas ao cotidia-
no do serviço (Carroll & Walton, 1997), e será 
utilizada como fundamento para discutir uma 

possível sistematização do trabalho do ACOF 
especificamente no serviço público, por ser a 
origem da experiência dos autores de onde se 
origina a presente proposta. 

A Análise do Comportamento (AC) pode 
fornecer um fundamento teórico para o tra-
balho do ACOF, tanto na perspectiva individu-
al, relativa à integração, ao desempenho e ao 
relacionamento entre servidores, quanto na 
perspectiva organizacional, na análise de po-
líticas, de processos e da gestão (Pontes, 2010). 
Um benefício da implementação do serviço de 
ACOF é que, apesar dos subsistemas de gestão 
de pessoas aparentemente tratarem sobre ques-
tões diferentes, suas várias temáticas são inter-
ligadas, e a AC pode fornecer a fundamentação 
teórica para tratar sobre esses temas de forma 
também interligada. Serão abordadas, ainda, 
interpretações baseadas na AC de conhecimen-
tos e técnicas advindos de outras abordagens, 
direcionadas a questões específicas tratadas 
pelo ACOF gerido pelos autores. Essa proposta 
visa, por um lado, favorecer a aproximação 
entre a AC e a Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (POT), evitando a falsa impressão de 
que a AC não é capaz de lidar com temas da 
POT e, por outro, expandir o escopo de atua-
ção da AC em organizações, indicando áreas de 
potencial investigação em POT que ainda não 
foram exploradas pela AC (Boyce, 2008; Hubner 
e Moreira, 2012).

Esse capítulo é um ensaio teórico, de forma 
que não é seu objetivo realizar uma revisão  
sistemática da literatura pertinente ao tema, 
mas uma seleção de referências que permitam 
fundamentar o modelo de ACOF proposto. Na 
primeira parte, que trata de conceituar o ACOF 
a partir de seu histórico, foram discutidos todos 
os textos na língua portuguesa encontrados 
pelos autores, que utilizam especificamente 
os termos “acompanhamento funcional” (ou 
“de pessoal”) e “aconselhamento no trabalho”. 
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tratamento de alcoolistas. Em seguida veio a 
Fase 2, "centrada no cliente", em que o traba-
lho ainda era individual, porém mais aberto a 
outras questões trazidas pelos trabalhadores, na 
qual é iniciada a influência do aconselhamen-
to baseado na abordagem humanista de Carl 
Rogers. A Fase 3 estava voltada à relação traba-
lhador-trabalho, em que há o reconhecimento 
da influência do trabalho no bem-estar indivi-
dual e, na Fase 4, a própria organização é vista 
como cliente. Os estágios seriam cumulativos: 
em um novo estágio, as atividades anteriores 
continuam existindo, ocorrendo uma expansão 
do escopo da atuação (Carroll & Walton, 1997). 

É possível classificar, aproximadamente, 
os serviços descritos na literatura em português 
nas fases propostas por Carroll e Walton (1997). 
A única sistematização do aconselhamento em 
organizações em língua portuguesa encontrada 
foi o modelo de “plantão psicológico”, caracteri-
zado por atendimentos individuais na perspec-
tiva humanista de Carl Rogers (Mahfoud, 2012; 
Scorsolin-Comin, 2015), que poderia ser catego-
rizada na Fase 2. Pontes (2001) descreve o ACOF 
como um serviço que acontece durante toda a 
vida funcional do trabalhador na organização, 
colhendo informações quanto aos processos de 
gestão de pessoas, da comunicação e do clima, 
de forma a propor ações para a melhoria do 
bem-estar e do desempenho organizacional. O 
ACOF ocorreria em duas vertentes, uma voltada 
para o indivíduo, atuando na integração e no 
acompanhamento do desempenho individual 
(Fase 3), e outra voltada às formas de gestão 
da organização (Fase 4). Tubino et al. (2009) 
propõem reflexões acerca do ACOF, e avaliam 
que, na sua experiência, existia um serviço com 
uma perspectiva individualizante, sem interfe-
rência no contexto de trabalho (fases 1 e 2), e 
propõem que o ACOF deve utilizar a POT para 
questionar as relações de trabalho (expansão 
para as fases 3 e 4).

Esses textos foram analisados em conjunto com 
o trabalho de Carroll e Walton (1997), que dis-
corre sobre o histórico, o cotidiano de trabalho 
e questões éticas na implementação dos EAP e 
do WoC - selecionado em razão da sua abran-
gência e por não ser focado em uma abordagem 
específica da psicologia. Na segunda parte, são 
apresentados conceitos básicos da AC e sua re-
lação com o modelo de ACOF proposto a partir 
da revisão sobre ACOF, EAP e WoC. 

Nas partes seguintes, é explorado o con-
teúdo do trabalho do ACOF. É dada ênfase à 
exposição de trabalhos em língua portuguesa 
e, em complemento, consultou-se principal-
mente o Journal of Organizational Behavior 
Management (JOBM). A bibliografia da POT foi 
selecionada principalmente a partir das refe-
rências de Spector (2006), por ser um manual 
comumente utilizado em cursos de graduação 
em psicologia. A Entrevista Motivacional e a 
Comunicação Não-Violenta foram abordadas 
como exemplos de técnicas frequentemente 
utilizadas em organizações por profissionais 
de outras abordagens, aplicáveis a um aspecto 
específico do modelo de ACOF proposto. 

Acompanhamento Funcional: Histórico e Definição

As origens do ACOF podem ser traçadas 
entre os EAP e o WoC. Os EAP são programas de 
assistência ao empregado, com serviços volta-
dos a questões de saúde, conjugais, familiares, 
financeiras e jurídicas, sendo uma parte im-
portante desses programas a presença de um 
"aconselhador" atuante em WoC (counsellor, 
que nos Estados Unidos e na Inglaterra, não 
são necessariamente psicólogos ou assistentes 
sociais). Em seu início, os EAP e o WoC eram 
caracterizados pelo trabalho individual, nome-
ado por Carroll e Walton (1997) como “fase da 
doença" (Fase 1), voltado principalmente ao 
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trabalhador está inserido. Essa análise é rea-
lizada por meio de uma técnica denominada 
análise funcional – a identificação dos efeitos 
dos antecedentes e das consequências no com-
portamento. Antecedentes e consequências do 
comportamento são denominados “estímulos”, 
e uma classe de estímulos é importante desta-
car, pelo seu papel nas interações sociais e no 
ambiente de trabalho: os estímulos verbais, que 
são os produtos do comportamento verbal de 
uma pessoa (e.g., uma palavra, uma frase, um 
gesto), que tem função de antecedente ou de 
consequência para o comportamento de outra 
pessoa, sendo ambos parte de uma mesma “co-
munidade verbal” (Skinner, 1957).

