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Sobre a ABPMC
A Associação Brasileira de Ciências do Comportamento (ABPMC), como foi re-

nomeada a até então Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, 
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 aperfeiçoa-
mento 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 da 
Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, 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 
demanda da comunidade, que apresentou a necessidade de monitorar a qualidade 
da prática do analista do comportamento brasileiro, favorecendo a escolha, pela 
comunidade, 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
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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 textos que visa ampliar o acesso de diferentes seg-

mentos da sociedade ao conhecimento produzido pelas ciências do comportamento. 

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
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Universidade Federal do Pará. Atua como professor dos cursos de psicologia da UniFametro 

e Uninassau no Ceará. Atua como psicólogo clínico prestando serviço para adultos e idosos. 

Desenvolve pesquisa sobre comportamento social, autocontrole cultural e seleção cultural. 

E-mail: valderlon@yahoo.com.br



XIV

Apresentação
O Volume 14 da coleção Comportamento em Foco reúne capítulos derivados 

de trabalhos apresentados no XXX Encontro da Associação Brasileira de Ciências do 
Comportamento (ABPMC), realizado entre os dias 1 e 4 de setembro de 2021, em versão 
online. Neste volume, discussões teóricas e práticas sobre comportamento humano 
em contextos de saúde e educação, assim como considerações sobre as contribuições 
da Análise do Comportamento para pensar a sociedade, são destaques entre os escri-
tos. Dentre as temáticas que integram os capítulos, estão o uso crítico de tecnologias 
comportamentais em instituições totais, no ensino superior e na educação ambiental, 
a atuação de analistas do comportamento com diferentes populações, como autistas, 
adolescentes em conflito com a lei, idosos/as e LGBTQIAP+, e as possibilidades de 
interpretação analítico-comportamental de fenômenos como coerção, agressão e arte.

No primeiro capítulo, Luiz Alexandre B. Freitas, Yan Valderlon, Pedro Felipe R. 
Soares e Hernando B. Neves Filho apresentam, de forma breve, uma pluralidade de 
tecnologias que têm impactado o trabalho de analistas do comportamento no âmbito 
da aplicação/prestação de serviços, da pesquisa básica e da produção e divulgação 
científica. No que diz respeito à aplicação, são discutidos alguns recursos tecnológicos 
em intervenções analítico-comportamentais, como o uso da realidade virtual, robôs, 
chatbots e sensores eletrônicos capazes de detectar mudanças em dimensões físicas 
do ambiente. Em relação à pesquisa básica, os autores destacam a importância da tec-
nologia para o seu desenvolvimento, fornecendo como exemplo a caixa experimental 
(caixa de Skinner), recursos computadorizados e a coleta de dados via internet, com 
ênfase no software FreeMtrix. No que se refere à produção e divulgação científica, os 
autores discutem as formas contemporâneas de produzir e disseminar informações 
para uma audiência global em tempo real via internet. Pontua-se que o uso das tec-
nologias pode trazer vantagens e desvantagens, sendo colocado em questão o papel 
do/da analista do comportamento no desenvolvimento de novas tecnologias. 

No segundo capítulo, de autoria de Natalia M. Aggio, são apresentados exemplos 
de formas avaliação que podem fundamentar intervenções analítico-comportamen-
tais para o manejo de comportamentos desafiadores de idosos/as com Transtorno 
Neurocognitivo Maior (TNM). A autora divide o capítulo entre os tópicos “comporta-
mentos desafiadores”, “avaliação comportamental” e “medidas indiretas e diretas”. 
Com base nessa divisão, fornece exemplos de comportamentos desafiadores de idosos/
as com TNM que podem estar relacionados a alterações no controle de estímulos; 
enfatiza a importância de se compreender os eventos antecedentes e consequentes 
relacionados a esses comportamentos, assim como o papel de variáveis biológicas 
(e.g., desidratação, déficits nutricionais, alterações de sono ou infecções urinárias); e 
apresenta possíveis medidas indiretas (e.g., entrevistas, checklists e escalas) e diretas 
(e.g., observação direta do comportamento para elaboração de análises funcionais 
descritivas e experimentais) na avaliação. A partir disso, sugere que, embora tais 
medidas forneçam informações relevantes e complementares, a identificação das 
variáveis ambientais das quais os comportamentos desafiadores de idosos/as com 
TNM são função é primordial para o planejamento e para a avaliação das intervenções.
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No Capítulo 3, Paulo Augusto C. Chereguini, Arthur D. Simonelli, Gabriele P. 
Halabura e Samuel A. Fonseca caracterizam o atendimento inter e transdisciplinar 
entre ABA e Educação Física para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
O caminho delineado pelos autores perpassa as características diagnósticas do TEA, 
os campos de atuação da Educação Física e as especificidades do campo “Educação 
Física Especial” para pessoas com TEA. Os autores e a autora destacam o exercício 
como uma prática baseada em evidências, enfatizando o uso do exercício como evento 
antecedente e/ou consequente, e como estratégia para promoção de generalização de 
comportamentos aprendidos em ambiente estruturado para ambientes naturalísticos. 
Ao longo do texto são descritos aspectos metodológicos e operacionais do Modelo 
ExerCiência, proposto pelo primeiro autor, com foco no que será ensinado para a 
pessoa com TEA, como será ensinado e como a aprendizagem será aferida. 

Samir V. Mussi e Fani E. K. Malerbi dividem a autoria do quarto capítulo, no qual 
são discutidas as especificidades das intervenções psicoterapêuticas para a população 
LGBTQIAP+. O texto é organizado em três tópicos de análise: análise funcional dos 
comportamentos de pessoas pertencentes à população LGBTQIAP+ que procuram por 
psicoterapia; autoanálise do psicoterapeuta em sua prática profissional; e intervenções 
terapêuticas dirigidas a clientes LGBTQIAP+. O autor e a autora explicitam a relevância 
do tema mencionando os danos que práticas culturais que privilegiam relacionamentos 
heterossexuais podem causar na população LGBTQIAP+ e como tais práticas podem 
interferir na postura do profissional. Com base nisso, recorrem a uma revisão de 
literatura para delinear orientações para o treinamento de psicoterapeutas e para a 
realização de intervenções com clientes LGBTQIAP+, a fim de prevenir a reprodução 
de práticas heterocisnormativas.

O ensino de Análise do Comportamento no Ensino Superior por meio de 
Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC) é o 
tema do Capítulo 5, de autoria de Maria Clara de Freitas, Nádia Kienen e João S. Carmo. 
As autoras e o autor tiveram como objetivo examinar a aplicação de princípios e proce-
dimentos da PCDC a disciplinas de Análise do Comportamento ministradas em cursos 
de licenciatura e graduação em Psicologia. O capítulo apresenta os procedimentos 
empregados no processo de ensino-aprendizagem e sumariza os resultados obtidos, 
que sugerem êxito no uso de métodos próprios da Análise do Comportamento para o 
ensino da abordagem. É discutida a importância de formar docentes e profissionais 
que, além de saberem discursar a respeito da Análise do Comportamento, saibam 
transformar conhecimento em atuação profissional qualificada, comprometida com 
as necessidades sociais da população.

No sexto capítulo, Giovanna C. Saltori, Renata T. Parapinski e Fernanda B. Luiz 
apontam a formação de vínculo no trabalho com adolescentes em privação de liber-
dade como elemento central para a efetividade do trabalho do/da psicólogo/a em 
contexto de socioeducação. Com base em dados relacionados à população de jovens 
em cumprimento de medida socioeducativa e nas literaturas disponíveis sobre PCDC 
e socioeducação, as autoras referem possíveis classes de comportamento vincula-
das à classe geral “desenvolver vínculo com adolescentes em privação de liberdade”. 
Segundo as autoras, a proposta apresentada no capítulo pode ampliar a compreensão 
sobre o ensino de repertório aos profissionais da Psicologia que trabalham com jovens 
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que cumprem medida socioeducativa devido ao envolvimento com atos infracionais, 
contribuindo, assim, para minimizar o sofrimento dessa população.

Verônica B. Haydu, Natália N. Maia, Gabriel S. G. Santana, Lívia Celli, Maria 
Eduarda F. Barros, Rafael P. Macedo, Rafaela A. Guimarães, Tatiane C. Castro e Camila 
M. Melo dividem a autoria do Capítulo 7. As autoras e os autores partem da premissa 
de que analistas do comportamento, por meio de suas tecnologias, podem contribuir 
para a preservação ambiental por meio da educação ambiental. Tendo isso em vista, 
apresentam um projeto intitulado Clube da Caçamba, criado para fins didáticos no 
contexto da pandemia da COVID-19, cujo objetivo social é disseminar a educação 
ambiental para seguidores/as de redes de mídia social (e.g., via fornecimento de infor-
mações e exemplos de comportamentos adequados em relação ao descarte correto de 
resíduos sólidos da construção civil, descarte adequado de outros materiais, dicas de 
reaproveitamento de materiais etc.). O projeto é analisado enquanto uma metacontin-
gência, na qual as postagens produzidas, derivadas de contingências comportamentais 
entrelaçadas entre membros do projeto, se caracterizam como produto agregado, 
enquanto as consequências fornecidas pelos/as seguidores/as das redes de mídia social 
se caracterizam como ambiente selecionador.   

No oitavo capítulo, Candido Vinicius B. B. Pessôa e Verônica B. Haydu, também 
empenhados no debate sobre questões ambientais, buscaram identificar a relação 
entre os temas dos trabalhos apresentados no XXX Encontro da ABPMC e os objetivos 
e metas para o desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), replicando um estudo prévio, de sua autoria. O autor e a autora en-
viaram um questionário eletrônico a todos/as os/as participantes que apresentaram 
trabalhos no referido Encontro e obtiveram 25 respostas. Constatou-se que os trabalhos 
de todos/as os/as respondentes estavam relacionados direta ou indiretamente aos 17 
objetivos e a 30% das 169 metas propostas pela ONU. A consonância entre a produção 
analítico-comportamental e a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável estipulada 
pela ONU é tema da discussão.

No Capítulo 9, César Antonio A. Rocha e Maria Helena L. Hunziker apresentam 
uma análise do conceito de coerção pautada na síntese e na comparação de propos-
tas derivadas da Análise do Comportamento e da Economia Comportamental. Para 
tanto, o autor e a autora recorrem, respectivamente, aos conceitos de planejamento 
cultural e arquitetura de escolhas por meio de nudges. Discute-se que as concepções de 
coerção originalmente propostas por expoentes dessas ciências foram alvo de crítica 
e refinamento ao longo do tempo e que, embora haja convergência entre elas no que 
diz respeito à crítica ao recurso à coerção como forma de controle do comportamento, 
diferem marcadamente no que diz respeito às proposições para a regulação da vida 
em sociedade.

Pedro Felipe R. Soares, autor do Capítulo 10, replicou um estudo da década de 
1990, que avaliou características do comportamento agressivo por meio da aplicação 
do Paradigma de Agressão por Subtração de Pontos. Seu trabalho destaca-se por ter 
sido realizado de forma remota, através da plataforma Google Meet, o que amplia as 
possibilidades de coleta de dados, por dirimir barreiras espaciais. O autor indica que 
os dados obtidos replicaram parcialmente os achados do estudo original e discute as 
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hipóteses para esse resultado, apoiando-se em estudos empíricos sobre o comporta-
mento agressivo.

No capítulo que fecha o Volume 14 da coleção Comportamento em Foco, Heitor 
Vicente da Silveira apresenta um exame da obra de B. F. Skinner, a fim de caracterizar 
quais são as funções da arte segundo o autor. Sua análise contempla 17 escritos, que 
permitem uma discussão abrangente sobre: a função estética da arte, com ênfase no 
belo e no prazeroso; a função comunicativa da arte, relacionada à produção e des-
crição de emoções; a função social e política da arte, como instrumento de controle 
do comportamento humano; e a função prática da arte, no auxílio à resolução de 
problemas. O autor discute cada uma dessas possibilidades e destaca a sua relação 
com o contexto e com o período histórico em que se situam.

Como se observa acima, ao leitor e à leitora é oferecida uma amostra ampla das 
possibilidades de produção e apresentação do conhecimento em análise conceitual, 
básica e aplicada do comportamento humano. 

Esperamos que a leitura desta obra seja útil e prazerosa!

A organizadora e o organizador

Luziane de Fátima Kirchner
Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior 
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1 O presente capítulo é derivado de um simpósio apresentado no XXX Encontro da ABPMC, no dia 04 de setembro de 2021, sob o título: 
“Intervenção, pesquisa e publicação científica: Soluções tecnológicas possíveis e necessárias”.

Resumo
A tecnologia pode ser uma grande aliada 
da Análise do Comportamento. Discutimos 
os prós e contras dessa associação em três 
contextos: aplicação, pesquisa, e produção e 
divulgação científica. Na aplicação, há uma 
abundância de suportes tecnológicos, como 
realidade virtual, robôs, chatbots, sensores, 
visão computacional e técnicas de inteligência 
artificial, que possibilitam aumento na efici-
ência de intervenções. Na pesquisa, recursos 
tecnológicos têm viabilizado a preparação 
de experimentos cada vez mais automatiza-
dos, e sumarizamos algumas características 
observadas em pesquisas sobre seleção cul-
tural realizadas remotamente. Na produção 
e divulgação científica, a modernização dos 
processos de submissão e editoração de peri-
ódicos científicos é um caminho inevitável, e 
novos cuidados são requeridos. Encorajamos 
estudantes, profissionais e pesquisadores em 
Análise do Comportamento a empregar a 
tecnologia como aliada de sua prática, assu-
mindo a dianteira no desenvolvimento dessa 
ciência.

Abstract
Technology can be an important ally for 
Behavior Analysis. We discuss the pros and 
cons of such an association in three contexts: 
application, research, and scientific produc-
tion and publishing. In application, there is 
an abundance of technological support, such 
as virtual reality, robots, chatbots, sensors, 
computational vision and artificial intelli-
gence techniques, that significantly expand 
the efficiency of interventions. In research, 
technological resources have enabled the 
preparation of increasingly automated ex-
periments, and we summarize some featu-
res observed in cultural research conducted 
remotely. In scientific production and pu-
blishing, the modernization of submission 
and publishing processes is an unavoidable 
route, and new precautions are needed. We 
encourage students, professionals and rese-
archers in Behavior Analysis to employ tech-
nology as an ally to their practice, thus taking 
the lead in the development of this science.
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O uso de métodos e técnicas de pesqui-
sa para responder a um objetivo científico 
é um dos quesitos da pesquisa experimen-
tal. Este uso faz parte do surgimento e do 
próprio desenvolvimento da Análise do 
Comportamento. Ao desenvolver um método, 
técnica ou equipamento para responder a 
uma pergunta de pesquisa, o pesquisador 
pode estar, concomitantemente, criando 
os meios pelos quais é mais viável fazer a 
pesquisa em si. Nesse sentido, é possível 
afirmar que fazer pesquisa está quase in-
trinsecamente ligado ao desenvolvimento 
tecnológico², sobretudo em pesquisa básica 
na Análise Experimental do Comportamento. 
Essas tecnologias podem ainda ser desenvol-
vidas visando contextos práticos na Análise 
Comportamental Aplicada, quando o objetivo 
da pesquisa é desenvolver métodos e mate-
riais que auxiliem ou sejam mais eficazes na 
resolução de problemas humanos. A tecno-
logia também está presente no processo de 
publicação e disseminação da ciência, nos 
arquivos de texto digitais hospedados nos 
sites das revistas científicas.

Neste capítulo discutiremos brevemen-
te algumas tecnologias que têm impactado 
o trabalho de analistas do comportamento 
considerando três campos distintos, embora 
interconectados: a aplicação/prestação de 
serviços, a pesquisa básica e a produção e 
divulgação científica. Embora o emprego de 
tecnologias possa, em muitos casos, ampliar 
os horizontes profissionais, facilitar e bara-
tear processos e ainda reduzir barreiras ge-
ográficas, é preciso cautela. Seu uso pode ter 
desvantagens, contraindicações, assim como 
pode gerar ciladas difíceis de escapar, como 
veremos a seguir.

Tecnologias na aplicação

As possibilidades de aplicação de recur-
sos tecnológicos em intervenções analítico 
comportamentais são amplas e diversificadas. 
Possivelmente as mais conhecidas sejam aque-
las relacionadas à gestão do trabalho, como 
plataformas de registro de pacientes/clientes 
e agendamento, e à oferta de trabalho remoto 
via softwares de teleconferência (e.g., Zoom, 
Google Meet, Skype etc.). Ainda que comum, 
a oferta de trabalho por meio de tecnologias 
remotas exige cuidados especiais (Rios et al., 
2018). Considerando que muitos profissionais 
já usam de alguma forma esse tipo de tecnolo-
gia, vamos nos concentrar em outras soluções 
ainda pouco utilizadas cotidianamente na pres-
tação de serviços, algumas delas ainda em de-
senvolvimento, que poderão ter impactos sobre 
a forma como analistas do comportamento tra-
balham. Selecionamos seis destas tecnologias 
inovadoras e potencialmente transformadoras.

Realidade Virtual
O uso de realidade virtual (RV) em inter-

venções psicológicas não é algo novo, uma vez 
que as aplicações terapêuticas desta tecnologia 
já vêm sendo investigadas pelo menos desde os 
anos 1990. Os primeiros usos da RV visavam o 
tratamento de fobias, mas, progressivamente, se 
tem observado a ampliação do uso de RV para 
outros problemas relacionados à saúde mental. 
A RV é uma simulação de situações reais a partir 
de modelos virtuais tridimensionais, em que o 
usuário interage com estes cenários (imagem, 
som e às vezes estimulação tátil e olfativa) a 
partir de uma tela e autofalantes que ele pode 
vestir, como um tipo de capacete. A sensação 
é semelhante a estar em um ambiente real. Os 

2 O uso dos termos “tecnológico” e “tecnologia”, ao longo do texto, se refere aos recursos tecnológicos como computadores, softwares e 
robôs. Outro uso comum destes termos é para se referir a procedimentos e técnicas desenvolvidas no âmbito da Análise do Comportamento 
Aplicada.
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usados no treinamento de profissionais que tra-
balham com pessoas com TEA. Neste contexto, 
os robôs são programados para simular clientes 
se comportando durante atividades como uma 
avaliação de preferências (Kazemi & Stedman-
Falls, 2016).

Com crianças, o uso de robôs também tem 
sido investigado como uma opção em inter-
venções psicológicas. Algumas aplicações são: 
crianças em hospitalização, com diabetes, obe-
sidade, doença celíaca, câncer, ansiedade, so-
brepeso, paralisia cerebral, atrasos na comuni-
cação e Transtornos do Neurodesenvolvimento. 
Analistas do Comportamento têm investigado 
seu uso como alternativa no ensino de habili-
dades em domínios como comunicação, aten-
ção, comportamento social e leitura a crianças 
com TEA (Alves et al., 2020). Apesar da am-
plitude de escopo, considerando os tipos de 
robôs, focos de intervenção e populações com 
diferentes características, estudos de revisão 
recentes (e.g., Dawe et al., 2019; Ismail et al., 
2019; Kabacińska et al.,  2021) têm apontado 
para a necessidade de que as pesquisas sejam 
conduzidas com maior qualidade e rigor me-
todológico. Até que isso seja feito, procedimen-
tos que incluam o uso de robôs não devem ser 
considerados prática baseada em evidências.

Chatbots
Chatbots são programas de computador 

capazes de interagir com um usuário humano 
por meio de mensagens de texto ou voz. Estes 
programas são criados com uso de algoritmos 
de inteligência artificial e podem ter diversas 
utilidades, como no suporte ao consumidor em 
sites de empresas, para compras online e em 
aplicativos de jogos. Entretanto, estudos recen-
tes têm testado seu uso em serviços de saúde 
mental. Neste contexto, se eficazes, os chatbots 
podem ampliar e facilitar o acesso a serviços 
rapidamente em razão de serem soluções 

cenários são planejados para prover qualquer 
tipo de estimulação que seja necessária, com 
diferentes níveis de dificuldade, para um indi-
víduo específico. 

A RV pode ser usada tanto para avaliação 
quanto para intervenções. Os tratamentos que 
usam RV com maior evidência de eficácia são 
para Transtornos de Ansiedade (Opris et al., 
2012; Powers & Emmelkamp, 2008) e Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático (Gonçalves, R. et al., 
2012). Estudos mais recentes têm indicado 
que a RV pode ser eficaz para o tratamento de 
abusos de substâncias, transtornos alimentares, 
Transtorno do Espectro Autista e Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A RV é 
um recurso útil para oferecer terapia de expo-
sição (e.g., de Oliveira et al., 2020) treinamento 
de habilidades comportamentais e também é 
usado para treinamento de habilidades cogni-
tivas, entretanto, antes de utilizar este recur-
so na prática clínica é importante verificar o 
nível de evidência para o tipo de necessidade 
específica do cliente. Em alguns casos, ainda 
há pouca literatura que dê suporte ao seu uso 
(para uma revisão recente veja Emmelkamp & 
Meyerbröker, 2021).

Robôs
Outro recurso cujo uso tem sido investi-

gado são os robôs. Os robôs podem ter vários 
formatos, como de animais (e.g., foca, elefante e 
rato), humanoides e figuras humanas realísticas. 
Eles podem ter como público-alvo pessoas de 
diferentes faixas etárias. Com adultos os robôs 
têm sido usados para produzir aumento do con-
forto e bem-estar ao oferecer companhia, além 
de alguns estudos terem investigado os efeitos 
em intervenções com idosos com demência e 
condições neuropsiquiátricas (Scoglio et al., 
2019). O número de estudos dando suporte a 
estas intervenções ainda é pequeno, apesar de 
ser um uso promissor. Robôs também têm sido 
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roupas (e.g., Goodwin et al., 2006), mas também 
podem ser colocados em brinquedos (e.g., 
Bondioli et al., 2019). Além das aplicações que 
a maioria já deve estar familiarizada, como 
registro de atividades físicas e entretenimen-
to, os sensores têm sido usados para auxiliar 
em diagnósticos de TEA(e.g., Cai et al., 2019; 
Taffoni et al., 2012; ver também Kientz et al., 
2020) e ajudar a prever a ocorrência de com-
portamentos agressivos (Goodwin et al., 2019). 

Visão computacional
A visão computacional é um recurso utili-

zado para analisar imagens de fotos ou vídeos e 
extrair informações destes materiais automati-
camente, sem a interferência humana. Diferente 
dos sensores, não se tratam de equipamentos, 
mas programas de computador que fazem aná-
lises de materiais visuais captados por câmeras 
fotográficas ou de vídeo comuns, desde que as 
imagens estejam digitalizadas. Algumas das 
aplicações nas quais a visão computacional 
tem sido usada são: medir comportamentos 
de crianças relacionados ao TEA e auxiliar no 
diagnóstico (Hashemi et al., 2014; Tariq et al., 
2018), medir estereotipias (Ciptadi et al., 2014; 
Gonçalves, N. et al.,  2012) e detectar contato 
visual (Ye et al., 2012) 

Inteligência Artificial
Tecnicamente, a inteligência artificial não 

é uma tecnologia separada das que foram ci-
tadas anteriormente, mas a sua importância 
merece destaque. Geralmente, os dados coleta-
dos durante uma sessão com uso de realidade 
virtual, interação com robôs, chatbots e senso-
res e visão computacional são tratados e ana-
lisados com técnicas de inteligência artificial. 
A inteligência artificial é um conjunto de téc-
nicas computacionais que imitam habilidades 
humanas para atividades como raciocinar, des-
cobrir padrões, generalizar e aprender a partir 

escaláveis. Os chatbots têm sido usados em 
áreas como prevenção, tratamento e acompa-
nhamento/prevenção de recaída de problemas 
psicológicos (Bendig et al., 2019). O nível de 
complexidade de um chatbot pode variar desde 
a simples identificação de termos-chave que 
produzem mudanças no assunto da conversa, 
até inferência de contextos e emoções do usu-
ário com respostas do chatbot que expressam 
empatia. Pesquisas neste campo, por exemplo, 
têm investigado que características o chatbot 
deve ter para produzir um bom rapport com o 
usuário (Brixey & Novick, 2019). Não se espera 
que os chatbots sejam capazes de substituir 
profissionais humanos, mas eles poderão ser 
usados em terapias híbridas e poderão auxi-
liar em intervenções mais simples, de cunho 
psicoeducacional, definição de objetivos ou 
mesmo ativação comportamental (Bendig et al., 
2019). Alguns exemplos de chatbots voltados 
para a saúde mental são o MYLO (Manage 
Your Life Online - Bird, et al., 2018) e o ELIZA 
(Weizenbaum, 1966 - Uma versão de teste pode 
ser encontrada em https://www.cyberpsych.
org/eliza/).

Sensores
Sensores são componentes eletrônicos ca-

pazes de detectar mudanças em dimensões físi-
cas do ambiente. Por exemplo, há sensores que 
captam alterações de movimento e velocidade a 
partir das mudanças de eixo do próprio sensor, 
como os que estão presentes em smartphones 
modernos, relógios e pulseiras de atividade 
física, e outros que captam as informações a 
partir de câmeras e projetores de infraverme-
lho, como o Kinect para Xbox, videogame da 
Microsoft. Outros sensores são também capazes 
de estimar a frequência cardíaca e a pressão 
arterial.

Os sensores podem ser vestíveis, como os 
relógios, pulseiras (e.g., Goodwin et al., 2019) e 
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propósitos dentro da pesquisa. Alternativas de 
exposição gráfica dos dados incluem gráficos 
de barras, de linhas e de dispersão (Bourret & 
Pietras, 2013), todos passíveis de análise por 
meio de inspeção visual, que é o principal (mas 
não o único) método de interpretação de dados 
em Análise do Comportamento (Iversen, 2013).

Os recursos computadorizados que auxi-
liam analistas do comportamento a registrar, 
coletar, tratar e reportar seus dados podem, no 
entanto, ser facilmente empregados de manei-
ra inapropriada. Tonneau (2013) sumarizou 
alguns dos problemas mais comuns associados 
às ferramentas computadorizadas de amplo 
acesso pelo usuário comum (por exemplo, o 
Microsoft Excel), e indicou softwares alterna-
tivos que, embora exijam algum nível de trei-
namento adicional, fornecem maior controle 
sobre aspectos finos da elaboração de instru-
mentos de pesquisa e processos de produção de 
gráficos e figuras. A respeito disso, autores têm 
defendido o desenvolvimento de habilidades 
em linguagem de programação por estudan-
tes, pesquisadores e prestadores de serviço em 
Análise do Comportamento, o que é alinhado às 
tendências acadêmicas e profissionais contem-
porâneas (Cardoso et al., 2018; Neves Filho et al., 
2018). Para experimentos, uma linguagem de 
programação frequentemente utilizada é o 
Visual Basic.NET (Macaskill, 2018), e introdu-
ções desenvolvidas em Língua Portuguesa por 
analistas do comportamento estão disponíveis 
(e.g., Costa, 2018). O software PsychoPy, baseado 
na linguagem Python, também é bastante uti-
lizado na programação de experimentos (para 
um guia em Língua Portuguesa, ver Limberger 
& Biasibetti, 2019).

No cenário de pandemia global iniciado 
nos últimos meses de 2019, a coleta de dados via 
internet foi uma alternativa tecnológica impor-
tante para contornar as limitações de contato 
social e viabilizar a execução de pesquisas. Essa 

de experiências passadas (Copeland, 2021). As 
possibilidades de uso para inteligência artificial 
são tantas que é muito provável que as aplica-
ções que estarão disponíveis a nós, psicólogos, 
analistas do comportamento e outros profis-
sionais ligados à saúde mental, daqui a 10 ou 
15 anos ainda nem tenham sido criadas. Esta 
situação nos coloca na posição privilegiada de 
interferir ativamente e contribuir para estas 
criações. Analistas do comportamento podem 
trabalhar de forma colaborativa com profissio-
nais da área da tecnologia no desenvolvimento 
de novas ferramentas e novas aplicações para 
os recursos atualmente existentes.

Tecnologias na pesquisa básica

A tecnologia sempre foi um recurso in-
dispensável para a pesquisa básica em Análise 
do Comportamento, domínio dessa ciência 
conhecido como Análise Experimental do 
Comportamento (Carvalho Neto, 2002; Moore & 
Cooper, 2003). Skinner (1938), fortemente inspi-
rado pelas pesquisas com ratos em labirintos e 
por Thorndike (1898) com suas pesquisas utili-
zando caixas-problema, desenvolveu sua caixa 
experimental (também conhecida como caixa 
de Skinner e caixa de condicionamento ope-
rante). A caixa experimental desenvolvida por 
Skinner contava com um registrador cumula-
tivo que marcava uma folha de papel de forma 
contínua, e cada resposta emitida pelo organis-
mo em observação alterava o curso do marca-
dor, assim provendo um registro acurado sobre 
a distribuição do comportamento ao longo do 
tempo (para um detalhamento sobre como o 
registrador cumulativo foi confeccionado, ver 
Skinner, 1956). Raramente empregado hoje em 
dia, o registrador cumulativo foi gradualmente 
substituído por equipamentos computadoriza-
dos que permitem diferentes tratamentos dos 
dados comportamentais, adequados a diferentes 
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para pesquisas em seleção cultural, na passa-
gem de coletas de dados presenciais e on-line, 
apresentando vantagens e desvantagens dessa 
experiência.

A utilização do software FreeMtrix e coletas de 
dados presenciais e on-line 

O protocolo de pesquisa viabilizado pelo 
software FreeMtrix permite analisar várias di-
mensões acerca do processo de seleção cultural 
em microculturas de laboratório e vem sendo 
utilizado no Laboratório de Comportamento 
Social e Seleção Cultural (LACS) da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) desde 2012 (Martins 
& Leite, 2016; Cihon et al., 2020). Contudo, as 
coletas ocorreram, majoritariamente, de modo 
manual até 2016. O FreeMtrix foi desenvolvido 
por Picanço e Guimarães (2017). Atualmente, 
o software possui três versões. Uma que per-
mite investigação sobre punição negativa 
(Guimarães et al., 2019), uma que permite in-
vestigação sobre reforço negativo (Ribeiro et al., 
2021) e uma que permite a investigação sobre 
autocontrole no nível cultural (Almeida et al., 
2020).

Com a utilização do software, houve 
maior praticidade, rapidez e melhor controle 
de variáveis estranhas, semelhante à proposta 
de software de Toledo et al. (2015). Antes do 
software, as coletas com a matriz eram feitas 
com participantes e pesquisadores no mesmo 
ambiente experimental, sendo os pesquisado-
res responsáveis pela liberação de reforço e 
punição, anúncio das combinações de escolhas 
individuais e qualquer outra manipulação ne-
cessária. Além disso, nas coletas manuais, os 
participantes não tinham o registro automático 
do histórico de escolhas, nem a quantidade de 
consequências culturais ciclo a ciclo e para saber 
quantas fichas haviam ganhado, tinham que, 
literalmente, contar as fichas manualmente.

modalidade de coleta de dados possui aspectos 
éticos e metodológicos específicos, não se ca-
racterizando como um substituto equivalente 
da coleta presencial. Em termos da ética em 
pesquisa, a ausência física do experimentador 
implica em uma avaliação menos acurada a 
respeito dos riscos experienciados pelos par-
ticipantes, há afrouxamento quanto às garan-
tias indicadas nos termos de consentimento, 
como a não realização do debriefing, e quanto 
à confidencialidade dos dados sensíveis dos 
participantes, o que pode ter efeitos diretos 
sobre a fidedignidade das medidas efetuadas 
(Shaughnessy et al., 2012). Em termos metodo-
lógicos, a coleta de dados efetuada de forma 
remota é vantajosa por permitir a participação 
de muitos participantes, com variadas carac-
terísticas sociodemográficas, e não possui as 
limitações de tempo e de estrutura da pesquisa 
presencial (Reips, 2006); por outro lado, a alta 
taxa de abandono do estudo (Reips, 2000) e a 
ausência de controle experimental são desvan-
tagens a se levar em consideração. 

A experimentação via internet não é uma 
novidade para a Psicologia de maneira geral, 
sendo executada desde a década de 1990 (Reips, 
2021), e é uma possibilidade bastante utilizada 
em pesquisas analítico-comportamentais sobre 
desvalorização pelo atraso e ressurgência, por 
exemplo (Johnson et al., 2015; Ritchey et al., 
2021). Analistas do comportamento interes-
sados em pesquisa básica com participantes 
humanos encontram uma série de benefícios 
na adoção de recursos tecnológicos. Algumas 
dessas vantagens incluem: maior proporção de 
dados coletados, mensurações menos intrusi-
vas e mais intuitivas, maior eficiência procedi-
mental, e mais flexibilidade ao pesquisador no 
planejamento do experimento (Saini & Roane, 
2018). A seguir será descrito e discutido um tipo 
de pesquisa com seres humanos em grupo utili-
zando um software desenvolvido especialmente 
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Em relação ao público-alvo da pesqui-
sa, é possível dizer que a amostra ficou mais 
representativa. Nas pesquisas presenciais, os 
participantes deveriam ser estudantes de gra-
duação e pós-graduação cuja faixa etária média 
de idade era de 25 anos. Nas pesquisas on-line, 
o critério de inclusão era apenas ser maior de 
idade sem comorbidades visuais e com acesso 
a um computador. Por isso, participaram dessas 
pesquisas pessoas entre 30 e 50 anos, com nível 
médio, graduadas e pós-graduadas. Essa mo-
dalidade de coleta abriu caminho, por exem-
plo, para pesquisas com adolescentes e idosos, 
dentre outros perfis. Também houve mudanças 
em relação à abrangência geográfica. Nas cole-
tas presenciais, havia restrição de participantes 
vivendo ou em estadia na cidade da pesquisa. 
Na modalidade on-line, os participantes pode-
riam estar em cidades, estados, regiões e países 
diferentes. 

Sobre os aspectos dificultadores em re-
lação às coletas on-line destaca-se que houve, 
pontualmente, algumas interferências durante 
o procedimento, como: distração com o celular 
(apesar das recomendações nas instruções) e 
queda de conexão da internet. Felizmente, ao 
restabelecer a conexão, os experimentos foram 
retomados sem interferência significativa no 
desempenho dos grupos.

Em termos de consistência de dados, não 
houve diferença entre as coletas presenciais e 
on-line. Metodologicamente, a possibilidade de 
realizar experimentos de modo on-line repre-
senta avanços em relação à maior comodidade 
e praticidade para participação nos experi-
mentos, bem como diminuição da duração do 
experimento, maior abrangência da amostra 
e maior abrangência geográfica, com possibi-
lidade de replicações internacionais. Mesmo 
havendo intercorrências como dificuldade de 
manuseio do equipamento, problemas de co-
nexão e interferência de terceiros na hora do 

Com o uso do FreeMtrix os participantes 
não tinham mais a interferência dos pesquisa-
dores durante o experimento, eliminando vari-
áveis como expressões faciais de desaprovação 
do pesquisador quando não ocorria um cultu-
rante programado ou quando os participan-
tes demoravam demais a escolher, ou mesmo 
expressões de satisfação, o que poderia fun-
cionar, respectivamente, como consequência 
social punidora ou reforçadora não programa-
da no experimento. Os participantes também 
passaram a ter melhor acesso às informações 
importantes do experimento como: quantidade 
de consequências reforçadoras individuais e 
culturais produzidas por rodada e sequência 
de escolhas do último ciclo.

Com a pandemia de Covid-19, que se ini-
ciou no final de 2019 e se agravou no Brasil 
em 2020 e 2021, os experimentos presenciais, 
feitos com os computadores e os participan-
tes num mesmo ambiente físico, interagindo 
verbalmente e se vendo uns aos outros, pas-
saram a ser on-line, com pesquisador e cada 
participante em um lugar diferente do plane-
ta (Valderlon, 2021). Nesse sentido, as coletas 
on-line podem ser um precursor de novas 
maneiras de se fazer pesquisa experimental 
com seres humanos (individualmente ou em 
grupos). Ainda assim, há que se destacar alguns 
aspectos facilitadores e dificultadores dessa 
nova modalidade.

Uma das principais dificuldades nas cole-
tas presenciais era a disponibilidade dos partici-
pantes, pois muitos se dispunham a participar, 
mas, na hora da participação, acabavam faltan-
do. Além disso, ocorriam intercorrências como 
atrasos e desistência durante o experimento. 
Com as coletas on-line, essas intercorrências 
diminuíram em vista, sobretudo, da comodida-
de de poder participar da pesquisa na própria 
residência (ou lugar de conveniência).



Tecnologia, intervenção, pesquisa e publicação
Luiz Alexandre Barbosa de Freitas, Yan Valderlon, Pedro Felipe dos Reis Soares & Hernando Borges Neves Filho

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 1       |        28

editores-gerais, diagramadores, pareceristas) 
precisam se manter atualizados sobre tecno-
logias que ajudam a automatizar esse proces-
so, porém – aqui falando especificamente de 
analistas do comportamento – raramente há 
treinamento formal no uso desses recursos. 

Um dos bens mais importantes do em-
penho científico, qualquer que seja a área do 
conhecimento, é o artigo científico revisado 
por pares. O artigo científico tem como seu 
principal diferencial o processo sistemático 
de revisão por pares, um dos principais me-
canismos de autocorreção da ciência e o que 
distinguiu as primeiras publicações científicas 
das publicações tradicionais da mídia impressa, 
como livros, jornais, panfletos etc. (Baldwin, 
2019; Spier, 2002). Um dos primeiros periódicos 
científicos, marcado pela publicação revisada 
por pares, foi o Philosophical Transactions of 
the Royal Society, que tem sua primeira edição 
datada de 1666 e ainda é publicado até os dias 
de hoje. Este longevo e importante periódico 
hoje em dia é atualizado e distribuído da mesma 
maneira que todos os outros periódicos cientí-
ficos que temos no mundo atualmente: via pu-
blicação de documentos digitais (.pdf) de seus 
artigos, em edições hospedadas em servidores 
conectados à internet. Um dos bens e produtos 
mais importantes da ciência, a materialização 
do esforço do trabalho científico disponível 
para a comunidade, é um arquivo digital, um 
.pdf hospedado no servidor da revista científica 
que o publica e chancela como conhecimento 
científico (via processo de revisão por pares).

Além dos softwares com função de editar 
textos em computadores, outros recursos tec-
nológicos já estão disponíveis para facilitar e 
acelerar o processo de preparação de traba-
lhos científicos visando a sua publicação em 
formato de artigo. Os gerenciadores de refe-
rências são ferramentas muito úteis para quem 
escreve artigos, relatórios e projetos científicos. 

experimento, as coletas de dados nessa moda-
lidade em pesquisas com seres humanos em 
grupo são promissoras. 

Os aprimoramentos metodológicos e 
tecnológicos utilizados em pesquisa básica 
podem indicar metodologias mais eficientes 
em contextos aplicados. Um dos pressupostos 
da pesquisa básica é o maior controle sobre 
variáveis visando uma compreensão mais fi-
dedigna de um fenômeno em comparação com 
uma pesquisa sobre o mesmo fenômeno em 
ambiente natural. Neste sentido, a partir das 
informações obtidas em pesquisa básica é pos-
sível transpor novos conhecimentos, protocolos 
e materiais para o contexto aplicado, de modo a 
melhorar intervenções. Especificamente sobre 
a transição entre coletas de dados presenciais 
e online descritas acima, foi possível perceber 
similaridades tanto entre padrões de compor-
tamento ocorrendo em ambiente real quanto 
em ambiente virtual. Isso é particularmente 
relevante atualmente, haja vista que muitas 
contingências comportamentais sociais ocor-
rem nesses dois tipos de ambiente. Deste modo, 
é importante destacar que, ao serem especifi-
cadas quais variáveis têm maior efeito sobre 
o comportamento de pessoas em grupo, é pos-
sível, por exemplo, planejar uma intervenção 
cultural com maior probabilidade de sucesso.

Produção e divulgação científica

A tecnologia não está somente na exe-
cução e planejamento de experimentos e in-
tervenções. Os produtos dessas atividades 
precisam ser publicizados da maneira mais 
transparente possível, como prescrevem as 
boas práticas científicas. Cada vez mais o pro-
cesso de publicação científica tem dependido do 
uso apropriado de tecnologias, com softwares e 
plataformas de gestão de periódicos totalmen-
te informatizadas. Os agentes envolvidos (e.g., 
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Da vanguarda da mídia digital para uma 
cilada editorial: um diagnóstico do ecossistema de 
publicações científicas no começo do Século XXI

Jornais e revistas de notícias passaram 
nas últimas décadas por uma migração de seu 
formato de mídia impressa para a mídia di-
gital. Pessoas pararam de ir até as bancas de 
revista comprar jornais, pois agora estes podem 
ser consultados pela internet, em tempo real, 
manchete por manchete, 24 h por dia. Toda a 
dinâmica da produção de informação foi alte-
rada por esta nova forma de produzir e disse-
minar conteúdo em tempo real via internet, 
para uma audiência global (Momen, 2014). 
Uma das primeiras mídias a fazer essa transi-
ção foi justamente a de periódicos científicos, 
na medida em que para a ciência, uma maior 
disseminação de seus resultados e achados (os 
artigos) é um ponto positivo para a comunidade 
(Spiers, 2002).

Nos anos de 1990 a 2000, diversas re-
vistas científicas começaram a ser disponibi-
lizadas pela internet, em PDFs digitalizados 
de suas versões físicas, iniciando uma nova 
época de disseminação de conhecimento cien-
tífico (Momen, 2014). Não tardou para que 
este modelo de disseminação, inicialmente 
de acesso online gratuito (as versões físicas 
ainda eram comercializadas) e hospedado em 
servidores de universidades, fosse integrado 
ao modelo de mercado das grandes editoras 
científicas, que, ao oferecer a otimização do 
trabalho e publicação de manuscritos, dando 
uma infraestrutura especializada para isso, 
começaram a adquirir periódicos científicos 
famosos e relevantes. Criou-se assim a cilada 
editorial na qual a ciência se encontra atual-
mente: cientistas produzem conhecimento em 
seus laboratórios, em geral financiados com 
dinheiro público, e depois cedem os direitos 
autorais da publicação deste trabalho científi-
co para revistas de grandes editoras, que não 

São exemplos deste tipo de software o Zotero, 
o Mendeley e o EndNote. O primeiro é livre e 
gratuito e os demais são proprietários e pagos, 
portanto. Nestes softwares é possível armaze-
nar registros de referências bibliográficas para 
serem citadas nos trabalhos e, posteriormen-
te, listadas na seção de referências ao final do 
documento. Os softwares ajudam a organizar 
quais referências foram usadas no trabalho, co-
locá-las em ordem alfabética e formatá-las para 
a norma escolhida pelo autor (e.g., APA, ABNT, 
etc.). Além disso, há extensões disponíveis para 
navegadores de internet que automatizam o 
processo de carregar as informações de um 
artigo diretamente do site da revista científica 
para o banco de referências no computador 
do pesquisador. O uso destes softwares pode 
aumentar significativamente a eficiência na 
produção científica.

Outro recurso igualmente útil é o uso de 
linguagens de composição, como Markdown e 
Latex. Estas linguagens são um misto de texto e 
linguagem de programação que ajudam o autor 
a manter o foco no conteúdo que está sendo 
escrito, sem se preocupar com a formatação do 
documento. Manuscritos científicos requerem 
muitas normas para sua formatação e organi-
zação, incluindo tamanho de fonte, margens, 
recuos, alinhamento do texto, espaçamento 
entre linhas, normas de citação, e vários outros 
que estão detalhados nos manuais de normas 
e nas normas de publicação das revistas cien-
tíficas. As linguagens de composição facilitam 
o trabalho dos autores ao permitirem que os 
documentos sejam formatados automatica-
mente na norma escolhida. Estas informações 
de formatação são recuperadas de arquivos de 
modelo e aplicam a qualquer documento esco-
lhido. Deste modo, uma tarefa que geralmente 
exige muitas horas de dedicação e atenção pode 
ser concluída em apenas alguns segundos.
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sob controle e ocorre em contextos sociopolíticos 
e tecnológicos específicos (e.g. Cicchetti, 1991; 
Grimes et al., 2018), surgem novas habilidades 
básicas que uma cientista, autor, parecerista ou 
editor agora deve também ter familiaridade. 
São todos tópicos relacionados ao uso de tec-
nologias, que hoje medeiam desde submeter 
um manuscrito para uma revista científica via 
seu website e interface de upload de arquivos, 
até a gestão de centenas de artigos submeti-
dos e publicados feita pela equipe editorial de 
periódicos. Sem esquecer que o próprio ma-
nuscrito submetido é um documento digital 
necessariamente feito em um processador de 
texto, portanto dependente de tecnologia.

Neste contexto, revistas digitais neces-
sitam de constante manutenção, atualização 
de seus sistemas, plugins e backups. De fato, 
diversas revistas digitais importantes desapa-
receram nos últimos anos, devido a problemas 
de backup, servidor e toda sorte de infeliz acaso 
que apaga ou compromete os arquivos da revis-
ta e seu sistema (Laakso et al., 2021). O digital 
não é tão inflamável quanto o papel, porém é 
tão evanescente quanto. Isto cria a demanda de 
acompanhamento especializado de profissio-
nais da Tecnologia da Informação, bem como 
o conhecimento mínimo de como servidores e 
sistemas de bancos de dados digitais funcionam 
por parte de editores e autores, além de como 
funciona um Digital Object Identifier (DOI), in-
dexadores de periódicos, CrossRef etc. Pouco 
disso é formalmente ensinado em nossas gradu-
ações ou mesmo pós-graduações de Psicologia, 
mas deveria ser o caso (Cardoso et al., 2018).

Além disso, há ainda o cuidado com a 
segurança do periódico. Periódicos científicos, 
desde os de grandes editoras até os de acesso 
livre hospedados em Universidades, são alvos 
privilegiados da comunidade hacker interna-
cional. Uma atividade comum nessas comuni-
dades hacker é invadir sites de Universidades 

dão nenhuma contrapartida a autores além da 
publicação do artigo diagramado e com o selo 
de qualidade da revista, que é então comer-
cializado por altos valores (em dólares) para 
seu acesso (Stern & O’Shea, 2019). Cientistas e 
governos (como é o caso do Portal Periódicos 
Capes) hoje pagam para estas grandes editoras 
para ter acesso ao conhecimento produzido por 
estes mesmos cientistas e governos publica-
dos em forma de artigo. Agências de fomento, 
bem como os atuais critérios padronizados de 
avaliação de currículos acadêmicos, pontuam 
mais quem publica em revistas conceituadas 
(em geral de grandes editoras, internacionais), 
o que incentiva a comunidade científica a pri-
vilegiar estas publicações de grandes editoras, 
tanto para veicular e divulgar seus dados como 
também para sobreviver neste ecossistema de 
“publish or perish” (van Dalen, 2021). Eis a 
cilada.

Uma saída para esta cilada tem sido 
a ressurgência de revistas de acesso livre 
(Laakso et al. 2011), novamente mantidas por 
universidades ou associações profissionais, 
como é o caso da Revista Brasileira de Terapia 
Comportamental e Cognitiva (RBTCC), que 
nasceu em formato de acesso livre e assim 
se mantém até os dias de hoje, mantida pela 
ABPMC em parceria com a USP, que cede seus 
servidores para hospedagem da revista. Na 
União Européia (EU), por exemplo, atualmente 
diversos programas de financiamento público 
lançados a partir do ano 2020 exigem que tra-
balhos científicos financiados com dinheiro pú-
blico da EU sejam publicados em formato open 
access, de acesso livre e gratuito (Eiserink, 2017; 
EU, 2020).