Existem quatro processos básicos em que 
o ambiente modifica o comportamento: algo é 
adicionado ao ambiente que tem como efeito 
o aumento da probabilidade de um comporta-
mento, o que é chamado de reforço positivo (ou 
aditivo, R+), ou algo é adicionado ao ambiente 
que diminui a probabilidade de um comporta-
mento, o que é chamado de punição positiva 
(ou aditiva, P+). Também é possível o ambien-
te modificar o comportamento quando algo é 
retirado: quando o comportamento diminui 
de probabilidade, esse processo é chamado de 
punição negativa (ou subtrativa, P-), quando 
a  probabilidade aumenta, o processo é deno-
minado reforço negativo (ou subtrativo, R-), 
porque algo é subtraído como consequência 
do comportamento. As quatro formas de mo-
dificação do comportamento são chamadas de 
"contingências", porque envolvem uma relação 
"se...então" entre uma situação antecedente, 
um comportamento e suas consequências: se a 
criança faz birra no supermercado, leva bronca; 
se a criança fala algo parecido com “mama” 
na presença de sua mãe, recebe carinho; se o 
trabalhador executa bem a tarefa que lhe foi 
designada, recebe um feedback positivo.

Quando, em situações sociais,  o 

Pereira (2013) descreve um programa 
de ACOF abrangente, com várias propostas de 
prevenção de riscos psicossociais de âmbito 
organizacional (Fase 4), porém sem propostas 
direcionadas especificamente ao desempenho. 
Já a proposta de ACOF de Kleeman (2015) é 
abrangente, e objetiva aproximar a gestão de 
pessoas aos departamentos da administração, 
oferecer um espaço de escuta aos trabalhado-
res, fornecer feedback sobre a gestão e gerar 
um sentimento de reconhecimento e motivação 
nos trabalhadores (Fase 4). Os trabalhos acima 
descritos, e as normas e apresentações que 
tratam sobre os programas de ACOF nos órgãos 
públicos (e.g., Ministério Público Federal, 2017; 
Prefeitura de Caxias do Sul, 2018; Secretaria de 
Administração da Prefeitura de Porto Alegre, 
n.d.; Universidade Federal Fluminense, n.d.), 
compõem, basicamente, a totalidade da escassa 
literatura e documentação que existe sobre esse 
serviço em língua portuguesa.

Acompanhamento Funcional baseado na Análise do 
Comportamento

A AC é baseada na filosofia do Behaviorismo 
Radical, que entende os fenômenos psicológi-
cos - por exemplo, os pensamentos e os senti-
mentos - como comportamentos, que podem 
ser analisados a partir dos mesmos princípios 
utilizados para analisar comportamentos ex-
ternos (Skinner, 1953). O falar, o pensar e o 
sentir podem ser compreendidos por meio 
dos mesmos princípios comportamentais en-
volvidos em comportamentos como ligar uma 
lâmpada ou abrir uma porta. Na AC, os com-
portamentos são compreendidos como função 
do contexto – antecedentes e consequências 
do comportamento. Dessa forma, os aspectos 
comportamentais do desempenho e das in-
terações no ambiente de trabalho podem ser 
analisados por meio do contexto em que o 
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o que é exemplificado pela análise PICNIC (e 
variações), que busca identificar consequên-
cias positivas (R+) e coercivas (P+,P-, R-) para o 
comportamento da trabalhador (Daniels, 2004). 

De posse desses conceitos básicos, é possí-
vel propor um modelo de ACOF baseado na AC. 
Como visto anteriormente, a atuação das EAP, 
do WoC e das experiências brasileiras relatadas 
do ACOF tende a se expandir para focar cada 
vez mais na relação entre trabalhador e traba-
lho (Fase 3) e em aspectos voltados à organiza-
ção e à gestão (Fase 4), de forma que o trabalho 
centrado nessas duas fases seria central para 
atender às demandas que são encaminhadas 
para o ACOF. Já demandas das fases 1 e 2, vol-
tadas a questões de saúde e a outras questões 
pessoais, seriam mais típicas da área de saúde 
da organização, e não necessitam de elaboração 
específica no contexto do ACOF. Dessa forma, 
haveria duas vertentes principais de atuação 
no ACOF: uma voltada ao trabalhador e sua 
relação com o trabalho (Fase 3), e uma voltada à 
organização e à gestão (Fase 4). Essas duas fases 
poderiam ser definidas, respectivamente, como 
um trabalho com foco no aconselhamento de 
trabalhadores (incluindo gestores) afetados 
pelas contingências dispostas na organização, 
e outro com foco em prestar consultoria aos 
trabalhadores que possuem poder de organizar 
as contingências que afetarão outros trabalha-
dores (gestores). Em suma, o ACOF, ao receber 
uma demanda, atentaria para as contingên-
cias que são dispostas no setor analisado, que 
são comuns a vários trabalhadores, e também 
para o repertório comportamental específico de 
cada um dos trabalhadores afetado por essas 
contingências, sendo repertório entendido aqui 
como as possibilidades de comportamento de 
um determinado trabalhador (Catania, 1999). 

O trabalho de aconselhamento, caracterís-
tico da Fase 3, será denominado aqui como “Foco 
no Trabalhador”, e o trabalho de consultoria 

comportamento é influenciado por contingên-
cias P+, P- ou R-, é dito que o comportamento 
está exposto à "coerção" (Sidman, 2011), ou con-
trole social aversivo (Delprato, 2002), enquanto 
a contingência R+ não é inicialmente conside-
rada coercitiva. Existe pelo menos um estudo 
(Cunha & Borloti, 2009) que mostra evidências 
de que quando os comportamentos das pessoas 
são expostos à coerção, estas tendem a expres-
sar sensações de raiva, medo, aborrecimento 
(P+), frustração, desapontamento, tristeza (P-), 
ansiedade, apreensão e alívio (R-). Já quando 
expostas a contingências baseadas em reforço 
positivo (R+), as pessoas tendem a relatar sen-
sações de contentamento, satisfação e alegria. 
Ou seja, de acordo com esse estudo, quando as 
pessoas estão expostas à coerção, o seu relato se 
aproximaria daqueles relacionados a situações 
de estresse e desgaste. Já quando estão expos-
tas ao reforço positivo, o relato se aproxima 
daqueles relativos a situações de bem-estar, 
apesar disso não significar que contingências 
de reforço positivo não possam produzir relatos 
de estresse e desgaste (Ganster, Kiersch, Marsh 
& Bowen, 2011). Pessoas expostas à coerção 
apresentam o que se chama de contracontrole, 
que são os comportamentos de fuga ou evitação 
do controle social coercitivo (Delprato, 2002; 
Skinner, 1953; Sidman, 2011). 