As rotinas de publicação e manutenção de periódi-
cos científicos no século XXI

Neste complexo cenário, que evidencia 
que fazer ciência é comportamento, que está 
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diferentes áreas do conhecimento. Recuperado 
em 06/03/2022 do website zone-h.

Considerações finais

Ainda que não tenham sido esgotadas 
as possibilidades de discussão sobre a influ-
ência da tecnologia na aplicação, pesquisa, 
produção e divulgação científica em Análise 
do Comportamento, um breve exame desses 
domínios evidencia que os recursos tecnológi-
cos estiveram e estão presentes no trabalho de 
analistas do comportamento. Na pesquisa, os 
equipamentos automatizados para coleta de 
dados e manipulação ambiental possibilitaram 
estudos com controle experimental rigoroso e, 
consequentemente, maior confiabilidade dos 
resultados. Na aplicação, os recursos inicial-
mente utilizados, como contadores de respostas 
e cronômetros vêm sendo gradualmente subs-
tituídos por tecnologias mais avançadas como 
realidade virtual, robôs, chatbots, sensores, 
visão computacional e inteligência artificial. 
Na produção e divulgação científica, o mundo 
aderiu às plataformas digitais como estratégia 
para acelerar e ampliar o acesso aos artigos 
científicos. Porém, é importante nos questio-
narmos: qual tem sido o papel dos analistas do 
comportamento no que se refere ao desenvol-
vimento destas novas tecnologias? Temos sido 
meros espectadores (e consumidores) ou temos 
contribuído ativamente para sua construção?
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1 O presente capítulo é derivado de um simpósio apresentado no XXX Encontro da ABPMC, no dia 04 de setembro de 2021, sob o título: 
Manejo de comportamentos-problemas na demência: intervenções com cuidadores e profissionais.

Resumo
Pessoas com Transtorno Neurocognitivo 
Maior (TNM) podem apresentar comporta-
mentos desafiadores, tais como agressão física 
e verbal, deambulação, vocalizações disrupti-
vas, entre outros. Nesses casos, estratégias de 
intervenção baseadas na função dos compor-
tamentos são consideradas o tratamento de 
primeira linha. Para tanto, o primeiro passo 
é realizar uma avaliação que seja capaz de 
identificar as variáveis ambientais das quais 
o comportamento alvo é função. O presente 
texto tem como objetivo abordar exemplos de 
formas de avaliação que embasarão interven-
ções antecedentes e consequentes de compor-
tamentos desafiadores de idosos com TNM em 
uma ótica analítico comportamental. Foram 
descritas avaliações diretas (análise funcional 
descritiva e experimental e scatterplot) e indi-
retas (entrevista, escala e checklist), incluindo 
exemplos e discussão de sua aplicação com 
idosos com TNM. O texto pretende ampliar 
a literatura em português sobre indivíduos 
com TNM e espera, com isso, contribuir para 
maior disseminação dessa prática entre os 
analistas do comportamento brasileiros.

Abstract
People with Neurocognitive Disorders (NCD) 
may exhibit challenging behaviors such as 
physical and verbal aggression, wandering, 
and disruptive vocalizations, among other. 
In such cases, function-based intervention 
strategies are considered first-line treat-
ment. Therefore, the first step is to conduct 
an evaluation capable of identifying environ-
mental variables of which the target behavior 
is a function. This paper aims to approach 
examples of evaluations forms that will su-
pport antecedents and consequents interven-
tions for challenging behavior of older adults 
with NCD in a behavior analytic perspective. 
Direct (descriptive and experimental func-
tional analysis and scatter plot) and indirect 
(interview, scales and checklists) assessments 
were described, including examples of their 
application with older adults with NCD. This 
paper intends to expand the Portuguese lite-
rature on individuals with NCD and hopes to 
contribute to a greater dissemination of this 
practice among Brazilian behavior analysts.
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O número de pessoas com Transtorno 
Neurocognitivo Maior (TNM) vem aumentando 
a cada ano. Estima-se que atualmente mais de 
55 milhões de pessoas no mundo possuam esse 
diagnóstico e 10 milhões de novos casos sejam 
identificados por ano (Organização Mundial de 
Saúde [OMS], 2021). O TNM trata-se de uma sín-
drome, em geral com agravamento progressivo 
dos sintomas, que afeta repertórios cognitivos, 
tais como memória, planejamento, atenção, 
resolução de problemas, etc. Os repertórios 
afetados dependem do tipo TNM, sendo o tipo 
mais comum o Alzheimer, no qual o comporta-
mento de lembrar é o mais prejudicado. Uma 
característica importante dos TNM é que as al-
terações cognitivas impactam o dia-a-dia das 
pessoas (Nitrini, 2012). Inicialmente o impacto 
é observado em tarefas mais complexas, como 
cuidar das finanças, gerenciar medicações, 
fazer compras (as chamadas Atividades da Vida 
Diária [AVDs] instrumentais). Com o avanço da 
doença, repertórios mais básicos começam a ser 
afetados, como tomar banho, se vestir, escovar 
os dentes (AVDs básicas) (Agüero-Torres  et al., 
1998; Lenardt  et al., 2011).

A progressão das alterações cognitivas 
pode estar correlacionadas com aumento de 
comportamentos desafiadores tais como agres-
são física e verbal, deambulação, vocalizações 
disruptivas, comportamento sexual inapropria-
do, entre outros (Fisher & Carstensen, 1990; 
Souza & Schmidt, 2021). A principal estratégia 
para lidar com esses comportamentos tem sido 
o uso de medicações com ação antipsicótica. 
Porém, não há evidências claras que sustentem 
a eficácia dessa intervenção, ao passo que sabe-
-se que seu uso está correlacionado com piora 
dos quadros de desorientação, aumento de risco 
de queda, alterações motoras, problemas car-
diovasculares e risco de morte (Avorn & Wang, 
2005; Drossel & Trahan, 2015; Tampi  et al., 

2016). Por outro lado, o uso de estratégias não 
farmacológicas vêm demostrando sua efetivi-
dade e aquelas baseadas na função dos com-
portamentos são consideradas o tratamento 
de primeira linha para tais comportamentos 
(Dyer  et  al., 2018; Drossel & Trahan,  2015; 
Fisher  et al., 2007; Zwijsen  et al., 2014).

Intervenções analítico-comportamentais 
se concentram na manipulação ambiental de 
eventos que antecedem o comportamento e, 
por essa razão, podem estar relacionados com 
a emissão dos comportamentos problemas; 
assim como aqueles que são consequentes, 
que revelam a função de tal comportamento 
(Miltenberger, 2018). O planejamento dessas 
intervenções depende das informações obtidas 
na avaliação acerca de eventos antecedentes e 
consequentes ao comportamento e são, portan-
to, parte essencial do manejo de comportamen-
tos desafiadores em idosos com TNM (Aggio, 
2021).

Dado o aumento dos casos de TNM e a 
comprovada eficácia de intervenções ambien-
tais baseadas em função em comportamen-
tos desafiadores, entende-se que a Análise do 
Comportamento tem muito a contribuir com 
essa área de estudo (Burgio & Burgio, 1986; 
Burgio, 1996; Drossel & Trahan, 2015). A partir 
do cenário descrito, o presente trabalho tem 
por objetivo abordar exemplos de formas de 
avaliação que embasarão intervenções ante-
cedentes e consequentes e, para isso, também 
apresentar uma caracterização dos comporta-
mentos desafiadores de idosos com TNM em 
uma ótica analítico comportamental.

Comportamentos desafiadores

As funções cognitivas vêm sendo estuda-
das dentro da Análise do Comportamento por 
meio da investigação de variáveis que afetam 

2 Os termos controle instrucional e comportamento governado verbalmente também têm sido utilizados na literatura.
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que qualquer estímulo que já foi em algum mo-
mento correlacionado com ao Sd (cor, material, 
tamanho semelhantes à um vaso sanitário) seja 
capaz de evocar a resposta de urinar (efeitos 
indiretos da OM). Nesse contexto, qualquer 
resposta que já foi seguida de um dado refor-
çador ocorrerá (efeitos diretos da OM) (Michael 
& Miguel, 2020).

Essas alterações nas relações de controle 
de estímulo podem ser fruto e podem gerar 
alterações nas consequências dos comporta-
mentos (Skinner, 1983). Por exemplo, colocar 
sal no café, ou esquecer de incluir um ingre-
diente em uma receita pode gerar consequên-
cias punitivas, que por sua vez, diminuem a 
probabilidade de fazer comida ou servir um 
café. Colocar o telefone no ouvido de ponta 
cabeça pode resultar em não escutar o que a 
pessoa do outro lado está dizendo, iniciando 
um processo de extinção do comportamento 
de falar ao telefone.

As alterações de contingência que podem 
ocorrer durante o envelhecimento e com pes-
soas com TNM levam a comportamentos con-
siderados como desafiadores. Esses compor-
tamentos podem ser pensados em termos de 
déficits e excessos comportamentais, quando, 
respectivamente, a falta de repertório ou a pre-
sença de certos comportamentos pode resultar 
em prejuízos para o indivíduo e as pessoas a 
sua volta (Burgio, 1996).

Quando as relações de controle de estímu-
los estão afetadas; as consequências que antes 
eram suficientes para manter certos compor-
tamentos já não o fazem mais; ou as respostas 
passam a ser seguidas de punição ou extinção, 
os comportamentos deixam de ocorrer, geran-
do os déficits comportamentais. Por sua vez, 
esses déficits podem culminar em aumento da 
dependência, falta de engajamento, isolamento, 
entre outros (Skinner, 1983).

as relações de controle de estímulos (de Rose, 
1993). Apesar de os estudos a esse respeito 
com a população idosa ainda necessitarem de 
maior desenvolvimento, acredita-se que essa 
seja uma questão central para compreender 
as alterações de repertório observadas no TNM 
(Aggio  et al., 2018; Fisher & Carstensen, 1990; 
Fisher & Swingen, 1997; Sidman, 2013).

Na população com TNM ocorre a perda de 
repertórios comportamentais, ou seja, depois 
de uma longa história de reforçamento, certos 
estímulos podem perder sua função discrimi-
nativa, ou ainda propriedades irrelevantes do 
ambiente podem passar a evocar respostas 
(Figel  et al., 2019; Fisher & Carstensen, 1990; 
Sidman, 2013). Por exemplo, o cheiro de uma 
comida queimada deixa de evocar a resposta 
de desligar o forno, seja porque não foi sentida 
(alterações perceptuais), seja porque o cheiro 
perdeu sua função discriminativa. Em outras 
palavras, podemos dizer que a pessoa não en-
tende o que aquele cheiro significa. O mesmo 
pode ser pensado quando o rosto da uma filha 
deixa de evocar resposta de reconhecimen-
to, como dizer seu nome, identificá-la como 
filha, etc. Fisher e Carstensen (1990) fornecem 
ainda um exemplo de um piso brilhante, que 
pode fazer com que a pessoa se recuse a atra-
vessá-lo, pois o brilho faz com que ela entenda 
que trata-se de gelo. Assim, uma determinada 
propriedade do estímulo evoca uma resposta 
que pode ser considerada problemática (recusa 
a passar). Figel  et al.(2019) dão ainda mais um 
exemplo, no qual um vaso de planta pode guar-
dar algumas características semelhantes com 
um vaso sanitário (cor, material, tamanho) e 
com isso, evocar a resposta de urinar no vaso 
de planta.

No caso do exemplo de Figel  et al. pode-
-se pensar ainda no papel das operações moti-
vacionais (OM). A bexiga cheia pode ser uma 
operação motivacional em vigor que faz com 
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Avaliação Comportamental

Em uma perspectiva Behaviorista Radical, 
a avaliação do comportamento problema en-
volve a identificação das variáveis ambientais 
que vão influenciar no aumento, diminuição, 
manutenção e generalização de um dado com-
portamento (Cooper  et al., 2007). Dessa forma, 
a demência não é a causa dos problemas de 
comportamento. A compreensão de comporta-
mentos segue na direção de encontrar relações 
funcionais entre variáveis ambientais e o com-
portamento (Matos, 1999).

A avaliação será importante para iden-
tificar o comportamento alvo de intervenção, 
determinar as variáveis que o influenciam, 
monitorar o progresso da intervenção e a ma-
nutenção de seus efeitos (Cooper  et al., 2007). 
No caso dos indivíduos com TNM, um orga-
nismo que está passando por modificações fi-
siológicas mais acentuadas, é importante que 
essa avaliação seja sempre revista e atualizada. 
McCurry e Drossel (2011) chamam a atenção 
para a importância da verificação de variáveis 
biológicas que podem estar interferindo no 
comportamento do indivíduo com TNM. Por 
isso, propõe que o primeiro passo de uma ava-
liação seja excluir essas variáveis. Por exemplo, 
garantir que não haja problemas de desidra-
tação, déficits nutricionais, alterações de sono 
ou infecções urinárias. Além disso, é preciso 
investigar alterações sensoriais, como visuais 
e auditivas, que podem agravar os problemas 
de comportamento. É muito comum que essa 
população esteja fazendo uso de diversos me-
dicamentos, que podem provocar efeitos cola-
terais e interações medicamentosas que devem 
ser tratadas por profissionais adequados. Por 
fim, é preciso investigar a presença de outras 

Já os excessos comportamentais podem 
ocorrer quando comportamentos que trazem 
prejuízos acabam por ser reforçados. Por exem-
plo, Heard e Watson (1999) identificaram que o 
mesmo comportamento de deambular estava 
sendo mantido por consequências diferentes 
para participantes diferentes com diagnóstico 
de demência1. Para dois deles o comportamen-
to era mantido por atenção, para uma parti-
cipante por acesso a doces e para outro por 
autoestimulação. A autoestimulação também 
foi ainda a consequência mantenedora identi-
ficada por Beaton  et al. (2006) para um outro 
comportamento, o de gritar, de um senhor com 
diagnóstico de Alzheimer.

Assim, é importante enfatizar que a busca 
pela compreensão de comportamentos desa-
fiadores em idosos com TNM passa pela com-
preensão dos eventos antecedentes e conse-
quentes a resposta e, desse modo, não se difere 
do que ocorre com outras populações. Drossel 
e Trahan (2015) propõem que intervenções 
analítico comportamentais para problemas de 
comportamento em idosos com TNM devem 
envolver 1) identificar/descartar a possibilida-
de de efeitos colaterais de medicação e doenças 
não diagnosticadas, 2) definição cuidadosa do 
comportamento alvo, 3) sistemáticas avaliações 
diretas e indiretas com objetivos de identificar 
antecedentes e consequentes da resposta, 4) im-
plementação de intervenção por meio de mo-
dificação de aspectos do ambiente relevantes 
ao comportamento alvo e 5) prover informa-
ções e treinamento de cuidadores e familiares 
sobre manejo de comportamentos problemas 
em idosos com TNM.

1 O Termo “demência” foi substituído por “Transtorno Cognitivo Maior” no DSM-V. Sempre que “demência” tiver sido utilizado para 
reportar o diagnóstico dos participantes em um dado estudo, esse mesmo termo será utilizado no presente texto.
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o cliente. É muitas vezes durante a entrevis-
ta que se tem a oportunidade de desenvolver 
vínculo com o cliente e seu familiar e, a partir 
disso, desenvolver uma relação respeitosa e de 
colaboração com ambos.

É sempre importante lembrar que, ainda 
que existam limitações cognitivas, tratam-se de 
pessoas adultas, que devem ter sua dignidade 
respeitada. Assim, especialmente em uma pri-
meira entrevista em que o cliente e seu fami-
liar ou cuidador estejam presentes ao mesmo 
tempo, deve-se tomar o cuidado de não ignorar 
a presença do cliente ou tratá-lo de forma in-
fantilizada. (McCurry & Drossel, 2011). Dessa 
forma, ainda que uma entrevista direta com 
o cliente não forneça dados sobre o compor-
tamento desafiador, pode ter a importante 
função de estabelecimento de vínculo (McCurry 
& Drossel, 2011).

Em uma avaliação comportamental, as 
perguntas de uma entrevista deverão focar 
mais em buscar informações em relação a “o 
que”, “quando” e “como” e menos em “por que”. 
O objetivo é coletar informações sem apelar 
para hipóteses mentalistas, que podem ocorrer 
quando a pessoa entrevistada tenta explicar o 
porquê o comportamento ocorre (Cooper  et al., 
2007). Por exemplo, diante de uma queixa de 
recusa a se alimentar, perguntas como “Isso 
costuma acontecer mais em alguma refeição 
específica?”; “Na última semana, quantas vezes 
você se lembra de ter ocorrido?”; “O que ele 
costuma fazer quando recusa a comida? Como 
essa recusa ocorre?”; “O que você costuma 
fazer quando ele se recusa a comer?” podem 
ser mais úteis do que “Por que você acha que 
ele se recusa a comer?”. As perguntas deverão 
ajudar o entrevistado a ser o mais descriti-
vo possível e a tentar se lembra de informa-
ções sobre antecedentes e consequentes ao 
comportamento alvo de queixa. Uma queixa 
de recusa alimentar pode vir no formato de 

doenças que podem afetar o humor e os com-
portamentos do indivíduo.

A investigação dessas variáveis biológicas 
é mais desafiadora quando se trata de popula-
ções que não são capazes de identificar e rela-
tar com precisão o que estão sentindo, como 
no caso de muitos idosos com TNM. Por essa 
razão, pode ser preciso fazer uso de estraté-
gias para facilitar a comunicação, como dica 
visuais (ex. apontar para a cabeça e pergun-
tar se dói) ou estar atento a dicas não verbais, 
como por exemplo, o próprio surgimento de 
comportamentos problemas. Ademais, os fami-
liares e cuidadores serão uma excelente fonte 
de informações a respeito da rotina do idoso 
com TNM, seu histórico médico e seus hábitos 
de saúde passados e presentes. É importante 
ainda estabelecer uma relação de colaboração 
com outros profissionais que façam parte da 
equipe de atendimento do idoso (McCurry & 
Drossel, 2011). Excluídas variáveis biológicas, 
caso o comportamento desafiador continue, é 
importante prosseguir para buscar identificar 
variáveis ambientais de controle desse compor-
tamento. Para isso podem ser utilizadas medidas 
diretas (medem diretamente o comportamento 
de interesse), e indiretas (buscam informações 
sobre o comportamento de interesse, mas sem 
observa-lo diretamente) (Cooper  et al., 2007; 
Martin & Pear, 2007; Miltenberg, 2018).

Avaliações indiretas

As medidas indiretas podem envolver 
entrevistas, checklists e escalas e vão aces-
sar aquilo que o indivíduo se lembra sobre 
a ocorrência de um dado comportamento 
(Cooper  et al., 2007; Miltenberger, 2018). No 
caso de indivíduos com TNM, é importante 
identificar pessoas próximas, que possam for-
necer informações precisas e relevantes, mas 
não se deve descartar a conversa direta com 
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informações não são provenientes da obser-
vação direta do comportamento e por essa 
razão, podem ser menos precisas ou enviesadas 
(Cooper  et al., 2007). 

Avaliações diretas

Já as avaliações diretas partirão da ob-
servação do comportamento alvo de interesse. 
Para isso são usados tanto análises descritivas 
quanto avaliações experimentais. Nestes casos, 
é importante que o comportamento alvo já 
esteja definido. Um método de avaliação bas-
tante conhecido é a Análise funcional descritiva. 
Na Análise funcional descritiva, a partir da ob-
servação direta do comportamento, geralmente 
no ambiente natural da pessoa, são anotados 
em sequência temporal os eventos que ante-
cederam o comportamento e os que o sucede-
ram(Cooper  et al., 2007; Matos, 1999). Essas 
informações permitem identificar correlações 
entre eventos antecedentes e consequentes, 
que ajudam a levantar hipóteses a respeito de 
relações funcionais entre eventos ambientais 
e o comportamento. Além de permitirem iden-
tificar as consequências correlacionadas com 
os comportamentos desafiadores (o que ajuda 
na busca pela função do comportamento), 
também fornecem informações sobre eventos 
antecedentes que podem ter controle sobre o 
comportamento. Essas descrições podem co-
laborar ainda na identificação de comporta-
mentos alternativos do repertório do indivíduo, 
que podem ser funcionalmente equivalentes 
aos comportamentos desafiadores e, eventu-
almente, reforçados de forma a competirem 
com o comportamento desafiador que se quer 
diminuir (Miltenberg, 2018). 

Um desafio na realização da Análise 
Funcional Descritiva é que, por ocorrer no 

“Ele não come!”. A entrevista poderá fornecer 
também informações mais precisas sobre qual 
é o comportamento problemático e permitirá 
um levantamento inicial das variáveis que o 
controlam. 

A literatura apresenta diversas opções de 
checklists e escalas a fim de investigar com-
portamentos desafiadores em idosos com TNM 
(e.g. Cummings  et al., 1994; Koss  et al., 1997; 
Reisberg  et al., 1997). Por exemplo, o Inventário 
Neuropsiquiátrico (Camozzato  et al., 2008; 
Cummings  et al., 1994) investiga comporta-
mentos relacionados a agitação, agressividade, 
delírios, apatia, depressão, euforia, alucinações, 
ansiedade, desibinição, irritabilidade e compor-
tamento motor aberrante. O familiar ou cui-
dador deve responder, em uma escala de 0 à 4 
sobre a frequência e de 0 à 3 sobre gravidade 
dessas comportamentos. Essas escalas trazem 
informações relevantes, porém, em geral, não 
focam em compreender a função dos compor-
tamentos alvo de investigação. Assim, apesar 
de poderem ser utilizadas como medidas com-
plementares, provavelmente não dispensarão 
outras formas de investigação para um analista 
do comportamento. Existem ainda checklists 
desenvolvidos para acessar comportamentos 
desafiadores com populações diferentes ou 
ambientes diferentes e que podem ser adapta-
dos para idosos com TNM, apesar de ainda não 
terem sido alvo direto de pesquisas científicas 
com essa população (e.g. Durand & Crimmins, 
1988; O’Neill  et al., 1997). 

As avaliações indiretas têm a vantagem 
de, em geral, serem mais rápidas, convenien-
tes, fornecerem informações sobre comporta-
mentos encobertos, serem uma primeira fonte 
de dados e precisarem de menos treinamento 
(comparado, por exemplo, com uma análise 
funcional experimental). Por outro lado, as 

5 O termo transferência tem sido usado na literatura quando a relação entre estímulos é de coordenação ou de equivalência. Já o termo 
transformação tem sido usado para tratar de outras relações arbitrárias (temporal, hierárquicas, de comparação etc.).
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(reforço positivo), na qual o comportamento 
alvo é seguido de atenção; fuga de demanda 
(reforço negativo), no qual é apresentada uma 
demanda para o cliente e, caso o comporta-
mento alvo ocorra, essa demanda é retirada; 
acesso a tangível (reforço positivo), no qual o 
comportamento alvo é seguido de acesso a um 
reforçador tangível; condição sozinho, no qual 
não é apresentada demanda, não há interação 
social e o comportamento alvo não é seguido 
de nenhum tipo de consequência programada; 
e por fim, uma condição controle, na qual o 
indivíduo tem acesso a tarefas de sua prefe-
rência e há interação social, sem apresentação 
de demanda (Iwata  et al., 1994). Durante todas 
as sessões a frequência do comportamento é 
registrada e observa-se se há diferenciação 
nas respostas em alguma das condições. Caso 
o comportamento ocorra mais em alguma das 
condições, esse é um indicativo de que prova-
velmente a função foi identificada.

As análises funcionais experimentais 
apresentam a grande vantagem de fornecer 
dados para identificação de relações funcionais 
entre as variáveis ambientais e o comporta-
mento. Isso porque ela envolve a manipulação 
sistemática dessas variáveis (Iwata  et al., 1994).
Uma desvantagem desse tipo de avaliação é que 
exige que o comportamento ocorra, o que pode 
trazer prejuízos ao indivíduo. Por essa razão 
ela deve ser planejada e implementada por 
profissionais capacitados, que estejam atentos 
a questões de segurança, evitando danos físicos 
e emocionais, especialmente quando envolvem 
comportamentos agressivos ou auto-lesivos. 
Ademais, ao expor o participante a diferentes 
condições, existe a possibilidade de que o com-
portamento passe adquirir novas funções, uma 
vez que as condições envolvem apresentação 
de diferentes consequências contingentes ao 
comportamento (Betz & Fisher, 2011). 

ambiente natural, não há garantias de que o 
comportamento alvo ocorrerá no momento em 
que foi programada a observação. As avalia-
ções indiretas podem ajudar a identificar um 
período mais provável de observar o compor-
tamento, mas outra estratégia pode ser o uso 
de um scatterplot, na qual é anotada a ocorrên-
cia do comportamento alvo, ao longo de um 
período de tempo determinado (Cooper  et al., 
2007). Por exemplo, os familiares podem apre-
sentar uma demanda de que o idoso com TNM 
grita o tempo todo ou é agressivo o tempo todo. 
Uma estratégia pode ser separar o dia em pe-
ríodos de tempo e anotar se naquele período o 
comportamento ocorreu ou não. Durante uma 
manhã, faz-se uma tabela dividida em interva-
los de 30 minutos (7h-7h30; 7h30-8h; 8h-7h30...) 
em que se anota se o comportamento ocorreu 
naquele intervalo. Este tipo de observação 
traz mais elementos para guiar a avaliação, 
como a frequência do comportamento e dis-
tribuição ao longo de um período de tempo, 
além de ser de fácil aplicação, uma vez que se 
resume a anotar se o comportamento ocorreu 
ou não (Cooper  et al., 2007).

Todas as formas de avaliações discutidas 
até o momento trazem informações relevan-
tes a respeito das variáveis que controlam o 
comportamento alvo de intervenção, porém 
considera-se que relações funcionais só podem 
ser identificadas por meio da manipulação de 
variáveis (Iwata  et al., 1994; Matos, 1999). Uma 
das formas bastante conhecida de se colher 
essas informações é por meio da Análise fun-
cional experimental (Iwata  et al., 1994; Iwata & 
Dozier, 2008). Neste tipo de avaliação são cria-
das condições, que duram um período curto 
de tempo e são aplicadas em ordem aleatória, 
usualmente em um delineamento de tratamen-
tos alternados, em que o comportamento alvo é 
sempre seguido de um tipo específico de conse-
quência. Em geral as condições são de atenção 
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de falas “rudes” de uma senhora diagnostica-
da com Alzheimer. As pesquisadoras queriam 
identificar qual seria a forma mais adequada de 
fazer pedidos para essa participante, sem que 
as respostas fossem ríspidas, o que incomodava 
os funcionários e moradores da Instituição de 
Longa Permanência (ILPI) em que ela residia. 
As condições testadas foram instruções simples 
(e.g. por favor, pinte o desenho); pergunta (e.g. 
você gostaria de pintar um desenho?); conversa 
seguida de instruções simples (e.g. 10 segun-
dos de conversa seguida de “pinte o desenho”); 
e emissão de uma regra (e.g. se você pintar o 
desenho, eu te trago uma xícara de chá). Os 
resultados mostraram que a condição que en-
volvia a pergunta resultou em menos episódios 
de falas rudes e menor tempo de latência para 
que a demanda fosse atendida. 

As formas de avaliação fornecem infor-
mações diferentes e, por isso, devem ser en-
caradas como complementares. Por exemplo, 
Baker  et al.(2006) iniciaram o procedimento 
de avaliação da função de um comportamen-
to de agressividade física de uma senhora de 
89 anos, diagnosticada com Alzheimer e resi-
dente de uma ILPI, com uma entrevista com a 
equipe da ILPI e com observações diretas do 
comportamento da participante. A partir dessas 
entrevistas e observações, identificou-se que os 
comportamentos agressivos aconteciam mais 
durante a rotina de banho. Uma vez que essa 
atividade envolvia tarefas de higiene e a pre-
sença de pessoas da equipe, os experimenta-
dores realizaram uma avaliação fim de coletar 
informações sobre os antecedentes correla-
cionados com a agressão, a saber, a presença 
de outra pessoa ou as atividades de higiene. 
Assim, foram comparadas as frequências do 
comportamento de agressividade física duran-
te a rotina de banho e durante atividades de 
lazer com a presença de membros da equipe. 
Os resultados indicaram maior frequência do 

A literatura traz exemplos de análises 
funcionais experimentais bem sucedidas com 
a população com TNM, mas também apresen-
ta em outros casos, uma certa dificuldade na 
identificação da função de comportamentos de-
safiadores de idosos com TNM (ver Aggio, 2021 
para uma revisão). Alguns autores levantam 
possibilidade de que os estudos tenham tido di-
ficuldade em arranjar condições que envolviam 
as consequências que mantinham o comporta-
mento, ou que o comportamento de idosos com 
TNM seja menos sensível às consequências, ou 
ainda, que esses comportamentos ocorram por 
terem sido reforçados no passado, mas que no 
presente essas consequências não estejam mais 
em vigor (Beaton  et al., 2006; Trahan  et al., 
2011). Por outro lado, Larrabee  et al.(2018) 
observaram que as mesmas condições testa-
das em uma análise funcional experimental 
produziram diferenciação de respostas apenas 
quando foram inseridas sinalizações de mu-
dança das condições. Isso pode indicar que para 
essa população é preciso pensar no aumento da 
discriminabilidade da mudança de condições 
a fim de identificar com mais precisão as con-
sequência que mantêm dado comportamento 
(Larrabee  et al., 2018).  

A análise funcional experimental também 
pode ser feita a fim de identificar condições 
antecedentes. Neste caso, os eventos antece-
dentes são manipulados. Uma vez que a lite-
ratura ainda está em desenvolvimento quanto 
a produção de dados sobre a identificação das 
consequências mantenedoras de comporta-
mentos desafiadores em indivíduos com TNM, 
a avaliação de antecedentes têm sido uma 
alternativa bastante usada, com resultados 
úteis para o desenvolvimento de interven-
ções antecedentes (e.g. Larrabee  et al., 2018; 
Trahan  et al., 2014; Williams  et al., 2020). Por 
exemplo, Williams  et al. (2020) testaram quatro 
condições antecedentes para o comportamento 
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como as com desenvolvimento atípico. Em 
uma revisão bibliográfica sobre manejo de 
comportamentos desafiadores em idosos com 
TNM, Aggio (2021) não identificou nenhuma 
produção em português. Assim, este capítulo 
teve também o objetivo de ampliar a literatu-
ra em português sobre indivíduos com TNM e 
espera, com isso, poder contribuir para maior 
disseminação dessa prática entre os analistas 
do comportamento.
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1 O presente capítulo é derivado de uma palestra [primeiros passos] apresentada no XXX Encontro da ABPMC, no dia 02 de setembro de 
2021, sob o título: Educação Física e ABA ao autismo: o que é e como fazer.

Resumo
Objetiva-se descrever metodológica e opera-
cionalmente um modelo possível de atendi-
mento inter e transdisciplinar ABA em educa-
ção física (EF) às pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA). Tal modelo se consti-
tui em serviço desenvolvido e proposto pelo 
autor deste artigo, o Modelo ExerCiência. 
Conceitual e eticamente, a prática com evi-
dência científica “exercício e movimento” e 
outras de intervenção AC podem ser adotadas 
na EF, intensificando efeitos do tratamento 
interdisciplinar ao TEA, mas a realidade de 
suas aplicações ainda é incipiente devido à 
escassa literatura com temas na confluência 
AC, EF e TEA. Desde 2018, a empresa brasilei-
ra Modelo ExerCiência dispõe de formações 
e supervisão online com conteúdo exempli-
ficativo para atuação contextualizada em EF. 
Temas deste serviço envolvem a seleção de 
comportamentos-alvo para tratamento do 
TEA oportunizados para ensino em contex-
to esportivo e a manipulação, mensuração e 
tomada de decisões sobre variáveis antece-
dentes e consequentes tipicamente da atua-
ção em EF.

Abstract
The objective is to describe methodologically 
and operationally a possible model of inter 
and transdisciplinary ABA care in physical 
education (PE) for people with autism spec-
trum disorder (ASD). This model constitutes 
a service developed and proposed by the 
author of this article, the Modelo ExerCiência. 
Conceptually and ethically, the practice with 
scientific evidence “exercise and movement” 
and others of AC intervention can be adopted 
in PE, intensifying the effects of the interdis-
ciplinary treatment of ASD, but the reality 
of its applications is still incipient due to the 
scarce literature with themes at the confluen-
ce AC, EF and TEA. Since 2018, the Brazilian 
company Modelo ExerCiência has training 
and online supervision with exemplifying 
content for contextualized performance in 
PE. Themes of this service involve the selec-
tion of target behaviors for the treatment of 
ASD offered for teaching in a sports context 
and the manipulation, measurement and de-
cision-making on antecedent and consequent 
variables typically of the performance in PE.
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Características diagnósticas do TEA

Os transtornos do neurodesenvolvimen-
to expressam características diagnósticas que 
podem iniciar na infância e comprometem as 
habilidades pessoais, sociais, acadêmicas ou 
profissionais. Nessa categoria, o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) representa déficits 
na interação e comunicação sociais (i.e., lin-
guagem verbal e gestual, manutenção de re-
lacionamentos), bem como padrões restritos 
de comportamentos (i.e., estereotipia motora, 
interesses limitados, sensibilidade alta ou baixa 
por estímulos sensoriais). O diagnóstico ocorre 
a partir de três níveis de gravidades crescen-
tes de ajuda – apoio, apoio substancial e apoio 
muito substancial – e o termo espectro indica 
as variações dos casos mediante a idade, o 
nível de desenvolvimento e a estimulação am-
biental. Indivíduos com TEA são propensos a 
déficits motores, autolesão, comportamento 
desafiador, ansiedade, depressão e catatonia 
(American Psychiatric Association, 2014). Nos 
Estados Unidos, a prevalência de TEA é de 1 em 
44 crianças aos oito anos de idade, no qual os 
diagnósticos são maiores em meninos e depen-
dem de melhores condições socioeconômicas 
das famílias (Maenner et al., 2021).

Condições genéticas (Hamza et al., 2017), 
perinatais (Cheng et al., 2019), ambientais (Kim 
et al., 2019) e a idade avançada dos pais (Wu 
et al., 2017) estão associados à ocorrência do 
autismo. Diante disso, intervenções multidisci-
plinares demonstram maior eficiência no trata-
mento dos casos de TEA (Will et al., 2018), como 
a farmacologia (McPheeters et al., 2011), o trei-
namento de pares (Chan et al., 2009; Stahmer et 
al., 2011), a terapia ocupacional e a fonoaudiolo-
gia (Will et al., 2018), bem como o manejo com-
portamental precoce e intensivo via Análise do 
Comportamento Aplicada (Warren et al., 2011; 
Will et al., 2018). As intervenções baseadas na 

Análise do Comportamento Aplicada (Applied 
Behavior Analysis - ABA), campo aplicado da AC, 
apresenta evidências consistentes no tratamen-
to do TEA (Will et al., 2018). Inclusive, revisões 
sistemáticas apontam sucesso da ABA no ensino 
de habilidades linguísticas e comunicativas em 
cerca de 80% do público-alvo (Esteves et al., 
2014; Martone & Carvalho, 2017).

Classificações psicopatológicas, correla-
cionais e desenvolvimentistas empregam ex-
plicações internalistas e/ou comparações gru-
pais que ignoram as diferenças individuais e a 
influência multifatorial do ambiente (Banaco 
et al., 2014; Gil et al., 2012). Por outro lado, a 
Análise do Comportamento (AC) considera as 
experiências humanas como comportamen-
tos, que são as interações entre as pessoas e 
os seus respectivos contextos. Ou seja, essas 
classificações diagnósticas, numa perspectiva 
analítico-comportamental, são comportamen-
tos (e.g., como qualquer outro comportamento 
dito “normal”) influenciados pelas histórias 
biológicas, pessoais e culturais dos indivíduos 
que permitiram sua adaptação ao meio (Banaco 
et al., 2014). 

Brincar e a pessoa com TEA
A intervenção precoce para diagnósticos 

de TEA na infância preza pelo maior engaja-
mento em atividades e comportamentos favo-
ráveis ao brincar, como pensamento simbólico, 
criatividade, receptividade com pares, imitação 
e flexibilização cognitiva e comportamental. 
O DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais) elenca alguns déficits 
comportamentais para o diagnóstico de TEA. 
Entre eles destacam-se: A) déficits para desen-
volver, manter e compreender relacionamen-
tos; B) déficits na reciprocidade socioemocional 
e C) déficits nos comportamentos comunicati-
vos não verbais usados para interação social 
(American Psychiatric Association, 2014).
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de TEA (Chereguini, 2015; Chereguini et al., 
2020). A Educação Física “Inclusiva” ou Escolar 
indica as atividades físicas ou esportivas em 
ambientes comuns de um grupo específico a 
partir do planejamento de condições equipa-
radas de aprendizagem (e.g., ajuste de auxílio 
e dificuldades de natureza comunicativa e de 
configuração da estrutura da aula com crian-
ças consideradas típicas e atípicas). A Educação 
Física Adaptada direciona os exercícios apenas 
para pessoas com deficiência a partir de um 
contexto de atendimento isolado e com objeti-
vos semelhantes às metas da Educação Física 
“Inclusiva”. Esse modelo intervém nos excessos 
e déficits comportamentais de maneira limitada 
e superficial (Chereguini et al., 2020). Por outro 
lado, a Educação Física Especial atua sobre os 
alvos comportamentais que caracterizam o 
quadro diagnóstico de desenvolvimento atípi-
co e, sobretudo, as demandas individuais do 
aprendiz a partir da modificação de comporta-
mentos em excesso ou déficit comportamentais. 
Esse formato tem sido estudado, implementado 
e divulgado pela atuação nacional do Modelo 
ExerCiência (Chereguini, 2015).

Educação física especial
Definimos Educação física especial como 

uma subárea de conhecimento da educação 
física, e também um campo de atuação, voltada 
ao atendimento especializado de pessoas com 
atraso no desenvolvimento com propósito es-
pecífico de redução de comprometimentos sob 
a perspectiva inclusiva. Sua origem epistemoló-
gica vem da área da educação especial. Trata-se 
de atendimento especializado com foco no de-
senvolvimento atípico e, em especial, à redução 
de  atrasos no desenvolvimento de diferentes 
naturezas: sociais, comunicativas, de habili-
dades básicas de aprendizagem, intelectuais e 
também motoras. A Educação Física Especial 
funciona como uma subárea da educação física 

Déficits para desenvolver, manter e com-
preender relacionamentos podem se manifes-
tar de diferentes formas, tais como: interesse 
reduzido por interação com os pares e dificul-
dade em ajuste e variação de comportamento 
de acordo com diferentes contextos. Por outro 
lado, os déficits na reciprocidade socioemocio-
nal podem estar diretamente relacionados a 
dificuldades para iniciar e manter interações 
sociais (comunicação expressiva e receptiva) 
e compartilhamento restrito de interesses e 
emoções (Camargo & Rispoli, 2013).

Concomitantemente, déficits relativos 
aos comportamentos comunicativos não-ver-
bais (e.g., como uso de gestos, olhar, atenção 
compartilhada, expressões faciais) podem se 
manifestar em comportamentos motores e 
orais estereotipados ou repetitivos (e.g., alinhar 
brinquedos, girar objetos, repetição de frases, 
sons ou palavras), no alto grau de insistência e 
adesão não adaptativa a rotinas (i.e., sofrimento 
intenso na ocorrência de pequenas mudanças 
de rotina, estabelecimento de regras e rituais 
comportamentais), no foco excessivo em ati-
vidades ou interesses (i.e., forte apego ou pre-
ocupação a determinados objetos, interesses 
excessivamente perseverativos) e na hiper ou 
hiporreatividade a estímulos sensoriais (e.g., 
indiferença a dor, reações adversas a sons 
ou texturas específicas). Ainda, salienta-se a 
dificuldade em desempenhar atividades que 
exijam algum grau de atenção compartilhada, 
devido ao uso reduzido ou atípico de contato 
visual, o que dificulta a emergência de possi-
bilidades de aprendizagem via imitação e jogo 
social (Martone & Carvalho, 2017).

Campos de atuação da Educação Física envolvendo 
pessoas com desenvolvimento atípico

 Há três campos básicos de atuação em 
Educação Física relacionados às pessoas com 
desenvolvimento atípico, sobretudo em casos 
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especialmente em casos de TEA (Chereguini et 
al., 2020). A interdisciplinaridade em equipe 
representa áreas profissionais e acadêmicas 
(e.g., terapia ocupacional, psicopedagogia, fono-
audiologia, nutrição) alinhadas com objetivos 
comuns, coesão e continuidade de atendimen-
to, sem sobreposições ou lacunas de atividades. 
Os objetivos e as intervenções são definidos de 
maneira complementar a partir da atuação em 
diferentes contextos e demandas. Com isso, a 
transdisciplinaridade implementa uma mesma 
linguagem e proposta científica e conceituais 
para a equipe em geral (Chereguini, 2015).

Nesse caso, os pressupostos filosófi-
cos, experimentais e aplicados da Análise do 
Comportamento funcionam como um “guar-
da-chuva” que integram as diferentes atuações 
profissionais, esvanecem as barreiras das áreas 
de atendimento e permitem maiores níveis de 
variabilidade de comportamento, seleção am-
biental e resolução de problemas inovadoras 
com novas práticas culturais e profissionais. Por 
exemplo, nesse modelo inter e transdisciplinar, 
a identificação de comportamentos-alvo e prio-
ritários com possibilidade de intervenção com 
exercício físico na Educação Física Especial são 
alinhadas com o tratamento e o atendimento 
dos demais profissionais da equipe (Camargo 
& Rispoli, 2013).

Práticas baseadas em evidências e formatos de 
atendimento especializado

  Diversas instituições estabelecem o exer-
cício como uma prática baseada em evidências 
(PBE) direcionada para indivíduos com TEA. 
Numa metanálise de 50 mil artigos entre 1990 
e 2011, o National Professional Development 
Center (NPDC) identificou a eficácia do exercí-
cio em intervenções ligadas à diminuição de 
comportamento inadequado e ao aumento da 
prontidão para inclusão, bem como relacionado 

que complementa a educação inclusiva. Tal 
campo de conhecimento e atuação objetiva 
reduzir as barreiras do atendimento coletivo, 
por exemplo, nas aulas de Educação Escolar 
mediante o uso do exercício físico como ferra-
menta de ensino das habilidades terapêuticas 
prioritárias e definidas pela equipe de inter-
venção ABA, pela família e/ou pela escola. Com 
isso, a intervenção não é restrita aos critérios 
diagnósticos do TEA, mas ocorre a partir de 
mecanismos de avaliação comportamental que 
identificam áreas prioritárias de comprome-
timento e desenvolvimento. Por exemplo, as 
habilidades motoras, tradicionalmente ligadas 
à educação física, podem integrar o atendimen-
to caso essa dimensão seja uma barreira no 
processo inclusivo. Tal âmbito pode represen-
tar um pré-requisito para o desenvolvimento 
comunicativo e social da criança, também alvo 
de intervenção da Educação Física (Chereguini, 
2015).

Nesse paradigma, os critérios diagnósti-
cos do TEA (e.g., níveis de apoio, intensidade e 
comprometimento) e as demandas individuais 
são operacionalizadas funcionalmente. Então, 
intervenções específicas e idiossincráticas são 
implementadas em relação aos objetivos priori-
tários a fim de ensinar habilidades alternativas 
que diminuam gradativamente a necessidade 
de adaptação excessiva e aproximem o apren-
diz ao ambiente natural e cotidiano. Ou seja, 
diferente das outras formas de Educação Física, 
a perspectiva Especial propõe um tratamento, 
melhoria e acompanhamento das habilidades-
-alvo identificadas pela equipe por meio das 
estratégias de exercício físico direcionadas 
para a generalização em ouros âmbitos com-
portamentais e, sobretudo, na autonomia e na 
independência dos clientes.

  A Educação Física Especial pode ser 
integrada ao atendimento inter e transdis-
ciplinar de ABA ao desenvolvimento atípico, 
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3-4x por dia (Sam et al., 2020). No Brasil, a pres-
crição desse procedimento deve ser realizada 
por profissional de Educação Física a partir da 
1) avaliação das condições de saúde do indiví-
duo, 2) definição de comportamentos-alvo da 
intervenção (i.e., redução de inapropriados, 
aumento de apropriados ou ambos), 3) identi-
ficação e mensuração dos momentos críticos da 
rotina diária, 4) seleção de possíveis atividades 
antecedentes e da 5) reavaliação da eficácia da 
intervenção.

Evidências robustas indicam que esse 
procedimento diminui comportamentos inade-
quados (e.g., autolesão, agressão, estereotipias 
vocais e motoras), em que pode ser manipulado 
independente da função do comportamento-
-problema (Cooper et al., 2019; Sam et al., 2020; 
Wong et al., 2015). Em uma revisão sistemática, 
Lang et al. (2010) identificou 18 estudos que 
evidenciaram a diminuição de comportamen-
tos inadequados leves (e.g., fugir de demanda/
assento, recusar tarefas, autoestimulação) e se-
veros (e.g., agressão, autolesão, estereotipias), 
assim como o aumento no engajamento acadê-
mico (e.g., tempo engajado, completar tarefa, 
aproveitamento de questões) em função de 
exercícios antecedentes (e.g., corrida, natação, 
musculação). Na Análise do Comportamento, 
o exercício físico antecedente pode funcionar 
como uma operação motivadora abolidora que 
diminui a efetividade do reforçamento auto-
mático produzido por estereotipia ou outros 
comportamentos-problema (Neely et al., 2015). 
Ou seja, o exercício antecedente pode represen-
tar uma “simulação combinada” que produz 
reforçamento automático, antes alcançado pela 
estereotipia, e mantém o indivíduo saciado 
dessa consequência em atividades posteriores 
(Morrison et al., 2011).

aos desenvolvimentos motor e acadêmico, 
sobretudo em crianças e adolescentes até 14 
anos. Entre as 27 PBEs listadas, 24 integram o 
escopo da Análise do Comportamento (Sam et 
al., 2020). Após isso, o National Standards Project 
(NSP reconheceu o exercício como uma prática 
emergente que sugere resultados favoráveis, 
mas ainda são necessários outros estudos de 
alta qualidade sobre esse tópico (National 
Autism Center, 2015).

  O National Clearinghouse on Autism 
Evidence and Practice (Steinbrenner, 2020) 
também considera o exercício (e.g., atividade 
antecedente, práticas física e motora) e movi-
mento (e.g., esportes, recreação, artes marciais, 
yoga) com uma PBE que podem ser incorpora-
das no ensino de variadas habilidades e reper-
tórios comportamentais nas faixas etárias entre 
3 e 18 anos. Há evidências de eficácia dessa 
intervenção nas áreas comunicacional, social, 
brincadeiras, acadêmica, motora e de compor-
tamento disruptivo (National Clearinghouse on 
Autism Evidence and Practice, 2013). De manei-
ra geral, há quatro formatos ou finalidades de 
atendimento especializado do exercício físico 
em casos de TEA: função antecedente, con-
tingência, generalização e habilidades pelos 
exercícios.