A AC desenvolveu um subcampo para 
lidar com o comportamento nas organizações, 
denominado Gerenciamento Comportamental 
em Organizações (OBM) (i.e., Organizational 
Behavior Management), cuja principal publica-
ção é o JOBM. As intervenções em OBM, em 
seu início, estavam focadas principalmente no 
desempenho individual, ocorrendo uma pos-
terior ampliação para o nível organizacional 
(Redmon & Wilk, 1991), análoga ao que aconte-
ceu historicamente com os EAP e o WoC. A OBM 
propõe a análise das contingências em que o 
comportamento do trabalhador está inserido, 
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integrada, também permite atentar para temas 
clássicos da POT como desempenho e bem-es-
tar sob um mesmo referencial teórico - como 
aspectos diferentes de um mesmo conjunto de 
contingências dispostas na organização.

Em suma, na atuação com foco na gestão, 
o ACOF atentará para duas questões: o sistema 
de desempenho, que é o meio pelo qual as orga-
nizações atendem aos seus objetivos, e também 
os efeitos que os sistemas de desempenho pro-
duzem no bem-estar de trabalhadores. Skinner 
(1971) propõe algumas diretrizes aos analistas 
do comportamento, que podem ser aplicadas 
ao ACOF: buscar eliminar o controle aversivo, 
identificar contingências de reforço que pos-
suam consequências aversivas, e promover 
contingências de reforço sem consequências 
negativas. É na identificação de contingências 
não-programadas pelo gestor, ou seja, aquelas 
que não foram especificadas como parte do 
sistema de desempenho, que os conceitos ad-
vindos da POT podem ser úteis. São conceitos 
como justiça, suporte social, relação deman-
da/controle, equilíbrio entre vida e trabalho, e 
outros que serão abordados na seção específica.

Na atuação com foco no trabalhador, o 
ACOF investigará o repertório comportamen-
tal dos trabalhadores que é alvo do sistema de 
desempenho (suas competências profissionais), 
como também os repertórios de contracontrole 
adaptativos para lidar com o potencial estresse 
causado por esse sistema, que envolvem, muitas 
vezes, suas habilidades sociais (Skinner, 1971; 

(Fase 4) será denominado “Foco na Gestão”. O 
benefício de unir os dois focos de atuação em 
um mesmo serviço é promover uma atuação 
que trate das duas questões de forma integrada, 
inclusive com um mesmo cliente. A AC é instru-
mental nessa integração, por compreender todo 
comportamento como função de seu contexto, 
sendo possível unir os dois focos em um único 
serviço, enquanto em outras abordagens talvez 
os focos dessem origem a serviços diferentes e 
desconectados, possivelmente embasados em 
fundamentações teóricas diferentes. 

Embora na AC não exista uma dicotomia 
entre desempenho e bem-estar, pois ambos 
estão relacionados ao efeito de contingências 
no comportamento, esses temas são tratados 
de forma separada em POT, no próprio JOBM 
em alguns casos, e costumam aparecer como 
setores diferentes na gestão de pessoas. Por 
exemplo, um estudo de Ganster, Kiersch, Marsh 
e Bowen (2011) estuda o impacto de “sistemas 
de incentivo baseados no desempenho” no 
“estresse e no bem-estar de trabalhadores”. 
Desempenho normalmente é definido como o 
comportamento ou um resultado do comporta-
mento que atende a critérios estabelecidos pela 
organização (e.g., Daniels, 2004), e estresse (no 
pólo oposto ao bem-estar) é definido como re-
latos de sensações de desgaste ou resultados es-
pecíficos em medidas fisiológicas (e.g., Ganster, 
Kiersch, Marsh & Bowen, 2011). Assim como a 
AC permite atuar com aconselhamento de tra-
balhadores e consultoria em gestão de forma 

Tabela 1. Focos de atuação do ACOF.

Desempenho

Sistema de Desempenho

Competências Profissionais

Bem-Estar/Estresse
Efeitos colaterais do sistema de de-
sempenho e de contingências não 

diretamente programadas.

Contracontrole e Habilidades Sociais

Gestão

Trabalhador



Acompanhamento Funcional sob a ótica da Análise do Comportamento
Fábio Freire Laporte, Janaína Viana Albernaz Pintor & Laura Rodrigues Rosa

Comportamento em Foco, v. 12, cap. 9       |        145

comportamental adequado à vaga proposta 
(e.g., competências profissionais, repertório 
de contracontrole), se os incentivos disponívels 
na vaga podem funcionar como reforçadores 
para o trabalhador (e.g., se ele gosta do trabalho 
da área) possíveis contingências coercitivas a 
que o trabalhador está ou seria potencialmente 
exposto (e.g, se o trabalhador já relatou sensa-
ções de desgaste em vagas com características 
semelhantes no passado). É também nesses 
momentos que são realizadas entrevistas de 
desligamento, para que sejam conhecidos os 
motivos da saída do servidor, suas possíveis 
insatisfações e proposta de possíveis ações à 
administração (Branham, 2012). Após realiza-
da a lotação, uma ferramenta útil é enviar um 
questionário de adaptação, no qual constem 
questões voltadas ao desempenho e ao bem-
-estar, que pode ser identificado ou anônimo, 
sendo que nesse último caso as análises serão 
apenas agregadas, com análises estatísticas de 
todos os questionários em conjunto.  

Uma forma estabelecer um acompa-
nhamento mais próximo é estabelecer papéis 
diferentes para trabalhadores, gestores, pro-
fissionais de gestão de pessoas e profissionais 
de saúde em relação ao ACOF. É importante a 
capacitação de todos a respeito do ACOF e o es-
tabelecimento de meios de acesso fácil à equipe 
responsável por esse serviço. Além disso, deve-
-se tomar cuidado com os limites de atuação de 
cada um. Os diferentes trabalhadores possuem 

Delprato, 2002; Del Prette & Del Prette, 2017). 
Em relação ao desempenho, um trabalhador 
pode apresentar comportamentos em seu re-
pertório para executar uma tarefa, mas pode 
não haver incentivos pra executá-la no seu am-
biente de trabalho. Por outro lado, pode haver 
incentivos, mas o trabalhador não apresentar o 
repertório adequado. Em relação ao bem-estar, 
um trabalhador pode estar exposto a uma si-
tuação de estresse, mas apresentar habilidades 
sociais, colocadas em prática como contracon-
trole, permitindo uma conversa amistosa com 
sua chefia a respeito de sua insatisfação com 
o sistema de desempenho proposto. Por outro 
lado, o trabalhador pode não apresentar habili-
dades sociais em seu repertório que permitam 
o contracontrole, de forma que a continua ex-
posição à contingência coercitiva leva a relatos 
de desgaste de sua parte.

A partir desse modelo geral, é possível 
delinear um fluxo de trabalho para o ACOF 
no setor público, que possui peculiaridades 
(Redmon & Wilk, 1991), podendo e devendo 
ser adaptado à realidade de cada organização. 
Nessa proposta de fluxo, a organização deter-
mina que o trabalhador seja direcionado ao 
ACOF necessariamente em três momentos da 
sua vida funcional: quando entra no órgão, em 
mudanças de lotação, e quando do seu desliga-
mento do órgão. Nessas ocasiões, é realizado 
o trabalho de prevenção, definido aqui como 
investigar se o trabalhador possui repertório 

Figura 1. Proposta de fluxo do ACOF.
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analisadas todas as variáveis relacionadas a 
desempenho e bem-estar, com foco na gestão 
e no trabalhador. 

Desempenho com Foco na Gestão

O Sistema de Desempenho Humano de 
Rummler e Brache (1994) é um dos muitos 
modelos de compreensão de sistemas de de-
sempenho utilizados na OBM. Segundo esse 
modelo, organizações podem ser entendidas 
como sistemas, sendo cada uma das subdivi-
sões (e.g., setores, departamentos, e mesmo o 
posto de cada trabalhador) um sistema que 
pode ser analisado seguindo o mesmo modelo 
utilizado para o sistema completo. A entrada 
é constituída pelos antecedentes necessários 
para o processamento, como, por exemplo, a 
especificação de metas, a demanda e insumos 
para o trabalho. O processamento são as etapas 
necessárias para a entrega de um produto ou 
serviço, o encadeamento de comportamentos 
de um ou vários trabalhadores. A saída é o 
produto ou serviço a ser entregue ao sistema 
receptor, que pode ser um outro setor da or-
ganização, ou mesmo a sociedade, no caso de 
orgãos públicos.

Figura 2. Sistema de Desempenho (adap-
tado de Rummler & Brache, 1994).

O feedback é um conceito com muito senti-
dos, mas aqui será definido como um estímulo 
verbal, que pode apresentar várias funções, a 
depender do contexto em que é utilizado, sendo 
aqui destacadas as funções de consequência 

vínculos diferentes com a administração, o que 
pode ser considerado como a influência que 
uma ou mais agências de controle internas ou 
externas à organização possuem sobre o com-
portamento do profissional (Skinner, 1953). 
Enquanto o comportamento de um gestor está 
basicamente sob influência da sua própria 
chefia superior, o comportamento do profis-
sional de gestão de pessoas está sob influência 
da alta administração da organização, e o com-
portamento do profissional de saúde está sob 
influência principal dos órgãos de fiscalização 
da sua profissão. Dessa forma, o envolvimento 
de profissionais diferentes no ACOF, com papéis 
adequados ao seu vínculo, pode suprir, ou ao 
menos mitigar, a carência de profissionais in-
teiramente dedicados a esse trabalho.

Além do encaminhamento obrigatório 
ao ACOF para prevenção, os trabalhadores (in-
cluindo os gestores) podem chegar ao ACOF por 
sua própria iniciativa, da chefia, de avaliações 
de desempenho, da área de saúde, de áreas não 
vinculadas, para tratar de problemas de de-
sempenho ou bem-estar já instalados, quando 
será proposta uma intervenção. A autonomia 
é o princípio mais importante na condução 
do ACOF (Carroll & Walton, 1997), e pode ser 
compreendida como o comportamento que não 
está sob controle de contingências coercitivas 
(Skinner, 1971). Nos casos de encaminhamento 
por terceiros, é papel do ACOF verificar se há o 
interesse do próprio trabalhador na utilização 
do serviço, e também orientar as chefias sobre 
a melhor forma de fazer o encaminhamento, de 
forma a assegurar que contingências coercitivas 
não estejam em vigor no encaminhamento. O 
cliente deve fazer escolhas livres e informadas, 
e para isso é importante que ele tenha todas as 
informações necessárias para tomar decisões 
(Carroll & Walton, 1997), além de ter clareza de 
que a demanda será tratada como uma "ques-
tão", ou uma situação-problema, em que serão 
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que é passada). Rummler e Brache (1994) re-
comendam, somente após investigar o contex-
to, investigar questões relativas ao repertório 
comportamental do trabalhador, como com-
petências profissionais e questões de saúde. 
Intervenções relativas a essas variáveis serão 
analisadas quando for tratado sobre o foco no 
trabalhador. Mager e Pipe (1979) propõem uma 
análise que pode complementar aquela propos-
ta por Rummler e Brache (1994): além de orien-
tar o estabelecimento de reforço positivo para 
o desempenho almejado, verificar se o desem-
penho é punitivo, ou seja, se inadvertidamente 
o desempenho almejado está inserido em uma 
contingência de punição positiva ou negativa, 
de forma a eliminar essa punição. Por outro 
lado, se houver reforços positivos para outros 
comportamentos que concorrem o desempe-
nho almejado (i.e, “não-desempenho”), essas 
consequências positivas devem ser retiradas. 