Exercício com função antecedente
O exercício com função antecedente exige 

que o indivíduo engaje em um tipo específico 
de atividade aeróbica (e.g., caminhada, corrida 
e dança), treino de força ou alongamento antes 
de iniciar uma atividade ou tarefa específica de 
menor preferência. Geralmente, inicia-se com 
exercícios de aquecimento e se finaliza com 
práticas de relaxamento. Ao serem realizados 
em ambientes fechados, ao ar livre ou em pis-
cina, também é possível combinar sugestões, 
reforços e suportes visuais. O NPDC recomenda 
15-20 minutos de exercício antecedente com 
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relacionado à dimensão de generalidade da 
ABA a partir do planejamento sistemático da 
durabilidade a longo prazo, da variação com-
portamental e da diversidade ambiental em re-
lação aos procedimentos clínicos inicialmente 
aplicados (Baer et al., 1968).

Ensino direto das habilidades pelo exercício: a pro-
posta do Modelo ExerCiência

O Modelo ExerCiência representa uma 
proposta de supervisão trans e interdisciplinar 
a partir da intersecção entre a Educação Física 
Especial (EFE) e a Análise do Comportamento 
Aplicada (ABA) direcionado ao ensino direto de 
habilidades terapêuticas por meio do exercício 
físico. Tal objetivo é expresso em serviços de 
atendimento, formação e supervisão. A partir 
da experiência do Prof. Paulo Chereguini em 
EFE e ABA, tal proposta é uma apropriação da 
lógica de aplicação da tecnologia analítico-com-
portamental no ensino de repertórios alternati-
vos em benefício do aprendiz. A manipulação 
de estímulos antecedentes e consequentes do 
comportamento no contexto de planejamento 
e aplicação de exercícios físicos permite a supe-
ração de barreiras ligadas ao desenvolvimento 
atípico e a evolução do processo inclusivo. Tal 
formato permite a integração inter e transdis-
ciplinar da Educação Física Especial a partir do 
ensino concomitante de habilidades e objetivos 
terapêuticos, já presentes no Plano de Ensino 
Individualizado (PEI), que complementam e 
fomentam os resultados de outras terapias da 
equipe (Chereguini, 2015; Chereguini et al., 
2020).

O que ensinar?

De forma geral, o Modelo ExerCiência uti-
liza as avaliações de desenvolvimento aplicadas 
pela equipe terapêutica e avaliações de testes 
motores de profissionais de Educação Física na 

Exercício contingente
O exercício contingente utiliza a atividade 

física como estímulo consequente de algum com-
portamento-alvo ou prioritário. Antes da aplica-
ção desse procedimento, é necessário avaliar de 
maneira sistemática o grau de preferência ou 
engajamento do aprendiz em cada atividade. A 
construção de uma hierarquia de preferências 
por tempo e/ou atividade guiará a seleção de 
consequências direcionadas ao treinamento 
dos objetivos terapêuticos (Chereguini, 2015). 
O Modelo ExerCiência desenvolveu protocolos 
de Avaliação de Preferências (e.g., Estímulos 
Único; Operante Livre; Aos Pares; Múltiplos 
Estímulos com ou sem reposição; Hierarquia de 
Preferência entre Itens e Atividades) e de rotina 
visual (e.g., agenda “se... então”; lista de ativida-
des; economia de fichas) que podem facilitar a 
mensuração e a aplicação desse procedimento.

Exercício como generalização
O exercício como generalização permite 

a transição de intervenções estruturadas (e.g., 
Treino de Tentativas Discretas na clínica ou na 
casa do aprendiz) para ambientes naturais da 
criança. A inclusão de esportes ou atividades 
adaptadas oportuniza a replicação de progra-
mas comportamentais em diferentes contextos, 
com pessoas distintas e a partir de um tempo 
maior. Geralmente, os objetivos e o monito-
ramento da manutenção e generalização das 
habilidades seguem as diretrizes presentes no 
Programa de Ensino Individualizado de cada 
criança produzido pela equipe de intervenção 
em ABA (Chereguini, 2015; Cooper et al., 2019). 
Por exemplo, um aprendiz pode apresentar 
uma meta de emitir mandos socialmente de-
sejáveis em relação a 10 itens distantes (e.g., 
“Me empresta”, “posso pegar”), que devem ser 
registrados frequência e tipo de ajuda aplica-
da (e.g., total, parcial, independente; gestual, 
visual, física, vocal). Esse procedimento está 
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devem ser levadas em consideração durante 
essa avaliação e planejamento das atividades, 
seriam elas: limitação na reciprocidade emo-
cional e social, limitação nos comportamentos 
não-verbais e limitação em iniciar, manter e 
entender os relacionamentos no geral. Além 
disso, outras características funcionam como 
orientadores da intervenção, como os padrões 
repetitivos, a estereotipia na fala e manejo de 
objetos, interesses restritos e insistência em 
padrões ritualísticos e rotinas verbais e não 
verbais, bem como a tendência a hiper ou hi-
porreatividade a estímulos sensoriais do seu 
ambiente (American Psychiatric Association, 
2014).

Sendo assim, percebe-se a necessidade de 
uma análise e intervenção multiprofissional, 
com planejamentos interdisciplinares e trans-
disciplinares. Para que os profissionais tenham 
uma compreensão do repertório social, emocio-
nal e de aprendizagem, existem outros protoco-
los utilizados pelo Modelo ExerCiência, como o 
Milestones Assessment and Placement Program 
(VB-MAPP), The Assessment of Basic Learning 
(ABLA), The Assessment of Basic Language and 
Learning Skills (ABLLS), Assessment of Functional 
Living Skills (AFLS), Social Savvy, Portage e 
Checklist Denver.

O protocolo VB-MAPP (Martone, 2016) 
averigua marcos do desenvolvimento (170 
deles), habilidades funcionais como “mando, 
tato, imitação, habilidades de grupo e pré-aca-
dêmicas”, bem como identifica 24 potenciais 
barreiras de aprendizado (como o comporta-
mento hiperativo e baixo contato visual). O 
Teste ABLA (Varella et al., 2017) avalia o grau 
de facilidade e/ou dificuldade que o aprendiz 
terá para aprender habilidades de repertórios 
hierarquicamente diversos, como: imitação, 
discriminação de posição e discriminação 
visual. O protocolo ABLLS (Oliveira & Jesus, 
2016) verifica e oferece um guia curricular em 

definição de objetivos comportamentais que 
conciliam ambas as áreas a partir da prescrição 
de exercício físico por esse profissional. 

É primordial o profissional responsável 
medir e avaliar o repertório de entrada do 
cliente ou aprendiz. A partir dessa avaliação 
das habilidades cognitivas, motoras e sociais do 
indivíduo, poderá ser traçado as prioridades ou 
objetivos principais de ensino e assim garantir 
um atendimento de forma particularizada, que 
se mostra essencial no tratamento do desen-
volvimento atípico e, principalmente, do TEA. 
Para tanto, é necessário a utilização de escalas 
e protocolos específicos que nos permitam ava-
liar o repertório global do cliente (Bolsoni-Silva 
& Carrara, 2010).

Dentro da Educação Física, há vários testes 
motores, tais como: KTK, Bateria de Avaliação 
de Movimento para Crianças (M-ABC 2), Teste de 
TGMD II e III (para motricidade humana), Teste 
de Proficiência Motora Bruininks-Oseretsky 
(BOT-2), Manual de Avaliação Motora (Escala 
EDM), Bateria Psicomotora (BPM), Developmental 
Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-BR), 
Observações Clínicas de Habilidade Motoras 
e Posturais (COMPS -2ª Ed.), Avaliação da 
Coordenação e Destreza Motora (Acoordem), 
Vineland Adaptative Behavior Scales (Vineland-
III), Medida de Processamento Sensorial (SPM), 
Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil 
(BSID-III), Escala Motora Infantil de Alberta 
(AIMS), Beery – Visual Motor Integration 
(VMI), Peabody Developmental Motor Scales-II 
(PDMS-2) e CIF – Classificação Internacional da 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

Esses instrumentos permitem a avaliação 
do repertório inicial ou de entrada do sujeito da 
intervenção, permitindo assim a visualização e 
planejamento de atividades físicas condizentes 
com suas capacidades e que estimulem as áreas 
motoras em defasagem. Contudo, de acordo 
com o DSM-V, as características típicas do TEA 
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(primários e secundários), as áreas do desen-
volvimento que pretende trabalhar com cada 
atividade, os ambientes de realização, as ins-
truções utilizadas (comandos, mandos), o pro-
cedimento de ensino (quantidade de auxílio), 
o uso do reforço diferencial, os procedimentos 
de correção (extinção, repetição), o manejo de 
comportamentos inadequados (estratégias pro-
postas e utilizadas) e, por fim, as metas dessa in-
tervenção. Tais informações servem de auxílio 
ao profissional no planejamento sistemático do 
atendimento e para o desenvolvimento da sua 
supervisão a partir da mediação do Assistente 
ABA (Chereguini, 2015).

Como ensinar?

Nos procedimentos do Modelo ExerCiência, 
a definição de objetivos comportamentais a 
partir das avaliações de desenvolvimento di-
recionam a construção de estratégias de inter-
venção analítico-comportamentais aplicadas 
à expertise em exercício dos profissionais de 
Educação Física. Nessa etapa da intervenção, 
deve-se considerar a avaliação comportamen-
tal feita anteriormente em torno dos repertó-
rios, atividades a serem realizadas, com que 
objetivos e para que fins de desenvolvimento 
(áreas). Num primeiro momento é essencial 
portanto ponderar qual o comportamento-alvo 
a intervir. Alguns exemplos e objetivos-alvo de 
intervenção seriam: habilidade de imitação, ato 
de esperar, ganho de força, gasto energético, 
tolerar mudança de rotina, tolerar presença 
de pessoas, noção de distância ou destreza, o 
mando, habilidades motoras grossas e atenção 
compartilhada (Malavazzi et al., 2017).

A seleção do comportamento-alvo de in-
tervenção deve considerar o esforço necessá-
rio e a existência de repertório mínimo para 
desenvolvimento dessa habilidade, seja social, 
de aprendizagem, intelectual ou motora. Sendo 

torno das habilidades básicas de comunicação 
e aprendizagem (544 habilidades dentro de 25 
áreas).

O protocolo AFLS (Moore et al., 2007) é 
utilizado para avaliar habilidades funcionais 
de vivência, rastreando essas competências 
que são essenciais para o convívio nas rotinas 
do indivíduo, como em casa, na escola e pro-
fissionalmente, na comunidade, em relação 
à vocação e vida independente do sujeito. O 
protocolo Socially Savvy (Leal, Gradim & Souza, 
2020) permite a divisão ampla de áreas do fun-
cionamento social em habilidades concretas 
e verifica os pontos fortes e fracos nas mais 
diversas faixas etárias e suas respectivas estra-
tégias de intervenção, com foco nas habilidades 
necessárias a serem desenvolvidas.

Enquanto isso, o Inventário Portage 
(Correia, 2013) orienta o aplicador a verificar 
uma série de comportamentos para crianças 
de 0-6 anos, com objetivo de emitir um pare-
cer de intervenção no ambiente natural dessa 
criança, visualizando assim o seu desempenho 
e avaliando o progresso ao longo e após a in-
tervenção. Por fim, o Checklist Denver (Rogers & 
Dawson, 2014) permite avaliar quatro áreas do 
desenvolvimento: pessoal-social (independên-
cia, imitação, cognição e competências sociais), 
habilidade motora fina, linguagem (recepção e 
expressão) e habilidades motoras grossas.

Na proposta de supervisão do Modelo 
ExerCiência, a partir desses protocolos de 
avaliação de desenvolvimento, é realizado o 
planejamento da intervenção, no qual o profis-
sional cita todas as atividades que irá realizar 
com o aprendiz, permitindo que a identifique 
por códigos e também verifique as datas de 
realização. Concomitante ao protocolo ante-
rior, os profissionais realizam o detalhamento 
das atividades, em que o profissional irá dis-
correr sobre cada atividade do planejamento 
de intervenção, ampliando sobre os objetivos 
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como o uso do encadeamento através da aná-
lise de tarefa (decomposição comportamental). 
Esse encadeamento pode ser progressivo ou 
regressivo, conforme o objetivo ou compor-
tamento-alvo. Dentro do Modelo ExerCiência, 
ainda são utilizados os planos de rotina visual, 
como sequências de cartões, painéis e pistas 
visuais, entendendo a ampla eficácia no auxílio 
às dificuldades do TEA (Yazawa & Rodrigues, 
2021).

Com o uso ou manejo dos estímulos con-
sequentes, aplicamos um detalhado entendi-
mento e prática do reforço diferencial, com 
seus esquemas de reforçamento (por tempo 
ou razão, fixos ou variáveis), da economia de 
fichas (com realização prévia/teste do valor 
reforçador das fichas para o aprendiz) e da 
avaliação de itens de preferência. O uso das 
fichas aparece como crucial em procedimentos 
de modelagem, garantindo o atraso ao item/
atividade de preferência e sua saciação, o que 
promove uma maior repetição das atividades e 
garante um maior grau de motivação (Yazawa 
& Rodrigues, 2021).

Em casos de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares, é relevante o cuidado para 
não se adotarem procedimentos de interven-
ção diferentes, que comprometam um ao outro. 
Para compreensão dos resultados gerados pelas 
avaliações e as metas de ensino, é crucial a 
orientação por um responsável (Analista do 
Comportamento), bem como provenientes da 
interação com os profissionais que formam a 
equipe terapêutica: psicólogo, terapeuta ocupa-
cional, fonoaudiólogo, pedagogo e muitas vezes 
a percepção da própria família (Chereguini, 
2015).

Justamente para potencializar a eficácia 
da intervenção, é realizada a avaliação de pre-
ferência com o aprendiz, determinando obje-
tos/atividades de interesse que potencialmente 
funcionem como reforço para a atividade de 

assim, o planejamento e a intervenção devem 
estar alinhados quanto ao nível de demanda 
exigido desse aprendiz, pautada na zona de de-
senvolvimento proximal, na qual o repertório 
é desenvolvido hierarquicamente conforme os 
protocolos e noções de desenvolvimento infan-
til, jovem e adulta (Malavazzi et al., 2017).

Nesse sentido, o reforço surge como prin-
cipal ferramenta de intervenção, e sua utiliza-
ção deve ser planejada e utilizada em conjunto 
com a percepção do profissional frente às con-
tingências demandadas ao aprendiz, ou seja, o 
reforço deve ser referente ao comportamento 
que se deseja reforçar. Para avaliar o uso e 
função desse reforçador, é indicado fazer a aná-
lise dos estímulos antecedentes à essa resposta 
que se deseja reforçar, averiguando assim se a 
função desse comportamento corresponde aos 
objetivos propostos na intervenção (Moreira & 
Medeiros, 2019).

Como medida estrutural, além do pla-
nejamento da intervenção, do detalhamento 
das atividades, da definição das prioridades 
de ensino, utiliza-se no Modelo ExerCiência 
estruturas de ensino pautadas na Análise do 
Comportamento, sendo as mais comuns ou 
generalizadas: Tentativas Discretas (DTT) e 
Ensino Incidental (Naturalístico). Além dessas 
PBEs, utilizamos diversas outras como: extin-
ção, reforço diferencial, intervenção baseada 
em antecedentes, treino de respostas pivotais, 
modelação, suportes visuais, análise de tarefa, 
vídeo-modelação e treino de habilidades sociais 
(Yazawa & Rodrigues, 2021).

Dentro do manejo baseado no controle de 
estímulos antecedentes, vemos a utilização prá-
tica de reforço diferencial através da modela-
gem (shaping), a utilização do procedimento de 
esvanecimento (fading), na qual vai se retirando 
e se atrasando a ajuda oferecida para a ativida-
de. Utiliza-se ainda a modelação (i.e., exemplo 
físico para imitação) e a videomodelação, bem 
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no dia a dia e na vida social do aprendiz, sobre-
tudo por meio do ensino de repertórios alterna-
tivos. Nesse sentido, utilizamos o exercício com 
função antecedente para prevenir o surgimen-
to desses comportamentos inadequados, em 
alinhamento com o manejo comportamental 
através da identificação dos estímulos discri-
minativos antecedentes, e a desaceleração dos 
estímulos que desencadeiam esses comporta-
mentos (Fonseca & Pacheco, 2010).

Ademais, após identificação do comporta-
mento problema, é retirado o reforçamento das 
respostas (extinção) e ao mesmo tempo reforça-
da diferencialmente outras respostas diferentes 
e mais funcionais. No Modelo ExerCiência, os 
profissionais são orientados na utilização de 
diferentes modalidades de reforço diferencial: 
outros comportamentos (DRO), respostas alter-
nativas (DRA), respostas incompatíveis (DRI) e 
reforçamento diferencial de baixas (DRL) e de 
altas taxas (DRH) (Moreira & Medeiros, 2019). 
Nesse processo, a identificação da função que 
este comportamento problema exerce (e.g., 
fuga/esquiva de uma demanda, itens de pre-
ferência/tangíveis, atenção) guiam o planeja-
mento de intervenções.

Como saber se aprendeu?

Para delimitarmos os avanços da inter-
venção no Modelo ExerCiência, é primordial 
a utilização dos protocolos de coleta de dados, 
em conjunto com sua análise e geração de grá-
ficos, tabelas e indicadores que nos possibilitem 
averiguar o alcance e aproximação de metas, os 
níveis de desempenho e a aquisição de novas 
habilidades e repertório por parte do aprendiz. 
Desse modo, são utilizados diversos tipos de 
protocolos: registro de desempenho em gráfico, 
ficha de independência do aprendiz, ficha de 
automonitoramento do aprendiz, registro de 
engajamento em ambiente coletivo e registro 

intervenção. Dentre os itens de preferência, 
constata-se objetos tangíveis (e.g., comestíveis 
e brinquedos, eletrônicos), mas também tempo 
livre e atividades variadas (saltar na cama elás-
tica, entrar na piscina). Para avaliação de prefe-
rência dentro do Modelo ExerCiência, utiliza-se 
protocolos próprios de avaliação de preferência 
de estímulo único, de operante livre, aos pares 
e o protocolo de estímulos múltiplos, estrutura-
dos a partir das orientações da área (e.g., Silva 
et al., 2017). O que os difere é a forma como são 
expostos os itens de preferência, sua quantida-
de e tempo de engajamento (Chereguini, 2015).

No protocolo de estímulo único, apenas 
um item é apresentado por vez, com medi-
ção do tempo de engajamento, enquanto no 
de operante livre a interação com os objetos é 
mais dinâmica, podendo o sujeito interagir com 
mais de um item ao mesmo tempo, atuando em 
contexto mais naturalístico de avaliação - sem 
estruturação ambiental por parte do aplicador 
(Silva et al., 2017). Por sua vez, o protocolo de 
múltiplos estímulos atua com a disposição de 
vários itens (4 a 8), em disposição de meia-lua 
para o sujeito, de modo que todos obtenham a 
mesma distância daquele, requerendo assim 
maior repertório visuo-espacial do aprendiz 
para essa avaliação. Ainda temos a possibili-
dade de avaliação de preferência por pares, no 
qual dois itens são apresentados pelo profis-
sional (de frente ao aprendiz) e possibilitando 
assim a escolha de um ou outro. Seja qual for 
a avaliação utilizada, ao final deve-se realizar 
a hierarquia de preferência desses itens ou 
atividades, de modo a orientar o profissional 
de qual opção utilizar e potenciais itens e ativi-
dades para utilização futura (Silva et al., 2017).

Por fim, é importante ressaltar que um 
dos objetivos da intervenção é a redução de 
comportamentos-problema (e.g., birra, se jogar 
ao chão, agressão, autolesão) e outros compor-
tamentos que prejudiquem a funcionalidade 
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evidências e pautados nos conceitos da Análise 
do Comportamento Aplicada (ABA), entenden-
do que o trabalho de intervenção é perpassa-
dos pelas diversos profissionais terapêuticos e 
esse alinhamento em termos de planejamento 
e fundamentação científica se faz crucial na 
eficácia do tratamento de crianças e jovens 
com TEA. Por fim, ressaltamos a evidência dos 
dados e estudos que corroboram essa prática, 
que foram descritos ao longo texto, desde a 
caracterização do TEA e da Educação Física 
Especial pautados nos conceitos analíticos-com-
portamentais, quanto a relação sistemática com 
o uso de protocolos e registros que justificam 
essa metodologia de intervenção.
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Resumo
Pessoas LGBTQIAP+ têm sofrido frequentes 
episódios de punição relacionados a práticas 
culturais heterocisnormativas. Recentemente 
foram conduzidos estudos sobre a aplicação 
de intervenções psicoterapêuticas específi-
cas para a população LGBTQIAP+. Este tra-
balho teve por objetivo discutir quais são as 
especificidades de tais intervenções à luz da 
Análise do Comportamento. Essas interven-
ções, que geralmente ocorrem num ambiente 
não punitivo para que a pessoa possa expor 
como identifica seu gênero e sua orientação 
sexual, procuram habilitar a pessoa perten-
cente à população LGBTQIAP+ a identificar 
episódios de punição relacionados à sexuali-
dade, fornecer apoio para que essa exposição 
ocorra também fora do ambiente de terapia 
e incentivar a participação em grupos de 
pessoas LGBTQIAP+. Os estudos também têm 
mostrado a importância de o terapeuta obser-
var seu próprio comportamento a fim de não 
reproduzir práticas heterocisnormativas no 
atendimento.

Abstract
LGBTQIAP+ people have been suffering 
frequent episodes of punishment related 
to heterocisnormative cultural practices. 
Recently, studies have been conducted about 
the application of specific psychotherapeutic 
interventions for the LGBTQIAP+ population. 
This paper was aimed at discussing what the 
specificities of such interventions are from a 
Behavior Analysis perspective. These inter-
ventions, which generally take place in a non-
-punitive environment, so the individual is 
able to expose how they identify their gender 
and sexual orientation, aim at enabling the 
person who belongs to the LGBTQIAP+ po-
pulation to identify punishment episodes re-
lating to sexuality, providing support so this 
exposure also occurs outside the therapeutic 
environment, and encouraging participation 
in groups for LGBTQIAP+ people. The studies 
have also shown the importance of therapists 
observing their own behavior, in order not 
to reproduce heterocisnormative practices 
in the care.
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Apesar das discussões sobre o uso ou não 
da sigla LGBTQIAP+ porque observa-se conti-
nuamente um acréscimo de letras à mesma, 
nesse estudo optou-se por empregá-la para se 
referir às minorias sexuais e de gênero por dar 
mais visibilidade ao significado de cada repre-
sentação contida nela, visto que grande parte 
dos leitores pode não estar familiarizada com 
as designações componentes desse acrônimo. 
As letras L e G, iniciais de Lésbicas e Gays refe-
rem-se a mulheres e homens respectivamente 
que sentem atração afetiva/sexual por pesso-
as do mesmo gênero. Bissexuais são pessoas 
que sentem atração afetivo/sexual por ambos 
os gêneros masculino e feminino. Transexuais 
ou Transgêneros são pessoas que não se iden-
tificam com o gênero que lhe foi atribuído no 
seu nascimento. Travestis também são Trans, 
porém, constituem um terceiro gênero. Queer 
são pessoas que transitam entre as noções de 
gênero. Intersexo é a denominação para pes-
soas que apresentam combinações biológicas 
e desenvolvimento corporal (cromossomos, ge-
nitais, hormônios) que não se enquadram na 
classificação binária (masculino ou feminino). 
Assexuais são pessoas que não sentem atração 
sexual por outras pessoas, independentemente 
do gênero e/ou que não consideram as relações 
sexuais humanas como prioridade. Pansexuais 
são pessoas que sentem atração por outras pes-
soas, independentemente do gênero. O sinal + 
indica a inclusão de outras variações de sexu-
alidade e gênero não previstas na sigla.

Práticas culturais relacionadas ao gênero 
e à orientação sexual que privilegiam relacio-
namentos heterossexuais (heterocisnormativi-
dade) têm sido associadas, em alguns casos, a 
problemas sociais e psicológicos, sobretudo para 
a população LGBTQIAP+ (Balsam, & Hughes, 
2013). Entre essas práticas podemos citar o 
critério da anatomia do genital de um bebê 
para definir seu gênero (cisnormatividade). 

Uma vez estabelecido o gênero de um indiví-
duo, espera-se que essa pessoa, futuramente, 
relacione-se afetiva e sexualmente com outras 
do gênero oposto (heteronormatividade). Outra 
prática cultural que merece destaque é o em-
prego do controle aversivo na construção de 
um repertório de respostas consideradas pela 
cultura como apropriadas para determinado 
gênero (sexismo), como por exemplo, pessoas 
do gênero feminino devem se comportar de 
forma submissa, tornarem-se mães, cuidar da 
casa e pessoas do gênero masculino devem 
apresentar comportamentos agressivos, ocultar 
emoções, ocupar cargos de poder, entre outros 
(Polakiewicz, 2021).

Grupos sociais como o governo, o sistema 
judiciário, a escola e a família têm contribuído 
para que as práticas heterocisnormativas se 
perpetuem. As pessoas que pertencem à po-
pulação LGBTQIAP+, que apresentam compor-
tamentos diferentes daqueles esperados, têm, 
frequentemente, suas repostas punidas, através 
de castigos, chantagem emocional, isolamento, 
perda de direitos e outras formas (Cohen et al, 
2020; Doyle, & Molix, 2016). Já na década de oi-
tenta do século passado, Skinner (1989) chamou 
a atenção para o fato de que alguns grupos 
(Governo, Lei, Religião, Educação, Economia e 
Família) mais organizados e com maior poder 
costumam usar a coerção e a punição como 
forma de controle sobre os comportamentos 
das pessoas.

A exposição frequente à punição gera 
respostas de fuga/esquiva, respostas emocio-
nais e de contracontrole (Santos & Pereira, 
2016; Skinner, 1989). Ainda de acordo com 
Skinner (1989), a psicoterapia - que também 
é uma agência de controle - deveria capacitar 
as pessoas que estão apresentando sofrimento 
decorrente do controle aversivo exercido por 
grupos sociais a apresentar um contracontro-
le à influência desses grupos. Todavia, ainda 
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com etapas distintas da terapia (análise do caso, 
autoanálise do terapeuta e intervenções). Em 
seguida, foram traçados paralelos entre esses 
tópicos e algumas questões que têm sido discu-
tidas na literatura da terapia comportamental.

Resultados e Discussão

Os dados da revisão realizada por Mussi 
e Malerbi (2020, No prelo) podem ser classifi-
cados em três tópicos: 1) questões específicas 
na análise funcional dos comportamentos de 
pessoas pertencentes à população LGBTQIAP+ 
que procuram uma terapia psicológica (estímu-
los e respostas frequentemente identificados 
quando se analisam os comportamentos dessa 
população e suas possíveis funções); 2) autoa-
nálise do terapeuta; e 3) intervenções terapêuti-
cas específicas dirigidas às pessoas LGBTQIAP+.  

1. Questões específicas na análise funcional dos 
comportamentos de pessoas LGBTQIAP+ que procu-
ram psicoterapia

Para que o terapeuta faça uma análise 
funcional dos comportamentos apresentados 
por pessoas LGBTQIAP+ ele precisaria ter acesso 
às condições em que essa população vive. A 
especificidade no caso de pessoas LGBTQIAP+ 
consiste na alta frequência de punições sofridas 
por essa população, bem como seus efeitos.  

Nos estudos revistos por Mussi e Malerbi 
(2020) foram citados castigos e exclusão pela 
família devido à orientação sexual e identidade 
de gênero (Alessi, 2014; Hinrichs & Donaldson, 
2017; Medley, 2018), comparações depreciativas 
dos comportamentos das pessoas LGBTQIAP+ 
com os de pessoas heterossexuais e cisgênero, 
provocações vexatórias por colegas no colégio 
relacionadas à orientação sexual e identidade 
de gênero (Alessi, 2014) e busca pela família 
do cliente por tratamento para curar a condi-
ção LGBTQIAP+ (Medley, 2018). As pesquisas 

há psicólogos que consideram a homosse-
xualidade uma patologia (Capra et al, 2021). 
Recentemente, uma chapa que concorreu ao 
Conselho Federal de Psicologia apresentou um 
discurso a favor da “cura gay” (Farias, 2019). No 
nosso meio, o estudo de Mizael (2019), mostrou 
a precariedade na formação dos profissionais 
de psicologia em relação ao atendimento à po-
pulação transgênero.

Uma terapia denominada afirmativa tem 
ganhado destaque na literatura internacional 
como estratégia recomendada para o atendi-
mento à população LGBTQIAP+ (Alessi et al., 
2019; Craig et al., 2018; Hinrichs, & Donaldson, 
2017; Medley, 2018; Perez, 2007; Rutter, 2012). 
Revisões de estudos que avaliaram as inter-
venções afirmativas dirigidas à população 
LGBTQIAP+ (Mussi & Malerbi, 2020) e treina-
mentos de psicólogos em terapia afirmativa 
(Mussi & Malerbi, No prelo) foram realizadas 
recentemente pelos autores deste capítulo. 

Tendo em vista os danos que determina-
das práticas culturais relacionadas ao gênero e 
à orientação sexual podem gerar na população 
LGBTQIAP+ e os dados apresentados nas revi-
sões sobre intervenções terapêuticas e treina-
mentos de psicólogos para atender essa popula-
ção (Mussi & Malerbi, 2020; Mussi & Malerbi, No 
prelo), o presente capítulo teve como objetivo 
reunir e descrever os aspectos específicos re-
lacionados à terapia comportamental dirigida 
às minorias sexuais e de gênero que poderiam 
contribuir para o sucesso da mesma.

Método

Procedimento
Foram reunidos as intervenções identifi-

cadas e os conteúdos dos treinamentos das re-
visões realizada por Mussi e Malerbi (2020, No 
prelo) e categorizadas em três tópicos de acordo 
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2. Autoanálise do terapeuta 
Um ponto importante enfatizado na 

literatura a respeito da terapia que deve ser 
oferecida à população LGBTQIAP+ é o treina-
mento pelo qual deve passar o terapeuta para 
descrever seus próprios comportamentos que 
são provavelmente mantidos por práticas cultu-
rais heterocisnormativas (McGeorge & Carlson, 
2011).

McGeorge e Carlson (2011) elaboraram 
um roteiro de perguntas dirigido aos psicólogos 
que quisessem trabalhar com minorias sexuais 
e de gênero para que fossem capazes de identi-
ficar a influência das práticas heterocisnorma-
tivas sobre seus próprios comportamentos. Esse 
roteiro foi elaborado com o objetivo de levar o 
terapeuta a fazer uma análise dos seus próprios 
comportamentos em relação à sua sexualidade 
e à dos outros, a identificar as regras hetero-
cisnormativas que provavelmente controlam 
esses comportamentos, os privilégios hetero-
cisgêneros presentes na sociedade, e como são 
desenvolvidas, na maioria dos casos, a orien-
tação heterossexual e a identidade cisgênero. 

São exemplos dessas perguntas: O que 
minha família de origem me ensinou sobre 
LGBTQIAP+? Quais valores foram comunica-
dos? Se não, o que esse silêncio comunicou? 
Quais são meus pensamentos ou sentimentos 
iniciais sobre crianças que são criadas por pais 
LGBTQIAP+? Quais são minhas experiências 
com frases como “isso é tão gay”, “coisa de tra-
vesti” ou ''bicha'' durante meu crescimento e 
hoje? Quais valores estão associados a esses 
termos? Quando encontro alguém pela pri-
meira vez, com que frequência presumo que 
ele ou ela seja cisgênero ou heterossexual? Que 
valores e crenças informam essa suposição? 
Quando criança, como você foi incentivado a 
brincar de acordo com as normas heterossexu-
ais ou cisgênero? Você já teve que questionar 
sua heterossexualidade ou cisgeneridade? Você 

revistas apontaram que as respostas das pes-
soas LGBTQIAP+ frequentemente relaciona-
das a essas situações consistiam em relatos de 
emoções desconfortáveis em relação ao pró-
prio corpo, em autoisolamento (Alessi, 2014; 
Hinrichs e Donaldson, 2017), em ocultação de 
insucessos em atividades (Mandel, 2014), em 
episódios de depressão, ansiedade e transtorno 
bipolar (Hinrichs e Donaldson, 2017), em uso 
de drogas e em relacionamentos sexuais sem 
proteção (Millar et al., 2016). 

Na terapia comportamental, frequen-
temente busca-se identificar os eventos que 
ocorrem de forma ordenada e simultânea com 
o objetivo de estabelecer os prováveis deter-
minantes do comportamento (Ulian, 2007). 
No atendimento psicoterapêutico de pessoas 
LGBTQIAP+ deve-se identificar os eventos que 
fazem parte do ambiente no qual vive esta 
população, que são em sua maioria estímulos 
aversivos aplicados consequentemente a res-
postas não condizentes com as práticas hete-
rocisnormativas. Sabe-se que experiências de 
punição têm como efeito colateral comporta-
mentos de esquiva, contracontrole e respostas 
emocionais (Skinner, 1989). No caso de pessoas 
LGBTQIAP+, alguns exemplos de repostas com 
provável função de esquiva podem ser isola-
mento, ocultação de insucessos em atividades, 
uso de drogas como maneira de se escapar de 
estados emocionais desconfortáveis, tais como 
aqueles decorrentes do próprio corpo, tristeza e 
ansiedade. Poderíamos considerar as respostas 
de agressão, o engajamento em lutas sociais 
contra a lgbtfobia, a expressão da orientação 
homossexual, bissexual e da identidade de 
gênero transexual e a não reprodução de papeis 
de gênero designados como específicos para 
cada gênero como formas de contracontrole.  
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precisam reconhecer que são heterocissexistas 
quando este for o caso (McGeorge & Carlson, 
2011). No processo terapêutico, considera-se 
que uma boa relação entre cliente e terapeuta é 
fundamental. Para o estabelecimento dessa re-
lação, características e habilidades pessoais do 
terapeuta devem ser ponderadas no processo 
de análise e intervenção do caso. As habilidades 
evidentes podem ser treinadas empregando-se 
modelagem ou modelação, mas as encobertas 
(pensamentos e emoções), que nem sempre 
são descritas pelo próprio terapeuta, não são 
facilmente instaladas (Banaco, 1993). De acordo 
com esse autor, os estados emocionais do tera-
peuta podem servir como pistas de quais con-
tingências estão operando na sessão e, por esse 
motivo, podem também auxiliar no processo 
de avaliação comportamental. 

O terapeuta também possui uma história 
de contingências de reforçamento e ao levar em 
consideração seus sentimentos e pensamentos 
sobre seu cliente, devemos considerar essa his-
tória. Se considerarmos que o terapeuta que 
atende a população LGBTQIAP+ foi educado 
em uma cultura com práticas heterocisnorma-
tivas, essas práticas devem ser consideradas 
na maneira como ele conduz a psicoterapia, o 
que fortalece a sugestão de McGeorge e Carlson 
(2011) de que é necessário que o terapeuta seja 
treinado para ser capaz de descrever seus pró-
prios privilégios e preconceitos.

3. Intervenções terapêuticas específicas dirigidas às 
pessoas LGBTQIAP+

Auxiliar a pessoa pertencente à população 
LGBTQIAP+ a identificar na sua história de vida 
os eventos aversivos relacionados à identidade 
de gênero e à orientação sexual é o primeiro 
passo no processo de terapia psicológica. O te-
rapeuta deve investigar esses eventos nos mais 
diversos ambientes: familiar, escolar, social, no 
trabalho, bem como o que foi ensinado nesses 

já teve que defender sua heterossexualidade 
ou cisgeneridade para ganhar aceitação entre 
seus pares ou colegas? Você já se preocupou 
em perder seu emprego por causa de sua he-
terossexualidade ou cisgeneridade? Você já se 
preocupou com o fato de que um terapeuta po-
deria tentar mudar sua heterossexualidade ou 
cisgeneridade? Você tem medo de ser “expos-
to” como heterossexual ou cisgênero? Você já 
temeu ser fisicamente agredido devido apenas 
à sua heterossexualidade ou cisgeneridade? 
Como sua identificação como heterossexual ou 
cis influencia a maneira como você faz terapia 
com todos os seus clientes (independentemen-
te de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero)? (McGeorge & Carlson, 2011)

Wetchler (2004) mostrou que os terapeu-
tas heterossexuais que relatam não serem in-
fluenciados pelas regras heterocisnormativas 
têm maiores chances de causarem mais danos 
do que benefícios aos clientes LGBTQIAP+, pois 
conhecem pouco seus "pontos cegos heterocis-
sexistas" ao trabalhar com essa população. 

Para que se possam descrever regras 
heterocisnormativas é necessário identificar 
o que foi aprendido sobre orientação sexual e 
identidade de gênero, uma vez que é prática 
comum na cultura ocidental considerar que 
relacionamentos heterossexuais são normais 
e relacionamentos do mesmo sexo e bissexuais 
são anormais. Isso requer admitir que foram 
aprendidas mais descrições positivas sobre 
pessoas heterossexuais do que sobre pessoas 
LGBTQIAP+ (McGeorge & Carlson, 2011). 

Segundo McGeorge e Carlson (2011) au-
mentar o conhecimento que os terapeutas hete-
rossexuais têm sobre suas identidades sexuais 
pode diminuir a extensão em que as suposições 
heterocisnormativas e os privilégios heterosse-
xuais influenciam o processo terapêutico. Os 
terapeutas heterossexuais que desejam ser te-
rapeutas de pessoas da população LGBTQIAP+ 
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gênero e à sua orientação sexual (Alessi et al 
2019; Johnson, 2012; Medley, 2018; Moradi, & 
Budge, 2018). O terapeuta também pode evocar 
essas repostas fazendo perguntas sobre estados 
afetivos e pensamentos ou expressando seus 
próprios pensamentos e sentimentos (Alessi, 
2014;  Proujansky & Pachankis, 2014; Medley, 
2018; Millar et al., 2016).

 Além de não punir as respostas do clien-
te, o terapeuta também deve estar atendo aos 
comportamentos recomendados pela literatu-
ra como importantes de serem instalados no 
repertório de um cliente LGBTQIAP+ (enfren-
tamento do preconceito, “saída do armário”, 
expressão de sentimentos e relato de pensa-
mentos desconfortáveis) e consequenciar essas 
respostas com palavras de apoio que tenham 
possível função reforçadora (Moradi & Budge, 
2018; Proujansky &  Pachankis, 2014). O empre-
go do reforçamento positivo faz parte de diver-
sas técnicas terapêuticas no processo de terapia 
comportamental. No entanto, a aplicação desse 
procedimento deve ser pautada na análise fun-
cional de cada comportamento. É frequente na 
experiência clínica do primeiro autor que o ofe-
recimento de palavras de apoio à expressão da 
identidade de gênero e da orientação sexual 
do cliente LGBTQIAP+ sirva como estímulo 
discriminativo para respostas como “você está 
pegando leve demais comigo”, “vamos mudar 
de assunto”, rubor facial, e falas que tiram o 
foco das palavras de apoio do terapeuta. Talvez 
isso possa ser explicado pela carência de apoio 
e de encorajamento de tais comportamentos 
em nossa cultura heterocisnormativa.

É importante considerar que, embora o 
terapeuta possa oferecer palavras de apoio com 
função reforçadora ao seu cliente LGBTQIAP+, 
as práticas culturais heterocisnormativas conti-
nuam operando fora do contexto do consultório 
do terapeuta. Por esse motivo, o terapeuta que 
atua no atendimento dessa população também 

contextos sobre identidade de gênero e orien-
tação sexual (Johnson, 2012; Medley, 2018; 
Moradi, & Budge, 2018; O’Shaughnessy & Speir, 
2018; Proujansky & Pachankis, 2014).

A revisão realizada por Mussi e Malerbi 
(2020) mostrou que os autores preocupados 
em descrever intervenções terapêuticas espe-
cíficas dirigidas para a população LGBTQIAP+ 
enfatizam que estas devem ser apresentadas 
num ambiente não punitivo (Alessi, 2014; Heck, 
2017; Hinrichs & Donaldson, 2017; Medley, 
2018). Sabendo-se que muitas respostas apre-
sentadas por pessoas da população LGBTQIAP+ 
são alvo de constante punição, é de suma im-
portância que o ambiente terapêutico seja livre 
de punição, desde o ambiente físico (com exi-
bição de bandeira do arco-íris, revistas sobre 
LGBTQIAP+ na sala de espera e banheiro sem 
gênero específico em clínicas e consultórios) até 
os comportamentos do terapeuta (fazer pergun-
tas ao cliente sem a presunção de que o cliente 
seja heterossexual ou cisgênero, tratá-lo usando 
o pronome adequado, incluir alternativas de 
gênero em formulários, revelar a própria orien-
tação sexual quando questionado pelo cliente).

Sabe-se que quando o terapeuta não pune 
o relato verbal de um cliente no processo de 
terapia comportamental, podem surgir na 
sessão relatos sobre a história de contingên-
cias da pessoa, sobre as contingências atuais e 
sobre sentimentos e pensamentos que foram 
punidos no ambiente externo ao consultório 
do terapeuta, contribuindo para uma avalia-
ção comportamental mais acurada (Medeiros, 
2002; Skinner, 1989)

Outro ponto enfatizado nos estudos re-
vistos por Mussi e Malerbi (2020) refere-se ao 
fato de que o terapeuta deve reforçar as res-
postas de expressão da identidade de gênero e 
da orientação sexual e oferecer condições para 
que o cliente descreva suas emoções e seus 
pensamentos relacionados à sua identidade de 



Terapia com cliente LGBTQIAP+
Samir Vidal Mussi & Fani Eta Korn Malerbi

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 4       |        70

considerem respostas da população LGBTQIAP+ 
no contexto brasileiro.
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Resumo
A Análise do Comportamento (AC) 
e a Programação de Condições para 
Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC) 
são promissoras para o desenvolvimento dos 
processos de ensinar e aprender. Porém, na 
graduação em Psicologia ou nas Licenciaturas, 
nem sempre os princípios delas derivados 
compõem o currículo universitário ou são 
empregados como ferramenta nas disciplinas 
que os discutem. Este trabalho objetivou exa-
minar as contribuições do uso de princípios 
e procedimentos da PCDC na programação e 
implementação de disciplinas sobre AC em 
Licenciaturas e graduação em Psicologia, de 
duas universidades brasileiras. Por meio da 
apresentação dos procedimentos de ensino 
empregados e resultados alcançados, os três 
trabalhos mostram a viabilidade e o suces-
so resultante do uso da AC para ensinar AC. 
Fomentam também a discussão da necessida-
de de formar docentes do ensino superior e 
profissionais que saibam não apenas discur-
sar sobre AC, mas adquiram capacidade para 
atuar no mundo usando as ferramentas e os 
princípios analítico-comportamentais.

Abstract
Behavior Analysis (BA) and Programming 
Conditions for Behavior Development (PCBD) 
are promising for the development of teaching 
and learning processes. However, in under-
graduate Psychology or Bachelor’s degrees, 
the principles derived from them are not 
always a part of the university curriculum nor 
are they used as tools in the disciplines that 
discuss them. This work examined the con-
tributions of using PCBD principles and pro-
cedures in programming and implementing 
BA disciplines in Psychology and Bachelor’s 
degrees at two Brazilian universities. Through 
presenting the teaching procedures used and 
the results achieved, the three works show the 
viability and the success resulting from the 
use of BA to teach BA. They also encourage the 
discussion of the need to train higher educa-
tion professors and professionals who know 
not only how to speak about BA, but who also 
acquire the ability to act in the world using 
behavioral-analytic principles and tools.
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Capacitação e atuação docente no ensino superior

A atuação docente no ensino superior 
envolve capacitar os estudantes e egressos de 
cursos de graduação não apenas a “lidarem” 
com conhecimento, instrumentos e recursos 
em disciplinas, estágios e projetos de exten-
são, mas a transformarem o conhecimento 
em atuação profissional altamente qualificada, 
abrangente e efetiva, fundamentada técnica e 
cientificamente, comprometida com as necessi-
dades sociais da população, de modo a analisar 
criticamente os problemas sociais e produzir 
soluções para eles (Botomé, 2000; Brasil, 1996; 
Unesco, 1998). Esse tipo de atuação profissional 
caracteriza-se por ser multidimensional, envol-
vendo não apenas dimensões técnicas ou cien-
tíficas, mas também dimensões éticas, políticas, 
sociais, afetivas e educacionais (Botomé, 2000). 

A própria Unesco, no relatório emitido 
em 1996 pela Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI, explicita tais di-
mensões a partir dos quatro pilares propos-
tos para a educação superior: (a) aprender a 
conhecer, que envolve a capacidade de lidar 
com o conhecimento no sentido de aprender 
a aprender; (b) aprender a fazer, que envolve 
competência técnica e profissional, assim como 
repertórios para comunicação, trabalho em 
equipe, liderança; (c) aprender a viver juntos, 
que implica a capacidade de trabalhar con-
juntamente e de forma solidária com outras 
pessoas; e (d) aprender a ser, envolvendo capa-
cidade de pensar de forma autônoma e crítica 
a partir de seus próprios valores (Werthein & 
Cunha, 2000). Promover o desenvolvimento 
desse tipo de repertório nos estudantes e egres-
sos do ensino superior demanda dos próprios 
docentes não apenas conhecimento em suas 
áreas de atuação, mas também conhecimen-
to pedagógico cientificamente fundamentado 

sobre os processos envolvidos com o trabalho 
de ensinar.

Estudos realizados tanto em âmbito 
nacional quanto internacional têm demons-
trado que a formação docente para o ensino 
superior é deficitária, gerando um despreparo 
para as atividades docentes, assim como um 
desconhecimento científico sobre o que sejam 
os processos de ensinar e aprender (Arroio 
et al., 2006; Corrêa & Ribeiro, 2013; Creten & 
Huyghe, 2013; DiPietro & Buddie, 2013; Kato, 
2013; Quintanilha et al., 2021). Há de se desta-
car, ainda, a insuficiência da legislação para 
tratar dos requisitos para atuar como docente 
no ensino superior, contrariamente ao que 
ocorre na educação básica, em que são defi-
nidas exigências sobre aprendizados didáti-
cos, avaliativos e organizacionais do ensino 
(Almeida & Pimenta, 2014). Apesar de a pós-
-graduação stricto sensu ser considerada, de 
acordo com a própria CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
o nível de ensino preferencialmente designado 
para capacitar os futuros docentes do ensino 
superior, o fato de um pós-graduando cursar 
a pós-graduação stricto sensu e ter um título 
de mestrado ou de doutorado não é, por si 
só, suficiente para qualificar esse tipo de atu-
ação (Almeida & Pimenta, 2014). Ainda que 
não haja legislação específica que determine 
como requisito que, para atuar como docente 
de ensino superior é necessário ter cursado 
pós-graduação stricto sensu, isso sugere, ainda 
segundo Almeida e Pimenta (2014), que, da 
mesma forma, legislações que fazem referên-
cia à finalidade da educação superior e/ou às 
normas de funcionamento dos programas de 
pós-graduação (e.g., Brasil, 1996; Brasil, 2001), 
assim como os próprios Planos Nacionais de 
Pós-Graduação (PNPG), elaborados pela CAPES 
para apresentar diretrizes e metas ao desenvol-
vimento de políticas públicas à pós-graduação 
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e ética com seus alunos e promover o desen-
volvimento dessas relações entre os próprios 
alunos, além de ter um domínio sobre a teoria 
e a prática básica da tecnologia educacional2 
(Masetto, 2015). Ensinar pode ser compreendi-
do, então, como uma atividade complexa que 
requer dos docentes mais do que meramente 
o desenvolvimento de habilidades técnicas ou 
conhecimento aprofundado em determinada 
área/subárea de conhecimento (Pachane, 2005).