Bem-Estar/Estresse com Foco na Gestão

Promoção de Bem-Estar e Redução de 
Estresse são temas interrelacionados na lite-
ratura em POT: a promoção de bem-estar está 
associada à redução do estresse no trabalho 
(Spector, 2006). O estresse é estudado por diver-
sas abordagens e perspectivas teóricas, sendo 
o principal consenso o de que estressores são 
fatores ambientais, que podem ou não provo-
car desgaste comportamental, físico e mental 
(Beehr & Franz, 1987). Embora nem todos os 
estressores encontrados na literatura em POT 
possuam uma abordagem específica na AC, o 
estresse pode ser entendido, nessa abordagem, 
como mudanças na relação entre sujeito e am-
biente que ocorre como resultado da exposição 
a alterações aversivas (coercitivas), que exigi-
rão novos repertórios adaptativos. O desgaste 
não é função apenas do contexto atual, mas 
dos contextos anteriores que deram origem ao 

para o processamento que já ocorreu, assim 
como de antecedente para o processamento 
futuro (Alvero, Bucklin & Austin, 2001; Daniels, 
1994). O feedback externo é aquele fornecido 
após avaliação do produto ou serviço entregue 
pelo sistema receptor. O feedback interno pode 
ser entendido como um mecanismo de redução 
de erros que aumenta a probabilidade de fee-
dback externo positivo. A qualidade das saídas 
é função dos antecedentes, do processamento, 
das consequências e do feedback (Rummler & 
Brache, 1994).

Feedbacks desencorajadores ou que 
atacam a autoestima do trabalhador diminuem 
a efetividade das intervenções, e a tentativa 
de reconhecimento no trabalho pode não ter 
os efeitos desejados (Kluger e DeNisi, 1996). 
Basicamente, o desempenho dos trabalhado-
res pode ser motivado de duas formas: reforço 
positivo ou reforço negativo (Daniels & Daniels, 
2007). O trabalho é determinado pelo reforço 
positivo quando se trabalha para obter algo (tec-
nicamente chamado reforçador - a satisfação 
em fazer o próprio trabalho, ou ganhar uma 
folga extra). Já o trabalho determinado pelo 
reforço negativo é aquele em que trabalha-se 
para evitar perder algum reforçador, ou para 
evitar receber alguma punição. Para construir 
uma cultura organizacional que promova o 
bem-estar, é necessário focar em contingências 
de reforço positivo, que serão acompanhadas 
de formas de se comunicar não coercitivas 
(Daniels & Daniels, 2007).

Os problemas de desempenho podem 
ser solucionados, frequentemente, por inter-
venções no contexto, que é composto pelas en-
tradas, pelas consequências e pelos feedbacks. 
Rummler e Brache (1994) consideram que se 
deve investigar se existem especificações do 
desempenho, interferência na tarefa, e como 
estão organizadas as consequências e os feedba-
cks (e.g, sua frequência, o tipo de informação 
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na literatura em POT. Um modelo clássico rela-
ciona o controle - o quanto o trabalhador pode 
determinar o próprio ritmo e forma de execu-
tar a tarefa - à demanda de trabalho (Karasek, 
1979). Nesse modelo, o estresse estaria relacio-
nado a exposição a situações em que existe alta 
demanda e pouco controle sobre o trabalho, 
enquanto trabalhos com alta demanda e alto 
controle teriam efeitos positivos no bem-es-
tar. Já demanda e controle baixos levariam à 
perda gradual das competências profissionais. 
Na perspectiva da AC, o controle sobre o tra-
balho pode ser compreendido como a liberda-
de que o trabalhador tem para escolher entre 
as contingências a que está exposto, evitando 
contingências aversivas desnecessárias (Bond 
& Flaxman, 2012). Quando há alta demanda 
e baixo controle, por exemplo, o trabalhador 
não consegue organizar seu tempo de forma a 
cumprir as demandas e evitar possíveis conse-
quências aversivas. Já quando o trabalho tem 
alta de demanda e alto controle, existem opor-
tunidades de desenvolvimento e maior acesso 
a reforçadores, o que não significa que esses 
trabalhos não possam ser aversivos a longo 
prazo (Skinner, 1971; Ganster, Kiersch, Marsh 
& Bowen, 2011)

A Ambiguidade e Conflito de Papéis, são 
relacionados a baixos níveis de satisfação no 
trabalho, altos níveis de ansiedade e intenção 
de abandonar o emprego (Jackson & Schuler, 
1985). A ambiguidade do papel é o grau de in-
certeza dos trabalhadores sobre suas funções e 
responsabilidades em ambientes diferentes ou 
no mesmo ambiente. O conflito de papéis surge 
quando as pessoas recebem solicitações incom-
patíveis no trabalho (papel interior) ou entre 
o trabalho e a vida pessoal (papel exterior). 
Uma interpretação possível da ambiguidade de 
papéis é a exposição da pessoa a esquemas de 
reforçamento concorrentes em que o controle 
aversivo está envolvido (Maggon & Critchfield, 

repertório comportamental atual, que pode ou 
não conter estratégias para lidar com a nova 
situação (Beehr & Franz, 1987;  Sanzovo & 
Coelho, 2007). Abaixo serão tratados aspectos 
do ambiente de trabalho que podem ser ca-
racterizados como potenciais estressores. Para 
cada tema, primeiro será apresentado como é 
visto a partir da literatura da POT, e depois uma 
possível interpretação da AC.

Quanto à Justiça no Trabalho, Leventhal 
(1980) considera que os procedimentos seriam 
percebidos como justos quando atendessem a 
condições como regras consistentes ao longo 
do tempo e independentes das pessoas a que 
se dirigem, ausência de vieses determinados 
pelas atitudes ou opiniões das pessoas respon-
sáveis pela tomada de decisão, decisões que 
apresentem resultados positivos, participação 
das pessoas afetadas na tomada de decisão e 
manutenção de padrões morais e éticos. De 
acordo com a AC, o termo “justiça” pode ser 
considerado como um juízo de valor (Skinner, 
1971), sendo este uma forma de controle social. 
Os membros de uma comunidade verbal são 
ensinados a classificar os comportamentos 
de outros membros como justos de acordo 
com vários critérios, como aqueles descritos 
por Leventhal, mas também de acordo com 
outros critérios, a depender da cultura local. 
Quando o juízo de valor passa a ter efeito sobre 
o comportamento de outras pessoas, ele pode 
efetivamente ser utilizado como ferramenta 
de controle social, e como contracontrole. Uma 
situação no ambiente de trabalho em que há 
distribuição inequânime de reforçadores pode 
ter efeitos semelhantes aos de uma situação de 
punição (Pietras, Brandt & Searcy, 2010), e clas-
sificar a ação do gestor como “injusta”, nesse 
caso, pode ser entendido como uma tentativa 
de contracontrole por parte do trabalhador.

Demandas de Trabalho e Controle do 
Trabalho são dois temas intimamente ligados 
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os afetar e que obtenham suporte social para 
lidar com situações de insegurança. Sob a ótica 
da AC, situações de instabilidade podem ser 
interpretadas como sinalizadoras de possíveis 
situações aversivas, ocasionadas por mudanças 
futuras, como um novo método de gestão ou 
o desemprego. Dessa forma, os trabalhadores 
constantemente expostos a estímulos aversivos 
condicionados (os sinais de instabilidade), sem 
a possibilidade de contracontrole, podem estar 
mais propensos a descrever sentimentos rela-
cionados ao desgaste (Cunha & Borloti, 2009).

Desempenho com Foco no Trabalhador

Embora a definição de comportamento 
utilizada na AC inclua também o contexto e, 
dessa forma, necessariamente o sistema de 
desempenho em que o trabalhador está in-
serido, alguns desempenhos requerem um 
treinamento específico que depois será gene-
ralizado para a situação de trabalho (Stokes & 
Baer, 1977). Dessa forma, mesmo que haja um 
sistema de desempenho planejado de forma 
efetiva, pode ser que o trabalhador não possua 
o repertório necessário para desempenhar as 
tarefas de forma satisfatória (e.g. competências 
profissionais), ou que não seja possível efetuar 
esse treinamento no próprio local de trabalho 
(Rummler & Brache, 1994). A tendência de al-
gumas organizações em focar os problemas de 
desempenho no "indivíduo-problema", como 
era característico das fases 1 e 2 dos EAP, do 
WOC e de alguns serviços brasileiros de ACOF, 
podem se manifestar no formato de "neces-
sidade de treinamento". Mager (2001) sugere 
cinco "regras" para lidar com o treinamen-
to em organizações. A primeira regra é a de 
que o treinamento só é apropriado quando 
existe alguma coisa que uma ou mais pessoas 
não sabem fazer, e que elas precisam saber. 
A segunda regra diz que se ela já sabe como 

2008). Ao emitir o comportamento que produz 
reforçamento (positivo ou negativo) relaciona-
do a uma contingência, esse mesmo comporta-
mento pode concorrer com o comportamento 
que produziria o reforço ou evitaria punição 
em outra contingência.

A Proteção contra Comportamento 
Ofensivo se refere principalmente a situações 
de assédio moral. Soares (2012) define o assédio 
moral como “um conjunto de ações violentas 
(de natureza psicológica e/ou física) que se ma-
nifesta por encontrar elementos permissíveis 
na cultura sócio organizacional e que são in-
fligidas, de maneira frequente, por um(a) ou 
mais trabalhadore(a)s contra, principalmente, 
um(a) outro(a) trabalhador(a), com o objetivo 
de isolá-lo(a), desestabilizá-lo(a) e/ou difamá-
-lo(a) e, muitas vezes, excluí-lo(a) do contexto 
de trabalho, podendo causar-lhe consideráveis 
danos de natureza física, afetiva cognitiva e/
ou social”. De acordo com a AC, é possível in-
terpretar o assédio moral como situações de 
coerção no trabalho das quais o indivíduo não 
possui formas de escapar ou evitar, em razão 
da própria estrutura da organização de traba-
lho. Por ser a estrutura da organização aquela 
que produz as condições nas quais o assédio 
moral pode ocorrer, é importante que a pró-
pria organização construa os mecanismos que 
permitam o contracontrole.

A Estabilidade no Trabalho diz respeito 
a evitar situações de insegurança no trabalho, 
definida como uma percepção subjetiva sobre 
a existência do emprego no futuro (Sverke & 
Helgren, 2002). No serviço público, existe uma 
maior estabilidade no cargo, porém o conceito 
pode ser aplicado à permanência em um posto 
de trabalho específico.Algumas formas reco-
mendadas de lidar com a insegurança no traba-
lho são garantir que os trabalhadores recebam 
informações claras a respeito de eventuais mu-
danças, que participem de decisões que possam 
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específico, utilizando recursos ou atendendo a 
normas específicas. O critério é o padrão pelo 
qual o desempenho será mensurado, por exem-
plo, rapidez, precisão ou qualidade.

Na AC, Botomé (1981) faz uma avaliação 
do conceito de objetivo de ensino a partir da 
proposta de Mager (1983), e propõe o conceito 
de “objetivo comportamental”. Na definição 
desses objetivos, são definidas as classes de res-
postas (o que corresponde aproximadamente 
à ação em Mager, 1983), seus estímulos ante-
cedentes, ou seja, as condições para que essa 
classe de resposta ocorra, e os estímulos que 
deverão ser produzidos pelas classes de respos-
tas descritas. Além disso, devem ser descritas 
as características das classes de respostas que 
serão responsáveis por produzir os estímulos 
consequentes a partir dos antecedentes, assim 
como as características dos antecedentes e das 
consequências. Esses objetivos comportamen-
tais podem ser levantados junto às pessoas que 
serão afetadas pelo ensino, a partir de docu-
mentos sobre cargos e funções da organização 
e da análise de tarefas (Botomé, 1981).

Bem-Estar/Estresse com Foco no Trabalhador

Normalmente, quando a demanda in-
dividual é voltada ao bem-estar, ela envolve 
conflitos interpessoais, uma das mais citadas 
fontes estresse no trabalho (Spector, 2006). 
Os trabalhadores cujas atribuições envolvem 
constantes interações sociais, como aqueles 
que ocupam cargos de chefia, os profissionais 
da área de gestão de pessoas e os que traba-
lham no atendimento ao público, são os que 
mais necessitam desenvolver habilidades de 
relacionamento (Del Prette & Del Prette, 2017). 
A atuação relacionada ao bem-estar com foco 
no trabalhador ofertado no ACOF se organiza 
em torno da psicoeducação sob enfoque da AC 
(Mussi, Soares & Grossi, 2013). Essa ferramenta 

executar, mais treinamento não irá ajudar. A 
terceira regra diz que só habilidade não é o 
bastante para garantir o desempenho - as pes-
soas precisam ter oportunidade para atuar, 
um ambiente de apoio e a percepção de que 
conseguem alcançar o desempenho almejado. 
A quarta regra preconiza que as pessoas não 
podem acumular treinamento, ou seja, devem 
aplicar as competências profissionais apren-
didas o mais rápido possível. A quinta regra 
ressalta que os treinadores podem garantir 
a competência profissional, mas não podem 
garantir o desempenho no trabalho, pois este 
depende de como o sistema de desempenho 
está planejado.