A Análise do Comportamento (AC), 
e a Programação de Condições para o 
Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC), 
enquanto tecnologia derivada dos princípios 
da AC e tradicionalmente conhecida como 
Programação de Ensino (Kienen, Kubo, & 
Botomé, 2013), apresentam contribuições re-
levantes para a formação pedagógica docente. 
Desde os experimentos iniciais sobre compor-
tamento operante, tem sido produzido um 
vasto conjunto de conhecimentos sobre como 
os organismos aprendem e sobre procedimen-
tos que promovem o desenvolvimento dessas 
aprendizagens (Kienen et al., 2013). Uma con-
tribuição importante a ser destacada diz res-
peito às descobertas sobre o que constituem 
os processos de ensinar e aprender como fe-
nômenos comportamentais. Isso, por sua vez, 
traz decorrências para a própria concepção de 
ensino: de uma perspectiva tradicional, em que 
ensinar é comumente considerado sinônimo de 
"transmitir informações/conhecimentos" para 
uma concepção de ensinar definida como ar-
ranjo de contingências para desenvolver com-
portamentos no sentido de capacitar o aprendiz 
a transformar conhecimento em capacidade 
de atuar no mundo (Kubo & Botomé, 2001; 
Skinner, 1968/2003).

no país, apresentam lacunas na operacionaliza-
ção do perfil profissional do docente de ensino 
superior, sendo que a qualificação docente 
parece estar mais atrelada à obtenção de di-
plomas do que a aspectos que deveriam cons-
tituir a capacitação de professores nesse nível 
de ensino (Correa & Ribeiro, 2013; Gonçalves 
& Kienen, 2021). Não há, portanto, referenciais 
claros que explicitem o perfil para atuação 
docente no ensino superior e que orientem o 
processo de formação dos futuros docentes.

Vale destacar ainda que, apesar de a 
atuação como docente ser o foco principal da 
atividade profissional do professor de ensino 
superior, esse não é o único perfil exigido dele. 
Os profissionais que ingressam na carreira 
universitária como docentes, em geral, são re-
queridos a atuar não apenas como docentes e 
cientistas, mas também como coordenadores/
orientadores de atividades de extensão e, muitas 
vezes, como gestores (e.g., chefes de departa-
mentos, coordenadores de cursos) (Botomé, 
1999; Botomé & Kubo, 2002), o que indica a 
complexidade do perfil a ser desenvolvido 
por esses profissionais. No que diz respeito ao 
trabalho com ensino, propriamente, é função 
do professor universitário produzir aprendi-
zagens de nível superior, o que envolve desde 
caracterizar necessidades de aprendizagem dos 
estudantes como futuros egressos do referido 
curso de graduação, até planejar, aplicar, ava-
liar e aperfeiçoar programas de ensino (Botomé, 
1999; Botomé & Kubo, 2002). O desenvolvimen-
to desses comportamentos requer uma forma-
ção pedagógica sobre os processos de ensino e 
aprendizagem que esteja fundamentada cien-
tificamente (Corrêa & Ribeiro, 2013). Requer, 
ainda, que o professor seja capaz de conceber e 
gerir currículos, interagir de forma competente 

2 O termo “tecnologia educacional” aqui se refere ao entendimento presente na área da educação, não restrito à Análise do Comportamento. 
Pode ser definido como: “Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by 
creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.” Retirado do prefácio de Huang, R., Spector, J. M., & Yang, 
J. (2019). Educational technology: A primer for the 21 century. Singapore: Springer (Lecture Notes on Educational Technology).



Ensino de Análise do Comportamento no Ensino Superior
Maria Clara de Freitas, Nádia Kienen & João dos Santos Carmo

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 5       |        76

até a avaliação da aprendizagem em relação 
aos comportamentos a serem desenvolvidos, 
passando pelo planejamento das condições 
para a realização da aprendizagem desses 
comportamentos. A PCDC, como tecnologia de 
ensino voltada à investigação dos processos 
de ensino-aprendizagem e dos procedimentos 
que produzem tais processos, pode contribuir 
para o aprimoramento dos repertórios docen-
tes para produção de aprendizagens no ensino 
superior.

A seguir, serão relatadas três experiências 
de atuação de docentes no ensino superior que 
fizeram uso da PCDC para elaborarem, aplica-
rem e avaliarem os programas de ensino de 
suas disciplinas. Objetiva-se, com isso, exa-
minar as contribuições do uso de princípios 
e procedimentos da PCDC na programação e 
implementação de disciplinas sobre Análise do 
Comportamento em cursos de Licenciaturas e 
de graduação em Psicologia, de duas universi-
dades brasileiras.

PCDC na atuação docente: relato das experiências

Nesta segunda seção, serão apresentadas 
três experiências de trabalho docente ocorri-
das em duas universidades brasileiras, do Sul 
e Sudeste, que empregaram os princípios ana-
lítico-comportamentais a serem descritos na 
programação, implementação e avaliação de 
disciplinas para os cursos de graduação em 
Psicologia e Licenciaturas. 

Formação de psicólogos
As duas primeiras experiências ocorre-

ram em uma universidade estadual do Sul do 
país, em duas disciplinas de graduação em 
Psicologia, cujas turmas estavam em seu quarto 

O núcleo do conceito de ensinar não está 
na atividade de quem ensina, mas na função 
dessa atividade: promoção de mudanças no 
comportamento do aprendiz, tendo como 
referência principal os comportamentos de-
finidos como objetivos daquele processo de 
ensino (comportamentos-objetivo). Esses com-
portamentos, por sua vez, são propostos com 
base nas necessidades sociais com as quais os 
aprendizes terão que lidar em seus contextos 
de atuação (Bori, 1974; Kubo & Botomé, 2001). 
Cabe ao professor, então, derivar das necessida-
des sociais os comportamentos que necessitam 
ser desenvolvidos pelos aprendizes para que 
possam ser capacitados a lidar adequadamente 
com elas, produzindo resultados de valor para 
si mesmos e para a comunidade na qual estarão 
inseridos (Bori, 1974; Kubo & Botomé, 2001). 
Para isso, ele será requerido a fazer uso do co-
nhecimento científico disponível não apenas 
sobre os fenômenos com os quais os estudantes 
terão que lidar, mas também sobre os próprios 
processos de ensinar e aprender.

Pesquisas em PCDC têm contribuído para 
a proposição e desenvolvimento de compor-
tamentos constituintes do perfil de diferentes 
profissionais (ver exemplos em Kienen et al., 
2021). No que diz respeito à atuação docente, a 
produção científica ainda é escassa e mais vol-
tada ao professor da educação básica (Carvalho, 
2015; Rauch, 2021; Rosa, 2020). Com relação ao 
professor de ensino superior, é possível des-
tacar as proposições em Botomé (1998; 1999) 
e Botomé e Kubo (2002) para a formação na 
pós-graduação, que apresentam um conjunto 
de comportamentos básicos que podem cons-
tituir a atuação do docente de ensino superior, 
os quais envolvem desde a identificação de 
necessidades de aprendizagem dos estudantes 

2 O texto de Bandini e de Rose (2006) é sugerido ao leitor do presente capítulo que se interesse por uma revisão das análises conceituais 
das publicações de Skinner que focalizaram as tecnologias que o autor propôs para a melhoria da Educação, com ênfase no livro Tecnologia 
do Ensino.
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de Macrossistema e em Nível Organizacional; 
Elaborar um instrumento para coleta de in-
formações em organizações; Avaliar o instru-
mento elaborado para coleta de informações 
em organizações; Coletar dados a partir do 
instrumento elaborado; Analisar criticamente 
os dados coletados a fim de orientar o processo 
de planejamento de intervenção; e Propor in-
tervenções a partir dos dados coletados sobre 
a organização.

Na segunda etapa, Planejamento das con-
dições de ensino, os princípios da PCDC que 
orientaram o ensino foram: passos graduais, 
conforme a complexidade dos comportamen-
tos a serem ensinados; exigência de respostas 
ativas do aprendiz; feedbacks informativos para 
cada desempenho; respeito ao ritmo individual; 
e similaridade entre as condições de ensino e o 
contexto natural. As condições de ensino prin-
cipais se dividiram entre síncronas e assíncro-
nas, sendo as síncronas compostas por breves 
encontros para esclarecimento de dúvidas e 
supervisões (até uma hora) e as assíncronas 
atividades diversas como videoaulas curtas (de 
10 a 30 min), leituras e sínteses de textos ou 
estudos dirigidos com feedbacks informativos 
individuais, estudos de caso com exercícios de 
análise das variáveis principais a comporem 
o trabalho final, com instrumentos de análi-
se de dados como modelo. Os alunos também 
contavam sempre com uma instrução escrita 
com a descrição da atividade que deveria ser 
realizada pelos aprendizes, além da disponibi-
lização dos materiais de apoio para a condução 
das atividades, como videoaulas, textos, estudos 
de caso etc.

Na Etapa 3, Aplicação do programa de 
ensino, as condições programadas na segunda 
etapa foram implementadas, ao longo de 15 
semanas de aula, sendo as três últimas semanas 
reservadas para a realização do trabalho final 
da disciplina. As atividades síncronas ocorriam 

ano de formação, com carga horária semanal 
de 4 horas (60 horas semestrais). Ambas as dis-
ciplinas versavam sobre temas ligados à apli-
cação da Análise do Comportamento a áreas 
específicas: educação e organizações. Por fim, 
ambas foram adaptadas para ocorrerem du-
rante o período de ensino remoto emergencial 
devido à pandemia da COVID-19.

A disciplina de Análise do Comportamento 
em organizações tinha por objetivo capacitar 
futuros psicólogos a intervirem sobre processos 
comportamentais em contexto organizacional. 
Para tanto, foram envolvidos 72 estudantes 
de quarto ano de graduação em Psicologia 
distribuídos em duas turmas, dois docentes e 
duas estagiárias em docência, mestrandas em 
Análise do Comportamento pela mesma ins-
tituição, que participaram principalmente do 
planejamento do programa de ensino, dividido 
em quatro etapas. O planejamento foi feito ao 
longo de aproximadamente dois meses, ante-
riores à ocorrência da disciplina, e contou com 
reuniões semanais para proposição e avaliação 
de cada etapa proposta para o programa de 
ensino.

Na primeira etapa, Caracterização da 
situação-problema e proposição dos compor-
tamentos-objetivo, foram identificadas dificul-
dades/limitações das intervenções em nível 
estratégico no contexto organizacional com 
base na literatura, com derivação de com-
portamentos do psicólogo para lidar com tais 
situações. Como resultado, o comportamento-
-objetivo terminal da disciplina foi identificado 
e descrito como: Projetar intervenção sobre 
processos comportamentais, em nível estraté-
gico, no contexto organizacional. Além disso, 
30 comportamentos-objetivo intermediários 
também foram identificados e descritos, como 
por exemplo: Caracterizar o exercício profissio-
nal do psicólogo organizacional e do trabalho; 
Analisar informações da organização em Nível 
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A segunda experiência docente3 ocorreu 
em uma disciplina de Análise do Comportamento 
e Educação, na mesma universidade do Sul do 
país, sob responsabilidade de outra docente e 
duas estagiárias de docência, uma mestranda e 
uma doutoranda em Análise do Comportamento 
pela mesma universidade. Ao todo, 65 alunos 
de duas turmas do 4º ano de graduação em 
Psicologia realizaram a disciplina de 4 horas 
semanais, em 14 semanas letivas, sendo as 60 
horas semestrais divididas em 49 horas assín-
cronas e 11 horas síncronas.

A disciplina foi dividida em quatro etapas: 
Identificação e descrição dos comportamen-
tos-objetivo; Planejamento das condições, 
ferramentas e recursos de ensino; Aplicação 
das condições de ensino e implementação da 
disciplina; Avaliação da disciplina e da viabi-
lidade da aplicação das condições de ensino 
implementadas.

Inicialmente, foram identificados 18 com-
portamentos-objetivo, que foram então des-
critos e organizados em uma árvore visual. O 
comportamento-objetivo terminal da disciplina 
ficou definido como: 1. Projetar intervenções 
psicoeducacionais de cunho analítico-compor-
tamental em variados contextos. Já os compor-
tamentos-objetivo intermediários de primeiro 
nível foram: 1.1. Descrever princípios derivados 
da Análise do Comportamento pertinentes às 
intervenções psicoeducacionais; 1.2. Identificar 
contextos que necessitem e comportem inter-
venções psicoeducacionais; 1.3. Descrever atua-
ções psicoeducacionais pertinentes ao psicólogo 
comportamental; e 1.4. Projetar intervenções 
psicoeducacionais individualizadas e adapta-
das a situações-problema específicas.

As condições de ensino programadas 
dividiram a disciplina em duas metades: a 

via Google meet, e as assíncronas eram centrali-
zadas no Google Classroom. As atividades foram 
implementadas pelos dois professores, um em 
cada turma. As videoaulas foram gravadas 
pelas estagiárias, os feedbacks das atividades se-
manais, assim como a supervisão e correção do 
trabalho final ficaram sob responsabilidade dos 
docentes das referidas turmas. Para a Avaliação 
do programa de ensino, última etapa, dois tipos 
de atividades avaliativas foram considerados: 
os feedbacks semanais informativos para todas 
as atividades desenvolvidas e possibilidade de 
completar e/ou refazer atividades; e o trabalho 
final da disciplina, que consistia na realização 
de um Diagnóstico organizacional, em nível 
estratégico, de uma empresa fictícia a fim de 
avaliar se os estudantes haviam desenvolvido o 
comportamento-objetivo terminal do programa 
de ensino.

Como resultados, avaliou-se que os se-
guintes comportamentos-objetivo relevantes 
foram desenvolvidos: Elaborar perguntas sobre 
variáveis relevantes para análise da organiza-
ção em nível estratégico (ex.: missão, produtos, 
sistema receptor, sistema processador, recursos, 
competição); Coletar dados sobre variáveis re-
levantes para análise da organização em nível 
estratégico; Caracterizar as variáveis relevantes 
para análise da organização em nível estraté-
gico (e.g., missão, produtos, sistema receptor, 
sistema processador, recursos, competição); 
Propor intervenções em nível estratégico, com 
base na análise feita (e.g., definição mais clara da 
missão e sua disseminação aos colaboradores, 
planejamento de uma pesquisa de satisfação 
com especificação das variáveis a investigar, 
realizar pesquisa de mercado para compreen-
der melhor as ameaças e oportunidades frente 
aos concorrentes).

3 Para um relato detalhado, acesse: de Freitas, M. C., Sahão, F. T. & Fieldkircher, F. P. (no prelo). O uso da Análise do Comportamento para 
ensinar Análise do Comportamento no Ensino Superior. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva.
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disponibilizando as gravações para os alunos 
assistirem de forma assíncrona posteriormen-
te. Como atividades avaliativas, havia, além do 
trabalho final, um breve questionário sobre a 
live que deveria ser respondido dentro de uma 
semana.

Como a disciplina tinha, como conteú-
dos previstos na ementa, princípios de PCDC 
e de Análise do Comportamento aplicados à 
Educação, tomou-se como desafio, portanto, 
usar a programação e implementação da dis-
ciplina como modelo prático dos princípios te-
óricos analítico-comportamentais apresentados 
nela como fundamentais para implementação 
de programas de ensino. 

Os princípios ensinados e empregados 
na disciplina podem ser assim resumidos: 
o aluno deve ser ativo na construção da sua 
aprendizagem; análise do erro como produto 
da contingência e indício da inadequação do 
procedimento; uso de palestras como veículo 
de motivação e não principal ferramenta de 
aprendizagem; estabelecimento do ensino a 
partir de comportamentos-objetivo relevantes 
para o aluno; planejamento da contingência 
de reforço e de avaliação e da coerência entre 
elas; ênfase na palavra escrita nas comunica-
ções entre professor, aluno e monitores; di-
versas avaliações ao longo da disciplina, para 
acompanhamento do desempenho individual; 
uso de monitores para atividades de correção, 
programação e contato com alunos; unidades 
mais avançadas devem englobar o que foi en-
sinado em unidades anteriores; feedback ime-
diato em relação à produção do aluno e às suas 
avaliações/testes; ritmo individualizado: cada 
aluno deve realizar disciplina no seu ritmo; re-
quisito de perfeição em cada etapa para poder 
prosseguir.

Como avaliação da disciplina, além do 
desempenho dos alunos, que foi bastante sa-
tisfatório (média final acima de 9 pontos, sem 

primeira, teórica, procurando atingir os com-
portamentos-objetivo 1.1, 1.2, e 1.3 (identi-
ficação e descrição de princípios e descrição 
de atuações), e a segunda metade funcionou 
de forma mais análoga à prática do psicólogo 
comportamental educacional, trazendo exem-
plos de atuação e com foco na construção do 
trabalho final da disciplina, uma proposta de 
trabalho psicoeducacional baseada na Análise 
do Comportamento, procurando alcançar os 
objetivos 1.3 e 1.4 (descrever atuações e proje-
tar intervenções).

Para a implementação da disciplina, a 
primeira metade, teórica, contou com quatro 
atividades assíncronas: leitura de textos, leitu-
ra das instruções semanais, videoaulas curtas 
(20 minutos) sobre cada texto, e realização de 
um questionário individual de leitura de cada 
texto, no prazo de uma semana. A semana en-
cerrava-se com uma discussão síncrona de 50 
minutos, realizada em grupos de 10 alunos, 
uma professora e uma estagiária. Eram ativi-
dades avaliativas a entrega dos questionários 
individuais e a participação nas discussões sín-
cronas. A segunda metade da disciplina, práti-
ca, se dividiu em duas atividades principais: a 
construção do trabalho final e as lives semanais 
com convidados. Para a construção do trabalho 
final, grupos de cinco alunos deveriam realizar 
a leitura das instruções semanais, construir a 
etapa do trabalho daquela semana (e, sendo o 
caso, corrigir etapas anteriores) e participar de 
uma supervisão síncrona semanal de 30 mi-
nutos para tirar dúvidas. Concomitantemente, 
ocorriam também semanalmente lives com 
convidados sobre suas atuações e trabalhos na 
área educacional sob a perspectiva da Análise 
do Comportamento. Os temas das lives foram 
sugeridos e votados pelos alunos ao longo da 
primeira metade da disciplina, e os convidados 
realizavam as palestras de forma síncrona em 
horário alternativo ao horário da disciplina, 
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A diversidade de cursos em uma mesma 
turma lança dois desafios. O primeiro se traduz 
no fato de que esses licenciandos não haviam 
tido nenhum contato com os princípios analíti-
co-comportamentais de aprendizagem. A disci-
plina na qual se desenvolveu a experiência aqui 
relatada, era a segunda de uma sequência de três 
disciplinas: Introdução à Psicologia; Psicologia 
da Educação 1: Aprendizagem; Psicologia da 
Educação 2: Desenvolvimento. Na primeira dis-
ciplina, introdutória à Psicologia, os estudantes 
são expostos a informações gerais acerca da 
ciência psicológica, desde aspectos históricos, 
a definição de Psicologia, suas diferentes áreas, 
campos e abordagens téorico-epistemológicas, 
métodos de investigação em Psicologia. Desse 
modo, os estudantes partem para a disciplina 
foco do presente relato desprovidos dos funda-
mentos da Análise do Comportamento. Como 
os princípios do comportamento não foram 
abordados na primeira disciplina, tornava-
-se necessário acessar e planejar o ensino de 
pré-requisitos para os objetivos de ensino da 
disciplina. O segundo desafio partia da cons-
tatação de que os diferentes repertórios dos 
estudantes, provenientes de variados cursos, 
em uma mesma turma impunha ao professor 
a necessidade de planejar o seu ensino pau-
tando-se nas competências e habilidades que 
estes estudantes e futuros professores precisam 
adquirir e apresentar em suas atuações quando 
formados.

Para programar o ensino desta disciplina, 
inicialmente o professor baseou-se não apenas 
na informação de quem eram os participan-
tes, mas também em duas perguntas iniciais: 
1) Quais classes de comportamentos deverão 
ser adquiridas, pelos professores em formação, 
na disciplina Psicologia da Aprendizagem? e 
2) Quais condições de ensino podem propiciar 
o desenvolvimento das classes de respostas 
especificadas?

reprovações por nota ou falta), dois questio-
nários de feedback foram construídos e aplica-
dos aos alunos: o primeiro para que os alunos 
fizessem a identificação dos princípios e pro-
cedimentos da PCDC estudados nas etapas e 
procedimentos da disciplina, e o segundo para 
a avaliação do impacto percebido pelos alunos 
da implementação destes mesmos princípios 
em seu próprio desempenho na disciplina.

Como resultados, os alunos mostraram 
ótimos desempenhos na disciplina e também 
identificaram corretamente os princípios de 
PCDC empregados. Eles também consideraram 
relevantes para sua aprendizagem o uso dos 
princípios nas condições de ensino, com alta 
coerência entre aqueles que as professoras 
consideraram empregados e os que os alunos 
consideraram relevantes, com destaque para o 
Feedback imediato, o Ritmo individualizado e O 
aluno ativo na construção da sua aprendizagem. 

Formação de professores
Além das disciplinas pertinentes aos cursos 

de formação de psicólogos, outra área univer-
sitária em que a Análise do Comportamento 
se faz presente é a formação de professores 
da Educação Básica, desde a educação infantil 
até o ensino médio. A última experiência des-
crita aqui exemplifica o emprego de princípios 
e ferramentas da PCDC em uma disciplina de 
Psicologia da Aprendizagem, ministrada de 
forma presencial. A turma era composta por 
24 estudantes de licenciaturas diversas de uma 
universidade pública do Sudeste do país. Esta 
disciplina, de caráter obrigatório para as licen-
ciaturas existentes nesta universidade, conta 
com quatro horas semanais e 60h de carga 
horária total. Em todas as ofertas semestrais, 
as turmas são compostas por estudantes de 
diferentes cursos, como Matemática, Letras, 
Biologia, Música, Filosofia, Pedagogia entre 
outros.
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VI-VD; (E) Controlar e prever os comportamen-
tos programados.

Os experimentos criados pelos estudantes, 
organizados em equipes, foram os seguintes: 
(1) Respeito ao pedestre em frente à Biblioteca; 
(2) Frequência de uso da descarga no banheiro 
masculino; (3) Cumprimentar os funcionários 
do restaurante universitário; (4) Cooperação 
no alojamento estudantil; (5) Jogue lixo no lixo. 
Cada experimento breve deveria garantir as 
seguintes condições: medida inicial de compor-
tamento (linha de base); introdução de contin-
gências que visavam alterar a linha de base 
inicial; medida final que possibilita identificar 
mudanças na linha de base inicial. A simplici-
dade desse delineamento possibilitava verifi-
car, na prática, os princípios de aprendizagem 
em situações reais. Cada equipe deveria apre-
sentar ao professor: um plano de intervenção 
contendo, brevemente, o comportamento foco 
da intervenção, descrito operacionalmente; a 
intervenção propriamente dita; e as medidas de 
pré e pós-testes. Como exemplo, o experimento 
1 será descrito a seguir.

No experimento 1 (Respeito ao pedestre 
em frente à biblioteca) registrou-se a frequên-
cia com que motoristas respeitavam a faixa 
de pedestre e permitiam a travessia de estu-
dantes que entravam ou saiam da biblioteca. 
Para tanto, os estudantes da equipe 1 selecio-
naram o horário de 12h às 13h, horário com 
grande presença de pedestres e de carros, e 
constataram a alta incidência de desrespeito 
aos pedestres (cerca de 80% dos motoristas não 
paravam diante da faixa de pedestres). No dia 
seguinte, no mesmo horário, com a autorização 
da direção geral da biblioteca e da prefeitura 
do campus, foi afixada uma faixa com os dize-
res “Atenção motorista, seja gentil e respeite o 
pedestre que precisa atravessar”. Esse cartaz 
ficava a cerca de cinco metros antes da faixa 
de pedestre, posicionado de tal modo que era 

A partir desta reflexão, foram então deline-
ados dois comportamentos-objetivo terminais e 
cinco comportamentos-objetivo intermediários 
para a disciplina. Os terminais estipulavam que, 
ao final da disciplina, os aprendizes deveriam 
ser capazes de: (1) Planejar contingências de 
ensino; (2) Avaliar desempenhos e eficácia da 
programação de tais contingências. Já os com-
portamentos-objetivo intermediários foram 
assim descritos: (1) Conceituar e exemplificar 
comportamento, contingência tríplice, ensino 
e aprendizagem, estratégias de aumento ou re-
dução de frequência de comportamentos; (2) 
Descrever repertórios de entrada dos aprendi-
zes; (3) Identificar perguntas de ensino (ou seja, 
perguntas que sinalizam um repertório a ser 
ensinado em contexto acadêmico e que deverá 
ser generalizável a um contexto aplicado como 
a sala de aula); (4) Desenvolver sequências de 
ensino; (5) Descrever estratégias e recursos de 
ensino e de avaliação. Para implementar essa 
programação, as condições de ensino plane-
jadas exigiram, dentre os comportamentos do 
professor da disciplina, uma postura de audi-
ência não punitiva e a programação de contin-
gências de instrução e reforço que permitissem 
aproximações sucessivas aos comportamentos-
-objetivo esperados dos alunos.

Quanto aos comportamentos esperados 
dos alunos, além da leitura de textos e análise 
de vídeos que descreviam e exemplificavam os 
princípios de aprendizagem, foi implementada 
a seguinte condição de ensino: planejamento 
e aplicação de experimentos breves, em con-
texto natural, que oportunizaram verificar os 
princípios básicos do comportamento em si-
tuações controladas. Esses exercícios práticos 
tinham por objetivo que os alunos passassem a: 
(A) Alterar comportamentos; (B) Planejar con-
textos de modificação de comportamentos; (C) 
Observar, registrar frequência e aplicar prin-
cípios de aprendizagem; (D) Verificar relações 
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condições de ensino com base nos princípios 
de aprendizagem aprendidos ao longo da dis-
ciplina, em situações práticas do seu próprio 
cotidiano. Esta experiência traz novos subsídios 
que indicam a eficácia da PCDC na programa-
ção de disciplinas para estudantes sem conta-
to prévio com a Análise do Comportamento e 
mesmo com a Psicologia, e com repertório tão 
diversificado, por serem provenientes de dife-
rentes séries e diferentes cursos de formação.

Consolidando contribuições da PCDC à formação 
docente para o ensino superior: novos desafios

Por meio da apresentação de três exemplos 
de disciplinas sobre Análise do Comportamento 
ministradas em cursos de licenciaturas e de gra-
duação em Psicologia de duas universidades 
brasileiras, este trabalho possibilitou identificar 
contribuições do uso de princípios e procedi-
mentos da PCDC na programação e implemen-
tação de procedimentos de ensino e avaliação 
no Ensino Superior. Dentre elas, pode-se citar: 
a importância da definição clara dos compor-
tamentos-objetivo a serem desenvolvidos no 
planejamento da disciplina; a consideração das 
necessidades sociais com as quais os aprendizes 
lidarão como futuros profissionais (psicólogos 
atuando em diferentes contextos ou professo-
res de educação básica) como ponto de partida 
para definição dos comportamentos-objetivo 
das disciplinas; a aproximação das condições 
de ensino ao contexto natural com o qual eles 
se deparam no cotidiano ou se depararão no 
futuro profissional; a exigência, a todo tempo, 
de resposta ativa dos aprendizes em atividades 
variadas; a progressão gradual na programação 
das condições de ensino para desenvolvimento 
de comportamentos-objetivo mais simples para 
comportamentos-objetivo mais complexos, con-
forme o repertório dos aprendizes; a apresen-
tação de feedback para as atividades realizadas.

possível de ser lido pelos motoristas. Os estu-
dantes da equipe anotaram a frequência com 
que os motoristas paravam para os pedestres 
atravessarem e constataram um aumento sig-
nificativo de 65% de respeito, no primeiro dia, 
e 72% no segundo dia de intervenção. O cartaz 
foi retirado no dia posterior, registrando-se 
queda na frequência de respeito ao pedestre. 
O mini experimento possibilitou identificar o 
papel de contingências programadas na previ-
são e controle de mudança de comportamentos 
coletivos (situação comum em sala de aula já 
que o professor dificilmente trabalhará com 
um estudante por vez), bem como o controle 
verbal sobre o comportamento operante.

Os estudantes, a partir desses breves exer-
cícios práticos, e mesmo com controles expe-
rimentais menos rígidos que os possíveis nos 
laboratórios, puderam identificar princípios bá-
sicos de aprendizagem e modificação de com-
portamento, sendo que as apresentações dos 
experimentos geraram discussões (deliberada-
mente direcionadas pelo professor da discipli-
na) em torno do planejamento de contingências 
de ensino em sala de aula, quando ficou claro 
que ensinar envolve planejar e executar con-
tingências que aumentam a probabilidade de 
modificação e aquisição de comportamentos, 
no caso comportamentos acadêmicos. E que 
os mesmos princípios de aprendizagem estão 
presentes em diferentes contextos, cabendo ao 
planejador de contingências de ensino, identi-
ficar e especificar os comportamentos a serem 
ensinados e prever os resultados a serem atin-
gidos a partir de situações planejadas.

 Como resultados, os estudantes tiveram 
não apenas um alto engajamento nas atividades, 
mas também um excelente desempenho, com 
pontuações variando de 7,0 a 10,0. Considerou-
se que os estudantes desenvolveram os com-
portamentos-objetivo intermediários e termi-
nais da disciplina, tendo planejado e avaliado 
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formais e informais dados por eles, que muitas 
vezes valorizaram este modelo em comparação 
a organizações mais “tradicionais” de ensino. 
Em uma das disciplinas, os alunos, inclusive, 
conseguiram identificar corretamente os prin-
cípios e ferramentas da PCDC empregados na 
própria disciplina, avaliando-os como pertinen-
tes e relevantes para sua própria aprendizagem 
e desempenho. Por outro lado, ensinar a partir 
dos princípios da PCDC também traz alguns 
desafios, uma vez que requer de docentes e 
discentes comportamentos diferentes daqueles 
apresentados em contextos de ensino mais tra-
dicionais, comumente caracterizados por uma 
postura mais passiva dos estudantes, em que se 
exige que o professor "transmita conhecimen-
tos/informações" e que os estudantes adiram a 
eles (vide concepção bancária de educação em 
Freire, 1979). 

Considerando a formação docente brasi-
leira para o ensino superior, a falta de prepa-
ro didático e a falta de entendimento acerca 
dos processos de ensinar e aprender (Arroio 
et al., 2006; Corrêa & Ribeiro, 2013; Creten & 
Huyghe, 2013; DiPietro & Buddie, 2013; Kato, 
2013; Quintanilha et al., 2021), a adoção da 
PCDC pode ser uma tecnologia de ensino de 
impacto positivo na programação, implemen-
tação e didática do professor. Isso porque ela 
envolve todas as etapas do processo de pro-
gramar ensino, desde a caracterização das ne-
cessidades de aprendizagem e a proposição de 
comportamentos-objetivo a partir delas, até o 
planejamento, aplicação, avaliação e aperfei-
çoamento de programas de ensino (Cortegoso 
& Coser, 2011; Kienen et al., 2013). Trata-se 
de comportamentos básicos constituintes do 
comportamento de ensinar e que poderiam ser 
desenvolvidos, não apenas durante a formação 
na pós-graduação, mas também nas próprias 
universidades como processos de educação per-
manente. Diversos autores (Correa & Ribeiro, 

A adoção deste modelo de tecnologia de 
ensino baseado na PCDC, nas três experiências 
relatadas, mostrou-se como um diferencial para 
os docentes lidarem com os desafios com que 
se depararam nas disciplinas, como turmas de 
estudantes com repertórios distintos e varia-
dos ou mesmo à adaptação do ensino durante 
a pandemia de COVID-19, em que atividades 
online passaram a ser as principais ferramen-
tas em contexto de ensino remoto emergencial 
(Hodges et al., 2020, Gusso et al., 2020). 

De fato, para as duas disciplinas ocorri-
das no modelo de ensino remoto emergencial, 
ainda foi possível identificar a influência de 
algumas características que foram possibilita-
das ou facilitadas justamente pelas condições 
remotas, como: a ênfase na comunicação por 
escrito, que ocorreu com o uso de instruções 
escritas, com descrições detalhadas acerca dos 
objetivos de cada encontro/atividade, da ativi-
dade em si e da forma como seriam fornecidos 
os feedbacks; e os próprios feedbacks para cada 
atividade desenvolvida individualmente ou em 
grupos, algumas vezes com a possibilidade de 
refazê-las; e o emprego dos encontros síncronos 
curtos como motivação e não veículo principal 
de aprendizagem. A tecnologia necessária para 
o ensino remoto emergencial, por exemplo, 
pode ser grande aliada da aprendizagem, como 
já indicava Skinner (1968/2003). De fato, como 
foi possível perceber nos exemplos descritos, 
algumas características dos modelos de pro-
gramação de ensino analítico comportamental 
muitas vezes podem ser mais facilmente im-
plementadas no formato on-line (Todorov et 
al., 2009). 

Analisando os três trabalhos descritos, 
fica claro o impacto do emprego da PCDC nos 
resultados das referidas disciplinas, seja no 
desempenho dos alunos, que foram capazes 
de se comportar conforme os comportamen-
tos-objetivo programados, seja nos feedbacks 
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alcançar a formação profissional capacitada, 
consciente e preparada para a atuação no 
mundo, faz-se muito relevante divulgar e in-
centivar o uso abrangente dessa tecnologia 
de ensino especialmente, mas não exclusiva-
mente, pelos próprios professores analistas do 
comportamento, que conhecem e reconhecem 
os princípios que a fundamentam, mas não 
necessariamente os adotam em suas próprias 
salas de aula.
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1 O presente manuscrito é derivado do Simpósio “Pesquisa e intervenção com adolescentes em conflito com a lei: contribuições da Análise 
do Comportamento”, apresentado no XXX Encontro da ABPMC, no dia 01/09/2021.

Resumo
A formação de vínculo é um elemento cen-
tral para a efetividade da atuação profissional 
da Psicologia com adolescentes inseridos no 
contexto da socioeducação. A considerar a 
ausência de espaços formativos para o desen-
volvimento dessas habilidades, este estudo se 
fundamentou nos princípios da Programação 
Contingências para Desenvolvimento de 
Comportamentos (PCDC), na literatura a res-
peito da socioeducação e nos dados relativos 
à população de jovens em cumprimento de 
medida socioeducativa para propor possí-
veis classes de comportamento envolvidas na 
classe geral "desenvolver vínculo com adoles-
centes em privação de liberdade”. Tal proce-
dimento possibilitou que fossem expostas, de 
forma mais precisa, as dimensões envolvidas 
na classe de comportamentos sob análise, con-
siderando suas influências a nível cultural, 
social e contextual. Assim, esse estudo auxilia 
o processo de ensino desse repertório a pro-
fissionais da Psicologia, contribuindo para mi-
nimização do sofrimento da população jovem 
que cumpre medida socioeducativa devido ao 
envolvimento com atos infracionais.

Abstract
Bonding is a central element in the effecti-
veness of the professional performance of 
Psychology with adolescents inserted in the 
context of socio-education. Considering the 
absence of training spaces for the develop-
ment of these skills, this study was based on 
the principles of teaching programming, on 
the literature on socio-education and on data 
related to the population of adolescents in 
conflict with the law. Then possible classes of 
behavior involved in the general class “deve-
loping bonds with adolescents in conflict with 
the law” were proposed. This procedure made 
it possible to expose, in a more precise way, the 
dimensions involved in the class of behaviors 
under analysis, considering their influences 
at a cultural, social and contextual level. Thus, 
this study helps the process of teaching this 
repertoire to Psychology professionals, contri-
buting to minimize the suffering of teenagers 
in conflict with the law.
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2 Há distinções de linhas teóricas quando o assunto é adolescência e juventude. Em parte dos referenciais advindos das teorias do desen-
volvimento, o termo “adolescente” é empregado com uma perspectiva individualizante e com foco nos processos com base no indivíduo. Já 
“juventude” é utilizado em grande parte das correntes advindas da sociologia, considerando a dimensão das relações sociais (Kobi et al. 2020) 

A atuação da Psicologia na socioeducação 
envolve dimensões ético-políticas de grande 
complexidade, tendo em vista a interface com 
o sistema judiciário, as constantes violações de 
direitos que permeiam o cotidiano nessas uni-
dades, as especificidades do público adolescen-
te e a realidade de uma sociedade marcada pela 
desigualdade racial e social (Conselho Federal 
de Psicologia, 2021). Porém, quando alinhada 
à promoção de saúde e as necessidades da po-
pulação atendida, a prática de profissionais 
de Psicologia pode ter um grande potencial 
de ação dentro desse contexto. Para tanto, a 
formação de vínculo na interação entre a/o 
psicóloga(o) e adolescentes ou jovens2 é um 
pré-requisito, o que envolve criar condições 
para desenvolver uma relação reforçadora, 
permitindo intervenções sustentáveis e rele-
vantes (Wielenska, 2012).

Mas como garantir que adolescentes se 
expressem genuinamente considerando que 
estão em um ambiente no qual são avaliados 
cotidianamente? Como interagir com adoles-
centes de modo a promover um ambiente re-
forçador? Desenvolver o vínculo no contexto 
da socioeducação, especialmente na medida 
de privação de liberdade, pode ser um desafio 
aos profissionais, uma vez que o jovem não 
se direciona voluntariamente para o atendi-
mento, mas é encaminhado pelo Estado a uma 
instituição, onde não escolheu estar. Nesse sen-
tido, é ainda mais importante desenvolver uma 
relação reforçadora, que pode ser entendida 
também como vínculo, a fim de aumentar a pro-
babilidade de que a terapia ou grupo operativo 
seja um contexto para desenvolver repertórios 
relevantes. Identificar os comportamentos que 

constituem a classe geral "desenvolver vínculo 
com adolescentes em privação de liberdade” 
no contexto da socioeducação é um passo para 
viabilizar que esse repertório seja apresentado 
por profissionais e contribua para minimização 
do sofrimento dessa população.

Desde 1990, quando instituído o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) em uma 
perspectiva de proteção integral (Brasil, 1990), 
crianças e adolescentes passaram a ser enten-
didos como sujeitos de direito, sendo a eles 
garantidos saúde, liberdade, dignidade, con-
vivência familiar, educação, cultura, esporte, 
lazer etc. Apesar disso, na realidade brasileira 
muitas crianças e adolescentes estão expostos 
a condições precárias de desenvolvimento e 
têm, consequentemente, seus direitos violados. 
Essa população, muitas vezes invisível para a 
sociedade, vivencia enfraquecimento de vín-
culo com a família e comunidade, e proteção 
inadequada do Estado (Rizzini & Couto, 2019), 
além de exposição a elevada pobreza, condi-
ções de habitação inapropriadas, educação 
violenta, dificuldade para acessar serviços de 
saúde e educação de qualidade (Souza et al., 
2019). A partir disso, é possível compreender 
que a relação desses indivíduos com o Estado é 
permeada por graves problemas entrelaçados 
envolvendo as políticas públicas para a infância 
e a adolescência no Brasil, o efeito das estrutu-
ras escravocratas e coloniais nessas políticas, e 
o sistema de justiça (CFP, 2021).

Inserida nesse contexto, “adolescente em 
conflito com a lei” é uma expressão utilizada 
para nomear os indivíduos que praticaram um 
ato infracional com idade entre 12 e 18 anos 
incompletos (Brasil, 1990)3. Quando cometem 

3 Há discussões em torno do termo “adolescentes em conflito com a lei” sendo preferível o uso do termo “jovens em cumprimento de 
medida socioeducativa”. Essas discussões consideram o contexto sociopolítico onde as leis são aplicadas e a dissonância com as condições 
de vida para estar em conformidade com as mesmas (Miranda, 2016).
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um fenômeno comportamental de extrema im-
portância para o ciclo de vida e sobrevivência 
do ser humano como espécie. De acordo com 
o autor, do ponto de vista filogenético (ou seja, 
como o comportamento foi selecionado pela 
evolução da nossa espécie e porque um orga-
nismo é mais ou menos sensível a determina-
dos estímulos), a propensão para estabelecer o 
vínculo é inata e tem função de proteção para 
sobrevivência do bebê. Do ponto de vista onto-
genético (ou seja, da história de aprendizagem 
de cada indivíduo), o vínculo é desenvolvido a 
partir da interação do bebê com a figura cui-
dadora, da sua responsividade e das circuns-
tâncias em que isso se estabelece. Esse sistema 
de vinculação contribui para a promoção de 
um senso de segurança e configura o primeiro 
modelo pelo qual os indivíduos aprendem a 
se relacionar com outras pessoas (Henrique, 
2016).

Embora não exista consenso na literatura 
sobre como se dão as adaptações e mudanças 
nesse modelo inicial ao longo da vida, é a partir 
de novas experiências de vinculação que jovens 
e adultos passam a ter referências de formas 
mais saudáveis de se relacionar (Matos & Costa, 
1996). De acordo com as autoras, essas relações 
possibilitam novas aprendizagens que podem 
envolver o distanciamento ou a integração das 
referências passadas, permitindo reorganiza-
ções no sistema de vinculação. De acordo com 
Skinner (1968/1972), ensinar é arranjar contin-
gências de reforço. Logo, cabe aos profissionais 
envolvidos no processo de socioeducação iden-
tificar quais seriam contingências facilitadoras 
dessa relação e quais as habilidades necessárias 
para promovê-las para que apresentem alter-
nativas saudáveis e sustentáveis de vinculação.

Uma classe de comportamentos relevante 
e necessária para o desenvolvimento do vínculo 
é identificar as características da população com 
quem a/o psicóloga(o) irá realizar seu trabalho. 

um ato infracional, por serem inimputáveis, 
aos adolescentes são aplicadas medidas socio-
educativas. Essas podem variar entre adver-
tência, obrigação de reparar o dano, prestação 
de serviço à comunidade, liberdade assistida, 
inserção em regime de semiliberdade ou inter-
nação em estabelecimento educacional (Brasil, 
2012). Apesar de o(a) adolescente ter o direi-
to à liberdade garantido no ECA, na medida 
socioeducativa de internação o/a adolescente 
é privado de sua liberdade quando avalia-
do que praticou um ato infracional de grave 
ameaça ou uma violência a algum indivíduo, 
teve reiteração de atos infracionais graves ou 
descumpriu medidas socioeducativas impostas 
anteriormente (Brasil, 2012).

Identificar as características da população 
de adolescentes em processo de socioeducação 
no Brasil aumenta a probabilidade de que o 
vínculo seja desenvolvido entre os profissio-
nais e os jovens atendidos. Em relação à ado-
lescentes e jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa no Brasil, 56% têm entre 16 e 17 
anos, e 40% dos adolescentes são negros e 23% 
são brancos. Quanto ao ato infracional, 38,1% 
correspondem a ato análogo a roubo, 26,5% a 
ato análogo tráfico de entorpecentes, 8,4% ato 
análogo a homicídio e 5,6% ato análogo a furto 
(Brasil, 2019). A medida socioeducativa de in-
ternação é a que produz maior impacto na vida 
dos jovens, uma vez que tal medida implica no 
afastamento do contato diário com a família 
(ainda que existam as visitas na instituição) e 
com sua comunidade (Souza & Costa, 2013). 
Tal característica torna ainda mais relevante o 
desenvolvimento do vínculo, uma vez que o/a 
adolescente se encontra em um ambiente novo 
e as pessoas com as quais desenvolveram seus 
vínculos mais fortalecidos não se encontram 
presentes.

Inicialmente teorizada por Bowlby 
(1969/1984), a vinculação foi considerada como 
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ser constantemente analisada como parte fun-
damental do problema (Sundfeld, 2010). Além 
disso, é importante considerar que as condições 
socioeconômicas podem interferir também na 
construção de ambientes seguros de vincula-
ção. Sandler et al. (2003) ressaltam que ambien-
tes mais prejudicados por essa desigualdade 
podem estar relacionados a fatores de risco, 
considerando as dificuldades concretas enfren-
tadas por cuidadores para investir de forma 
mais responsiva nas relações, como condições 
precárias de trabalho, ausência de tempo dispo-
nível e baixa qualidade de vida. Diante destas 
considerações, é possível avaliar de forma mais 
ampla sob controle do que estão, ou estiveram, 
alguns comportamentos que podem ser nucle-
ares na formação de vínculo. 

Além da identificação de características 
individuais e sociais dos jovens em comprimen-
to de medida socioeducativa, que repertórios 
devem ser apresentados por um(a) psicólogo/a 
para que seja possível o estabelecimento de vín-
culo com essa população? Skinner (1953/2003) 
destacou que a/o terapeuta pode ser caracteri-
zado/a como um(a) agente de controle, tendo 
em vista que a/o cliente muitas vezes se encon-
tra em uma condição aversiva e a promessa 
de que o processo terapêutico contribui para 
alívio do problema vivenciado é positivamente 
reforçadora. Contudo, essa vantagem na clínica 
não é muito duradoura e o/a terapeuta precisa 
buscar outras formas de garantir que o cliente 
se engaje no atendimento. Um comportamento 
que aumenta a probabilidade de desenvolvi-
mento da relação terapêutica é a audiência 
não punitiva, que envolve a/o profissional se 
colocar em uma posição diferente de outros 
indivíduos da sociedade, evitando punição, 
críticas ao cliente, não apontar erros de pro-
núncia ou raciocínio e evitar sinais de contra 
agressão diante de críticas do cliente (Skinner, 
1953/2003). De modo geral, o/a terapeuta deve 

Para compreender quem é o/a adolescente em 
privação de liberdade não basta avaliar suas 
características pessoais ou atos infracionais 
praticados, também é preciso avaliar o contex-
to no qual ele/ela faz parte. O comportamento 
infracional, entendido como um crime ou con-
travenção penal (Brasil, 1990), assim como todo 
o comportamento é determinado por diferentes 
variáveis (Skinner, 1953/2003). Um conjunto 
delas diz respeito ao que envolve desigualdade 
social brasileira que produz condições de priva-
ção para os indivíduos devido a distribuição de 
renda inadequada e poucas oportunidades de 
ascensão econômica e social (Souza et al., 2019). 
Essa privação envolve moradias inadequadas, 
restrição ao consumo e déficits no desenvol-
vimento dos indivíduos (Assis & Constantino, 
2005; Visoli et al., 2018), afetando o desenvol-
vimento da população jovem.

 Esse contexto é permeado por um do-
mínio não apenas econômico, mas político, 
educacional e midiático que estabelece contin-
gências mantidas por sistemas de reforçamento 
baseados primariamente na aquisição de bens 
materiais (Holland, 1973). Segundo o autor, tais 
sistemas ainda encorajam o egoísmo e a com-
petição, embora a possibilidade de mobilidade 
social ascendente na hierarquia ocorra entre 
minorias a considerar que grande parte dessas 
pessoas é privada de meios legais para tal. E 
diante desse cenário, práticas que fogem ao 
que é esperado da população, como a prática 
de atos análogos ao furto ou tráfico, podem ser 
entendidas como comportamentos de contra-
controle frente às contingências estabelecidas. 

É, portanto, necessário um alto grau de 
clareza acerca do contexto social a que os 
jovens brasileiros estão expostos. Em função 
disso, a intervenção deve ser também política 
se estendendo para além de práticas pontuais 
aos indivíduos, e objetivando alterações na 
forma como a sociedade se organiza, que deve 



Desenvolvimento de vínculo e adolescentes em privação de liberdade
Giovanna Cordeiro Saltori, Renata Teixeira Parapinski, & Fernanda Bordignon Luiz

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 6       |        91

Para que o vínculo entre o profissional 
de Psicologia e jovens não dependa apenas da 
história de vida deste profissional e da expo-
sição ou não a contingências estabelecedoras 
desse repertório, é preciso identificar contextos 
em que essa aprendizagem possa ocorrer. Ter 
clareza dos comportamentos que constituem 
a classe geral “desenvolver vínculo com ado-
lescentes em privação de liberdade" aumenta 
a probabilidade de criação de ambientes que 
de fato possibilitem que esse comportamento 
seja apresentado pelos profissionais. Afinal, por 
meio da noção de comportamento como intera-
ção entre aquilo que o indivíduo faz (resposta) 
e o ambiente em que o fazer ocorre (Botomé, 
2013) e não como “algo” que o indivíduo possui 
ou não, esse repertório pode ser ensinado aos 
profissionais que atuam na socioeducação e 
também avaliado, de modo a favorecer que esse 
repertório esteja em constante aprimoramento 
(Bordignon-Luiz & Botomé, 2017).

A identificação dos comportamentos 
constituintes das classes comportamentais 
intermediárias pode ser realizada por meio 
do processo de “decomposição de comporta-
mentos”, em que são nomeadas as classes de 
comportamentos e seu âmbito de abrangên-
cia (De Luca, 2008), viabilizando organizar a 
ordem do que deve ser ensinado de acordo 
com a dependência que um comportamento 
tem de outros. Por meio da tecnologia deno-
minada Programação de Contingências para o 
Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC), 
é possível delinear contingências de ensino or-
ganizando-se um sistema comportamental co-
erente com os princípios da aprendizagem na 
Análise Experimental do Comportamento e com 
a situação-problema com a qual os indivíduos 
se deparam (Cortegoso & Coser, 2016). Dessa 
maneira, são organizadas as condições necessá-
rias para que a aprendizagem ocorra progres-
sivamente até que o comportamento-objetivo 

apresentar respostas incompatíveis com a pu-
nição e consequentemente o comportamento 
que em outros contextos foi reprimido passa a 
ser apresentado durante o atendimento psico-
lógico. No caso da atuação com adolescentes 
cumprindo medida socioeducativa de privação 
de liberdade, ainda que o/a adolescente esteja 
vivenciando uma condição aversiva, como afas-
tamento de sua família e comunidade, não há 
uma procura por atendimento profissional, e 
sim um encaminhamento por parte do Estado. 
Assim, o vincular-se pode se tornar mais difí-
cil e a/o psicóloga(o) precisa ter clareza de que 
comportamentos devem ser apresentados para 
aumentar a probabilidade de vinculação com 
os/as adolescentes atendidos, a fim de garantir 
que o atendimento realizado seja eficiente.

De acordo com Skinner (1953/2003), o am-
biente social abarca uma série de contingências 
onde simples expressões faciais podem exercer 
controle sobre as pessoas que se encontram ao 
redor. É, portanto, de especial importância a 
avaliação das diferenças e especificidades nos 
repertórios de vinculação de cada indivíduo. 
Para isso, é necessário identificar aquilo que 
tecnicamente pode ser definido como consequ-
ência reforçadora, o que aumenta a probabili-
dade de respostas de uma determinada classe 
serem exibidas no futuro (Skinner, 1953/2003). 
As interações que não fazem essa avaliação 
correm o risco de não reforçar comportamen-
tos relacionados à vinculação. Por isso, é fun-
damental que profissionais tenham a clareza 
das contingências envolvidas, e que elas sejam 
consideradas na forma como consequenciam 
os comportamentos dos(as) adolescentes. A 
responsividade por parte de profissionais 
contribui não somente para o fortalecimento 
de determinados comportamentos inseridos 
naquela relação, possibilitando também a ge-
neralização daquele modelo de interação para 
outros contextos (Benvenuti et al., 2017).
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Na primeira etapa foi feita a observa-
ção e registro de nomes de comportamentos 
presentes na obra analisada que poderiam 
ser componentes da classe geral. Em seguida, 
foram identificados possíveis componentes de 
comportamentos que constituem a classe de 
comportamentos registrada na etapa anterior. 
Na terceira etapa, os nomes passaram por uma 
adaptação de linguagem com base nos critérios 
de objetividade (fazer referência a variáveis 
observáveis, direta ou indiretamente), clareza 
(diminuir a probabilidade de diferentes inter-
pretações), e concisão (não apresentar pala-
vras ou expressões desnecessárias). De acordo 
com as características relativas à população 
de adolescentes em comprimento de medida 
socioeducativa (e. g. estarem em privação de 
liberdade, diferença de relação de poder entre 
profissionais e jovens nessa condição, caracte-
rísticas da instituição onde cumprem a medida 
socioeducativa) os nomes de comportamento 
foram complementados, bem como novas clas-
ses foram propostas.

Por fim, foi realizada a identificação dos 
âmbitos de abrangência dos comportamentos 
básicos que constituem a classe geral, conside-
rando as diferenças de complexidade dos com-
portamentos nomeados nas etapas anteriores 
com base na pergunta “o que o aprendiz precisa 
estar apto a fazer para conseguir realizar esse 
(cada unidade de) comportamento?” (Botomé, 
1996, p. 2). Diante disso, os comportamentos 
identificados foram organizados em seus âm-
bitos de abrangência por meio de um mapa 
de ensino, que foi adaptado para o formato de 
lista, para facilitar a visualização.

Resultados

Nesta seção são apresentadas as classes 
de comportamentos que compõem a classe 
geral denominada “desenvolver vínculo com 

principal seja desenvolvido e seja suficiente 
para obter as consequências esperadas, redu-
zindo os efeitos negativos da ausência deste 
no repertório do indivíduo, o que vem sendo 
verificado em pesquisas que utilizam a carac-
terização de comportamentos constituintes de 
uma classe geral de comportamentos (De Luca, 
2008; Kienen, 2008; Vettorazzi et al., 2005; entre 
outras).

O desenvolvimento de vínculo entre pro-
fissionais de Psicologia e adolescentes em pri-
vação de liberdade pode ser entendido como 
um pré-requisito para que intervenções possam 
ser desenvolvidas de modo a atingir o objeti-
vo caracterizado como relevante. Para que o 
fazer da Psicologia, como campo de atuação 
profissional, esteja alinhado com as necessida-
des sociais dos contextos em que se pretende 
intervir, identificar comportamentos que cons-
tituem essa classe geral de comportamento é 
uma forma de favorecer o engajamento dos/
das adolescentes nas intervenções, facilitando 
o desenvolvimento de repertórios relevantes 
para essa população.

Método

Para a caracterização de comportamentos 
envolvidos na classe geral “Desenvolver vínculo 
com adolescentes e em privação de liberdade” 
este estudo foi fundamentado nos princípios da 
PCDC, com base em pesquisas já realizadas na 
área (Bordignon-Luiz & Botomé, 2017; Cortegoso 
& Coser, 2016; De Luca, 2008; Kienen, 2008; 
Vettorazzi et al., 2005). A fonte de informação 
utilizada para identificar comportamentos re-
levantes para a classe geral foi Benvenuti et 
al. (2017), selecionada com base no seguinte 
critério: ter como objetivo apresentar aspec-
tos específicos do processo comportamental de 
vinculação.
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classe “desenvolver vínculo com adolescentes 
em privação de liberdade” por meio da identi-
ficação de comportamentos-objetivo e sistema-
tização conforme o âmbito de abrangência. Tal 
procedimento possibilitou que fossem expostas, 
de forma mais precisa, as dimensões envolvi-
das na classe de comportamentos em análise, 
a considerar suas influências a nível cultural, 
social e contextual.

 As quatro classes de comportamento 
mais abrangentes identificadas na Figura 1, 
“1. Caracterizar variáveis envolvidas na cons-
trução de vínculo com o grupo de adolescentes 
em privação de liberdade, “2. Caracterizar as 
habilidades necessárias para o desenvolvi-
mento de vínculo em grupo”, “3. Caracterizar 
o próprio repertório para o estabelecimento 
de vínculo” e “4. Promover contingências para 

adolescentes em privação de liberdade”. Na 
Figura 1, constam as 29 classes de comporta-
mentos propostas no sistema comportamental 
em análise. As subclasses estão dispostas con-
forme o critério de abrangência, que evidencia 
as relações de dependência e de aprendizagem 
dos comportamentos. Conforme esse critério, 
quanto mais a direita o comportamento está, 
mais básico ele é para o desenvolvimento das 
classes mais à esquerda da figura, também or-
ganizados por uma numeração que indica a 
ordem recomendada para o desenvolvimento 
dessas classes e deve ser lida de forma crescente. 

Discussão

O objetivo deste estudo foi aumentar a cla-
reza a respeito dos comportamentos relativos à 

1. Caracterizar variáveis envolvidas no desenvolvimento de vínculo com o grupo de adolescentes em privação de liberdade 
a. Caracterizar princípios básicos de vinculação humana 
b. Identificar a importância dos princípios básicos de vinculação humana para a eficácia da intervenção na socioeducação
c. Relacionar desenvolvimento de vínculo com o objetivo da socioeducação
d. Identificar o caráter idiossincrático do repertório de vinculação de cada indivíduo 
e. Caracterizar especificidades do vínculo com adolescentes em processo de socioeducação

i. Identificar variáveis que possivelmente influenciaram a história de vinculação dessa população 
ii. Diferenciar função de topografia do comportamento no contexto das intervenções em socioeducação (e.g., uma pergunta 

pode ter a função de saber a resposta, testar, de chamar atenção)
iii. Identificar iniciativas de vínculo apresentadas pelos adolescentes (e.g., responder às perguntas feitas para grupo, fazer 

perguntas para a pessoa que está mediando)
2. Caracterizar as habilidades necessárias para o desenvolvimento de vínculo em grupo 

a. Caracterizar uma prática responsiva em contexto de grupo 
i. Identificar a função de diferentes estratégias de reforço no contexto de grupo 
ii. Caracterizar estratégias para manter as iniciativas de vínculo apresentadas pelos adolescentes

• Caracterizar diferentes formas de consequenciar essas iniciativas (e.g., "dar atenção", retomar o que foi dito pelo 
adolescente, consentir, fazer uma pergunta sobre o que foi dito) 

• Identificar as funções que diferentes formas de consequenciar essas iniciativas podem assumir
b. Identificar a importância da correspondência entre o que é dito e o que é feito no que diz respeito às relações institucionais. 
(e.g., manter o sigilo do que é dito no grupo diante dos outros trabalhadores do centro de socioeducação)

3. Caracterizar o próprio repertório para o estabelecimento de vínculo
a. Identificar as habilidades para desenvolver vínculo ausentes no próprio repertório 
b. Identificar as habilidades para desenvolver vínculo presentes no próprio repertório
c. Identificar estratégias para aprimorar as habilidades necessárias para o desenvolvimento de vínculo neste contexto 
d. Executar estratégias para aprimorar as habilidades necessárias para o desenvolvimento de vínculo neste contexto 

4. Promover contingências para o desenvolvimento do vínculo com grupos de adolescentes em privação de liberdade
a. Propor discussões coerentes com os interesses dos participantes do grupo

• Caracterizar os interesses específicos do grupo 
• Apresentar temas e atividades relacionadas ao que foi apresentado pelos participantes do grupo 

b. Promover contingências para que ocorra a participação de todos os integrantes do grupo 
• Identificar integrantes com menor participação
• Identificar o momento adequado para direcionar atenção aos integrantes com menor participação 
• Promover contingências para que ocorra a participação dos integrantes menos ativos

Figura 1. Comportamentos constituintes da classe geral “Desenvolver vínculo com adoles-
centes em privação de liberdade”, organizados em âmbitos de abrangência.
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qual é a função do atendimento psicológi-
co e como esse serviço pode contribuir para 
seu desenvolvimento. Assim, uma das tarefas 
da(os) profissionais da Psicologia é aumentar 
o grau de clareza por parte do jovem atendido 
a respeito da função do atendimento e de suas 
possíveis consequências. Porém, para que o 
trabalho seja desenvolvido não basta apenas 
compreender como funciona o processo, mas 
também estabelecer uma relação de confiança 
com os indivíduos. O desenvolvimento dessa 
relação pode ser um desafio, tendo em vista 
que a(o) psicóloga(o) que atende essa popula-
ção pode representar, pelo menos em algum 
grau, o Estado que privou sua liberdade. 

Com base nessa realidade, é necessário, 
assim como proposto em uma das classes de 
comportamento mais abrangentes “promover 
contingências para o estabelecimento do vín-
culo com grupos de adolescentes em privação 
de liberdade” (Figura 1), que a(o) profissional 
tenha repertório para desenvolver um con-
texto reforçador com o/a adolescente, a fim de 
aumentar a probabilidade de engajamento na 
relação terapêutica. Para desenvolver esse re-
pertório, assim como proposto na Figura 1, é 
necessário que o profissional caracterize suas 
próprias habilidades pessoais, identifique quais 
comportamentos podem ser aprimorados e crie 
condições para desenvolvimento dessa relação 
com o público atendido.

Outro repertório relevante para o de-
senvolvimento de vínculo com adolescentes 
e jovens em privação de liberdade trata de 
“identificar a importância da correspondência 
entre o que é dito e o que é feito no que diz 
respeito às relações institucionais (e.g., manter 
o sigilo do que é dito no grupo diante dos outros 
colaboradores do centro de socioeducação)”. 
A/o profissional de Psicologia, a depender do 
vínculo que tem com o centro de socioeduca-
ção, tem a função de produzir relatórios sobre 

o estabelecimento do vínculo com grupos de 
adolescentes em privação de liberdade” possi-
bilitam maior clareza da importância de que 
profissionais de Psicologia compreendam as 
características da população com que estão tra-
balhando, identifiquem quais as habilidades 
necessárias, quais precisam ser desenvolvidas 
considerando o seu próprio repertório e, por 
fim, que condições devem ser promovidas no 
trabalho com os/as adolescentes e jovens para 
que o vínculo seja desenvolvido. 

Entre as demais classes de comporta-
mento identificadas, alguns destaques são 
importantes. A primeira classe mais abran-
gente, “Caracterizar variáveis envolvidas no 
desenvolvimento de vínculo com o grupo de 
adolescentes em privação de liberdade” (Figura 
1) viabiliza que profissionais não reproduzam 
intervenções incompatíveis com as necessida-
des dos(as) jovens, e por consequência, pouco 
funcionais no contexto da socioeducação. Essa 
classe deve, portanto, ser um pré-requisito para 
que estratégias de vinculação aprendidas fora 
desse cenário não sejam transpostas para ele 
sem a consideração das características culturais 
desses adolescentes, bem como as característi-
cas específicas do grupo com que se está tra-
balhando. Além disso, de acordo com Holland 
(1973), sem levar em conta as características da 
população atendida, há uma grande probabili-
dade de que o trabalho do psicólogo acabe por 
apoiar a manutenção de efeitos da estrutura 
econômica e ideológica do capitalismo. Ao pro-
mover intervenções desvinculadas das necessi-
dades sociais dessa população, profissionais de 
psicologia atuam em função de um ajustamen-
to do indivíduo ao sistema, indo justamente na 
contramão do que seria a promoção à saúde. 

Ao cumprir uma medida socioeducativa, 
o/a adolescente é atendido por uma equipe téc-
nica composta por um(a) psicólogo(a). Contudo, 
é possível questionar se o/a adolescente sabe 
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A terceira classe de comportamento mais 
abrangente, “Caracterizar o próprio repertório 
para o desenvolvimento de vínculo”, destaca 
a relevância de considerar o papel da/o psi-
cóloga(o) no grupo de intervenção com os/as 
adolescentes e jovens. Afinal, na atuação em 
grupo, a/o profissional está situada/o ao lado 
dos clientes e ainda que eles sejam o foco prin-
cipal, o profissional também é um participante, 
o que envolve expor suas experiências sobre 
aquilo que é questionado (Bechelli & Santos, 
2005). Tal exposição pode favorecer ou dificul-
tar o potencial terapêutico. Para tanto, é rele-
vante que profissionais possam identificar em 
quais temas se sentem ou não confortáveis para 
trabalhar com o público-alvo e qual a melhor 
forma de lidarem quando os assuntos com os 
que entendem que têm maior dificuldade de 
discutirem aparecem no grupo.

O repertório da/o terapeuta deve ser 
considerado para o desenvolvimento do vín-
culo, uma vez que pode ter função de modelo. 
Inicialmente, os clientes que participam de uma 
intervenção em grupo não têm clareza de seu 
papel no grupo e é comum que observem a/o 
terapeuta a fim de ter um exemplo de como 
podem agir (Bechelli & Santos, 2005). Se a/o te-
rapeuta apresenta repertórios de fuga quando 
questionado pelos(as) adolescentes, os parti-
cipantes também podem apresentar resposta 
semelhante e assim pode existir dificuldade 
para o desenvolvimento da relação terapêuti-
ca e inclusive atingir o objetivo proposto para 
o encontro. Nesse sentido, este deve conhecer 
a forma como se comporta no grupo e quais 
repertórios precisam ser aprimorados de modo 
a potencializar as intervenções.  

O comportamento “Identificar iniciativas 
de vínculo apresentadas pelos(as) adolescen-
tes (e.g., responder às perguntas feitas para o 
grupo, fazer perguntas para a pessoa que está 
mediando)” quando emitido, é pré-requisito 

o desenvolvimento do(a) adolescente durante 
o cumprimento de medida socioeducativa, a 
serem analisados pelo judiciário (Conselho 
Federal de Psicologia, 2010). Assim, é comum 
que os(as) jovens questionem se as informações 
apresentadas por eles no contexto terapêutico 
irão ser utilizadas em tal relatório. Cabe ao pro-
fissional diante dessas perguntas estabelecer 
combinados para o desenvolvimento do grupo, 
o que envolve o sigilo do profissional, bem 
como explicitar a função do relatório produzido 
e as informações que nele são apresentadas. 
Explicitar a função das atividades e estabelecer 
um combinado entre o grupo de adolescentes 
e jovens e a(o) psicóloga(o) é uma forma de 
viabilizar o desenvolvimento de uma relação 
de confiança.

A classe “Caracterizar variáveis envol-
vidas no desenvolvimento de vínculo com o 
grupo de adolescentes em processo de socio-
educação” é constituída por comportamentos 
menos abrangentes, como “Identificar o cará-
ter idiossincrático do repertório de vinculação 
de cada indivíduo”. Por meio dessa classe, é 
possível compreender que, ainda que a in-
tervenção com adolescentes em privação de 
liberdade possa ser realizada em grupo, uma 
vez que apresenta benefícios aos jovens, como 
experimentação segura de novos repertórios 
e aceitação (Rani et al., 2016), é relevante que 
a/o psicóloga(o) tenha clareza acerca das carac-
terísticas pessoais de cada membro do grupo. 
Para conhecer o público-alvo alguns repertórios 
podem ser apresentados, como perguntar sobre 
seus interesses, o que identificam como perti-
nente de ser desenvolvido nos encontros, fazer 
observações e ouvi-los (Sarriera, 2014). Esses 
repertórios podem ter função de demonstrar 
aos(às) adolescentes que a/o terapeuta se inte-
ressa por quem eles são e consequentemente 
aumentam a probabilidade do estabelecimento 
de uma relação reforçadora.
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diferentes tipos de interações entre os mem-
bros do grupo. 

Considerações Finais

O desenvolvimento de vínculo entre pro-
fissionais e adolescentes em privação de liber-
dade é um processo complexo, uma vez que 
envolve pelo menos dois fatores importantes: 
a condição aversiva da privação de liberdade 
e o fato de não ser uma escolha dos próprios 
jovens a participação no grupo. Embora esse 
processo dependa de variáveis apresentadas no 
contato com a situação natural (envolvendo as 
características de cada adolescente do grupo e 
dos profissionais), as classes de comportamen-
tos aqui apresentadas apontam pré-requisitos 
importantes para que ele ocorra. 

Ainda que a proposição dessas classes não 
abarque a complexidade do fenômeno, já que 
outras classes de comportamentos de diferentes 
níveis de abrangência podem ser identificadas, 
a descoberta de tais comportamentos possibilita 
que capacitações possam ser desenvolvidas de 
modo que psicólogas(os) que atuam na socioe-
ducação aprimorem seu repertório. A clareza 
dessa classe geral também possibilita avaliar 
que o desenvolvimento de vínculo não ocorre 
ao acaso, mas contingências devem ser mane-
jadas para que uma interação reforçadora seja 
desenvolvida entre a/o psicóloga(o) e os/as ado-
lescentes e jovens atendidos. Tais contingências 
não são relativas apenas na interação durante o 
grupo, envolvem também o próprio repertório 
da(o) profissional que precisa ser caracterizado 
antes da intervenção e, quando avaliado como 
necessário, desenvolvido. Assim, a identificação 
e organização de classes de comportamentos 
favorece uma atuação mais eficaz na promoção 
de intervenções sustentáveis e coerentes com 
as necessidades dessa população.

para que a/o profissional de Psicologia apre-
sente consequências que podem ser entendidas 
como reforçadoras para o comportamento de 
participação do(a) adolescente. Assim, é aumen-
tada a probabilidade de que os/as adolescentes 
e jovens participem das discussões e se relacio-
nem com o grupo e a/o profissional com maior 
intimidade, verbalizando seus pensamentos e 
emoções vivenciadas (Bechelli & Santos, 2005). 
Quando os/as adolescentes relatam como se 
sentem, dão dicas de como estão se relacionan-
do no centro de socioeducação e quais podem 
ser os objetivos da intervenção (necessidades 
sociais), o que favorece o desenvolvimento 
de seu repertório, que é uma das funções da 
socioeducação.

Uma classe de comportamento fundamen-
tal do repertório de analistas do comportamen-
to em qualquer campo de atuação profissional 
merece um destaque em relação ao desenvol-
vimento de vínculo no contexto da socioedu-
cação: “Diferenciar função de topografia do 
comportamento no contexto das intervenções 
em socioeducação”. Em intervenções em grupo, 
por exemplo, a classe de respostas “perguntar 
algo” pode ter diferentes funções (conhecer a 
pessoa que coordena, testar, chamar a atenção 
do grupo ou do profissional no papel de coor-
denador, fugir de uma situação aversiva etc.). 
A identificação da função do comportamento 
do(a) jovem é o contexto antecedente para 
avaliar como intervir (se a pergunta deve ser 
respondida, como deve ser respondida, entre 
outros aspectos). A não identificação correta da 
função do responder ao grupo ou ao/à jovem 
coloca em risco o desenvolvimento do vínculo 
que está sendo estabelecido. Por exemplo, se 
um(a) jovem faz uma pergunta com a função de 
testar a/o profissional de Psicologia (e.g., “você 
não tem medo de estar aqui?”), a forma como 
essa pergunta é respondida pode estabelecer 
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Resumo
Questões relativas à preservação ambiental têm 
recebido atenção dos analistas do comportamen-
to, que por meio da proposição de tecnologias 
comportamentais e da promoção do entrelaça-
mento de contingências podem contribuir para 
a educação ambiental. O presente capítulo des-
creve um projeto que estabeleceu contingências 
comportamentais entrelaçadas (CCEs) envolven-
do professores e estudantes universitários, e 
usuários da Internet. O projeto, intitulado Clube 
da Caçamba, envolve a manutenção de redes de 
mídia social na Internet (Instagram e Facebook), 
que visam divulgar regras de reciclagem, bem 
como uma série de conteúdos relevantes para 
a educação ambiental. As CCEs recorrentes 
envolvendo os membros do Projeto, o produto 
agregado (e.g., as postagens produzidas) e as 
consequências fornecidas pelos seguidores das 
redes de mídia social (como ambiente selecio-
nador) permitem caracterizar o Projeto como 
uma metacontingência. Esse recurso de análise 
viabilizou a identificação e descrição de uma 
tecnologia comportamental voltada para ações 
sociais e intervenções culturais.

Abstract
Issues related to environmental preservation are 
getting the attention of behavior analysts, who, 
through the proposition of behavioral technology 
and the promotion of interlocking of behavioral 
contingencies, can contribute to environmental 
education. This chapter describes a project com-
posed of interlocking behavioral contingencies 
(IBCs) involving professors and university stu-
dents, and Internet users. The project, entitled 
Clube da Caçamba, involves the maintenance of 
social media networks on the Internet (Instagram 
and Facebook), which aims to disclose recycling 
rules, as well as a series of relevant subjects for 
environmental education. Recurring IBCs invol-
ving project members, the aggregated product 
(e.g., the posts produced), and the consequences 
provided by social media networks followers (as 
a selecting environment) allow characterizing 
the project as a metacontingency. This analysis 
recourse enabled the identification and descrip-
tion of a behavioral technology focused on social 
and cultural actions.
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Tecnologias comportamentais: entrelaçando contin-
gências para a educação ambiental

Desde a segunda metade do século XX, 
é evidente a inquietação cada vez maior com 
questões socioambientais. A Declaração de 
Estocolmo (1972), documento produzido a partir 
da primeira conferência da Organização das 
Nações Unidas (ONU), referente aos impactos 
da ação humana sobre o meio ambiente, retrata 
essa preocupação. Assim, a partir da análise do 
cenário mundial e das consequências nocivas 
para o meio ambiente e para a qualidade de vida 
das pessoas, a ONU apresentou 17 objetivos para 
o estabelecimento do desenvolvimento susten-
tável por meio da Agenda 2030 (ONU, 2015). 
Esses objetivos, de modo geral, envolvem ações 
voltadas para a preservação do meio ambiente 
e para a promoção de melhores condições de 
qualidade de vida para as pessoas, no que diz 
respeito a uma distribuição mais igualitária dos 
recursos, saúde, acesso à educação e respeito 
aos direitos humanos. Por envolverem esse tipo 
de ação, analistas do comportamento podem 
contribuir para a proposição e a avaliação de 
tecnologias comportamentais e intervenções 
de caráter social. 

Para os analistas do comportamento, é 
claro que, o desenvolvimento sustentável e a 
preservação do meio ambiente devem-se mais 
à ação humana que à falta de recursos ou co-
nhecimento para lidar com eles. Já em 1953, no 
primeiro capítulo de Ciência e Comportamento 
Humano, Skinner demonstra um posiciona-
mento consistente com essa descrição quando 
afirma que a humanidade “Nunca esteve antes 
em melhor posição de construção de um mundo 
sadio, alegre e produtivo; contudo as coisas 
nunca pareceram tão difíceis” (Skinner, 1953, 
p. 4). A observação de Skinner aponta para a 
necessidade de o estudo do comportamento ser 
inserido nos parâmetros de uma ciência natural 

e pragmática. A relevância em adotar essa pers-
pectiva para o estudo do comportamento é que 
ela possibilita o desenvolvimento de tecnologias 
com potencial para a resolução de problemas 
práticos socialmente relevantes. De acordo com 
o senso comum, quando se fala em “tecnolo-
gia”, frequentemente relaciona-se a palavra a 
instrumentos, aparatos e máquinas. Entretanto, 
no contexto da ciência do comportamento, con-
forme apontaram Baer et al. (1968), tecnologia 
comportamental refere-se a aplicações de pro-
cedimentos que atendem a sete critérios que 
são: ser aplicável, comportamental, analítica, 
conceitual, tecnológica, generalizável e eficaz. 
Johnston (1991) especificou que a expressão 
“tecnologia comportamental” se refere “aos 
resultados da ciência experimental e aplicada 
do comportamento” (p. 425). Portanto, para que 
uma estratégia ou procedimento seja emprega-
da na solução de problemas, pesquisas básicas 
e aplicadas devem ser conduzidas e seus resul-
tados validados pela comunidade científica. 

No que diz respeito às pesquisas aplica-
das, deve-se considerar, por exemplo, as críticas 
derivadas de revisões de literatura, como a que 
foi feita por Malavazzi et al. (2011). Esses au-
tores avaliaram estudos empíricos sobre aná-
lise funcional, publicados no Journal of Applied 
Behavior Analysis (JABA) entre 2004 e 2010, 
com base nas diretrizes sugeridas por Baer et 
al. (1968, 1987). A revisão demonstrou que as 
pesquisas publicadas puderam ser classificadas 
como analíticas e conceituais, mas não com-
portamentais, tecnológicas e generalizáveis. Na 
revisão, é destacado o fato de que “a análise 
do comportamento aplicada tem cumprido 
parcialmente sua finalidade” (Malavazzi et al., 
2011, p. 218) em estudos sobre a análise funcio-
nal do comportamento em contextos aplicados.

A análise funcional do comportamen-
to é o procedimento utilizado pela Análise 
do Comportamento para a identificação de 
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metacontingências. Esse conceito é definido 
como um sistema em que o comportamento 
dos indivíduos está em contingências com-
portamentais entrelaçadas (CCEs) produzindo 
consequências individuais e entrando em uma 
relação funcional com o comportamento de 
outros indivíduos, cujo entrelaçamento produz 
um produto agregado derivado desse entrela-
çamento, as contingências comportamentais 
entrelaçadas e o produto agregado delas podem 
produzir consequências culturais com função 
seletiva de todo o sistema. Conforme Glenn et al. 
(2016) contingências comportamentais entrela-
çadas e seu produto agregado caracterizam-se 
como um culturante.

Dada a relevância do desenvolvimento de 
tecnologias comportamentais para a promoção 
e manutenção de comportamentos pró-am-
bientais grupais, o presente capítulo descreve 
o Projeto Clube da Caçamba que estabeleceu o 
entrelaçamento de contingências envolvendo 
professores, estudantes universitários e usuá-
rios da Internet no estabelecimento de uma me-
tacontingência que pode vir a ser caracterizada 
como sendo uma tecnologia comportamental, 
que contribui para a educação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável. O Projeto foca-
liza o descarte de resíduos sólidos da constru-
ção civil, visando a divulgação da separação 
adequada de resíduos oriundos de demolições 
e construções, mas estendendo-se a todas as 
diversas temáticas relacionadas com educação 
ambiental e desenvolvimento sustentável.

O Projeto Clube da Caçamba

Para a descrição da metacontingência 
envolvendo os elementos presentes no Projeto 
Clube da Caçamba foi feita a identificação: (a) 
das operações motivacionais que levaram ao 
desenvolvimento do Projeto com especificação 
de uma síntese de seu histórico; (b) das ações 

variáveis que provavelmente participam do 
controle comportamental. De acordo com esse 
procedimento, elege-se um comportamen-
to-alvo e é feita uma descrição dos possíveis 
eventos antecedentes e consequentes contin-
gentes àquele comportamento. Em relação à 
análise funcional de comportamentos pró-am-
bientais, na revisão de literatura realizada por 
Lehman e Geller (2004, ver também Gelino 
et al., 2021), os autores apontam que eventos 
antecedentes e consequentes foram objetos 
dos estudos desenvolvidos pelos analistas do 
comportamento. Quanto aos eventos antece-
dentes, relacionados a instruções, dar modelos 
e o estabelecimento de regras podem favorecer 
a apresentação dos comportamentos-alvo. Os 
eventos consequentes (por exemplo, descontos, 
brindes, recompensas monetárias por entrega 
de itens recicláveis, premiações etc.), por sua 
vez, caracterizam-se como tendo a função de 
aumentar e manter a frequência de comporta-
mentos pró-ambientais, quando contingentes à 
apresentação de respostas adequadas do ponto 
de vista da sustentabilidade.

A análise funcional de comportamentos 
individuais, tal como identificada por Lehman 
e Geller (2004) e as respectivas variáveis envol-
vidas, embora seja indiscutivelmente útil para 
o desenvolvimento e aplicação de tecnologias 
comportamentais, ainda apresenta lacunas 
quando o que está em pauta é o planejamento 
de contingências no âmbito dos grupos sociais. 
O estudo do comportamento social revela que 
muitas vezes, as consequências das ações de um 
indivíduo, nem sempre geram consequências 
reforçadoras imediatas para o comportamento 
dele próprio, mas são de extrema importância 
para o fortalecimento do grupo. Levando em 
conta a complexidade do comportamento social 
e ressaltando a participação do comportamento 
verbal, mostra-se útil ampliar essa análise com 
base nas propostas de Glenn et al. (2016) sobre 
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de redes de mídias sociais, uma no Instagram e 
outra no Facebook foram criadas, ambas com o 
mesmo nome. No ano letivo seguinte, uma das 
estagiárias do 4º ano permaneceu, cinco estu-
dantes de graduação em Atividade Acadêmicas 
Complementares e um estudante de doutorado 
passaram a fazer parte do Projeto.

O entrelaçamento das contingências do 
Projeto envolve a sequência descrita a seguir. 
No início de cada mês e nas reuniões quinze-
nais pela plataforma ‘Google Meet’, são feitas 
atualizações de um cronograma de postagens 
por um subgrupo do Projeto, que se organiza 
via recurso de grupos do aplicativo ‘WhatsApp’ 
para definir os dias e os temas das postagens 
ao longo dos 30 dias seguintes. Os temas a 
serem selecionados devem ser relacionados 
ao desenvolvimento sustentável com ênfase 
em questões ambientais e com importância 
sociocultural e econômica para a população. 
Após o estabelecimento do cronograma, um dos 
integrantes do subgrupo se compromete com a 
preparação de um dos temas a ser postado na 
data especificada no cronograma. A postagem 
pode ser um vídeo, um reels (publicações no 
formato de vídeos curtos, acompanhados por 
elementos de áudio e texto) ou um post (arte 
em forma de carrossel, com texto e imagens) 
referente ao tema especificado. Essa organi-
zação segue uma sequência estabelecida, de 
tal forma que haja uma rotatividade entre os 
membros do subgrupo. São também publica-
dos vídeos de membros externos ao Projeto, 
os quais são gravados a convite dos membros 
do Projeto. As buscas para o levantamento do 
conteúdo referente a cada tema são feitas em 
fontes e periódicos científicos ou em websites 
de órgãos governamentais. A produção da arte 
é feita pela plataforma ‘Canva’, em que são uti-
lizados os recursos de forma gratuita, recursos 
que vão desde as fontes para os textos até as 
imagens que ilustram os conteúdos feitos para 

dos membros do Clube e das contingências 
comportamentais entrelaçadas (CCEs) de suas 
atividades; (d) dos produtos agregados (PA) ge-
rados pelo entrelaçamento das contingências; 
e (e) das possíveis consequências culturais que 
têm função de selecionar o culturante compos-
tos pelas contingências comportamentais en-
trelaçadas mais os produtos agregados (CCEs + 
PA). As contingências comportamentais entre-
laçadas do Projeto foram descritas consideran-
do as atividades da coordenadora do Projeto, 
os estudantes universitários que compõem os 
subgrupos do Projeto e os seguidores das redes 
de mídia sociais. A análise das contingências 
envolvidas no Projeto Clube da Caçamba pos-
sibilitou diagramar a Figura 1.

Figura 1. Diagrama da metacontingência do 
Clube da Caçamba.

O Clube da Caçamba foi criado no contex-
to da Pandemia da COVID-19, como uma alter-
nativa para quatro estudantes de graduação 
em Psicologia de 4º e 5º ano da Universidade 
Estadual de Londrina fazerem o estágio remoto 
relativo ao Estágio Específico de Ênfase Opção 
II: Investigação Científica e Intervenção em 
Processos Sociais e Institucionais. Duas páginas 
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toda a equipe usufruir do reconhecimento 
social gerado em suas publicações, via likes e 
comentários; ou seja, as consequências cultu-
rais também apresentam função de consequ-
ências reforçadoras para os comportamentos 
dos membros do Projeto nas CCEs. Isso permite 
a proposição de tecnologias comportamentais 
que caminhem na direção da promoção e ma-
nutenção de comportamentos pró-ambientais 
grupais. O entrelaçamento de contingências 
envolvendo o comportamento de professores, 
estudantes universitários e usuários da Internet 
no estabelecimento de uma metacontingência 
que possa contribuir para a educação ambien-
tal, caracteriza assim, a metacontingência do 
Clube da Caçamba. O aumento da participação 
e engajamento do público, que resulta em um 
aumento gradativo de visibilidade das páginas, 
pode contribuir para a separação adequada de 
resíduos oriundos de demolições e construções, 
além da divulgação das diversas temáticas re-
lacionadas com educação ambiental e o desen-
volvimento sustentável.

Outra atividade do Clube da Caçamba es-
pecificada na Figura 1 consiste em incentivar os 
seguidores do Clube a enviarem para os admi-
nistradores das páginas fotos de caçambas que 
tenham resíduos reutilizáveis. As fotos devem 
vir acompanhadas com informações sobre os 
resíduos ali descartados que podem ser reutili-
zados. Um dos membros do subgrupo respon-
sável pela administração das mídias divulga 
essas informações em forma de story e adiciona 
nos destaques para que elas permaneçam no 
perfil por mais tempo. Os seguidores do Clube 
da Caçamba que quiserem utilizar os resíduos 
de uma caçamba devem contactar o gerador 
responsável (por exemplo, o empreiteiro da 
obra, o dono da casa onde a reforma está sendo 
feita, o síndico do condomínio responsável pela 
caçamba), solicitando autorização para retirar 
o material descartado.

a produção de informação. Depois da finaliza-
ção da arte, o colaborador envia seu trabalho 
para que a supervisora possa conferir, corrigir 
e dar o feedback. Caso haja necessidade de cor-
reções, essas são feitas pelo membro do subgru-
po que desenvolveu a arte e ela é novamente 
enviada para verificação. Uma vez que é dada 
a autorização para a postagem, os membros 
do subgrupo responsáveis por essa atividade 
executam a inserção da arte no Facebook e no 
Instagram do Clube da Caçamba. 

No entrelaçamento das contingências são 
produzidos estímulos reforçadores individuais 
para o comportamento do integrante respon-
sável pela produção da arte, como o próprio 
conhecimento acerca do assunto estudado, o 
feedback da supervisora e dos demais membros 
do grupo. Além disso, são computadas horas em 
atividades acadêmicas complementares para 
certificado, ou horas de estágio, ou ainda cré-
ditos em disciplina do doutorado. Por meio das 
fotos de caçambas enviadas pelos seguidores 
do Clube, os membros do Projeto responsáveis 
pelas redes de mídia social as divulgam junto 
com informações do conteúdo pronto para ser 
reutilizado presente nas caçambas e a localiza-
ção delas. Dessa forma, são agregados em novos 
entrelaçamentos entre os membros do Projeto e 
os seguidores, além do próprio entrelaçamento 
dos seguidores entre si, uma vez que a partir 
das fotos publicadas os materiais podem ser 
reutilizados por outras pessoas que souberam 
da existência deles por meio do Instagram e/ou 
do Facebook. As contingências comportamen-
tais entrelaçadas mais os produtos agregados 
(postagens e fotos de caçambas com materiais 
reutilizáveis) são seguidas por consequências 
fornecidas pelo ambiente selecionador por 
meio de likes, visualizações das páginas das 
mídias sociais e envio de fotos pelos seguido-
res do Clube. Os comportamentos entrelaçados 
juntamente com os produtos agregados fazem 
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Pode-se observar que o número médio de cur-
tidas e o número de contas alcançadas foi con-
sideravelmente maior para publicações do tipo 
reels. Esse resultado deve ser analisado consi-
derando a faixa etária dos seguidores do Clube 
da Caçamba, que em sua maioria são jovens e 
jovens-adultos das faixas dos 18 a 24 anos de 
idade (43,9 %) e 25 a 33 anos de idade (29,9 %). 
A Figura 3 apresenta as porcentagens de segui-
dores por faixa etária, no caso do Instagram, 
que fornece esse dado. 
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Figura 3. Porcentagens de seguidores do Clube 
da Caçamba por faixa etária no Instagram.

Discussão

O presente estudo descreve um projeto 
que estabelece o entrelaçamento de contin-
gências envolvendo professores e estudantes 
universitários, e usuários da Internet, gerando 
um produto agregado e consequências cultu-
rais liberadas pelos usuários de Internet. O 
entrelaçamento de contingências recorrentes 
envolvendo os membros do Projeto, o produto 
agregado (e.g., as postagens publicadas), e as 
consequências fornecidas pelos seguidores das 
redes de mídia social (como ambiente selecio-
nador) permitem caracterizar o Projeto como 
uma metacontingência, de acordo com a pro-
posta feita por Glenn et al. (2016). Considerando 
esse aspecto, pode-se prever o estabelecimen-
to de uma prática cultural em longo prazo 

As regras do grupo são que as postagens 
(storys, reels, vídeos e posts) devem estar re-
lacionadas à temas referentes à educação 
ambiental e as fotos de caçambas devem ter 
resíduos reutilizáveis. Os storys com as fotos 
das caçambas devem ser mantidos por duas 
semanas. Dois membros do grupo gerenciam 
as postagens, a supervisora revisa e aprova as 
postagens devendo ser publicados dois posts e 
um vídeo por semana. As postagens são feitas 
regularmente às segundas, quartas e sextas-fei-
ras à tarde.
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Figura 2. Alcance médio (parte superior) e 
número médio de curtidas (parte inferior) 
por tipo de conteúdo/recurso no Instagram e 
Facebook.

A Figura 2 apresenta o alcance (parte su-
perior) por tipo de recurso (posts, reels, vídeos) 
e o número médio de curtidas (parte inferior) 
por tipo de recurso no Instagram e no Facebook. 



Tecnologias comportamentais e educação ambiental
Haydu, V. B., Maia, N. N., Santana, G. S. G., Celli, L., Barros, M. E. F., Macedo, R. P., Guimarães, R. A., Castro, T. C., & Melo, C. M.

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 7       |        106

respeito à magnitude das consequências, é que 
quanto maior a magnitude das consequências 
culturais maior a taxa de aquisição, manuten-
ção e resistência à extinção do culturante (Baia 
et al., 2015). Então, é interessante aumentar o 
número de postagens utilizando a ferramenta 
reels, para aumentar a consequência cultural 
e, com isso, aumentar a manutenção, aquisição 
e resistência à extinção do culturante – o en-
trelaçamento de contingências recorrentes e a 
produção de postagens.

O impacto das redes de mídia social e em 
particular das publicações do Clube da Caçamba 
não permitem avaliar se isso está tendo efeito 
sobre o comportamento dos seguidores fora 
do ambiente virtual, mas são observadas mu-
danças no comportamento dos próprios mem-
bros do Projeto e de suas famílias. O Clube da 
Caçamba é um projeto que busca fazer mudan-
ças individuais de acordo com as contingências 
comportamentais entrelaçadas, envolvendo 
os membros do grupo, que geram produtos 
agregados. Esse culturante tem consequências 
culturais que mantêm o entrelaçamento, resul-
tando em uma metacontingência. A avaliação 
do número de contas alcançadas e o engaja-
mento dos usuários, bem como a avaliação da 
participação dos próprios membros do Projeto 
ainda precisa ser sistematizada de forma a 
produzir evidências de que comportamentos 
pró-ambientais são promovidos e condizer com 
a definição de tecnologia comportamental pro-
posta por Johnston (1991), mas a descrição feita 
no presente capítulo mostra que isso é viável e 
uma vez executada permitirá fornecer dados 
para replicações. 

No que se refere às questões relacionadas 
aos comportamentos pró-ambientais (cf. Gelino 
et al., 2021; Lehman & Geller, 2004), deve-se con-
siderar que existem diversas abordagens para 
amenizar os problemas ambientais como polí-
ticas-governamentais, acordos internacionais, 

envolvendo os próprios membros do Projeto 
Clube da Caçamba, incluindo pessoas de seus 
vínculos sociais (amigos e família); as redes de 
mídia social podendo ser caracterizadas como 
o elemento que possibilita a recorrência do en-
trelaçamento das contingências. 

Ressalta-se que a tecnologia conectada, 
entre elas as redes de mídia social, apresentou 
um aumento significativo de usuários, tendo 
cerca de 4,66 bilhões de pessoas em todo o 
mundo atualmente; um aumento de 316 mi-
lhões (7,3%) desde o ano de 2020 (Amper, 2021). 
Isso representa um efeito social relevante. Um 
dado a ser destacado no que se refere aos re-
sultados do presente estudo é a diferença do 
impacto das publicações do Clube da Caçamba 
no Instagram e no Facebook. Existem muitas 
redes de mídia social no mundo, mas tanto no 
Brasil quanto em outros países o Facebook é 
uma rede maior do que o Instagram em núme-
ros de usuários cadastrados (Amper, 2021). Os 
dados do presente estudo mostram, no entanto, 
maior engajamento no Instagram do Clube da 
Caçamba comparado ao Facebook do Clube da 
Caçamba. Uma possível hipótese é que isso se 
deve ao fato de que no Instagram são publi-
cados os reels e no Facebook não. Os reels são 
o tipo de publicação com maior número de 
curtidas em nossas redes, tendo um alcance 
consideravelmente maior, inclusive em compa-
ração aos posts e vídeos publicados no próprio 
Instagram do Clube.  

A diferença entre o impacto das publica-
ções do Clube da Caçamba no Instagram com-
parado ao Facebook pode estar relacionada, 
ainda, ao fato de os reels serem uma ferramenta 
mais recente do Instagram, programada para 
definir o conteúdo que aparece para os usu-
ários ao abrirem a página. Isso disponibiliza 
para mais perfis os reels do que os demais tipos 
de postagens. Um aspecto a ser destacado em 
relação às consequências culturais, no que diz 
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que Johnson (2014) identificou como instrução 
moderna baseada em computador e que ele 
considerou ter o potencial de atender a todos os 
critérios que Skinner (1987) descreveu para as 
máquinas de ensinar, tendo especificado que os 
analistas do comportamento estão aptos para a 
tarefa de refinar o uso de tal tecnologia.

Duas consequências não previstas foram 
identificadas recentemente: membros do 
Projeto de Extensão de Medicina Veterinária 
da Universidade Estadual de Londrina que 
mantêm uma página no Instagram (https://
www.instagram.com/educasaudeunicauel/) re-
ferente à conteúdo didático sobre saúde única 
convidaram os membros do Clube da Caçamba 
para colaborarem na avaliação de postagens 
programadas por eles. Além disso, um dos 
nossos posts do Clube da Caçamba foi compar-
tilhado no Instagram do projeto Educasaúde 
Uel.
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Resumo
Nós realizamos um levantamento com par-
ticipantes do XXX Encontro Brasileiro de 
Psicologia e Medicina Comportamental que 
visou identificar a relação entre os trabalhos 
apresentados no Encontro e os 17 objetivos e 
as 169 metas para o desenvolvimento susten-
tável propostos pela ONU, replicando Pessôa 
e Haydu (2018). Por meio de questionários 
enviados eletronicamente, nós obtivemos 
respostas sobre 25 trabalhos, representando 
aproximadamente 11% do total de trabalhos 
apresentados. Verificou-se que no conjunto 
os trabalhos estavam relacionados direta ou 
indiretamente aos 17 objetivos e a 30% das 
169 metas propostas pela ONU. Os objetivos 
referentes à saúde de qualidade e educação 
de qualidade foram os mais relacionados aos 
trabalhos, assim como suas respectivas metas. 
Conclui-se que os resultados obtidos permi-
tem afirmar que a Análise do Comportamento 
continua em consonância com a Agenda 2030 
de desenvolvimento sustentável estipulada 
pela ONU para o ano de 2030.