Se, mesmo após a avaliação a respeito do 
contexto de trabalho, a partir das regras des-
critas por Mager (2001) e outros instrumentos 
(e.g., Rummler & Brache,1994; Daniels, 1994), 
ainda persistir a noção de que há uma necessi-
dade de treinamento, pode-se passar para o seu 
planejamento em conjunto com o gestor, com 
os trabalhadores da área alvo da intervenção, 
e com a área de gestão de pessoas responsável 
pelo desenvolvimento. Uma referência disse-
minada em orgão públicos relativa ao planeja-
mento do ensino é outra obra do próprio Mager 
(1983) (e.g., Carbone, Brandão, Leite & Vilhena, 
2009). Nessa obra, Mager (1983) considera um 
dos passos mais importantes no planejamento 
do ensino é a formulação de seus objetivos, 
fundamentais também para a implementação 
e a avaliação do treinamento. Um objetivo de 
ensino é uma descrição dos comportamentos 
que o aluno deverá exibir ao final do curso, 
dividido em desempenho, condições e critérios. 
O desempenho diz respeito àquilo que o aluno 
deverá ser capaz de fazer após o treinamen-
to, é o verbo de ação da descrição. As condi-
ções qualificam o comportamento do aluno, 
por exemplo, determinando se o desempenho 
deverá ocorrer com base em um procedimento 
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aplicar e avaliar o efeito das soluções esco-
lhidas (Caballo, 2016; Del Prette & Del Prette, 
2014, 2017). Quando as pessoas passaram por 
experiências positivas de solução de proble-
mas ou tiveram o modelo de outras pessoas 
que lidaram com isso de forma eficiente, elas 
podem se sentir mais motivadas para enfrentar 
problemas, mais capazes de selecionar recursos 
para manejá-los e de inibir reações impulsivas 
(Caballo, 2016; Del Prette & Del Prette, 2017).

Dois conceitos fundamentais no desenvol-
vimento de Habilidades Sociais são a automoni-
toria e o autocontrole. A automonitoria envolve 
observar o próprio comportamento durante a 
interação, identificar e listar comportamentos 
alternativos, prever possíveis consequências 
para cada alternativa de resposta e escolher a 
melhor opção considerando a si mesmo e ao 
outro. O autocontrole se refere à inibição de 
respostas impulsivas mais prováveis, porém 
com consequências que inefetivas no manejo 
da situação social. O autocontrole envolve se 
comportar de modo a evitar uma consequência 
imediata danosa para si ou para o outro, ou 
adiar uma consequência que seria favorável 
naquele momento por outra mais favorável a 
médio ou longo prazo (Del Prette & Del Prette, 
2017).

A Comunicação Não-Violenta (CNV) 
(Rosenberg, 2006) é uma técnica desenvolvi-
da a partir de uma abordagem rogeriana, que 
vem sendo bastante difundida em organizações 
públicas no Brasil, e existe pelo menos uma 
publicação em que a CNV foi utilizada como 
ferramenta no contexto da Terapia Analítico-
Comportamental (Frasson & Nery, 2018).  A CNV 
pode ser entendida como uma ferramenta de 
desenvolvimento e promoção de Habilidades 
Sociais aplicável ao contexto de trabalho para 
favorecer a comunicação habilidosa, redu-
zir problemas de relacionamento, prevenir 
conflitos interpessoais e pacificar conflitos 

consiste em fornecer informações sobre os 
transtornos mentais, a topografia dos compor-
tamentos associados ao transtorno e ao contex-
to em que eles ocorrem, mas pode ser aplicada 
também para o desenvolvimento de habilidades 
sociais, que serão o foco dessa seção (Carvalho, 
Malagris & Rangé, 2019). O objetivo dessas in-
tervenções é desenvolver habilidades sociais 
que permitem um contracontrole efetivo em 
relação a situações potencialmente estressoras 
no ambiente de trabalho.

Dentre as habilidades sociais básicas co-
mumente demandadas nas interações sociais, 
podem ser citadas a assertividade e a empatia 
(Caballo, 2016; Del Prette & Del Prette, 2017). A 
assertividade diz respeito a se posicionar diante 
de uma situação de maneira segura, não-sub-
missa, mas também não-agressiva, de modo 
a expressar opinião, sentimentos e a buscar o 
atendimento das suas necessidades, respeitan-
do seus próprios direitos e o das outras pes-
soas (Caballo, 2016). A empatia é conceituada 
como "a capacidade de compreender e sentir 
o que alguém pensa e sente em uma situação 
de demanda afetiva, comunicando-lhe ade-
quadamente tal compreensão e sentimento" 
(Del Prette & Del Prette, 2014, p. 86). Quando 
utilizadas no contexto de trabalho, para lidar 
com situações específicas no ambiente profis-
sional, essas habilidades podem ser chamadas 
de Habilidades Sociais Profissionais. Dentre as 
Habilidades Sociais Profissionais comumente 
trabalhadas no processo de ACOF está solucio-
nar problemas interpessoais e manejar conflitos 
(Del Prette & Del Prette, 2014, 2017).

A classe de Habilidades Sociais solução 
de problemas interpessoais e manejo de conflitos 
engloba, dentre outras, as seguintes subclasses: 
capacidade de se acalmar, de realizar autocon-
trole, de reconhecer o problema e os comporta-
mentos que o mantém, de identificar e propor 
alternativas de solução, de tomar decisão, de 
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A EM é uma metodologia voltada para 
a resolução da ambivalência, caracterizada 
como o sentir-se de duas formas a respeito 
da mudança (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 
Seus principais elementos são a colaboração, 
a evocação e a autonomia. A colaboração se 
refere à parceria entre cliente e entrevistador, 
na qual o entrevistador valoriza e respeita o 
conhecimento e experiência do cliente. A evo-
cação diz respeito à crença de que os recursos 
e motivações para a mudança estão “dentro 
do cliente” (sic), e deveriam ser evocadas ao 
invés de providas pelo entrevistador. A auto-
nomia se refere à aceitação de que o cliente 
pode escolher mudar ou não mudar. Em uma 
sessão típica de EM o profissional estabelece 
um ambiente acolhedor, em que faz perguntas, 
utiliza de paráfrases e reflexões para evocar 
falar de mudança no paciente. O profissional 
faz um exercício constante de evitar advogar a 
favor da mudança comportamental, pois essas 
atitudes confrontativas do profissional podem 
fazer com que paciente advogue a favor da 
manutenção do status quo.