Abstract
We conducted a survey that aimed to identi-
fy the relationship between the papers pre-
sented in the 30th Meeting of the Brazilian 
Association for Behavioral Medicine and 
Psychology and the 17 objectives and the 169 
goals for sustainable development proposed 
by the UN, replicating Pessôa and Haydu 
(2018). Through questionnaires submitted 
electronically to presenters, we obtained 
responses on 25 papers, representing appro-
ximately 11% of the total number of papers 
submitted. We found that as a group, papers 
were directly or indirectly related to all 17 ob-
jectives and 30% of the 169 goals proposed by 
the UN. The objectives related to good health 
and quality education, and their respective 
targets, were the most related to the papers 
presented. As a conclusion, the results obtai-
ned allow us to state that Behavior Analysis 
continues in line with the 2030 Agenda for 
sustainable development stipulated by the UN 
for the year 2030.
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O arranjo de contingências que levam ao 
controle ambiental pode ser considerado central 
ao pensamento skinneriano, verificando-se que 
as tecnologias comportamentais que evoluem 
dessa proposta são suas decorrências naturais. 
A manutenção das espécies (não só a humana) e 
das culturas foi considerada por Skinner (1987) 
como um ideal a ser atingido, uma vez que a 
vida no planeta está ameaçada. Essa questão 
já havia sido levantada bem antes do cenário 
atual, por Skinner (1948/1972), quando ele pu-
blicou a novela utópica Walden II. Resta saber o 
que nós, analistas do comportamento, estamos 
fazendo para atingir esse ideal, bem como para 
alcançar os objetivos propostos na Agenda 2030 
da ONU (ONU, 2015) e promover o desenvolvi-
mento sustentável.

O conceito de desenvolvimento sustentá-
vel destacado aqui é “aquele que atende às ne-
cessidades do presente sem comprometer a pos-
sibilidade de as gerações futuras atenderem às 
suas próprias necessidades” (Comissão Mundial 
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, 
p. 46). Esse se refere, em termos analíticos-com-
portamentais, ao conjunto de comportamentos 
pró-ambientais executados nos diferentes níveis 
das ações humanas, incluindo suas práticas cul-
turais. De acordo com Pessôa e Haydu (2018), esse 
conjunto designa “processos comportamentais 
relativos ao planejamento e execução de ações 
voltadas para a preservação do meio ambiente 
e dos recursos naturais, ao mesmo tempo em 
que são consideradas as condições necessárias 
para a vida saudável do ser humano” (p. 148). 
Pode-se depreender, a partir dessas afirmações, 
que tal conjunto de comportamentos é bastante 
amplo.

Os comportamentos voltados para ques-
tões relativas ao desenvolvimento sustentável 
foram alvo de diversas publicações realizadas 
por analistas do comportamento (artigos de 
revisões sistemáticas e revisões integrativas 

da literatura), conforme destacaram Lehman 
e Geller (2004). Os estudos descritos nessas 
revisões permitem verificar como a preocupa-
ção com o meio ambiente evoluiu ao longo dos 
anos que sucederam a publicação de Skinner 
(1948/1972) e a publicação de Baer, Wolf e Risley 
(1968), esta última referente à caracterização da 
Análise do Comportamento Aplicada. Dentre as 
revisões de literatura abordadas a seguir, estão 
a de Lehman e Geller (2004), Hirsh et al. (2015), 
Dal Ben et al. (2017), e Gelino et al. (2021). Todas 
essas revisões reúnem informações com relação 
ao que os analistas do comportamento estão pu-
blicando sobre “desenvolvimento sustentável”.

A revisão integrativa da literatura de 
Lehman e Geller (2004), que incluiu dados de 
outras revisões, iniciou descrevendo as ameaças 
mais sérias ao meio ambiente e, em seguida, 
resumiu dados referentes aos alvos, os cenários 
e as técnicas de intervenções comportamentais 
relatados na literatura. Os autores citaram que 
no livro de Geller et al. (1982) foram compara-
dos dados referentes ao uso de estratégias de 
reforço em estudos realizados em diferentes 
décadas, tendo sido verificado que nos anos de 
1970, 55% das publicações manipularam algum 
tipo de consequência para comportamentos 
pró-ambientais; nos anos de 1980, o índice de 
publicações caiu para 27%; na década de 1990, 
apenas 13% foram relacionadas a essa temática. 
Esses dados indicam que houve uma redução 
significativa na quantidade de intervenções re-
alizadas por analistas do comportamento que 
utilizam o que foi identificado por Lehman e 
Geller como sendo “recompensas” (e.g., recom-
pensas tangíveis, como descontos monetários, 
brinquedos, ingressos de cinema e cupons de 
rifa) e “feedback” (e.g, fornecer informações aos 
participantes sobre seus comportamentos rele-
vantes para o ambiente). Para Lehman e Geller, 
uma das limitações dos estudos realizados con-
siste no fato de que as intervenções voltadas 
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para questões ambientais tiveram como alvos 
alguns comportamentos específicos e facilmen-
te mensuráveis (e.g., quilowatts-hora economi-
zados, a quantidade de resíduos reciclado em 
dado período). Outras limitações apontadas são 
o custo elevado das intervenções, devido ao uso 
de reforços arbitrários e tangíveis, e o fato de 
que após o término das intervenções seus efei-
tos têm baixa probabilidade de manutenção.

A crítica feita por Lehman e Geller (2004) 
é ampliada pela apresentada por Hirsh et al. 
(2015). Estes afirmaram que grande parte dos 
artigos analítico-comportamentais voltados 
para questões de desenvolvimento sustentável é 
conceitual e teórica. Hirsh et al. argumentaram 
que são encontradas na literatura descrições de 
como os conceitos e princípios comportamen-
tais podem ser usados para resolver problemas 
relativos ao desenvolvimento socioambiental, 
mas sem um resultado “dramático em termos 
tangíveis” (p. 188). Esses autores sugeriram que 
uma possível razão para isso é que, embora o ar-
cabouço teórico da Análise do Comportamento 
seja poderoso, ele ainda pode estar incomple-
to ou ser difícil de se traduzir na prática. Essa 
afirmação está provavelmente relacionada ao 
fato de esses autores terem analisado a aplica-
bilidade dos conceitos de desconto por atraso 
e desconto social². Hirsh et al. afirmam que 
o desconto social é um tema de pesquisa que 
tem grande potencial para a análise de ques-
tões relativas ao desenvolvimento sustentável. 
“Entretanto, o desconto social é um conceito 
muito mais complexo do que o desconto por 
atraso, pois seus aspectos são muito mais difí-
ceis de quantificar de forma confiável” (p. 193). 
Assim, pôde-se sugerir que a complexidade dos 

processos e procedimentos envolvidos com essa 
temática têm limitado a aplicação desses prin-
cípios em intervenções direcionadas a alvos 
individuais e grupais. 

Os principais alvos de intervenções e as 
principais contribuição de estudos analítico-
-comportamentais voltadas para questões re-
lativas ao desenvolvimento sustentável também 
foram focalizados no estudo de revisão siste-
mática da literatura de Dal Ben et al. (2017). 
A busca cobriu as publicações entre 2005 e 
2016 feita no periódico Behavior and Social 
Issues. As palavras-chave usadas como descri-
tores foram: “Sustainability, sustainable, global 
warming, climate change, pro-environmental 
behavior, environmental protection, environ-
mental conservation, recycling, energy use” 
(p. 88). De acordo com os critérios de seleção 
previamente estabelecidos, os autores incluí-
ram na revisão 13 artigos, dos quais nove eram 
teóricos e quatro referentes a estudos empíricos. 
Os estudos foram distribuídos com base em suas 
principais contribuições em: (a) unidades de 
análise e intervenção, (b) processos psicológicos 
e de desenvolvimento sustentável abordados, 
(c) interação entre consequências imediatas e 
atrasadas, e (d) estudos empíricos, conforme 
descrito a seguir.

Com relação às unidades de análise e inter-
venção, Dal Ben et al. (2017) descrevem avanços 
conceituais que poderão levar a intervenções 
empíricas tanto de comportamentos individuais 
como de ações comunitárias na promoção de 
comportamentos pró-ambientais. Quanto aos 
processos psicológicos e de desenvolvimento 
sustentável abordados, os autores verificaram 
que os estudos ampliaram as discussões sobre 

2 Desconto por atraso (delay discounting) caracterizado como uma medida dos efeitos da magnitude das consequências e da passagem do 
tempo sobre a probabilidade de ocorrer um comportamento orientado para o futuro. O desconto social (social discounting) examina os efeitos 
da magnitude das consequências e da passagem do tempo sobre os comportamentos do indivíduo versus os do grupo. Hirsh et al. (2015, 
p. 193) destacaram que “a distância social é um conceito relativamente amplo que pode envolver a distância temporal (fazer escolhas em 
relação à pessoas no futuro e/ou versões futuras do comportamento) e/ou a distância geográfica (envolver-se em comportamento que apoia 
a comunidade local, mas não indivíduos de outras nações).
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conservation efforts, consumerism, and energy 
use” (p. 4). Essas classes levaram à formulação 
de um número muito grande de sentenças de 
busca, o que foi muito inclusivo e ineficaz para 
a seleção de artigos, uma vez que produziu uma 
quantidade elevada de registros que não cor-
respondiam aos critérios de inclusão. Assim, 
para que a revisão produzisse apenas artigos 
que “expressassem alguma relevância inten-
cional para questões de preocupação ambien-
tal” (p. 4), a busca foi restringida a termos mais 
específicos: “waste consumption, litter resour-
ce, recycl*³, climate, energy global, conserv*, 
ecology, sustainab*, oil, water*, fuel, electric*, 
anthropocene” (p. 4). Os seguintes periódicos 
analítico-comportamentais foram alvo da busca: 
Journal of Applied Behavior Analysis, Behavior 
Modification, Journal of Organizational Behavior 
Management, Behavior and Social Issues, 
Perspectives on Behavior Science, Behavioral 
Interventions, Behavior Analysis in Practice, 
Behavior Analysis: Research and Practice. A re-
visão de Gelino et al. resultou na seleção de 50 
estudos. Neles, os autores focaram os métodos 
dos estudos direcionados às questões de sus-
tentabilidade ambiental, tendo verificado que 
houve um aumento no interesse dos analistas 
do comportamento pelas questões do desenvol-
vimento sustentável. Os autores verificaram que 
nas publicações da revisão, diversas variáveis 
dependentes de relevância ecológica foram ana-
lisadas e que foi empregada uma ampla gama 
de métodos analíticos-comportamentais nos 
procedimentos executados, como incentivos/re-
forços, feedback, modelagem, manipulação do 
custo da resposta e estabelecimento de metas.

Um aspecto que nos parece relevante 
é que as revisões de literatura aqui descritas 
demonstram que os estudos analítico-compor-
tamentais focalizam questões ambientais em 

a importância e urgência de se enfrentar o 
consumo excessivo e buscar o uso equilibrado 
de recursos naturais. Apesar de Dal Ben et al. 
terem citado que os trabalhos encontrados não 
avançam muito nas estratégias para promover 
tais práticas, relataram que a análise das intera-
ções entre consequências imediatas e atrasadas 
por meio do processo de desconto por atraso 
permitiu verificar maior preocupação com tais 
interações e com mensuração de processos de 
escolha e de tomada de decisão. Esses proces-
sos, ainda segundo os autores, têm o potencial 
de tornar as intervenções mais precisas e com 
efeitos que durem mais. Dal Ben et al. concluem 
que a revisão de literatura feita no periódico 
Behavior and Social Issues permite afirmar 
que houve uma expansão do tipo de alvo das 
investigações/intervenções pesquisadas (e.g., 
“novas unidades de intervenção, atenção para 
consequências imediatas vs. atrasadas, análise 
experimental de variáveis críticas, promoção 
de flexibilidade psicológica” [p. 92]), com busca 
pela manutenção das intervenções. Além disso, 
a disseminação dos resultados das pesquisas e 
intervenções (e.g., “por meio do uso de lingua-
gem acessível, pela promoção de eventos comu-
nitários e comerciais, aproximação gradual em 
comunidades intencionais” [p. 92]) passaram 
a ser feitas para um público mais amplo, indi-
cando que os desafios apontados por Lehman 
e Geller (2004) estão sendo enfrentados.

Uma revisão sistemática da literatura mais 
recente foi realizada por Gelino et al. (2021), 
que focalizaram estudos empíricos publicados 
por periódicos analíticos-comportamentais. A 
busca não teve restrição de período e inicial-
mente os autores escolheram palavras-chave 
que especificam classes operantes amplas, 
como: “transportation, diet management, edu-
cation, political activism, waste management, 

3 Os asteriscos indicam que qualquer terminação da palavra seria aceita.
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comportamento. Os resultados encontrados em 
Pessôa e Haydu (2018) demonstraram que do 
universo de autorrelatos obtidos, significando 
aproximadamente 15% do total de trabalhos 
inscritos no Encontro, todos os 17 objetivos da 
Agenda 2030 tiveram pontos de contato com 
pelo menos um trabalho do Encontro, direta e 
indiretamente. Por outro lado, os dois objetivos 
de desenvolvimento sustentável que tiveram 
mais contato com os trabalhos apresentados 
foram o Objetivo 3 (assegurar uma vida sau-
dável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades) e o Objetivo 4 (assegurar a edu-
cação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos). Além desses, os obje-
tivos relacionados à promoção de paz, geração 
de empregos, articulação das próprias metas 
da Agenda 2030 e redução das desigualdades 
vieram a seguir como mais mencionados pelos 
respondentes da pesquisa. A concentração de 
trabalhos relacionados a saúde e educação 
foram saudados em Pessôa e Haydu (2018); 
mas, também, foram discutidos com uma nota 
de cuidado. Os objetivos propostos pela ONU são 
acompanhados de metas específicas, construí-
das para a verificação do atingimento desses ob-
jetivos. Entretanto, o estudo de Pessôa e Haydu 
não havia descido a esse detalhe. Assim, poderia 
haver um viés nas respostas quanto à contribui-
ção dos analistas do comportamento estarem 
sendo feitas fora do considerado para se atingir 
os objetivos propostos, fato que relativizaria a 
importância dos achados.

O presente estudo teve como objetivo 
realizar um levantamento com os participan-
tes do XXX Encontro Brasileiro de Psicologia e 
Medicina Comportamental (ocorrido em 2021) 
sobre qual a relação dos trabalhos nele apre-
sentados com os objetivos proposto pela Agenda 
2030 (ONU, 2015), replicando assim o proce-
dimento de Pessôa e Haydu (2018). Além da 

que o tema sustentabilidade é tratado em re-
lação à preservação ambiental ou diminuição 
do impacto humano sobre o meio ambiente. 
Questões relacionadas a outros aspectos do de-
senvolvimento sustentável especificados nos 
objetivos apresentados na Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável (ONU, 2015) não se 
destacam. No entanto, as possibilidades de atu-
ação de analistas do comportamento podem ser 
alternativamente medidas avaliando-se nossa 
atuação em relação aos 17 objetivos (Objetivos 
para o Desenvolvimento Sustentável - ODS) pro-
postos na Agenda 2030 (ver Figura 1). Segundo 
essa proposta, os ODSs devem ser perseguidos 
globalmente pelas nações, de forma que sejam 
articulados três eixos, o ambiental, o social e 
o econômico. Para verificar o passo com que 
esses 17 objetivos estão sendo perseguidos e 
alcançados, foram constituídas 169 metas es-
pecíficas, divididas entre os objetivos (cf. ONU, 
2016). Ao realizar esse recorte, acreditamos que 
a relevância dos analistas do comportamento 
em relação à questão ambiental poderia ser 
investigada de maneira mais integrada aos es-
forços internacionais para resolver a questão 
da sustentabilidade.

Foi pela razão apontada no parágrafo an-
terior que em Pessôa e Haydu (2018) resolve-
ram pesquisar as contribuições dos analistas 
do comportamento ao problema do desenvol-
vimento sustentável de outra maneira. Em vez 
de especificar palavras-chave para buscas em 
bases de dados de periódicos, foi solicitado aos 
participantes que inscreveram trabalhos no 
XXV Encontro da ABPMC (ocorrido em 2016) 
que verificassem a possibilidade de relacionar 
seus trabalhos aos 17 objetivos da Agenda 2030. 
Como esses objetivos versam sobre três eixos 
já mencionados, sustentabilidades ambiental, 
social e econômica, entendeu-se que essa seria 
uma forma mais abrangente de se verificar 
as possíveis contribuições dos analistas do 
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estão estudando recentemente no que diz res-
peito aos objetivos proposto na Agenda 30 da 
ONU (2015), cuja representação pictográfica 
encontra-se reproduzida na Figura 1.

Figura 1. Objetivos do desenvolvimento susten-
tável. (Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs)

Material

Um questionário eletrônico foi usado para a 
coleta de dados. Abaixo do título do questionário 
era apresentado o seguinte texto: “Nosso objetivo 
é ter uma amostra da representatividade dos tra-
balhos apresentados no XXX Encontro da ABPMC 
em relação aos objetivos de desenvolvimento sus-
tentável da ONU. Se você vai apresentar mais de 
um trabalho, responda sobre apenas um deles.” 
Em seguida, estavam apresentadas três questões 
de escolha entre alternativas das quais o partici-
pante poderia escolher apenas uma e que tinham 
obrigatoriedade de resposta. As respostas deviam 
ser dadas clicando em um círculo em frente às 
alternativas.

As questões apresentadas foram:
 • 1) Você considera seu trabalho: relato de pesqui-

sa básica; relato de pesquisa aplicada; relato de 
pesquisa conceitual, histórica, filosófica; relato 
de atividade prática; outro.

 • 2) Por favor, selecione a opção que melhor 
descreve a relação do trabalho que você apre-
sentará no XXX Encontro da ABPMC ou nos 
simpósios simultâneos ao encontro com cada 
objetivo proposto pela ONU. Os 17 objetivos da 
ONU (ver Tabela 1) eram listados e ao lado de 
cada objetivo estavam as alternativas a serem 

replicação sistemática, que permite comparar 
os resultados agora encontrados com aqueles 
obtidos no levantamento realizado em relação 
ao XXV Encontro, possibilitamos aos responden-
tes também chegarem ao nível de detalhamento 
das metas propostas para cada objetivo, verifi-
cando, assim, de maneira mais pormenorizada 
as contribuições dos trabalhos.

Método

Participantes

Vinte e cinco autores de trabalhos apresen-
tados no XXX encontro da ABPMC responderam 
a um formulário eletrônico enviado por e-mail a 
todas as pessoas com trabalhos inscritos e acei-
tos no XXX Encontro da ABPMC. Não foi coletada 
nenhuma informação que permitisse a identifi-
cação do participante pelos pesquisadores.

Ambiente
Os Encontros Brasileiros de Psicologia e 

Medicina Comportamental são caracterizados 
com encontros científicos que acontecem anual-
mente sob a coordenação da Associação Brasileira 
de Psicologia e Medicina Comportamental. Os 
encontros reúnem analistas do comportamento 
do Brasil e de outros países, sendo caracterizados 
como o “maior fórum brasileiro de Análise do 
Comportamento, e um dos maiores do mundo” 
(https://www.abpmc30.com/sobre). Os partici-
pantes dos Encontros caracterizam-se por es-
tarem em diferentes fases acadêmicas, indo da 
participação de estudantes iniciação científica 
à docência, bem como profissionais de diver-
sas áreas. Os trabalhos são apresentados em 
diversos formatos, como minicursos, palestras, 
simpósios, mesas redondas, comunicações orais 
e painéis (ABPMC, 2021). Devido a essas carac-
terísticas, os encontros anuais dessa instituição 
foram considerados como apropriados para in-
vestigar o que os analistas do comportamento 
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Tabela 1. 
Objetivos estabelecidos na Agenda 2030 
(ONU, 2015).

Objetivo Descrição

1 Acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares.

2
Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promo-
ver a agricultura sustentável.

3 Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todos, em todas as idades.

4
Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
e de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para 
todos.

5 Alcançar a igualdade de gênero e empode-
rar todas as mulheres e meninas.

6 Assegurar a disponibilidade e gestão sus-
tentável da água e saneamento para todos.

7
Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para 
todos.

8
Promover o crescimento econômico sus-
tentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos.

9
Construir infraestruturas resilientes, pro-
mover a industrialização inclusiva e sus-
tentável e fomentar a inovação.

10 Reduzir a desigualdade dentro dos países 
e entre eles.

11
Tornar as cidades e os assentamentos hu-
manos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis.

12 Assegurar padrões de produção e de con-
sumo sustentáveis.

13 Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança do clima e seus impactos.

14
Conservação e uso sustentável dos oceanos, 
dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

15

Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter 
a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade.

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, pro-
porcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis.

17
Fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desen-
volvimento sustentável.

selecionadas: diretamente relacionado, indire-
tamente relacionado, não relacionado, não sei 
responder.

 • 3) Relacionando seu trabalho às metas dos 
objetivos.

 • A seguir, você pode ir direto para a seção das 
metas do objetivo que julgou haver relação 
direta ou indireta entre seu trabalho e um ob-
jetivo de desenvolvimento sustentável.

 • Como você pode ter julgado haver relação com 
mais de um objetivo, ao finalizar a seção você 
retornará para cá a fim de checar as outras 
metas ou finalizar a pesquisa, marcando a opção 
FINALIZAR na resposta abaixo.

 • Se você quiser, também pode encerrar sua par-
ticipação agora marcando a opção FINALIZAR.

 • Vá para a seção correspondente às metas dos 
objetivos que você julgou haver relação com seu 
trabalho. Você poderá ir a quantas seções você 
achar necessário. Para FINALIZAR, clique abaixo 
na última opção. 

As alternativas consistiam em: Ir para o 
Objetivo (eram listados os 17 objetivos). Nas 
seções seguintes do formulário (Seções 2 a 18), 
eram listadas as metas relacionadas a cada um 
dos objetivos. Por exemplo:
 • 1) Metas do Objetivo 1 - Erradicação da pobreza

 • Marque as caixas de metas que o seu trabalho 
pode contribuir direta ou indiretamente. 

 • Você não precisa marcar nenhuma meta se achar 
que seu trabalho contribui de forma diferente 
das propostas nas metas.

 • Após marcar as metas que achar pertinente, 
você retornará à seção anterior para finali-
zar ou marcar as metas de outros objetivos. 
2) Na Seção 19 estava escrito: Finalizando. Se 
quiser, deixe aqui um comentário. Para contato 
com os pesquisadores, deixe seu e-mail, pois a 
pesquisa é anônima.
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relacionados diretamente a objetivos, temos: um 
trabalho relacionado a quatro objetivos (4%); um 
trabalho relacionado a três objetivos (4%); seis 
trabalhos relacionados a dois objetivos (24%); 
nove trabalhos relacionados a um objetivo (36%); 
e oito trabalhos não relacionados diretamente a 
nenhum dos objetivos (32%).

A Figura 2 apresenta o número de traba-
lhos relacionados direta e indiretamente a cada 
um dos 17 objetivos propostos na Agenda 2030. 
Essa figura foi organizada de forma a apresentar 
em ordem decrescente de número de trabalhos 
relacionados aos objetivos, devendo ser desta-
cado que cada trabalho podia ser relacionado 
a mais de um objetivo. Podemos verificar nessa 
figura que os 17 objetivos são contemplados com 
menção a relações diretas ou indiretas, sendo 
três objetivos com apenas um trabalho relacio-
nado. Pode ser destacado, ainda, que 10 dos 17 
objetivos tiveram apenas menções indiretas e 
outros quatro objetivos tiveram apenas uma 
menção de relação direta. Finalizamos desta-
cando os grandes concentradores de menções: 
Saúde de Qualidade, com 14 menções diretas e 
seis indiretas e Educação de Qualidade, com sete 
menções diretas e mais sete indiretas.
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Figura 2. Número de trabalhos relacionados 
direta e indiretamente a cada um dos 17 objeti-
vos de desenvolvimento sustentável da Agenda 
2030 da ONU.

Procedimento
Os autores de trabalhos aprovados para 

serem apresentados no XXX Encontro receberam 
um e-mail com um link que dava acesso a um 
formulário eletrônico (Google Forms) intitulado: 
“XXX Encontro da ABPMC e os 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável”. O questionário 
eletrônico foi disponibilizado por um link envia-
do pelos organizadores do encontro a todos as 
pessoas que inscreveram trabalhos em qualquer 
modalidade para respostas anônimas. O acesso 
ao questionário ficou aberto uma semana antes 
e durante a realização do evento.

Resultados

Dos aproximadamente 219 trabalhos ins-
critos no XXX Encontro da ABPMC, 25 autores 
responderam a nosso pedido de informações, to-
talizando aproximadamente 11% dos trabalhos 
apresentados. Dizemos aproximadamente por 
que mesmo um autor podendo apresentar mais 
de um trabalho, foi pedido em nossa pesquisa 
que nos informassem sobre apenas um dos traba-
lhos inscritos. O universo de 25 respondentes de 
nossa pesquisa pode ser dividido em relação ao 
tipo de trabalho apresentado da seguinte forma: 
nove relatos de pesquisa aplicada (36%); cinco 
relatos de pesquisa básica (20%); cinco relatos 
de atividade prática (20%); quatro relatos de 
pesquisa conceitual, histórica, filosófica (16%); 
e dois trabalhos classificados como “outros” (8%).

Em relação ao número de objetivos rela-
cionados direta ou indiretamente: 11 trabalhos 
foram relacionados a mais de quatro objetivos 
(44%); três trabalhos foram relacionados a quatro 
objetivos; (12%); um trabalho foi relacionado a 
três objetivos (4%); quatro trabalhos foram rela-
cionados a dois objetivos (16%); cinco trabalhos 
foram relacionados a um objetivo (20%); e um 
trabalho não foi relacionado a nenhum objeti-
vo (4%). Ao considerarmos apenas os trabalhos 
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A pesquisa realizada teve a preocupação 
de relacionar os trabalhos também às metas 
de cada objetivo. Seis participantes (24%) não 
responderam a essa parte do formulário. Três 
participantes (12%) responderam não ter en-
contrado nenhuma meta a que seus trabalhos 
estivessem relacionados; já os outros 16 parti-
cipantes (64%) encontraram pelo menos uma 
meta à qual seu trabalho está relacionado. Esses 
16 participantes relacionaram seus trabalhos a 
30 das 169 metas (18%) distribuídas entre os 17 
objetivos, sendo 16 dessas 30 metas menciona-
das referentes aos objetivos Saúde de Qualidade 
(sete metas) e Educação de Qualidade (nove 
metas). Além dessas, foram mencionadas rela-
ções com metas para os objetivos de: Igualdade 
de gênero (uma meta); Emprego digno e desen-
volvimento econômico (uma meta); Indústria, 
inovação e infraestrutura (três metas); Consumo 
sustentável (uma meta); Paz justiça e institui-
ções fortes (duas metas); e Parcerias em prol 
das metas (seis metas, sendo cinco relacionadas 
a um trabalho e uma meta a outro). Assim como 
um maior número de trabalhos foi relacionado 
direta e indiretamente aos objetivos de Saúde 
de Qualidade e de Educação de Qualidade (20 
e 14 trabalhos respectivamente), as metas para 
esses objetivos foram as mais relacionadas aos 
trabalhos. Sete metas diferentes relacionadas 
a Saúde foram citadas e nove metas diferentes 
relacionadas a Educação, ou seja, das 30 metas 
relacionadas aos 25 trabalhos apresentados, 16 
metas foram relativas a esses dois objetivos.

Mesmo Saúde de Qualidade sendo o obje-
tivo mais relacionado (20 dos 25 trabalhos, com 
sete metas mencionadas), há mais trabalhos com 
metas relacionadas a Educação de Qualidade: 
14 dos 25 trabalhos, com nove metas menciona-
das. Isso ocorreu principalmente porque quatro 
participantes que relacionaram diretamente e 
mais quatro que relacionaram indiretamente 
seus trabalhos ao objetivo Saúde de Qualidade 

não encontraram metas às quais seus trabalhos 
contribuíssem. Além disso, para outros quatro 
trabalhos relacionados indiretamente à Saúde 
de Qualidade não houve respostas em relação 
às metas. Assim, oito trabalhos relacionados ao 
objetivo Saúde foram responsáveis por contri-
buir com as sete metas relacionadas. Desses oito 
trabalhos relacionados à Saúde: quatro citaram 
contribuições à Meta 3.4 “Até 2030, reduzir em 
um terço a mortalidade prematura por doenças 
não transmissíveis via prevenção e tratamento, 
e promover a saúde mental e o bem-estar” ; 
quatro citaram a Meta 3.5 “Reforçar a preven-
ção e o tratamento do abuso de substâncias, 
incluindo o abuso de drogas entorpecentes e 
uso nocivo do álcool”; quatro citaram a Meta 3.c 
“Aumentar substancialmente o financiamento 
da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e 
formação, e retenção do pessoal de saúde nos 
países em desenvolvimento, especialmente nos 
países menos desenvolvidos e nos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento”; três 
trabalhos citaram a Meta 3.c “Reforçar a ca-
pacidade de todos os países, particularmente 
os países em desenvolvimento, para o alerta 
precoce, redução de riscos e gerenciamento de 
riscos nacionais e globais de saúde”; e dois cita-
ram a Meta 3.8 “Atingir a cobertura universal 
de saúde, incluindo a proteção do risco finan-
ceiro, o acesso a serviços de saúde essenciais 
de qualidade e o acesso a medicamentos e va-
cinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para todos”. Outras duas 
metas (3.3 e 3.9) foram citadas uma vez cada 
uma.

As nove metas relacionadas a Educação 
são contribuições de seis trabalhos relacionados 
diretamente e três relacionados indiretamente 
a esse objetivo (nove trabalhos no total), já que 
quatro trabalhos relacionados indiretamente e 
um relacionado diretamente a Educação não 
responderam ou não encontraram metas com 
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Discussão

O presente estudo replicou o procedi-
mento de Pessôa e Haydu (2018), para fazer 
um levantamento com os participantes do XXX 
Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental (ocorrido em 2021) sobre a 
relação dos trabalhos nele apresentados com 
os objetivos proposto pela Agenda 2030 (ONU, 
2015). Recebemos respostas de autores de 11% 
dos trabalhos submetidos ao XXX Encontro da 
ABPMC, com uma porcentagem maior referen-
te a relatos de pesquisa aplicada. Uma propor-
ção igual foi relacionada a pesquisa básica e 
a atividades práticas e, em terceiro lugar, em 
termos percentuais, estão os relatos de pesquisa 
conceitual, histórica, filosófica. Como principais 
resultados, verificou-se que 20 trabalhos foram 
relacionados à Saúde e 14 foram relacionados 
a Educação. Também foi informado que sete 
metas da Saúde e 14 metas da Educação tive-
ram contribuições dos trabalhos do Encontro.

Os resultados do presente estudo confir-
mam os encontrados por Pessôa e Haydu (2018), 
referentes ao levantamento com os participan-
tes do XXV Encontro Brasileiro de Psicologia e 
Medicina Comportamental. Nos dois eventos, 
os analistas do comportamento, como grupo, 
abarcaram, direta ou indiretamente, os 17 ob-
jetivos apresentados pela ONU, demonstrando 
que que a Análise do Comportamento conti-
nua em consonância com a Agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável. Esse dado é 
consideravelmente relevante, pois conforme 
foi destacado por Pessôa e Haydu (2018), a ONU 
avalia que os objetivos só cumprirão sua função 
se forem todos alcançados.

Outro aspecto que pode ser destacado na 
comparação entre os relatos dos participantes 
dos Encontros de 2016 e de 2021 é que nos dois 
levantamentos os objetivos mais citados direta-
mente e indiretamente foram os mesmos. Isto é, 

que contribuíssem. Dos nove trabalhos que 
encontraram metas, seis citaram a Meta 4.c 
“Até 2030, substancialmente aumentar o con-
tingente de professores qualificados, inclusive 
por meio da cooperação internacional para a 
formação de professores, nos países em desen-
volvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento”; quatro citaram a Meta 
4.3 “Até 2030, assegurar a igualdade de acesso 
para todos os homens e mulheres à educação 
técnica, profissional e superior de qualidade, 
a preços acessíveis, incluindo universidade”; e 
quatro citaram a Meta 4.4 “Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de jovens e adultos 
que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para em-
prego, trabalho decente e empreendedorismo” 
Além dessas, as Metas 4.1 “Até 2030, garantir 
que todas as meninas e meninos completem o 
ensino primário e secundário gratuito, equita-
tivo e de qualidade, que conduza a resultados 
de aprendizagem relevantes e eficazes”, 4.7 
“Até 2030, garantir que todos os alunos adqui-
ram conhecimentos e habilidades necessárias 
para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação 
para o desenvolvimento sustentável e estilos de 
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 
de gênero, promoção de uma cultura de paz e 
não violência, cidadania global e valorização 
da diversidade cultural e da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável” 
e 4.a “Construir e melhorar instalações físicas 
para educação, apropriadas para crianças e 
sensíveis às deficiências e ao gênero, e que 
proporcionem ambientes de aprendizagem 
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes 
para todos” foram citadas três vezes. As metas 
4.2, 4.6 e 4.b também foram citadas.
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não apresentarem o rigor metodológico exigido 
por esses periódicos.

Ao se considerar os resultados da presente 
pesquisa à luz da revisão de literatura feita por 
Dal Ben et al. (2017), pode-se argumentar que 
os participantes dos Encontros da ABPMC não 
demostraram o mesmo aumento de interesse 
em focalizar a importância e urgência de se 
enfrentar o consumo excessivo, e buscar o uso 
equilibrado de recursos naturais. Os objetivos 
referentes a cidades sustentáveis, consumo 
sustentável, vida terrestre, mudanças climáti-
cas, água, energia renovável e vida aquática 
estão entre os menos especificados pelos par-
ticipantes do Encontro de 2021, tendo aumen-
tado a proporção de trabalhos voltados para a 
Educação de Qualidade e  Saúde de Qualidade. 

Conforme argumentamos anteriormente, 
um aspecto relevante no que diz respeito à pro-
dução dos analistas do comportamento é que 
as revisões de literatura geralmente focalizam 
as questões de sustentabilidade ambiental. Isso 
é demonstrado nas revisões de literatura como 
a de Lehman e Geller (2004), Dal Ben et al. 
(2017), Gelino et al. (2021), entretanto, deve-se 
considerar que existe a dificuldade relacionada 
com o fato de as palavras-chave inseridas nas 
publicações muitas vezes não incluírem ou não 
permitirem a emergência de formas de relacio-
ná-las às demais questões de sustentabilidade 
social e econômica, também consideradas pela 
ONU (2015). Uma possibilidade de pesquisa po-
deria ser uma revisão de literatura nos mesmos 
periódicos já revisados, entretanto levando em 
consideração as metas dos objetivos de desen-
volvimento sustentável da ONU.

Uma ressalva que fizemos aos resultados 
apresentados em Pessôa e Haydu (2018) foi que 
se fossem levadas em conta as metas e não 
apenas os objetivos, os achados daquela pesqui-
sa poderiam ser menos encorajadores. Como 
o presente estudo encontrou relação com 30 

objetivos ligados às áreas da Saúde e Educação 
(Objetivos 3 e 4) são os relacionados com mais 
contribuições. Essas duas áreas são aquelas 
cujos aportes da Análise do Comportamento 
são mais consolidados, conforme destacaram 
também Pessôa e Haydu (2018). Além desses 
dois objetivos, verificou-se que, nos dois even-
tos, os trabalhos foram relacionados direta e 
indiretamente em maior número a objetivos 
referentes a: igualdade de gênero; reduzir a de-
sigualdade; emprego digno e desenvolvimento 
econômico; paz, justiça e instituições fortes; e 
parcerias em prol das metas. No entanto, em 
2021, os trabalhos foram apenas indiretamente 
relacionados a paz, justiça e instituições fortes, 
e a parcerias em prol das metas. Tal resultado 
pode estar relacionado à menor porcentagem 
de respostas em relação ao total de trabalhos 
apresentados – 11% em 2021 e 15% em 2016 – 
ou ao número total de trabalhos nos Encontros 
– aproximadamente 219 em 2021 e 571 em 
2016.

Os resultados referentes ao tipo de pes-
quisa apresentado no encontro fornecem um 
dado interessante, pois 36% dos trabalhos 
foram relacionados à pesquisa do tipo aplicada 
em comparação à 20% de relatos de pesquisa 
básica. Esse resultado difere daqueles observa-
dos por Dal Ben et al. (2017) e Hirsh et al. (2015), 
os quais permitiram observar que grande parte 
da literatura analítica-comportamental recente 
concernente ao desenvolvimento sustentável é 
conceitual e teórica. De acordo com Hirsh et al., 
conforme citado anteriormente, os resultados 
por eles encontrados podem estar relacionados 
ao fato de que embora o arcabouço teórico da 
Análise do Comportamento seja poderoso, ele 
ainda pode estar incompleto ou ser difícil de 
se traduzir na prática. Uma alternativa para 
essa explicação é o fato de as publicações de 
estudos aplicados serem menos valorizados 
pelos periódicos científicos ou eventualmente 
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Brasileira de Psicologia (SBP) realizou pesquisa 
semelhante à nossa e deverá publicar seus re-
sultados em breve. A pesquisa feita pela SBP 
teve a diferença de perguntar a relação entre o 
trabalho apresentado e os objetivos de desen-
volvimento sustentável da ONU diretamente na 
inscrição dos trabalhos, o que provavelmente 
acarretará uma participação maior dos pales-
trantes nas respostas.

Finalmente, trazemos outra ressalva de 
nosso estudo de 2018. Tanto lá quanto agora, 
apresentamos de forma acrítica as premissas 
de partida e os resultados encontrados. Como 
ilustra Tassara (1992), as discussões sobre 
sustentabilidade no âmbito das comissões da 
ONU apresentaram deslocamentos geográfi-
co, causal e político. Esses deslocamentos não 
estão levados em conta ao assumirmos os obje-
tivos de desenvolvimento sustentável da ONU 
como medidas das contribuições dos analistas 
do comportamento. Assim, consideramos ur-
gente tal discussão no âmbito da Análise do 
Comportamento.
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O presente capítulo é derivado do simpósio “Precisamos falar sobre NUDGES”, apresentado durante o XXX Encontro Brasileiro de Psicologia 
e Medicina Comportamental. 

Resumo
Estudos recentes apontam convergências e diver-
gências entre duas ciências comportamentais, a 
análise do comportamento e a economia compor-
tamental. Mais especificamente, propostas deriva-
das de cada uma dessas ciências para a regulação 
da vida em sociedade – a arquitetura de escolhas 
por meio de nudges, e o planejamento cultural por 
meio do manejo de contingências – têm sido alvo 
de análises que indicam um fator comum: a recusa 
em recorrer a métodos coercivos de controle do 
comportamento. Apesar disso, não só não há até 
o momento um trabalho de comparação sobre as 
concepções de coerção subjacentes a cada perspec-
tiva, como também, em ambos os casos, tais con-
cepções têm sido alvo de discussão e refinamento. 
Considerando isso, esse trabalho intentou explorar 
concepções de coerção segundo as perspectivas da 
teoria do nudge e da análise do comportamento, de 
modo a delinear uma síntese sobre como a noção 
é concebida por cada perspectiva, e propor uma 
comparação entre elas. Embora alinhadas em suas 
críticas às noções de racionalidade e autonomia ir-
restritas, próprias da ideia de homo economicus, as 
duas teorias se distanciam quanto à concepção de 
coerção, possivelmente em função de compromis-
sos com diferentes projetos de sociedade.

Abstract
Recent studies point to convergences and diver-
gences between two behavioral sciences: behavior 
analysis and behavioral economics. More specifi-
cally, proposals derived from each of these sciences 
for the regulation of life in society – choice archi-
tecture via nudges, and cultural planning via ma-
nagement of contingencies – have been the subject 
of analyzes that indicate one common factor: the 
refusal to resort to coercive methods of behavioral 
control. Despite this, a comparation on the concep-
tions of coercion underlying each perspective is 
lacking, as well as, in both cases, such conceptions 
have been target of discussion and refinement. 
Considering this, this work intended to explore 
conceptions of coercion from the perspectives of 
nudge theory and behavior analysis, to outline a 
synthesis on how the notion is conceived by each 
perspective, and to propose a comparison between 
them. Although aligned in their criticisms of the 
notions of unbounded rationality and autonomy, 
typical of the idea of homo economicus, the two 
theories differ on their concepts of coercion, which 
is possibly due to commitments with different pro-
jects of society.
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Têm sido frequentes estudos que indi-
cam aproximações possíveis entre economia 
comportamental e análise do comportamen-
to, em geral, e, em particular, entre o uso de 
nudges para fins de administração pública e o 
projeto skinneriano de uma cultura planeja-
da (Rocha & Calixto, 2018; Simon & Tagliabue, 
2018; Tagliabue & Sandaker, 2019; Magalhães, 
2021). Apesar disso, há potenciais diferenças 
de base entre as duas perspectivas que de-
mandam maior escrutínio2, uma das quais en-
volve o conceito de coerção. Apesar de ambas 
as abordagens avançarem a tese de que seria 
possível estruturar mecanismos para a regu-
lação da vida em sociedade que prescindam 
de coerção, não está claro se o significado de 
coerção conforme desposado por economistas 
comportamentais se identifica com aquele da 
análise do comportamento.

No caso dos teóricos do nudge (Thaler & 
Sunstein, 2008), o emprego do termo coerção 
é muito elusivo: intervenções coercivas pa-
recem ser compreendidas como aquelas que 
obrigariam uma dada escolha (p. 11), porém 
não há um detalhamento preciso e critérios 
claros sobre essa obrigatoriedade imposta. Essa 
pouca clareza na concepção de coerção de que 
se valem esses autores foi um dentre os tantos 
fatores pelos quais foram criticados. No caso 
da análise do comportamento, a mais canônica 
definição de coerção disponível (Sidman, 1989) 
tem sido alvo de crítica, e recentes propostas 
de refinamento (Goltz, 2020; Rocha & Hunziker, 
2021) vêm apontando possibilidades para, 
ou mesmo a necessidade de, uma retificação 
teórica.

Um dos desafios para tal retificação de-
ve-se a que a palavra coerção, à diferença de 
outras palavras e expressões tidas como equi-
valentes (e.g. controle aversivo), é um termo 

ordinariamente utilizado para descrever rela-
ções muito diversas entre si, e não um termo téc-
nico das ciências comportamentais (Hunziker, 
2017) – precisamente por isso propostas de re-
finamento conceitual se justificam. Neste texto 
são apresentadas algumas considerações sobre 
coerção procedentes das literaturas especializa-
das sobre nudges e análise do comportamento, 
e sugeridas sínteses sobre o seu significado que 
levem em conta tentativas recentes de refina-
mento conceitual. Ao fim, propõe-se uma dis-
cussão sobre como as interpretações de coerção 
derivadas de cada área se aproximariam ou 
distanciariam entre si.

Nudges e coerção

A possibilidade de influenciar a manei-
ra como as pessoas fazem escolhas sem para 
isso recorrer à coerção é uma das ideias fun-
damentais da filosofia subjacente à proposta 
do nudge, batizada de paternalismo libertário, e 
o que justificaria o segundo termo da expres-
são. Outra ideia fundamental, relativa ao termo 
paternalismo, diz respeito a que tal influência 
opera sempre em benefício do indivíduo a fazer 
escolhas. Ao processo responsável por garantir 
esse tipo de influência, Thaler e Sunstein (2008) 
deram o nome de “arquitetura de escolha”, que 
consistiria em alterações contextuais estratégi-
cas, excetuando-se aquelas que impliquem a 
subtração de alternativas previamente dispo-
níveis ou mudanças em incentivos econômi-
cos (e.g. proibições e multas). A cada uma das 
alterações desse tipo deu-se o nome de nudge.

Respeitada a definição canônica, nudges 
podem se basear em mecanismos muito diver-
sos. Nudges de saliência, por exemplo, impli-
cam modificações que direcionem a atenção do 
agente para aspectos relevantes do ambiente, 

2 Ver Rocha e Hunziker (2020) para um exame detalhado de pontos de confluência e distanciamento entre as duas propostas, com foco 
em suas visões sobre indivíduo, técnica e ética.
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preocupados com esse tipo de precedente con-
sideram que da anuência com intervenções 
simples, como campanhas educativas, “uma 
máquina de propaganda do governo passará 
rapidamente da educação para a manipulação 
definitiva, a coerção e a proibição” (Thaler & 
Sunstein, 2008, p. 236). A essa objeção, a dupla 
de autores responde argumentando que dife-
rentes tipos de intervenções devem ser julgados 
por seus próprios méritos: de um endosso ao 
uso de nudges não haveria como derivar qual-
quer endosso a intervenções coercivas, posto 
que seriam, por definição, qualitativamente 
diferentes.

Outro ponto da resposta a essa mesma 
objeção diz respeito à inevitabilidade da ar-
quitetura de escolhas, e de como recusar-se a 
ela poderia, isso sim, oportunizar intervenções 
coercivas. Posto de outro modo: quando um 
nudge se prova efetivo para remediar um dado 
problema social, ele poderia prevenir o recurso 
a medidas coercivas, que de outro modo talvez 
fossem a única alterativa. Assim, as preocupa-
ções dos opositores de políticas paternalistas 
seriam contornadas pela forma de paternalis-
mo proposta, que supõe restar nas mãos dos 
indivíduos o controle final entre anuência ou 
recusa do curso de ação favorecido pela políti-
ca em questão: “como paternalistas libertários 
mantêm a liberdade de escolha, podemos dizer, 
com convicção, que nossa abordagem se opõe 
aos tipos mais objetáveis de intervenção do 
governo” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 237).

Outras das objeções ao nudge analisadas 
por Thaler e Sunstein (2008) referem-se ao que 
chamam de “nudges ruins e nudgers malvados” 
e de “o direito de estar errado”. Para ambos 
os casos, seu contra-argumento é o mesmo: a 
garantia de alternativas de escolha facilmen-
te acessíveis, e, portanto, a garantia de que se 
possa recusar a alternativa favorecida por um 
nudge, seria a melhor salvaguarda tanto contra 

como informações nutricionais em embalagens 
de alimentos. Nudges de norma social consis-
tem em informar o agente sobre um padrão 
majoritário em seu contexto, como em políticas 
de economia de consumo de energia elétrica. 
Nudges de opção-padrão envolvem arrolar o 
agente num curso de ação pré-definido, como 
em políticas de consentimento presumido 
para doação de órgãos. Mas o que exatamente 
significa dizer que nudges não são coercivos? 
As condicionalidades básicas apontadas por 
Thaler e Sunstein (2008) para uma arquitetu-
ra de escolha adequada são suficientes para 
prevenir o emprego de coerção? O que se segue 
é uma tentativa de especificação de algumas 
das ideias dos proponentes do nudge, com fito 
de esclarecer a concepção de coerção que lhes 
subjaz.

Apesar de a preocupação com a preser-
vação da liberdade de escolha e a dispensa da 
coerção serem apresentadas como elementos 
basilares da filosofia do paternalismo liber-
tário desde a sua proposição original (Thaler 
& Sunstein, 2008), considerações detalhadas 
sobre o assunto só surgiram em formulações 
posteriores (Sunstein, 2016). No livro de 2008, 
Nudge – Improving decisions about health, wealth, 
and happiness, há apenas oito registros do termo 
“coerção” em todo o texto, nenhum deles acom-
panhado de elucidação sobre seu significado. É 
como se, ao menos inicialmente, os proponen-
tes do nudge falassem sobre coerção como uma 
acepção de significado autoevidente. As únicas 
observações sobre o assunto se concentram 
num subtópico do último capítulo, no qual são 
avaliadas algumas objeções comuns.

Uma dessa objeções se refere a consequ-
ências não-intencionais do recurso a essa técni-
ca: a anuência com intervenções aparentemen-
te inofensivas, como nudges, poderia abrir um 
precedente perigoso, a partir do qual interven-
ções coercivas viriam a ser justificadas. Aqueles 
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precisamente porque é invisível e, portanto, 
impossível de monitorar. (pp. 245-246, itá-
licos adicionados)

O exemplo é interessante por demons-
trar que as condições inicialmente apresenta-
das como fundamentais para o paternalismo 
libertário – a não-proibição de alternativas 
disponíveis, tampouco a mudança em incenti-
vos econômicos – demandam problematização 
adicional. Se a preocupação capital é com a li-
berdade de escolha, essas condições parecem 
necessárias, porém não suficientes: o caso de 
intervenções que objetivam uma manipulação 
impossível de ser monitorada publicamente po-
deria representar uma ameaça a tal liberdade 
que não precisaria recorrer a incentivos eco-
nômicos, tampouco a proibição de alternativas. 
Seria possível, então, classificar essa prática 
como coerciva? Seria possível uma distinção 
objetiva entre a influência exercida por nudges 
e manipulações que, embora sutis, incorressem 
em coerção?

Essas questões são não abordadas por 
Thaler e Sunstein (2008), porém são alvo de 
análise posterior de Sunstein (2016), em obra 
especialmente dedicada a responder a objeções 
éticas ao nudge. Apenas a título de comparação 
quantitativa, em contraste com as oito men-
ções a “coerção” na obra de 2008, no texto de 
Sunstein (2016) há trinta e nove registros do 
termo. A discussão elaborada pelo autor orbita 
quatro valores centrais, por ele considerados 
fundamentais para quaisquer intervenções 
governamentais que se pretendam éticas – au-
tonomia, dignidade, bem-estar e autogoverno3:

Os quatro valores exigem restrições 
firmes sobre o que os governos podem 

intervenções mal-intencionadas, quanto contra 
uma eventual tutela exagerada ou imprópria 
por parte do agente controlador, que poderia 
impedir o exercício do erro. Não obrigando um 
ou outro curso de ação, o nudge não impediria 
terminantemente o exercício da escolha, per-
mitindo inclusive escolhas equivocadas – seja 
lá por qual critério se defina o “equívoco”.

Há uma objeção adicional, porém, para 
a qual o contra-argumento padrão de Thaler 
e Sunstein (2008) soa limitado: a questão da 
publicidade dos nudges. Uma vez que não se as-
segure plena transparência quanto às interven-
ções planejadas, garantindo, assim, que estejam 
sujeitas ao escrutínio público, há realmente 
plena preservação da liberdade de escolha? A 
questão ganha contornos polêmicos porque é 
diretamente relacionada à prática da manipu-
lação, posteriormente reconhecida como uma 
prática com potencial coercivo (Sunstein, 2016). 
Thaler e Sunstein (2008) consideram a legitimi-
dade dessa preocupação, mencionando a pro-
paganda subliminar como exemplo ilustrativo:

. . . a propaganda subliminar parece co-
lidir com o princípio da publicidade. As 
pessoas ficam indignadas com esse tipo de 
propaganda porque estão sendo influen-
ciadas sem serem informadas desse fato. 
Mas e se o uso da propaganda subliminar 
fosse divulgado com antecedência? E se o 
governo anunciar abertamente que con-
tará com propaganda subliminar para, 
por exemplo, combater crimes violentos, 
consumo excessivo de álcool e falta de 
pagamento de impostos? A divulgação é 
suficiente? Tendemos a pensar que não – 
que esse tipo de manipulação é censurável 

3 No sentido proposto por Sunstein (2016), autogoverno não se confunde com autonomia porque tem menos a ver com a possibilidade 
individual de controlar-se a si próprio, e mais com a garantia de que indivíduos participem efetivamente do sistema social que os controla. 
Um exemplo de maneira pela qual o valor de autogoverno afetaria o desenho de nudges diz respeito a intervenções para aprimorar o siste-
ma democrático representativo: “Muitos nudges são projetados especificamente para promover o autogoverno . . . esforços para incentivar 
pessoas a votar e educá-las sobre os candidatos e suas posições são nudges que fortalecem a democracia” (Sunstein, 2016, p. 73).
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exercício da autonomia. Ou seja, nudges não 
só não implicariam a coerção, como, nalguns 
casos, seriam fundamentais à promoção da au-
tonomia. As mais comuns formas de coerção 
seriam aquelas que cerceiam a autonomia de 
maneira óbvia: 

Quando governos coagem as pessoas, ge-
ralmente o fazem dizendo: Se você age 
de maneiras que não gostamos, corre 
o risco de ser punido. O risco pode ser 
grande; talvez seja de 100%, ou quase 
isso. O risco pode ser pequeno; talvez 
seja de 1%, ou até menor. A punição pode 
ser severa (pena de morte) ou pode ser 
branda (uma pequena multa). De qual-
quer forma, aqueles que estão sujeitos à 
coerção geralmente enfrentam uma esco-
lha: obedecer à lei ou sofrer uma penali-
dade. É claro que algumas pessoas estão 
sujeitas a restrições físicas reais. Mas na 
maioria das vezes, dizemos que as pesso-
as são “coagidas” quando enfrentam uma 
ameaça crível de punição se agirem de 
um modo que as autoridades não gostam. 
(p. 18)

Assim sendo, o uso do termo coerção por 
Sunstein (2016) surge relacionado à punição – 
como quando faz menção a “restrições físicas 
reais” – e também à ameaça de punição, codi-
ficada pelo ordenamento legal. Sunstein (2016) 
chama a atenção para como o governo opera 
por meio da codificação de normas (leis) que 
implicam ameaça, partindo do suposto de que, 
em geral, “. . . todo governo se baseia em coer-
ção” (p. 18). Fazendo de tal contextualização um 
prólogo para seus argumentos, Sunstein (2016) 
nota que seria justamente como uma tentati-
va de fazer frente ao status quo dos modelos 
de governo baseados em estratégias coercivas 
que foram desenvolvidas estratégias como 
as do nudge: “. . . se a liberdade e o bem-estar 

fazer, estejam eles envolvidos em coerção 
ou apenas em influência. Estados autori-
tários não permitem autonomia; eles não 
respeitam a dignidade; eles proíbem o au-
togoverno; eles tendem a não promover 
o bem-estar das pessoas. Mas os quatro 
valores também exigem que os governos 
ajam, não apenas que se abstenham de agir 
[itálicos adicionados]. Como o definimos, 
o bem-estar humano não vem do céu. O 
autogoverno é uma conquista preciosa, 
exigindo um certo tipo de arquitetura. 
Pessoas sujeitas a violência, sem instru-
ção ou desesperadamente pobres não 
podem ser autônomas, ou não podem 
gozar da autonomia que possam ter. Uma 
vida digna requer condições de fundo e 
apoio social. (pp. 3-4)

Cada um desses valores é detidamente 
discutido por Sunstein (2016) em sua relação 
com os nudges, e dentre os quatro, o que mais 
interessa a esta discussão é o primeiro: a auto-
nomia. Isso porque autonomia é a noção consi-
derada antitética à de coerção: “. . . o antônimo 
de autonomia é coerção” (Sunstein, 2016, p. 67). 
Nessa perspectiva, autonomia é definida como 
possibilidade de que “as pessoas sigam o seu 
próprio caminho” (p. 3) – de tal definição, é 
possível deduzir que coerção implica, inversa-
mente, a obstrução da possibilidade de seguir 
por um caminho deliberado por si próprio. 

Nudges atuariam no aprimoramento da 
autonomia em diferentes circunstâncias, como 
salientando informações para orientar escolhas 
fundamentadas, ou diminuindo o custo para 
escolhas sensatas que, de outro modo, seriam 
onerosas demais. Parte importante do exercí-
cio da autonomia pessoal, defende Sunstein 
(2016), envolve a capacidade de administrar 
bem o tempo disponível e a alocação da aten-
ção – ambos recursos escassos, e cuja falha 
no manejo poderia afetar negativamente o 
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tipos de nudges, como aqueles baseados em 
opção-padrão (quando se estabelece uma esco-
lha presumida por dada alternativa), também 
fomentar a manipulação, posto que que não 
engajariam o agente em reflexão e deliberação?

Sunstein (2016) admite que, em função 
de questionamentos dessa espécie, nudges de 
escolha presumida são particularmente con-
troversos. Ainda que haja publicidade sobre a 
sua implementação, é isso suficiente para que 
não sejam coercivos? A dificuldade prática 
em responder a questões do gênero é o que 
levou à consideração de Sunstein (2016) de que, 
sempre que possível, a escolha presumida seja 
substituída pela escolha instigada: nudges base-
ados em escolha instigada consistem em expor 
o sujeito-alvo a uma situação de escolha em que 
uma das alternativas é tornada mais saliente 
(e.g. pré-selecionando uma alternativa presente 
em formulário virtual), mas exigindo resposta 
de anuência. Assim, diferentemente da escolha 
presumida, nesse caso exige-se uma resposta 
ativa do agente, o que demanda atenção e, con-
sequentemente, favorece o engajamento em 
reflexão e deliberação sobre a decisão a ser 
tomada.  

Um motivo adicional pelo qual a escolha 
presumida mereceria ser avaliada com cautela 
concerne seu potencial em prevenir o apren-
dizado de tomar decisões adequadamente. Se, 
por um lado, o processo de tentativa e erro não 
seria adequado para qualquer situação (espe-
cialmente aquelas que envolvem escolhas de 
alto risco), por outro lado, prevenir o aprendi-
zado que resulta naturalmente desse processo 
não poderia produzir, como efeito colateral, 
uma espécie de “atrofiamento” das habilida-
des deliberativas de um indivíduo? Eis como 
Sunstein (2016) comenta o problema: 

A escolha é como um músculo, e a capa-
cidade de escolher bem é fortalecida por 
meio do exercício. Se nudges produzirem 

importam, é melhor evitar a coerção e, por isso, 
a última década registrou um crescimento no-
tavelmente rápido do interesse em ferramen-
tas de baixo custo e que preservam escolhas, 
às vezes chamadas de nudge” (p. 5). Pela ótica 
dos paternalistas libertários, ainda que inter-
venções coercivas sejam inevitáveis, deveriam 
ser evitadas sempre que houver alternativas 
não-coercivas.

Mas não se esgotam apenas em punição 
e ameaça de punição os tipos de relações clas-
sificadas por Sunstein (2016) como coercivas. 
Considerando que coerção é definida por opo-
sição à autonomia, quaisquer práticas que cer-
ceiem o exercício da autonomia poderiam ser 
consideradas, em alguma medida, coercivas. É 
baseado nisso que Sunstein (2016) elenca, além 
de punição e ameaça de punição, a manipulação 
como prática potencialmente coerciva. O ad-
vérbio “potencialmente” se justifica em função 
da metáfora proposta pelo autor sobre como a 
autonomia e coerção seriam extremos de um 
contínuo, sendo práticas de manipulação res-
ponsáveis pelo deslocamento em direção ao 
extremo da coerção: “O mais óbvio problema 
da manipulação é que ela pode afrontar a au-
tonomia e a dignidade. Do ponto de vista da 
autonomia, a objeção é que a manipulação pode 
privar as pessoas de agência; repousa num con-
tínuo no qual a coerção é o ponto final” (itálicos 
adicionados, p. 96).

Detalhando o porquê de a manipulação 
minar o exercício da autonomia, Sunstein 
(2016) observa que “uma declaração ou ação 
é manipuladora na medida em que não engaje 
ou apele à capacidade das pessoas de fazer es-
colhas refletidas e deliberadas” (p. 88). Isto é, a 
afronta à autonomia representada pela mani-
pulação concerne o potencial de dadas inter-
venções para evocar ações irrefletidas (como 
seria o caso, em tese, da propaganda sublimi-
nar). Considerando isso, não poderiam alguns 
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vida em sociedade. Em sessão dedicada ao que 
chamou de agências controladoras, Skinner 
(1953/2004) examina como diferentes tipos de 
instituições dispõem de prerrogativas especiais 
para arranjar contingências que afetam grupos 
de indivíduos.

No caso da agência governamental, 
Skinner (1953/2004) observa que “definido 
a rigor, governo é o uso do poder de punir” 
(p. 335). Apesar disso, também é notado que 
“embora essa definição às vezes seja oferecida 
à exaustão, agências governamentais frequen-
temente recorrem a outros tipos de controle” (p. 
335). São comentadas situações ilustrativas do 
controle governamental, ora para exemplificar 
técnicas aversivas a que a agência recorre, ora 
para argumentar pela não adoção de tais téc-
nicas. No primeiro caso, são assinaladas como 
técnicas de governo o uso de punição e de re-
forçamento negativo:

Um governo que possui apenas o poder 
de punir pode fortalecer o comporta-
mento legal apenas fazendo com que 
a remoção de uma ameaça de punição 
seja contingente. Isso é feito às vezes, mas 
a técnica mais comum é simplesmente 
punir formas ilegais de comportamento.

Algumas punições governamentais con-
sistem em remover reforços positivos – 
por exemplo, desapropriar um homem 
de propriedade, multá-lo, taxá-lo puni-
tivamente ou privá-lo de contato com a 
sociedade por meio de encarceramento 
ou expulsão. Outras punições comuns 
consistem em apresentar reforços negati-
vos – por exemplo, infligir ferimentos físi-
cos como açoites, ameaçar ferimentos ou 
morte, impor uma sentença a trabalhos 
forçados, expor o indivíduo ao ridículo 
público e estimulá-lo aversivamente de 
maneiras menores, como exigindo que se 

atrofia muscular, teríamos um argumen-
to contra eles, porque o bem-estar das 
pessoas depende do fortalecimento desse 
músculo. Poderíamos imaginar uma ob-
jeção ética que sustentasse que alguns 
incentivos não permitem que as pessoas 
construam suas próprias capacidades e 
possam até enfraquecer sua motivação 
para fazê-lo. (pp. 59-60)

Em resumo, os esforços de Sunstein (2016) 
consistem em antever possíveis maus usos dos 
nudges, salientando condições que garantam 
seu caráter não-coercivo. A classificação de 
dada intervenção como coerciva ou não-coer-
civa depende do potencial que teria para privar 
os indivíduos de agência, ou, inversamente, 
para aprimorar sua autonomia. Considerando 
as ideias originais de Thaler e Sunstein (2008), 
bem como os adendos de Sunstein (2016), seria 
razoável arriscar uma caracterização abran-
gente de coerção, na perspectiva do paternalis-
mo libertário, como ato ou efeito de restringir o 
exercício da autonomia. seja por punição, ameaça 
de punição ou manipulação – sendo autonomia 
compreendida como a possibilidade de que um 
agente dispõe para seguir um curso de ação por 
ele próprio definido.

Análise do comportamento e coerção

Uma abordagem analítico-comportamen-
tal sobre o comportamento humano é sistemati-
zada por Skinner (1953/2004) no clássico Science 
and human behavior. Embora textos prévios do 
mesmo autor já tivessem abordado assuntos 
distintivamente humanos (e.g. Skinner, 1948), 
nenhum até então fora restritamente dedicado à 
proposição sistemática de uma ciência do com-
portamento humano. Nesse livro, à parte uma 
compilação sobre processos inerentes à condu-
ta individual, há também considerações acerca 
do comportamento social e da organização da 
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tentativa de capturar a “essência” da coerção (o 
que, por si só, seria estranho à uma perspectiva 
analítico-comportamental de significado), trata-
-se de examinar usos do termo e seus derivados.

Em sua preleção sobre o que chama de 
controle pessoal, que constituiria o controle das 
pessoas por outras pessoas em interação direta, 
Skinner (1953/2004) comenta diferentes formas 
pelas quais tal controle pode ser exercido. Ao 
mencionar a coerção – mais precisamente, o 
ato de coagir –, coloca-o alternativamente ao 
verbo restringir: “A longo prazo, o uso da força 
geralmente dá lugar a outras técnicas . . . o con-
trolador não precisa ter o poder de coagir ou 
restringir o comportamento diretamente, mas 
pode afetá-lo indiretamente, alterando o am-
biente” (p. 316). O emprego da conjunção alter-
nativa ou indica a não-identidade dos termos: 
coagir não seria exatamente o mesmo que 
restringir. À parte a possibilidade da restrição 
física do comportamento, o termo “restrição” 
poderia ser interpretado como figurativamente 
relativo ao conceito de punição, pois, definida 
como controle por consequência que diminui a 
probabilidade de dado tipo de comportamento, 
punição invariavelmente implica uma restrição 
no repertório comportamental. 

Substanciando essa possibilidade inter-
pretativa, esse é um raciocínio que aparece 
reiterado em trecho de obra posterior (Skinner, 
1978), no qual os termos punição e coerção são 
também separados por conjunção alternativa: 
“o que podemos chamar de luta pela liberdade 
no mundo ocidental pode ser analisado como 
uma luta para escapar ou evitar tratamento 
punitivo ou coercivo” (p. 143, itálicos adicio-
nados). Essa reiterada não-identificação entre 
punição e coerção não necessariamente signi-
fica que não seria possível exercer coerção por 
meio do emprego de punição, mas que, talvez, 
uma definição que simplesmente identifique 
coerção com punição não seja suficiente para 

apresente pessoalmente a uma delegacia 
onde a principal punição é simplesmente 
o tempo e o trabalho consumidos. (p. 337)

As variantes de controle comportamental 
nesse trecho mencionadas configuram aquilo 
que veio a ser identificado como controle aver-
sivo. Numa das mais aclamadas obras da área 
sobre o assunto, Sidman (1989) operou uma 
equivalência direta entre controle aversivo e 
coerção: “O controle por reforçamento positi-
vo não é coercitivo; a coerção entra em cena 
quando nossas ações são controladas por re-
forçamento negativo ou punição (p. 43). Assim, 
ainda que sejam parcos os registros do termo 
coerção e seus derivados nos textos de Skinner 
(1953/2004; 1971), tomando Sidman (1989) 
como referência, é possível interpretar o texto 
Skinneriano, abstraindo de suas menções ao 
emprego de punição e reforçamento negativo 
uma compreensão de sua perspectiva sobre a 
coerção. A estratégia é conveniente tanto pelo 
volume da atenção dedicada a processos aver-
sivos, quanto pela escassez de menções diretas 
à coerção: em Science and human behavior, há 
apenas dois registros da palavra; em Beyond 
freedom and dignity, apenas três – à parte as 
poucas derivações adjetivas (e.g., coercivo) e 
verbais (e.g., coagir).

Mas se por um lado o recurso a Sidman 
(1989) poderia informar uma interpretação da 
perspectiva analítico-comportamental sobre 
coerção, não poderia, adversamente, também 
restringir em demasia o sentindo de coerção? 
Isto é, será que recorrer à identificação entre 
coerção e controle aversivo como pedra de 
toque não poderia limitar a compreensão da 
coerção como fenômeno, por restringir seus 
significados possíveis? Na tentativa de evitar 
essa possibilidade, convém recorrer a alguns 
dos usos do termo e de suas variantes – proce-
dimento condizente com a teoria analítico-com-
portamental de significado: menos que uma 
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abarcar completamente o significado e as pos-
sibilidades de exercício da coerção.

O processo de reforçamento negativo 
(definido como fortalecimento de uma classe 
de resposta em função da remoção de dada 
consequência) também parece pensado alter-
nativamente à coerção em alguns momentos, 
como quando Skinner (1978) nota que “estados 
de bem-estar social se sustentam com práticas 
aversivas. Eles adquirem os bens que distri-
buem por meio de impostos (apoiados por uma 
ameaça de punição) ou pela coerção do traba-
lho” (p. 4, itálico adicionado). Pagar impostos 
pode ser pensado como mantido por reforça-
mento negativo, e é no trecho diferenciado de 
uma forma de coerção – mas o que haveria 
de qualitativamente diferente nesses tipos de 
controle? Seriam as operações tipicamente 
identificadas como aversivas insuficientes para 
caracterizar o fenômeno da coerção?

Um comentário de Skinner (1953/2004) 
acerca do que chama de controle ético ajuda 
a pensar sobre essa questão: “O controle ético 
do grupo passou muito lentamente de técnicas 
coercivas, nas quais o indivíduo é forçado a se 
comportar de acordo com os interesses de outros, 
para técnicas nas quais ‘bom’ é mais importan-
te que ‘ruim’” (p. 345, itálicos adicionados). O 
trecho é interessante porque provê uma carac-
terização de o que seriam “técnicas coercivas” 
que não se identifica com a definição canônica 
(Sidman, 1989). Assim, uma definição de técni-
cas coercivas em termos de seus efeitos sobre o 
coagido (ser forçado a algo) e sobre quem coage 
(ter seus interesses atendidos) possibilita pensar 
a coerção para além da mera identificação com 
relações aversivas. Novamente: isso não quer 
dizer que operações de punição e reforçamen-
to negativo não possam ser, e por vezes efeti-
vamente sejam, empregadas no exercício da 
coerção, mas que o exercício da coerção não se 
restringe a essas operações. Não seria o caso, 

portanto, de repensar a concepção analítico-
-comportamental canônica de coerção?

Isso é o que tem sido proposto por estudos 
recentes, que, ao identificar fragilidades con-
ceituais na proposta de Sidman (1989), sinali-
zam para a necessidade de que a coerção seja 
pensada noutros termos. Dentre os problemas 
da definição sidmaniana, Rocha e Hunziker 
(2021) identificaram redundância e ambigui-
dades conceituais, além da falta de amparo 
empírico e consistência analítica. Apesar disso, 
esses mesmos autores notaram que, embora a 
proposta sidmaniana para a conceituação da 
coerção seja precária, seus objetivos são nobres, 
pois a coerção envolve problemas sociais cuja 
gravidade é evidente. Sendo assim, o recurso a 
concepções alternativas se mostra necessário, e, 
nesse sentido, uma possibilidade seria recorrer 
à perspectiva desenvolvida por Goldiamond 
(1976).      

Na formulação de Goldiamond (1976), 
coerção é compreendida como um fenôme-
no que se apresentaria sempre em termos de 
graus. O grau de coerção a que um sujeito é 
submetido seria inversamente proporcional à 
sua liberdade, a qual, segundo o autor, deveria 
ser compreendida “. . . em termos das escolhas 
genuínas disponíveis” (p. 22). Quanto maior o 
grau de liberdade, menor o grau de coerção e 
vice-versa – a partir dessa abordagem gradu-
alista, Goldiamond (1976) propõe que “. . . a 
questão nunca é coerção versus não coerção . 
. . A questão é a quantidade e o tipo de coerção 
que estamos dispostos a aceitar e as proteções 
contra abusos que estabelecemos” (p. 23). 

A ideia de genuinidade da escolha é par-
ticularmente importante na perspectiva de 
Goldiamond (1976), implicando que liberdade 
não se reduz a ter alternativas de resposta à dis-
posição, mas também a condições de base que 
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e as relações de benefício vs. prejuízo dos agentes 
em relação.

Considerando a fragilidade da definição 
tradicional de coerção, o valor heurístico da 
proposta de Goldiamond (1976), bem como 
das extensões propostas por Goltz (2020) e 
Hunziker (2018), talvez seja possível sugerir 
uma caracterização analítico-comportamental 
que as sintetize em conjunto: coerção, fenôme-
no que pode ocorrer em diferentes graus, se 
verifica quando, em relação de poder assimétrica 
e em prejuízo do controlado, um curso de ação 
lhe é imposto (isto é, não há possibilidade de es-
colhas genuínas) – o que pode envolver tanto o 
não-provimento de alternativas ou de recursos 
para acessá-las, quanto a falta de transparência 
e consentimento quanto aos mecanismos de 
controle utilizados.

Relações entre as noções de coerção na teoria do nudge 
e na análise do comportamento – e consequências para o 

projeto de uma cultura planejada

Buscou-se explorar até aqui discussões 
sobre coerção extraídas da literatura especiali-
zada sobre nudges e análise do comportamento. 
Como vimos, apesar de eventualmente tratado 
como incontroverso, ou mesmo autoevidente, 
o significado das concepções tradicionais de 
coerção em ambas as áreas apresenta fragili-
dades e limitações que encorajaram discussões 
suplementares e propostas de refinamento. 
No caso do nudge, condicionalidades original-
mente apresentadas como suficientes para ga-
rantir o caráter não-coercivo das intervenções 
revelaram-se insuficientes, demandando uma 
relativização e especificação posterior acerca 
de estratégias de manipulação e seu potencial 
como obstáculo ao exercício da autonomia pes-
soal. No caso da análise do comportamento, a 
consagrada definição de Sidman (1989), que 
identifica coerção com operações aversivas, 

viabilizem as respostas exigidas para o acesso 
a consequências:

Alguém com ensino médio que percorre 
os classificados não tem opções quando 
todas as vagas exigem ensino superior. 
Não tem escolha entre trabalhar como 
mineiro ou médico quando há vagas 
em ambos os campos. Aqui, o grau de 
liberdade é zero por causa do repertório 
comportamental. Onde a disponibilidade 
de emprego não é anunciada, ou circula 
em canais não disponíveis ao candidato, 
ou é apresentada em um idioma que o 
candidato não pode ler, a existência dos 
repertórios apropriados é irrelevante . 
. . Coerção, portanto, pode ser definida 
como mais severa quando não há esco-
lhas genuínas . . . (p. 23)

Considerando os motivos acima sinteti-
zados, parece-nos tão viável quando desejável 
um reexame do conceito tradicional de coerção 
na análise do comportamento. Mencionou-se 
aqui a proposição de Goldiamond (1976), mas é 
ela suficiente? Comportaria complementação? 
Uma proposta de extensão dos significados 
de coerção na análise do comportamento foi 
formulada por Goltz (2020). Como extensões à 
visão de Sidman (1989), e especificando propo-
sições de Goldiamond (1976), a autora sugere 
incorporar ao escopo da coerção 1) o não-pro-
vimento de recursos necessários para respostas 
de acesso a reforçadores, e 2) ausência de trans-
parência e consentimento em procedimentos que 
intentam direcionar o comportamento de escolha. 
Também Hunziker (2018), em formulação pre-
liminar, propôs um refinamento à compreen-
são da coerção, sinalizando para a importância 
de levar em consideração a assimetria de poder 
(i.e. acesso a reforçadores e estabelecimento de 
funções reforçadoras para eventos ambientais) 
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Sidman (1989) certamente mostrou-se heurís-
tica como recurso que possibilitou análises e 
pesquisa sobre situações sociais importantes, 
outrora negligenciadas. Apesar disso (do valor 
pragmático dos conceitos tradicionais de co-
erção na teoria do nudge e na análise do com-
portamento), críticas e refinamentos propostos 
na literatura especializada de ambas as áreas 
demonstraram que a estreiteza das definições 
disponíveis justificaria retificações. Agora, le-
vando em consideração as sínteses aqui esboça-
das, cabe indagar: em que se aproximariam ou 
se distanciariam essas propostas de concepção 
da coerção?

Um primeiro ponto que merece aten-
ção diz respeito às perspectivas da análise do 
comportamento e da teoria do nudge quanto 
à questão da autonomia. Isso porque, no caso 
do nudge, coerção é compreendida como antô-
nimo de autonomia, sendo então considerada 
coerciva qualquer intervenção que implique 
o cerceamento ao exercício dessa autonomia. 
Como se discutiu, não apenas a subtração de 
alternativas e a mudança em incentivos eco-
nômicos interfeririam em tal exercício, mas 
também a prática da manipulação, isto é, 
formas de controle pouco transparentes que 
interfiram no potencial de seguir por um ca-
minho por si próprio definido: “Paternalistas 
libertários . . . são céticos sobre abordagens que 
impedem as pessoas de seguir seu próprio ca-
minho” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 197). Na 
suposição desse potencial parece residir uma 
diferença fundamental entre nudges e análise 
do comportamento.

Apesar de partirem de uma crítica das 
suposições envolvidas na alegoria do homo 
economicus, e, com isso, endossarem um ponto 
de vista segundo o qual humanos não seriam 
sujeitos otimizadores e racionais por excelên-
cia, Thaler e Sunstein (2008), à diferença de 
analistas do comportamento, não rompem em 

revelou-se arbitrária e limitada para uma aná-
lise de situações socialmente relevantes (Rocha 
& Hunziker, 2021) que outras propostas de 
compreensão da coerção na análise do com-
portamento (e.g., Goldiamond, 1976) incluem 
em seu escopo. 

Buscando prover sínteses que abarcas-
sem diferentes tentativas de definição e refi-
namento, foram propostas caracterizações da 
coerção em ambas as áreas, a partir de uma 
discussão sobre as fragilidades e limitações das 
definições tradicionais (Sunstein, 2016; Goltz, 
2020; Hunziker, 2018). Assim sendo, o que se 
apresenta ao fim de cada seção precedente a 
essa são sínteses que possivelmente destoam 
da economia típica de definições tradicionais, 
particularmente no campo da análise do com-
portamento, bem como de propostas de defini-
ções que buscam um sentido absoluto, fechado 
em si, que não demande problematização ul-
terior. Isto ocorre porque, em ambos os casos, 
não parece razoável ofertar uma compreensão 
do fenômeno num modelo simplista. É o caso, 
por exemplo, da ponderação sobre o caráter 
gradativo das práticas coercivas. Em suma, 
conquanto sínteses mais econômicas tenham 
suas virtudes, sozinhas podem ser insuficientes, 
por estreitar demais, e de forma inadequada, 
a gama de fenômenos acomodáveis em seu 
escopo.

A busca por uma compreensão da coerção 
que faça jus à sua complexidade parece revelar 
precisamente a limitação de concepções dema-
siadamente estreitas, ainda que imprescindí-
veis como ponto de partida para identificação 
do fenômeno. No caso do nudge, a proposta 
original de Thaler e Sunstein (2008) mostrou-se 
efetiva tanto na fundamentação de interven-
ções práticas, quanto no desenvolvimento de 
investigações teóricas e empíricas socialmen-
te relevantes. No caso da análise do compor-
tamento, semelhantemente, a concepção de 
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para os paternalistas libertários há coerção 
quando se restringe o exercício da autonomia 
individual, para analistas do comportamento, 
ao menos conforme a síntese compreensiva 
aqui proposta, a questão é deslocada para a 
oportunidade do exercício de escolhas genu-
ínas. O foco sobre escolhas genuínas desloca 
a atenção para fora do indivíduo, salientando 
condições ambientais responsáveis pela constru-
ção de repertórios adequados e pelo provimen-
to de alternativas de ação igualmente prováveis 
para acesso a consequências relevantes.

O fator de genuinidade da escolha parece 
fundamental para uma compreensão de di-
ferenças entre as duas abordagens. Partindo 
da visão dos paternalistas libertários sobre 
autonomia, embora a capacidade de agência 
possa ser obstruída por fatores diversos, nudges 
adequadamente programados seriam capazes 
de restabelecer um funcionamento mais pró-
ximo ao ótimo. Eis porque, nessa perspectiva, 
a não-restrição de alternativas de escolha é tão 
decisiva: em condições normais (i.e., desde que 
não compelidos por outros fatores), indivíduos 
seriam, afinal, capazes de arbitrar plenamen-
te sobre as alternativas que têm à disposição. 
Em suma, o famigerado programa de pesquisa 
sobre heurísticas e vieses que inspira as propo-
sições de Thaler e Sunstein (2008) se baseia no 
suposto de que humanos são sensíveis a vari-
áveis contextuais capazes de levá-los a tomar 
decisões insensatas, mas essa perspectiva não 
se confundiria com uma crítica radical à noção 
de agência, como é o caso da que fazem analis-
tas do comportamento caudatários da tradição 
Skinneriana.

Justamente em função dessa crítica, a 
noção de coerção para analistas do comporta-
mento não teria como se amparar simplesmente 
em restrição à autonomia, sem explicação ulte-
rior. Voltando sua atenção para o ambiente con-
trolador, analistas do comportamento, apesar 

definitivo com a suposição de que humanos 
seriam dotados de agência. Embora se supo-
nha que a arquitetura de escolhas via nudges 
seja capaz de otimizar habilidades individuais 
para o exercício da autonomia – pois, conforme 
Sunstein (2016), “autonomia requer escolhas 
informadas” (p. 65) –, a preexistência de tais 
habilidades não é questionada, bastando um 
“cutucão” para restabelecer um melhor funcio-
namento do agente autônomo. 

Com efeito, é frequente na obra dos au-
tores que a habilidade individual em arbitrar 
os próprios determinantes seja usada como 
justificativa para a forma de intervenção que 
propõem: é o que garantiria que, restando a de-
cisão última ao indivíduo, diminui-se o risco de 
recurso a intervenções coercivas. Nessa ótica, 
a abordagem proposta não seria coerciva na 
medida em não imporia uma tomada de decisão 
específica: o tipo de controle exercido, apesar de 
intenso o suficiente para “influenciar” a escolha 
num ou noutro sentido, jamais a determinaria 
peremptoriamente, de modo a anular a agência 
individual, a qual, embora influenciada pela 
arquitetura de escolha, segue sendo o árbitro 
último. Daí o título da obra de Sunstein (2016), 
A ética da influência (e não da manipulação).

Essa compreensão da coerção como anti-
tética à noção de autonomia como agência afas-
taria a teoria do nudge da análise do comporta-
mento em função da crítica radical da segunda 
à ideia de um “eu iniciador” – um sujeito livre 
para deliberar sobre o próprio destino (Skinner, 
1971; 1989). Com isso, aspectos à primeira vista 
coincidentes entre a perspectiva subjacente ao 
nudge e a da análise do comportamento reve-
lam-se superficiais: apesar de partilharem uma 
crítica semelhante à alegoria do humano como 
um otimizador racional e autossuficiente, não 
partilham de visões idênticas sobre a noção de 
autonomia. Por conseguinte, também diferem 
em suas concepções de coerção – ao passo que 
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ameaçando, manipulando o indivíduo sob su-
jeição. Aqui, a liberdade parece pensada princi-
palmente, embora talvez não exclusivamente4, 
pelo prisma da noção filosófica de liberdade ne-
gativa, em que a liberdade é sempre pensada 
como “liberdade de”, isto é, como a possibili-
dade de agir livre do cerceamento por fatores 
externos que constranjam ou mesmo impeçam 
o agente.

No caso da concepção de coerção analí-
tico-comportamental aqui proposta, coerção 
deixa de ser entendida por identificação com 
controle aversivo para ser entendida pela possi-
bilidade de escolha genuína, o que abre a possi-
bilidade de se pensar o exercício da coerção por 
omissão. Assim, poderia ser possível classificar 
como coercivas situações de negligência, nas 
quais a imposição de um curso de ação (e.g. a 
“escolha” por um ofício insalubre) deriva da 
falta de acesso a recursos que possibilitem a sua 
recusa. Aqui, a liberdade poderia também ser 
pensada do ponto de vista da noção filosófica 
de liberdade positiva – “liberdade para” –, isto 
é, a capacidade para agir de modo a atingir um 
dado objetivo delineado pelo próprio sujeito.

Ressaltando a utilidade de se recorrer à 
distinção filosófica entre liberdade positiva e 
negativa, Goltz (2020) salienta que esse é um 
aspecto importante a ser considerado na aná-
lise de situações de coerção por negligência, 
sobre as quais observa:

 . . . o uso do poder sobre as consequên-
cias, aversivas ou recompensadoras, para 
obter uma resposta de alguém quando 
não foram disponibilizados recursos 
suficientes para produzir a resposta de-
sejada (ou seja, mesmo que não tenham 

de entenderem coerção em contraposição à 
liberdade, propõem uma especificação das con-
dições em que se possa falar sobre liberdade. 
Sidman (1989) opera tal especificação tratando 
liberdade como sentimento produzido por con-
tingências específicas (i.e., reforçamento positi-
vo), e igualando coerção a controle aversivo, o 
que, como vimos, cria uma série de problemas 
adicionais. Alternativamente, a especificação 
de Goldiamond (1976), aqui salientada, impli-
ca mais do que ter alternativas diversas à dis-
posição. Nas palavras de Fernandes e Dittrich 
(2018), “quando Goldiamond define liberdade 
como a disponibilidade de escolhas genuínas, 
seu esforço se volta para a descrição das con-
dições e comportamentos que permitem e jus-
tificam o uso dessa definição” (p. 10). Mais do 
que disponibilidade de alternativas, liberdade 
implica que a possibilidade de escolher seja 
garantida por recursos adequados – como, por 
exemplo, o repertório comportamental exigido 
pelas alternativas disponíveis, bem como que 
tais alternativas sejam equiprováveis. 

Sendo assim, ao pensar a coerção como 
antitética à liberdade, e sendo a liberdade en-
tendida como possibilidade de escolhas genu-
ínas, analistas do comportamento salientam a 
possibilidade de coerção tanto por ação quanto 
por omissão. No caso do paternalismo liber-
tário, como se viu ao fim da primeira parte, 
coerção implicaria a imposição de um curso de 
ação por meio de punição, ameaça de punição 
ou manipulação – eis porque, sendo não-coer-
civos, nudges recorrem a formas de arquitetura 
de escolhas que prescindam desses métodos. 
Logo, coerção parece quase sempre, se não in-
variavelmente, pensada do ponto de vista da 
ação: coagir é impor uma alternativa punindo, 

4 Seria possível argumentar por um componente de liberdade positiva subjacente à teoria do nudge, identificável, por exemplo, na preocu-
pação de Sunstein (2016) em, mais que preservar o acesso a alternativas múltiplas e facilidade para recusá-las, proporcionar ao indivíduo 
melhores habilidades de auto-organização e autocontrole. Não obstante, essa preocupação parece acessória, levando em conta os tipos de 
práticas (punição, ameaça de punição, manipulação) mencionadas como tipicamente aversivas: tratam-se do que tipicamente se identifica 
como formas de cerceamento à liberdade negativa.
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escolha. É orientado a meios na medida em que 
não tenta questionar ou alterar os fins das pes-
soas. Como um GPS, respeita esses fins” (p. 54). 

Com efeito, o recurso a nudges tem sido 
comum em modelos de governo muito distintos 
entre si. Por um lado, o próprio Sunstein serviu 
a um governo em seu contexto considerado 
progressista, ao atuar como oficial do mais im-
portante escritório de política regulatória nos 
EUA; por outro lado, na Inglaterra, outro país 
famoso por sua tradição no ramo da política 
pública comportamental, o nascimento e con-
solidação de sua unidade de ciências comporta-
mentais para o planejamento de políticas públi-
cas deu-se no contexto de uma administração 
conservadora. Em suma, o caráter instrumental 
da proposta dos nudges asseveraria tão-somen-
te modos de arquitetar intervenções sociais de 
maneira não coerciva, porém não antecipando 
finalidades específicas às quais essa tecnologia 
deveria servir para além de uma proposição 
genérica sobre os quatro valores apontados 
por Sunstein (2016) – valores típicos das de-
mocracias liberais, constantes em seus trata-
dos internacionais mais consagrados, como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

No caso do planejamento cultural skinne-
riano, embora a tecnologia do comportamento 
seja pelo autor qualificada como “neutra”, a 
proposta parece extrapolar uma formulação 
meramente instrumental. Por um lado, Skinner 
(1971) alerta não haver como antecipar a quais 
fins uma tecnologia comportamental pode-
ria vir a servir: “essa tecnologia é eticamente 
neutra. Pode ser usada por um vilão ou santo. 
Não há nada em uma metodologia que deter-
mine os valores que governam seu uso” (p. 
148). Por outro lado, as considerações do autor 
sobre o emprego da tecnologia comportamen-
tal para a resolução de problemas humanos 
vêm sempre acompanhados de reflexões mais 
gerais sobre o funcionamento da sociedade. 

sido removidos ou interferidos), podem 
ser vistos como coercivos. Pode ser, por 
exemplo, esperar que os trabalhadores 
prestem um serviço ou fabriquem um 
produto dentro de um prazo muito curto 
que afetaria sua saúde se tentassem (por 
exemplo, devido à exaustão), com mate-
riais aos quais não têm acesso, ou mesmo 
com treinamento e capacitação insufi-
cientes. (p. 11)

Finalmente, um aspecto final a se analisar 
sobre potenciais convergências e divergências 
entre as duas perspectivas aqui estudadas diz 
respeito a seus projetos para o planejamento 
de práticas culturais. Começando pela visão 
dos paternalistas libertários, a despeito da 
pretensiosa expressão de sua filosofia de base, 
o caráter de suas proposições parece revelar 
um aspecto essencialmente instrumental. Isto 
é, as considerações filosóficas acerca do nudge 
orbitam problemas sobre o que definiria in-
tervenções mais ou menos adequadas, porém 
não há uma antecipação ou prescrição sobre 
as finalidades das intervenções de modo mais 
amplo. Posto de outra maneira, a proposta do 
nudge revela-se muito mais como proposta de 
uma nova tecnologia de governo, uma tecnolo-
gia de que gestores públicos dos mais diferentes 
matizes políticos podem lançar mão, do que um 
projeto de sociedade particular.

Isso parece particularmente saliente na 
metáfora de Sunstein (2016) sobre nudges atu-
arem como um GPS, que apesar de auxiliar o 
usuário a se locomover mais facilmente, não 
antecipa seu destino. O autor defende que a 
forma de paternalismo por ele endossada deve-
ria ser pensada como orientado a meios, e não 
a fins. Trata-se, nos termos de Sunstein (2016) 
de um paternalismo que é “. . . a um só tempo 
(a) suave e (b) orientado a meios. É suave na 
medida em que evita a coerção ou incentivos 
materiais e, portanto, preserva a liberdade de 
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tradicionais de controle governamental – como 
parece ser o caso dos nudges.

A relação disso com a coerção dependerá 
da concepção de coerção desposada. Pensada 
do ponto de vista da definição tradicional (i.e., 
equivalente a controle aversivo), a coerção es-
taria excluída das recomendações de Skinner 
(1971) sobre as características definidoras de 
um planejamento cultural adequado – vide as 
críticas do autor ao emprego da punição. Não 
obstante, análises contemporâneas de obras do 
autor revelam ambiguidades e exceções à pres-
crição skinneriana pelo abandono do controle 
aversivo como prática de governo (e.g., Martins 
et. al; 2017). Além disso, é possível identificar 
elementos em textos skinnerianos que indicam 
uma relativização da não-recomendação do em-
prego de controle aversivo pelo governo. Vide, 
por exemplo, quando Skinner (1980) satiriza o 
que considera ser uma reação desproporcio-
nal e indevida a campanhas pela redução do 
tabagismo, notando: “Podemos dispensar todo 
o controle sob o qual as pessoas mudam seu 
comportamento para escapar de consequên-
cias aversivas? As ‘razões’ para parar de fumar 
(como para parar de fazer qualquer coisa) são 
punitivas” (p. 35).

Essas ponderações sobre os limites da 
tradicional crítica ao emprego de técnicas 
aversivas para fins de planejamento cultural 
representam um motivo a mais para repensar 
o problema a partir de concepções alternati-
vas de coerção. A concepção aqui delineada, 
inspirada fundamentalmente nas ideias de 
Goldiamond (1976) e refinamentos de Hunziker 
(2018) e Goltz (2020), poderia ser uma dessas 
alternativas. Partindo dessa concepção, a preo-
cupação de analistas do comportamento sobre 
a viabilidade ou necessidade do emprego de 
coerção na regulação da vida em sociedade 
seria substituída por uma preocupação acerca 
da viabilidade ou necessidade de impor dados 

Apesar de datarem das décadas de 1960 e 1970 
os textos mais centralmente dedicados à dis-
cussão sobre planejamento cultural, desde a 
publicação de Walden Two (Skinner, 1948) a 
perspectiva skinneriana insere sua concepção 
de tecnologia comportamental num modelo de 
sociedade particular, problematizado em textos 
posteriores (e.g. Skinner, 1978).

É traço-chave do pensamento de Skinner 
(1948; 1971; 1978) uma crítica intransigente ao 
modo de organização das democracias liberais, 
e parte dessa crítica se foca na concentração 
de poder por instituições que detém prerroga-
tivas especiais para dispor contingências que 
afetam grandes grupos de indivíduos. Quando, 
em Walden Two, Skinner (1948/2005) observa 
(pelas palavras de um personagem) que “o re-
sultado [da comunidade] talvez mais valioso . 
. . é psicológico. Estamos completamente livres 
da atmosfera institucional . . .” (p. 39), ele sina-
liza para o potencial das tecnologias comporta-
mentais em favorecer arranjos organizacionais 
capazes de favorecer o controle interpessoal, 
face a face, de modo a dispensar a necessidade 
da vigilância e ameaça de punição que caracte-
rizam o controle institucional governamental. 

Em discussão ulterior, Skinner (1971) 
adensa suas críticas ao emprego de punição, 
bem como à concentração de poder por agên-
cias de controle (Skinner, 1953; 1978). Essa 
crítica skinneriana a modelos para a regula-
ção da vida em sociedade em que o poder se 
concentra em instituições serviu de inspiração 
a comentadores que salientaram afinidades 
de sua obra com perspectivas revolucionárias 
(e.g. Hamilton, 2012). Assim sendo, a propos-
ta de planejamento cultural implica, na ótica 
skinneriana, uma transformação profunda na 
estrutura organizacional da sociedade, e não 
apenas um instrumento a serviço das práticas 
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conquanto não esgotem as eventuais críticas à 
abordagem, ao menos reconhecem suas limita-
ções e a necessidade de reavaliar práticas ou-
trora concebidas acriticamente, como é o caso 
de intervenções baseadas em opção-padrão, um 
dos mais comuns tipos de nudge, e cuja dinâmica 
pode favorecer tomada de decisões irrefletidas.

No caso da análise do comportamento e 
do planejamento cultural, pela definição tradi-
cional (em que punição é admitida como uma 
das formas possíveis de controle coercivo), há 
recomendações expressas pelo não-emprego de 
estratégias aversivas, e priorização do controle 
por contingências de reforçamento positivo. Um 
problema preliminar diz respeito à ambigui-
dade e arbitrariedade da definição por identi-
ficação com controle aversivo, uma expressão, 
como se viu, envolta em discussões ainda hoje 
irresolutas. Uma alternativa seria passar a com-
preender a coerção a partir de outros ângulos, 
como por restrição da possibilidade de escolhas 
genuínas e os fatores envolvidos nessa restri-
ção. A partir dessa concepção, seria possível 
pensar como coercivas não apenas situações 
excluídas do escopo da definição tradicional, 
como também ponderar sobre a viabilidade, ou 
mesmo necessidade, de eventualmente lançar 
mão de práticas tradicionalmente tidas como co-
ercivas – vide a consideração de Skinner (1980) 
acerca do caráter invariavelmente aversivo de 
campanhas que intentam reduzir dado padrão 
comportamental (e.g. políticas preventivas da 
área da saúde).