Uma interpretação da AC deve focar em 
responder como a EM aumenta as falas de mu-
dança do cliente e por que aumentar falas de 
mudança influenciam o comportamento pós-
-sessão. Para Biglan (1987), as pessoas passam 
por situações nas quais descrições dos seus 
comportamentos e os seus comportamentos 
que possuem correspondência são reforçadas. 
Após essa história de reforçamento uma classe 
de respostas dizer-fazer é formada, em que des-
crições do comportamento e o comportamento 
descrito correspondem um ao outro (Biglan, 
1987). A ocorrência de uma descrição de com-
portamento que ocorrerá no futuro aumenta a 
probabilidade de que esse esse comportamento 
ocorra no futuro. Da mesma forma, a ocorrên-
cia de comportamentos aumenta a probabili-
dade de que descrições desses comportamentos 

eventualmente já instalados. A CNV utiliza uma 
técnica baseada em dividir a própria fala em 
observação da situação, expressão dos senti-
mentos que essa situação causou, descrição das 
próprias necessidades que não foram atendi-
das, e um pedido do que quem fala gostaria que 
o ouvinte fizesse. Além disso, é orientado que se 
utilize a mesma técnica para tentar intepretar o 
que está sendo dito pelo outro. De acordo com 
a AC, é possível considerar que a CNV consiste 
em estratégias para identificar formas de falar 
de uma determinada comunidade verbal que 
não evoquem comportamentos de contracon-
trole do ouvinte que possam acirrar o conflito. 
Os quatro itens – observação, sentimento, ne-
cessidade, pedido – funcionam como um guia 
para a identificação dessas formas de falar. Por 
exemplo, a probabilidade de comportamentos 
de contracontrole pode aumentar quando a 
solicitação é percebida como exigência, e a téc-
nica da CNV busca modelar a fala para reduzir 
a probabilidade de comportamentos do ouvinte 
com efeitos aversivos para o falante (Sidman, 
2011; Rosenberg, 2006). 

A análise da demanda pelo ACOF pode 
verificar que o foco do atendimento deve ser 
em questões de saúde, ou pode identificar que 
existem outros repertórios mais especializa-
dos que podem ser desenvolvidos para lidar 
com os potenciais estressores disponíveis na 
organização (Bond, Flaxman, & Bunce, 2008; 
Bond & Flaxman, 2012). Dada a abrangência 
do escopo do trabalho do ACOF, e a possibilida-
de de atuação de outros profissionais que não 
de psicologia, é indicado encaminhar a pessoa 
atendida para profissionais especializados em 
uma perspectiva terapêutica. Para essa fina-
lidade, é importante domínio da Entrevista 
Motivacional (EM)(Rollnick, Miller & Butler, 
2009), técnica baseada em evidências que, 
assim como a CNV, também sugiu a partir de 
uma abordagem rogeriana.
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Conclusão

O presente capítulo teve como objetivo 
fomentar a discussão sobre o trabalho do ACOF 
em língua portuguesa, associando-o a literatura 
que trata sobre questões técnicas e éticas nos 
EAP e no WoC. Com base nessa literatura, foi 
proposto um modelo de ACOF fundamentado 
na AC, que permite integrar a atuação focada na 
gestão e aquela focada no trabalhador, tratan-
do de questões de desempenho e bem-estar de 
forma integrada. Foram tratados sobre temas 
clássicos de POT, com o objetivo de ampliar o 
escopo de atuação da AC em organizações. O 
campo da POT é muito vasto, com muitas teo-
rias e técnicas de grande utilidade produzidas 
em outras abordagens, que podem ser utiliza-
dos como referência para ampliar o escopo de 
atuação da AC. No entanto, é recomendado que 
sempre seja feito um esforço de releitura com 
base na AC, com o objetivo de manter a coerên-
cia teórica na atuação (Boyce, 2008). 

Como o modelo de ACOF proposto nesse 
ensaio é abrangente, e ainda pouco sistema-
tizado na literatura, profissionais envolvidos 
no ACOF devem estar atentos aos potenciais 
conflitos éticos. O profissional deve identificar 
a extensão em que os objetivos da organiza-
ção podem prejudicar os fundamentos éticos 
do ACOF, como o compromisso de atuar para 
reduzir a coerção, situações em que o acon-
selhamento beneficia a organização em detri-
mento do trabalhador, além de situações em 
que a organização excede em seu direito de 
controlar o comportamento do trabalhador. 
Também é necessário verificar se os recursos 
disponíveis são suficientes e adequados para 
promover mais benefícios do que malefícios, e 
se a origem dos recursos pode comprometer os 
objetivos do serviço (Carroll & Walton, 1997).

Uma questão fundamental é a confiden-
cialidade, e as condições em que ela será ou 

ocorram no futuro. Na EM, uma situação social 
não aversiva é criada, permitindo que falas de 
mudança sejam emitidas e então reforçadas 
pelo profissional. Como falas de mudança, ou 
falas sobre o próprio comportamento em geral, 
fazem parte de classes de correspondência com 
os comportamentos descritos, reforçar diferen-
cialmente falas de mudança pode aumentar a 
probabilidade de comportamentos de mudan-
ça que fazem parte da mesma classe das falas 
(Biglan, 1987).

Reinterpretações analítico-comportamen-
tais da CNV e da EM podem mudar o foco da 
forma para função (Christopher e Dougher, 
2009). No lugar de focar na topografia das falas 
nas intervenções do profissional, o foco seria 
na função das intervenções. Por exemplo, ao 
invés de fazer uma “boa reflexão”, como pre-
conizado pela EM, o profissional poderia estar 
focado em evocar comportamentos verbais 
do paciente que indiquem mudanças compor-
tamentais. Práticas culturais verbais de uma 
comunidade verbal podem tornar estímulos 
topograficamente semelhantes em estímulos 
funcionalmente semelhantes (i.e., o que chama-
mos de uma língua), porém esse não é neces-
sariamente o caso, pois as histórias de apren-
dizagem das palavras são sempre diferentes 
para cada indivíduo, e as diferenças podem ser 
suficientemente diferentes para tornar algumas 
topografias efetivas com um trabalhador e ine-
fetivas com outros. Interpretações funcionais 
da CNV, da EM, e de todas as estratégias de co-
municação na organização, como os feebacks, 
podem permitir o ajuste do comportamento dos 
profissionais que as utilizam às contingências, 
ao invés de enrijecer a atuação por meio de 
protocolos baseados em topografias do compor-
tamento do profissional, que podem diminuir 
sua eficácia (Hettema, Steele e Miller (2005).
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