Finalmente, uma distinção importante 
a ser estabelecida diz respeito ao escopo das 
propostas e suas visões sobre modelos de socie-
dade ideal. No caso do paternalismo libertário, 
apesar do enaltecimento de valores típicos da 
filosofia democrática liberal, não há provisão de 
um modelo fechado, algo como um projeto de 
sociedade particular. Conforme Sunstein (2016), 
nudges são meras ferramentas de governo, 

cursos de ação, restringindo a possibilidade de 
escolhas genuínas. Sendo assim, o refinamento 
teórico proposto poderia redirecionar o curso 
de investigação, que, passando a pensar o ato de 
coagir por outro prisma, revisitaria discussões 
analítico-comportamentais tradicionais sobre 
coerção e regulação da vida em sociedade.    

Considerações finais

Apesar de tidas como convergentes em 
função de sua crítica ao recurso à coerção como 
prática de controle, propostas para a regulação 
da vida em sociedade derivadas da economia 
comportamental e da análise do comportamen-
to apresentam diferenças relevantes. Nesse 
ensaio, objetivou-se explorar discussões acerca 
do emprego da coerção para o planejamento 
de ambientes sociais em duas propostas espe-
cíficas de cada uma dessas ciências, a saber, 
a arquitetura de escolhas por meio de nudges, 
conforme a ótica de Thaler e Sunstein (2008), e o 
planejamento cultural, derivado de proposições 
do behaviorismo skinneriano. Um primeiro as-
pecto assinalado pela pesquisa diz respeito a 
imprecisões e tentativas de retificação da con-
cepção de coerção derivada de cada proposta 
– em ambos os casos, concepções originalmente 
propostas foram alvo de crítica e refinamento 
por estudiosos da própria área.

No caso da arquitetura de escolhas (Thaler 
&Sunstein, 2008), a preocupação capital dos 
autores com a preservação da autonomia se 
reflete no caráter sutil do tipo de intervenção 
adotado. Apesar disso, essa própria sutileza 
pode ser pensada como um ponto negativo do 
nudge, considerando a preservação da autono-
mia como objetivo: é precisamente em função 
de sua sutileza que alguns tipos de arquitetura 
de escolhas poderiam dificultar o exercício da 
autonomia, favorecendo decisões irrefletidas. 
As discussões propostas por Sunstein (2016), 
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e Cognitiva, 23(1), 1-24. https://doi.
org/10.31505/rbtcc.v23i1.1521

Martins, T., Neto, M., & Mayer, P. (2017). 
Walden Two: Uma sociedade utópica não 
aversiva? Revista Brasileira de Terapia 
Comportamental e Cognitiva, 19(1), 78-93. 
https://doi.org/10.31505/rbtcc.v19i1.953

Rocha, C. A. A., & Calixto, F. C. (2018). 
Comportamento, escolha e políticas 

capazes de viabilizar um “paternalismo de 
meios”, instrumentalizando o poder instituído 
para formas de regulação específicas. No caso 
do planejamento cultural skinneriano, a crítica 
ao ordenamento social típico das democracias 
liberais é patente: planejar, nesse sentido, não 
deveria significar um aperfeiçoamento do atual 
estado de coisas, mas uma transformação pro-
funda na organização da sociedade. Ter clareza 
acerca dessas diferenças pode ser um primei-
ro passo na busca de convergências e iniciati-
vas colaborativas entre as duas áreas que não 
percam de vista suas diferenças fundamentais.

Na articulação das duas propostas, algo 
que se poderia sublinhar do paternalismo liber-
tário diz respeito à sua vocação instrumental, 
no sentido do potencial demonstrado em otimi-
zar práticas administrativas. Isto é, sua dispo-
sição em focar sobre a resolução de problemas 
tangíveis. A análise do comportamento, dada 
sua extensa tradição experimental, poderia 
contribuir para o refinamento das técnicas de 
nudge, especificando e eventualmente aprimo-
rando as variáveis de controle envolvidas. Em 
contrapartida, das teses skinnerianas acerca 
do planejamento cultural, seria possível extrair 
proposições que encorajassem uma reflexão 
sobre a perspectiva do paternalismo libertário 
para além de seu caráter instrumental, proble-
matizando o nudge como subsidiário do poder 
institucional e potenciais problemas nisso en-
volvidos. Assim, e ainda que partam de concep-
ções não-coincidentes sobre coerção e cultura 
planejada, ambas as áreas poderiam aprender 
mutuamente e, sem negligenciar suas diferen-
ças fundamentais, aprimorar as suas próprias 
perspectivas e modelos de intervenção.

Referências

Fernandes, R. C., & Dittrich, A. (2018). Expanding 
the behavior-analytic meanings of 



Coerção e cultura planejada
César Antonio Alves da Rocha & Maria Helena Leite Hunziker

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 9       |        139

Tagliabue, M.; Sandaker, I. (2019). Societal well-
-being: Embedding nudges in sustainab-
le cultural practices. Behavior and social 
issues, 28, 99-113. https://doi.org/10.1007/
s42822-019-0002-x

Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: 
Improving decisions about health, wealth, 
and happiness. Yale University Press.

públicas: Intersecções entre paternalismo 
libertário e planejamento cultural. Em D. 
Zilio (Org.), Comportamento em Foco (vol. 
8, pp. 31–53). Associação Brasileira de 
Psicologia e Medicina Comportamental 
(ABPMC). 

Rocha, C. A. A., Hunziker, M. H. L. (2020). A 
Behavior-Analytic View on Nudges: 
Individual, Technique, and Ethics. Behavior 
and Social Issues, 29, 138–161. https://doi.
org/10.1007/s42822-020-00037-9

Rocha, C. A. A., Hunziker, M. H. L. (2021). A critical 
assessment of Murray Sidman’s approach 
to coercion. Revista Brasileira de Análise 
do Comportamento, 17(2), 187–195. https://
doi.org/10.18542/rebac.v17i2.11014

Sidman, M. (1989). Coercion and its fallout. 
Authors Cooperative.

Simon, C., & Tagliabue, M. (2018). Feeding the 
behavioral revolution: Contributions of 
behavior analysis to nudging and vice 
versa. Journal of Behavioral Economics for 
Policy, 2(1), 91-97. https://sabeconomics.
org/wordpress/wp-content/uploads/JBEP-
2-1-13.pdf

Skinner, B. F. (1961). Cumulative record: Enlarged 
edition. Appleton Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. 
Pelican Books.

Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism 
and society. Prentice Hall.

Skinner, B. F. (1980). Notebooks (R. Epstein, Org.). 
Prentice-Hall.

Skinner, B. F. (2005). Walden two. Macmillan. 
(Obra originalmente publicada em 1948)

Skinner, B. F. (2014). Science and human beha-
vior. The B. F. Skinner Foundation. (Obra  
originalmente publicada em 1953)

Sunstein, C. R. (2016). The ethics of influence: 
Government in the age of behavioral scien-
ce. Cambridge University Press. https://doi.
org/10.1017/CBO9781316493021



COMPORTAMENTO 
EM FOCO VOL. 14

140

pp. 140—152

Palavras-chave
agressão, agressão humana, reforçamento 
negativo, fuga, point subtraction aggression 
paradigm

Keywords
aggression, human aggression, negative rein-
forcement, escape, point subtraction aggression 
paradigm

1 Apoio: CAPES.

O presente capítulo é derivado de um simpósio apresentado no XXX Encontro da ABPMC, no dia 04 de setembro de 2021, sob o título: 
“Agressão e Análise do Comportamento: o paradigma de agressão por subtração de pontos”.

Resumo
Agressão humana tem sido investigada 
empregando o Paradigma de Agressão por 
Subtração de Pontos. Pesquisas indicaram que 
o comportamento agressivo mensurado pela 
tarefa é mantido por contingência de fuga, e 
não por suas consequências sociais. Objetivo: 
replicar e ampliar achados que especificam 
as variáveis de controle do responder na 
tarefa, em modalidade remota. Método: Onze 
participantes foram expostos às condições A 
e B, e 10 às condições C e B. Na condição A, a 
consequência para o responder era a retirada 
de cinco pontos de outro participante; a con-
dição B reproduzia A, e um período de 30 s 
sem exposição à subtração de pontos também 
vigorava; em C, apenas o período mencio-
nado era consequência. Resultados: Não foi 
detectada variação sistemática do responder 
segundo as diferentes condições. Discussão: 
A duração das condições, a natureza dos es-
tímulos utilizados e a modalidade remota da 
pesquisa são examinados, e experimentos 
futuros são sugeridos.

Abstract
Human aggression has been investigated 
using the Point Subtraction Aggression 
Paradigm. Research has demonstrated that 
the aggressive behavior assessed by this task 
is maintained by escape contingencies, and 
not by its social consequences.  Objective: to 
systematically replicate and extend previous 
findings that specify the controlling varia-
bles for responding in the task, in a remote 
application. Method: Eleven participants 
were exposed to conditions A and B, and 10 
to conditions C and B. In condition A, the 
consequence for responding was the remo-
val of five points from another participant; 
condition B reproduced A, and a period of 30 
s without exposure to point subtraction was 
also in effect; in C, the mentioned period was 
the sole consequence. Results: No systematic 
variation in responding was detected under 
different conditions. Discussion: The dura-
tion of conditions, the nature of employed 
stimulus and the research remote modality 
are examined, and follow-up experiments are 
suggested.
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Experimentos em psicologia têm sido exe-
cutados remotamente como uma solução para 
situações nas quais o contato físico entre pes-
quisadores e participantes não é possível (e.g., 
Krantz, 2021; Ratcliffe et al., 2021). Nesses casos, 
ajustes metodológicos são necessários para ga-
rantir uma coleta de dados segura para ambas 
as partes (Reips, 2021). No campo do estudo da 
agressão humana, experimentos online tem se 
mostrado viáveis. Por exemplo, Ellis et al. (2021) 
reportaram semelhança na frequência global de 
respostas agressivas de participantes em modali-
dade remota comparativamente a participantes 
em modalidade presencial; em outro exemplo, 
Ellis e Grekin (2021) replicaram, com participan-
tes em modalidade remota, achados da literatu-
ra que indicavam que a exposição a estímulos 
aversivos em uma tarefa de agressão poderia 
aumentar o valor reforçador de álcool. 

Os dois experimentos acima menciona-
dos empregaram o Point Subtraction Aggression 
Paradigm (PSAP) para mensurar diretamente o 
comportamento agressivo. O PSAP é uma tarefa 
laboratorial de modalidade presencial e já con-
solidada para estudo da agressividade humana 
(Lane et al., 2020). É parcialmente baseada em 
investigações experimentais com humanos (Buss, 
1961; Taylor, 1967) e não-humanos (Hutchinson, 
1973; Ulrich, 1966) cujos resultados mostraram 
que organismos expostos a estímulos aversivos 
apresentavam comportamento agressivo. No 
PSAP, a estimulação aversiva consiste em sub-
tração de pontos (que correspondem a valores 
monetários), e a agressão é operacionalizada por 
uma resposta que tem como consequência a re-
tirada de pontos de outro participante.

Nessa tarefa o participante é informado 
que outro participante está pareado e poderá 
subtrair-lhe pontos para adicionar ao próprio 
contador. Porém o participante pareado é fictí-
cio, e os pontos são subtraídos em esquema de 
tempo variável (VT). O participante é exposto 

individualmente a um aparato com opções de 
resposta que correspondem a três esquemas de 
reforçamento concorrentes: em A, um FR 100 é 
exigido para que o participante produza ponto 
com valor monetário; em B, a complementação 
de um FR 10 resulta na retirada de um ponto do 
outro participante, sem adição ao próprio con-
tador; em C, um FR 10 implementa um período 
(chamado de Provocation-Free Interval – PFI) no 
qual o participante não tem seus pontos sub-
traídos (para mais detalhes, ver Geniole et al. 
2017). Os esquemas de B e C só vigoram após o 
participante ter um ponto subtraído. As consequ-
ências geradas por cada esquema consistem em 
reforçador positivo generalizado (A), reforçador 
positivo (B) e reforçador negativo (C). O esquema 
referente à opção B corresponde ao responder 
agressivo, uma vez que gera dano em um alvo 
e tal dano consiste na fonte de reforçamento 
(Renfrew, 1997; Renfrew & Hutchinson, 1983; 
Skinner, 1969).

Três experimentos são centrais na de-
monstração de que, no PSAP, a agressão varia 
em função da subtração de pontos. Cherek et al. 
(1990) relataram correspondência entre subtra-
ção de pontos e subsequente ocorrência de agres-
são, e Cherek et al. (1991) e Cherek e Dougherty 
(1997) documentaram o aumento na agressão 
de acordo com o aumento na frequência de ex-
posição à subtração de pontos. Esses resultados 
são compatíveis com a proposta de Lewon et al. 
(2017), que argumentaram que a estimulação 
aversiva pode funcionar como operação moti-
vadora para tornar reforçadores os produtos da 
agressão. Assim, a princípio, o PSAP seria um pro-
tocolo experimental viável para estudar a agres-
são humana induzida por estimulação aversiva. 

Porém, nos três experimentos supramen-
cionados, a complementação do esquema da 
opção B resultava não apenas na retirada de um 
ponto do participante pareado (componente de 
agressão), mas também iniciava um período em 
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o componente de fuga seja mantido ao longo de 
toda a exposição e o componente de agressão seja 
o alvo da manipulação. Compreender de forma 
minuciosa as fontes de controle do responder no 
PSAP pode esclarecer melhor as características do 
comportamento agressivo mensurado pela tarefa, 
e então permitir comparações com os dados da 
literatura que apontam para um controle por 
reforçamento negativo.

Método

Participantes e Recrutamento
Trinta e quatro estudantes universitários 

foram recrutados por meio de mídias sociais. 
Treze participantes tiveram sua participação in-
terrompida por problemas técnicos, e somente 21 
participantes foram expostos a todas as condições 
experimentais. A participação na pesquisa ocor-
reu entre abril e junho de 2021, de forma remota, 
em conformidade com as restrições sanitárias 
impostas pela pandemia de COVID-19. 

Cada voluntário preencheu um questioná-
rio de condições para participação na pesquisa, 
elaborado no Google Forms. A participação na 
pesquisa era impossibilitada caso respostas a esse 
questionário indicassem conhecimento mínimo 
sobre Análise do Comportamento, presença de 
distratores e/ou interrupções no ambiente de 
estudos, instabilidade de internet, ventilação e 
iluminação precárias. Todos os voluntários ele-
gíveis que confirmaram interesse em colaborar 
com a pesquisa como participantes assinaram 
digitalmente um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, idêntico ao aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Pará (parecer no. 4.369.346).

Ambiente e Equipamento
A coleta de dados foi realizada na residên-

cia de cada participante, sem qualquer contato 

que subtrações de ponto não poderiam ocorrer, 
ou seja, um PFI (componente de reforço negativo 
do tipo fuga). Cherek et al. (1990) registraram os 
dados de um grupo de participantes em que, ao 
ser mantido o componente de agressão e removi-
do o componente de reforço negativo para o res-
ponder, ocorreu extinção de respostas agressivas. 
De forma mais sistematizada, Dougherty et al. 
(1998) mostraram que a consequenciação do 
responder com o componente agressivo e com 
um PFI de duração de 62,5 s mantinha o respon-
der ocorrendo, e que a redução do PFI para 5 
s – duração de PFI que não impedia qualquer 
subtração de pontos – produzia redução na taxa 
do responder agressivo a zero. Os dados desses 
dois experimentos apontaram que o controle 
do responder estava situado na contingência 
de fuga, e não na retirada de ponto do partici-
pante pareado (McCloskey et al., 2005; Soares, 
2018). Ao discutir essa questão, Dougherty et al. 
se remeteram às fortes correlações obtidas entre 
os resultados de estudos com PSAP e medidas 
psicométricas de agressão e violência, para dis-
pensar a interpretação de que o responder fosse 
controlado apenas por reforçamento negativo e 
não estivesse relacionado à agressão. 

No estudo de Dougherty et al. (1998), exe-
cutado em design intrassujeito, o componente de 
agressão era mantido ao longo de toda a exposi-
ção às condições experimentais, e os valores de 
PFI eram o alvo da manipulação (62,5 s, 5 s, 62, 5 
s, 5 s). Essa ordem de apresentação de condições 
experimentais era fixa para todos os participan-
tes, e nenhuma outra manipulação de variáveis 
foi testada. O objetivo da presente investigação, 
efetuada na modalidade remota, é ampliar os 
dados reportados por Dougherty et al. ao a) efe-
tuar uma replicação sistemática, b) comparar 
tais dados com os obtidos em ordem diferente de 
condições (iniciando pela condição em que o PFI 
não tinha efeito), e c) aferir o efeito sobre o res-
ponder de um arranjo de contingências em que 
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era adicionado ao contador. Os pontos não eram 
trocáveis por valores monetários, pois o ressar-
cimento não era justificável em um estudo efe-
tuado remotamente. Caso o participante pressio-
nasse a tecla CTRL da esquerda, a letra 'b' piscava 
a cada pressão, o que indicava ao participante 
que estava pressionando a letra 'b'. Ao completar 
em torno de 20 pressões (VR 20, mínimo de 10 e 
máximo de 30 respostas), consequências seriam 
produzidas de acordo com a condição em vigor 
(ver Delineamento Experimental)². O esquema 
da letra ‘b’ só vigorava após a perda dos cinco 
pontos, ao passo que o esquema da letra ‘a’ estava 
sempre em vigor. 

O contador do participante tinha cinco 
pontos subtraídos de uma só vez em VT 30 s 
(mínimo de 15 s, máximo de 45 s). Tais perdas de 
pontos eram atribuídas ao participante pareado 
que, segundo as instruções (ver Instruções), sub-
traía os pontos do participante e os mantinha. A 
manutenção dos pontos por parte do participante 
pareado consistia em racional plausível, ao par-
ticipante de fato, sobre porque seus pontos eram 
continuamente subtraídos (Cherek & Dougherty, 
1997). 

Delineamento Experimental
Todos os participantes foram expostos a 

duas condições experimentais e reexpostos uma 
vez a essas mesmas condições de forma contraba-
lanceada (Tabela 1). Na condição A (componente 
de agressão), a complementação do VR 20 na 
letra 'b' era seguida por uma única consequên-
cia: a Retirada de pontos do participante pareado 
(presente em todas as condições). Essa retirada 
era operacionalizada pela exibição da mensagem 
"Você anulou 5 pontos da outra pessoa” por 5 s 

próximo com o pesquisador, e utilizando equi-
pamento próprio. O contato entre pesquisador e 
participante se deu via Google Meet. O participan-
te era instruído a instalar o software AnyDesk, por 
meio do qual acessaria remotamente o computa-
dor do pesquisador. O acesso concedido permitia 
exposição às instruções e execução do software 
“PSAP-SD”, programado em linguagem Python e 
cujo código pode ser obtido por meio de contato 
direto com o pesquisador.

Procedimento
Tarefa Experimental

O software PSAP-SD exibia um fundo preto 
sobre o qual apareciam as letras 'B' e 'A'. Acima 
delas, centralizados na tela, constavam um cír-
culo preenchido de cinza (do mesmo tamanho 
das letras) e um contador zerado (Figura 1).

Figura 1. Tela padrão do software PSAP-SD.

As letras ‘B’ e ‘A’ (doravante referidas com 
‘b’ e ‘a’, para não confundir com as condições ex-
perimentais) poderiam ser selecionadas a partir 
de pressionamentos de teclas no teclado do com-
putador do participante. Ao pressionar a tecla 
CTRL da direita, a letra 'a' piscava, sinalizando 
ao participante que estava a pressionar a letra 
'a'. Ao completar em torno de 20 pressões (VR 20, 
mínimo de 10 e máximo de 30 respostas), 1 ponto 

2 Tradicionalmente o esquema da letra ‘a’ consiste em um FR 100 (Geniole et al., 2017). Experimento anterior. (Cherek et al., 1992) de-
monstrou que razões mais exigentes geravam menor frequência de complementação dos esquemas. Dado que os pontos não eram trocáveis 
por reforçadores externos à situação da pesquisa, a razão foi estabelecida em 20 – o que também tornou a exposição mais breve. Também 
pela necessidade de abreviar o experimento, o FR foi alterado para VR para reduzir incidência e duração de pausas pós-reforçamento 
(Schlinger et al., 2008)
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vigor logo ao iniciar a exposição a ela: para as 
condições A e B, a complementação do VR 20 
em ‘b’ gerava retirada de pontos do participante 
pareado, com sua mensagem correspondente, 
mas sem alteração na cor do círculo central. Para 
as condições C e B, o VR 20 em ‘b’ produzia os 30 
s segundos sem subtrações de pontos, com alte-
ração da cor do círculo central para verde, mas 
sem disponibilização de qualquer mensagem. 

O intervalo, com 4 min de duração, exibia 
a mensagem “Aguarde... A tarefa retornará em 
breve” sobre uma tela preta e nenhuma contin-
gência vigorava. Cada condição experimental 
durava 8 min, portanto a participação total in-
dividual somava 52 minutos. 

Instruções
As instruções abaixo foram adaptadas 

a partir daquelas encontradas em Cherek & 
Dougherty (1997), as quais também foram to-
madas como base no estudo de Dougherty et al. 
(1998). Tais instruções descreviam explicitamen-
te a natureza social da tarefa e as exigências dos 
esquemas de reforço em vigor. Sobre os esque-
mas, avaliações preliminares demonstraram que, 
em VR 20, seis pontos eram produzidos a cada 
30 s (média de um ponto a cada 5 s); logo, o VT 
de perda de pontos foi programado para ocorrer 
a cada 30 s em média, com a subtração de cinco 
pontos conjuntamente. A perda de pontos muito 

(o círculo central mudava para a cor verde por 
30 s, sem qualquer efeito adicional). 

Na condição B (componentes de agressão 
e de fuga), a complementação do VR na letra 'b' 
era seguida por duas consequências: retirada 
de pontos do participante pareado (como na 
condição A), e o início de um período de PFI de 
30 s nos quais nenhum ponto era subtraído do 
participante (o círculo central mudava a cor para 
verde pela mesma duração). 

Na condição C (componente de fuga), a 
complementação do VR 20 na letra 'b' era segui-
da por uma única consequência: um período de 
PFI de 30 s sem subtrações de pontos (como na 
condição B, sinalizado pelo círculo verde), em 
que a mensagem "Você anulou 0 pontos da outra 
pessoa" era exibida por 5 s. 

Assim, a ordem de exposição BAB’A’ re-
plicava sistematicamente o delineamento de 
Dougherty et al. (1998), ao passo que ABA’B’ tes-
tava a inversão na ordem dessas condições. A 
sequência de condições CBC’B’ e BCB’C’ aferia 
os efeitos de se manter constante o componente 
de fuga como consequência para o responder, 
manipulando a variável de retirada de pontos 
do participante pareado. 

Todas as condições eram antecedidas por 
um período de warm-up e sucedidas por um in-
tervalo. O warm-up, com 2 min de duração, servia 
para dificultar a discriminação da condição em 

Tabela 1. 
Organização do experimento.

Condição Ordem (N) Variável constante Variável manipulada
A – Componente de 

agressão 
B – Componentes de 
agressão e de fuga

ABA’B’ (6) Retirada de pontos do 
participante pareado

PFI 30 s 
(ausente em A e A’, 
presente em B e B’)BAB’A’ (5)

C – Componente de 
fuga 

B – Componentes de 
agressão e de fuga

CBC’B’ (6) PFI 30 s (presente em 
todas as condições)

Retirada de pontos do 
participante pareado 

(ausente em C e C’, pre-
sente em B e B’)

BCB’C’ (4)
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vezes, o círculo fica verde mas não protege seus 
pontos.

Em resumo, na letra A você acumula 
pontos. Na letra ‘b’, você anula 5 pontos da outra 
pessoa e pode vir a proteger seus pontos por um 
tempo. Você pode alternar entre as letras ‘a’ e ‘b’ 
à vontade.”

Para os participantes expostos a CBC’B’ e 
BCB’C’, as mesmas instruções foram apresenta-
das, com exceção dos dois últimos parágrafos, 
substituídos pelos seguintes:

“Se você pressionar a tecla CTRL da esquer-
da (verifique no seu teclado), estará apertando a 
letra ‘b’. Ao pressionar ‘b’ mais ou menos 20 vezes, 
você vai fazer o círculo do centro ficar verde por 
um tempo (veja a ilustração). Quando esse círculo 
fica verde significa que a outra pessoa não pode 
subtrair seus pontos, ou seja, seus pontos estarão 
protegidos. Além disso, completar em torno de 
20 pressões na ‘b’ pode, algumas vezes, retirar 5 
pontos da outra pessoa. Esses pontos não serão 
adicionados ao seu contador. Você estará apenas 
deletando-os. Algumas vezes, as pressões na ‘b’ 
não anulam os pontos da outra pessoa. 

Em resumo, na letra ‘a’ você acumula 
pontos. Na letra ‘b’, você protege seus pontos por 
um tempo e pode vir a retirar 5 pontos da outra 
pessoa. Você pode alternar entre as letras ‘a’ e 
‘b’ à vontade.”

Resultados

A frequência acumulada de respostas na 
opção ‘b’ ao longo da ordem de exposição ABA’B’ 
está exibida na Figura 2. Efeitos sistemáticos 
das consequências (i.e., mesmas consequências 
produziam frequências semelhantes de respos-
ta e diferentes consequências produziam fre-
quências diferentes de resposta) foram obser-
vados para s-309 e s-633, mas apenas quando o 
responder de cada participante era comparado 
com seu próprio desempenho. Para s-309, as 

frequente (i.e., subtração de um ponto a cada 5 s 
em média) poderia gerar extinção do responder 
(Dougherty et al., 1998).

Para os participantes expostos a ABA’B’ 
e BAB’A’, as seguintes instruções foram 
apresentadas: 

“O seu objetivo nessa tarefa é acumular 
a maior quantidade de pontos possível. Outra 
pessoa está colaborando também na condição 
de participante. Essa pessoa está diante de um 
computador com uma tarefa semelhante. O pro-
grama conecta você e essa pessoa. Você não sabe 
quem é a pessoa, e ela também não sabe quem 
é você.

Abaixo você pode ver uma ilustração da 
tela principal da tarefa (Figura 1). Como mostra 
a ilustração, a tela principal tem as letras ‘a’ e ‘b’. 
Ao pressionar a tecla CTRL da direita (verifique 
no seu teclado), a letra ‘a’ vai piscar. Significa que 
você está apertando a letra ‘a’. Ao pressioná-la 
mais ou menos 20 vezes, você ganhará 1 ponto. 
Esse ponto será adicionado ao seu contador 
(acima, no centro). É assim que você faz para 
ganhar pontos. Você pode pressionar a letra ‘a’ 
quantas vezes desejar.

Ao longo da tarefa, o seu contador de pontos 
poderá perder 5 pontos de uma só vez. Quando 
isso acontece, significa que a outra pessoa conec-
tada apertou uma tecla que retira esses pontos 
de você e adiciona ao contador dela.

Se você pressionar a tecla CTRL da esquer-
da (verifique no seu teclado), estará apertando 
a letra ‘b’. Ao pressionar ‘b’ mais ou menos 20 
vezes, você vai retirar 5 pontos da outra pessoa. 
Esses pontos, porém, não serão adicionados ao 
seu contador. Você estará apenas deletando-os. 
Além disso, completar em torno de 20 pressões 
na ‘b’ pode fazer o círculo do centro ficar verde 
por um tempo (veja a ilustração). Quando esse 
círculo fica verde, algumas vezes isso significa 
proteção para os seus pontos, ou seja, a outra 
pessoa não pode subtraí-los de você. Algumas 



Agressão e reforçamento negativo
Pedro Felipe dos Reis Soares

Comportamento em Foco, v. 14, cap. 10       |        146

Figura 2. Frequência absoluta de respostas na opção ‘b’ nas condições experimentais. As linhas 
tracejadas separam as condições. A escala para s-309 é diferente da dos demais participantes.

condições B e B’ produziram mais responder na 
opção ‘b’ do que A e A’; já para s-633, foram as 
condições A e A’ que produziram mais respos-
tas do que B e B’. Para os demais participantes 
não foi observada regularidade nos efeitos das 
condições, à exceção de s-740, que apresentou 
frequência de resposta constante ao longo da 
exposição. 

A Figura 3 exibe a frequência acumulada 
de respostas na opção ‘b’ para a ordem de expo-
sição às condições BAB’A’. Para s-215, as condi-
ções B e B’ produziram mais respostas do que 
as condições A e A’, sugerindo efeito sistemático 
das consequências. Com exceção de s-004, que 
exibiu frequência constante, todos os partici-
pantes apresentaram redução na frequência 
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de resposta na transição da condição B para 
A. Esse efeito não foi replicado na transição 
de B’ para A’ em três dos quatro participantes 
analisados. 

Na Figura 4 está exibida a frequência 
acumulada de respostas na opção ‘b’ para os 
participantes expostos à ordem CBC’B’. Não foi 
observado efeito consistente das manipulações 

para nenhum dos seis participantes, nem efeito 
sistemático das consequências. Para quatro dos 
seis participantes (s-431, s-100, s-434 e s-201), 
a transição da condição C’ para B’ reduziu a 
frequência do responder, que não é compatí-
vel com o desempenho individual apresentado 
anteriormente na mudança de C para B. Três 
participantes (s-394, s-784 e s-431) exibiram 

Figura 3. Frequência absoluta de respostas na opção ‘b’ nas condições experimentais. As linhas 
tracejadas separam as condições. A escala para s-215 é diferente da dos demais participantes.
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frequência de resposta majoritariamente de-
crescente ao longo da exposição. 

Na Figura 5 encontram-se as frequências 
acumuladas de respostas na opção ‘b’ para os 
participantes expostos à ordem de condições 
BCB’C’. Não houve efeito diferenciado das ma-
nipulações para essa ordem de exposições, 
bem como não houve efeito sistemático das 

consequências para nenhum participante. Três 
participantes (s-992, s-471 e s-051) exibiram 
aumento na frequência de resposta na transi-
ção de B para C, dado que não foi replicado na 
passagem de B’ para C’. 

Figura 4. Frequência absoluta de respostas na opção ‘b’ nas condições experimentais. As linhas 
tracejadas separam as condições. A escala para s-434 é diferente da dos demais participantes.
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Discussão

Em aplicação remota do PSAP, os efeitos 
dos componentes de agressão e de fuga sobre o 
responder foram aferidos com a exposição de 
participantes a dois arranjos de contingências. 
Um deles mantinha constante o componente 
de agressão e manipulava o componente de 
fuga (ordens ABAB’ e BAB’A’), e o outro man-
tinha constante o componente de fuga e ma-
nipulava o componente de agressão (CBC’B’ e 
BCB’C). Esses testes replicaram e ampliaram a 
avaliação efetuada por Dougherty et al. (1998), 
com vistas de discutir mais detalhadamente a 
relação entre agressão e reforçamento negativo 
no contexto do PSAP. 

Os dados obtidos para s-215 (BAB’A) e s-309 
(ABA’B’) replicaram parcialmente os achados de 
Dougherty et al. (1998), tanto na ordem original 
de condições quanto na invertida. Os compo-
nentes de fuga e de agressão operando em con-
junto promoveram manutenção do responder, 
ainda que, na presença somente do componen-
te de agressão, esse responder não tenha sido 
extinto. Dougherty et al. documentaram que a 
extinção levou algumas sessões para ocorrer, e 
que nessas sessões foi verificado, inicialmente, 
aumento na frequência da resposta – o que não 
foi verificado aqui de forma consistente, já que 
o exame era menos extenso. Os dados obtidos 
com s-633 (BAB’A’) indicaram efeito oposto 
desses mesmos componentes.

Figura 5. Frequência absoluta de respostas na opção ‘b’ nas condições experimentais. As linhas 
tracejadas separam as condições. A escala para s-471 é diferente da dos demais participantes.
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o reembolso dos participantes não era justificá-
vel a considerar a participação remota, então 
pontos foram utilizados por causa de sua pro-
vável correlação com outros reforçadores em 
população adulta (Shull & Lawrence, 1998). A 
subtração de pontos não-trocáveis por reforça-
dores pode funcionar para o estabelecimento 
de esquiva desse estímulo (Gandarela et al., 
2020), porém em tarefas com contador de 
pontos, como o PSAP, o progresso das sessões 
altera o valor acumulado em proporção cada 
vez menor por conta do desempenho cada vez 
mais otimizado do participante (Crosbie, 1998). 
A considerar que os pontos possuíam função 
restrita ao ambiente experimental, é incerto o 
quanto seriam capazes de preservar proprieda-
des reforçadoras/aversivas conforme o avanço 
no experimento. Uma replicação em modali-
dade presencial, por outro lado, admitiria o 
reembolso dos participantes, então o uso de 
pontos trocáveis por dinheiro, que é a prática 
mais comum em estudos anteriores, também 
poderia ser testado. 

Por fim, a coleta de dados remota como 
solução para contornar a impossibilidade de 
contato social pode ter implicado na adição de 
variações significativas resultantes das configu-
rações dos computadores pessoais dos partici-
pantes (Reips, 2018). Por exemplo, a resolução 
dos estímulos apresentados em tela, a capaci-
dade de processamento dos softwares de coleta 
de dados, a profundidade de cor do monitor, a 
posição de teclas no teclado e a qualidade do 
sinal de internet não puderam ser garantidas 
como variáveis constantes para todos os partici-
pantes. Há meios de acessar algumas das carac-
terísticas desses aparelhos (e.g., Reips, 2002), e o 
seu controle é encorajado em pesquisas futuras 
efetuadas em modalidade remota.

Para sete participantes (das ordens CBC’B’ 
e BCB’C’) a sobreposição do componente de 
agressão ao componente de fuga revelou in-
dício de supressão de respostas em algumas 
mudanças de condição. Porém a ampla varia-
bilidade na frequência do responder, de ambos 
os arranjos de contingências, impossibilita a 
extração de conclusões inequívocas a respei-
to dos efeitos dos componentes examinados. 
O que se segue são observações informativas 
para replicações e experimentos adicionais que 
busquem obter dados regulares envolvendo o 
mesmo objetivo e procedimento aqui empre-
gados. Tais observações se referem à duração e 
critérios de mudança de condição, à natureza 
dos estímulos empregados, e ao procedimento 
de coleta de dados.

A duração da exposição às condições 
experimentais consiste em fator importante a 
ser mais bem explorado. Por conta das caracte-
rísticas voluntárias e remotas da participação, 
a duração da participação foi abreviada para 
pouco mais de 50 min totais, e o estado-está-
vel do responder não pôde ser garantido para 
embasar as mudanças de condições (Perone 
& Hursh, 2013). Uma continuação do presente 
trabalho que exponha os participantes por um 
tempo maior a cada condição e efetue a transi-
ção entre elas conforme o desempenho estabi-
lizado (como o fez Dougherty et al., 1998) pode 
fornecer dados mais regulares. Aplicações do 
PSAP empregando a estratégia intrassujeito tra-
dicionalmente duram de 40 sessões de 50 min 
de duração (Cherek et al., 1990) até 60 (Cherek 
& Dougherty, 1997) ou 80 (Dougherty et al.) ses-
sões de 25 min, totalizando até 2.000 min de 
exposição às condições experimentais. 

Nos casos acima citados, os pontos pro-
duzidos eram trocáveis por dinheiro, e bônus 
monetários também eram programados – uma 
estratégia efetiva para garantir prolongada par-
ticipação (Pilgrim, 1998). Na presente pesquisa, 
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar quais as 
funções da arte discutidas por Skinner no de-
correr de sua obra. Para tanto, foram selecio-
nados e examinados textos de Skinner sobre o 
tema arte. Os critérios utilizados para seleção 
dos textos foram: i) ocorrência de termos rela-
cionados à arte no título do texto; e ii) discus-
são específica do tema arte no corpo do texto. 
Seguindo esses critérios, foram encontrados 
e analisados 17 capítulos sobre a temática. Os 
resultados da análise mostram que Skinner 
descreve as seguintes funções da arte: ser 
bela; ser prazerosa; produzir emoções em 
quem contempla uma obra; “expressar” as 
emoções do artista; instrumento de controle 
social; e contribuir com o desenvolvimento 
de um repertório de resolução de problemas. 
Sendo assim, para Skinner, a arte pode ter 
diferentes funções, a depender do contexto 
e do período histórico em que está situada.

Abstract
The objective of this research was to evaluate 
the functions of art discussed by Skinner in 
his work. Therefore, texts by Skinner on the 
subject of art were selected and examined. 
The criteria used to select the texts were: i) 
occurrence of terms related to art in the title 
of the text; and ii) specific discussion of the 
art theme in the text. Following these crite-
ria, 17 chapters on the subject were found 
and analyzed. The analysis results show that 
Skinner describes the following functions of 
art: to be beautiful; be pleasurable; to pro-
duce emotions in those who contemplate a 
work; “express” the artist’s emotions; instru-
ment of social control; and contribute to the 
development of a problem-solving repertoire. 
Thus, for Skinner, art can have different func-
tions, depending on the context and historical 
period which it is located.
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A arte é um fenômeno social, plural, pre-
sente em diversas culturas e parte importante 
da vida de muitas pessoas (Gombrich, 1950; 
Nunes, 2006/2016; Talon-Hugon, 2009). Haja 
vista a importância desse tipo de manifesta-
ção cultural, algumas disciplinas, de diferentes 
campos do conhecimento, investigam a arte sob 
diferentes perspectivas teóricas, históricas e 
científicas. Uma dessas disciplinas, na área da 
filosofia, é a filosofia da arte2. De acordo com 
Chaui (2000) e Roholt (2013), a filosofia da arte é 
o estudo de tudo aquilo que diz respeito à arte, 
considerando a obra de arte, o artista e o pro-
cesso de produção artística em suas análises.

Assim como todo ramo da filosofia, a filo-
sofia da arte também se encarrega de discutir 
uma série de questões fundamentais relativas 
ao seu objeto de estudo, como: o que é arte? 
Como definir o que é arte ou um objeto comum? 
Qual é o valor de uma obra de arte? Que tipo 
de objeto é uma obra de arte? Como interpretar 
uma obra de arte? Qual é a relação entre arte e 
técnica? Qual é o papel ou função social do ar-
tista? Qual é a relação entre arte e contexto, ou 
entre arte e cultura? (Nunes, 2006/2016; Roholt, 
2013). Além dessas questões, outro tópico igual-
mente importante, que recebe bastante atenção 
dos filósofos, é: qual é a função da arte? (Novitz, 
2009).

Na literatura de filosofia da arte (e.g., 
Hospers, 2019; Lacoste, 1981/2001; Nunes, 
2006/2016; Talon-Hugon, 2009), diversas fun-
ções foram atribuídas à obra de arte, a depen-
der do autor e do período histórico em que essa 

obra estava situada. Dentre essas funções, é 
possível destacar que a arte já teve como fi-
nalidade: a) imitar ou representar a natureza 
(como na filosofia de Platão e dos classicistas); 
b) expressar os sentimentos e emoções do ar-
tista (teóricos expressionistas e românticos); c) 
produzir uma experiência estética por meio da 
combinação de propriedades formais da obra 
(filósofos formalistas do final do século XIX e 
início do século XX); d) estabelecer uma comu-
nicação entre artista e contemplador (como nos 
ensaios de Tolstói sobre arte); e) mostrar o que é 
verdadeiro no mundo (autores como Nietzsche 
e Heidegger); f ) expressar a beleza (filósofos 
hedonistas e Kant); g) denunciar os problemas 
da sociedade (filósofos marxistas, como Lukács 
e os frankfurtianos); e h) educar moralmente 
os indivíduos (na filosofia de Aristóteles e na 
filosofia dos teóricos medievais).

Essa breve revisão mostra como diferen-
tes perspectivas e correntes filosóficas trataram 
das funções da arte na literatura ocidental3. 
Nesse sentido, considerando que o comporta-
mentalismo radical também é uma filosofia, 
qual seria o posicionamento de Skinner em 
relação às funções da arte? Em um primeiro 
momento, alguns leitores podem estranhar 
essa questão, visto que o próprio Skinner (1974, 
1989) definiu sua teoria como uma filosofia da 
ciência. A despeito disso, o autor não discute 
apenas temáticas circunscritas à epistemolo-
gia científica em sua proposta filosófica. Ele 
também apresenta contribuições a respeito 
de temas como: subjetividade (Skinner, 1945, 

Acurácia da fala via ensino baseado em equivalência
Ana Claudia Moreira Almeida Verdu

2 A disciplina filosófica que estuda as artes também é conhecida como estética. Segundo Almeida (2012), não há consenso, na literatura 
da área, de qual seria o melhor termo para classificar o estudo filosófico das artes. Neste trabalho, optamos pelo termo filosofia da arte 
por entendermos que o termo estética não se restringe ao estudo das artes. A estética é o campo filosófico que estuda o belo não somente 
vinculado à arte, mas também vinculado à natureza (Nunes, 2006/2016; Nwodo, 1984; Stecker, 2005/2010; Talon-Hugon, 2009).

3 A filosofia da arte ocidental é centrada, majoritariamente, nos filósofos europeus e estadunidenses. Porém, existem também filosofias 
da arte (ou estéticas) não-ocidentais, como a africana (Eugenio, 2020), indiana (Gupta, 2009), japonesa (Saito, 2009), ameríndia (Webster, 
2009), entre outras. As filosofias da arte não-ocidentais partem de pressupostos diferentes da tradição ocidental e, portanto, não devem ser 
analisadas sob os mesmos critérios que as filosofias europeias e estadunidenses (Blocker, 2001).
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críticas tradicionalmente direcionadas ao 
comportamentalismo radical e à Análise do 
Comportamento como, respectivamente, uma 
filosofia e uma ciência que não se comunicam 
com outras áreas do conhecimento.

Método: fontes utilizadas na pesquisa

Para cumprir o objetivo proposto, foi re-
alizada uma pesquisa teórico-conceitual, uti-
lizando como fonte os textos de Skinner que 
discutem o tema arte. Assim, foram considera-
dos 19 livros do autor para análise, no idioma 
original, a fim de identificar quais textos eram 
condizentes com a temática de interesse. Para 
seleção dos textos sobre arte, por sua vez, era 
necessário que o material contemplasse ao 
menos um de dois critérios avaliados: i) ocor-
rência do termo art, termos correlatos (e.g., 
artist, artistic) ou termos relacionados à arte 
no título do texto (e.g. alliteration, poem); e ii) 
discussão específica do tema de interesse no 
corpo do texto (e.g., um tópico do texto que 
fala exclusivamente sobre arte; textos em que 
o autor utiliza a arte para exemplificar deter-
minados conceitos analítico-comportamentais).

Após a aplicação dos critérios, foram en-
contrados 17 capítulos que discutem o tema 
arte. Os textos que contemplaram o critério 
(i) são: Has Gertrude Stein a secret? (Skinner, 
1934/1999); The alliteration in Shakespeare’s 
sonnets (Skinner, 1939/1999); The psychology 
of design (Skinner, 1941/1999a); A quantitative 
estimate of certain types of sound-patterning in 
poetry (Skinner, 1941/1999b); Creating the cre-
ative artist (Skinner, 1970/1999); e A lecture on 
“having” a poem (Skinner, 1972/1999). Os textos 
selecionados pelo critério (ii), por sua vez, foram: 
Chapter 11 (Skinner, 1948/1976); Chapter 15 
(Skinner, 1948/1976); Private events in a natural 

1957), educação (Skinner, 1968), ética e políti-
ca4 (Skinner, 1978, 1987), linguagem (Skinner, 
1957), entre vários outros. Dessa forma, como 
define Abib (2001a), o comportamentalismo ra-
dical não seria “apenas” uma filosofia da ciên-
cia, mas sim uma “filosofia do comportamento 
humano” (p. 21).

Por se caracterizar como uma filosofia do 
comportamento humano, o comportamentalis-
mo radical está apto a discutir qualquer assunto 
que atravessa seu objeto de estudo, incluindo a 
arte. O próprio Skinner (1939/1999, 1941/1999a, 
1948/1976, 1970/1999, 1972/1999) publicou tra-
balhos que dissertam sobre aspectos específicos 
da arte (e.g., aliteração em poesias) e sobre a 
importância da arte em um planejamento cul-
tural (e.g., Walden Two). Entretanto, o autor não 
faz uma análise sistemática sobre as funções 
da arte (uma das questões fundamentais da fi-
losofia da arte), tampouco parece existir uma 
análise dessa natureza na literatura comporta-
mentalista radical.

Tendo isso em vista, o objetivo deste tra-
balho foi avaliar as funções da arte discutidas 
por Skinner em seus textos. Espera-se, com isso, 
aproximar o comportamentalismo radical de 
um campo filosófico que ainda é pouco explo-
rado na Análise do Comportamento, como ar-
gumentam Carrara (1995/2005), Dittrich (2020), 
Pérez-Alvárez e García-Montes (2006), e, ainda, 
apresentar contribuições para que futuros estu-
dos explorem, mais a fundo, as relações entre 
essa ciência do comportamento e as artes.

Além disso, analisar as funções da arte 
elencadas por Skinner pode possibilitar uma 
comparação com filosofias da arte específi-
cas, bem como filiar a filosofia skinneriana a 
outras escolas e vertentes filosóficas no que 
diz respeito ao campo artístico. Essas apro-
ximações poderiam, inclusive, responder às 

4 Inclusive, existem autores, na literatura analítico-comportamental, que aproximam o comportamentalismo skinneriano de uma filosofia 
da moral (Abib, 2001b; Dittrich & Abib, 2004) e de uma filosofia política (Dittrich, 2019; Holland, 1974/2016; Lopes & Laurenti, 2016).
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O belo e o prazer

A história da arte apresenta como a arte 
é um fenômeno plural. A depender do período 
histórico e da cultura vigente em cada sociedade, 
algumas formas de arte, gêneros e estilos esté-
ticos ganharam mais relevância do que outros 
(Gombrich, 1950). Segundo Skinner (1970/1999), 
a história da arte mostra o que era reforçador 
para os artistas e contempladores de cada época. 
No período medieval e no Renascimento, por 
exemplo, imagens bíblicas em pinturas e escul-
turas eram reforçadoras para as pessoas que pin-
tavam, contemplavam e encomendavam esses 
tipos de arte, visto que práticas religiosas eram 
abundantemente reforçadas pela comunidade 
verbal desses períodos.

Ainda assim, mesmo com tantas possibili-
dades e variações de estilos no decorrer do tempo, 
Skinner (1970/1999) identifica uma característica 
das obras de arte que parece ser fundamental 
para explicar por que elas podem ser reforçado-
ras: o belo. Segundo o autor,

A palavra “reforçador”, embora técnica, 
é útil como um sinônimo grosseiro de 
“interessante”, “atrativo”, “prazeroso” e 
“satisfatório”, e todos esses termos são 
c o m u m e n t e  a p l i c a d o s  a  p i n -
turas .  Para os  nossos propósi -
tos presentes é particularmente 
útil como sinônimo de “belo”. Pinturas são, 
por definição, reforçadoras, no sentido de 
que elas são responsáveis pelo fato de 
que artistas as pintam e pessoas olham 
para elas. (Skinner, 1970/1999, p. 381)

Em outros dois trechos, Skinner (1948/1976, 
1978) também enfatiza como o belo, vinculado 
à arte, é uma característica importante do am-
biente em que as pessoas vivem. No primeiro 
trecho, ele faz uma forte comparação entre re-
forçadores artísticos e reforçadores selecionados 

science (Skinner, 1953/1965); The motivation of 
the student (Skinner, 1968); The creative student 
(Skinner, 1968); The environmental solution 
(Skinner, 1969); An operant analysis of problem 
solving (Skinner, 1969); Dignity (Skinner, 1971); 
Causes and reasons (Skinner, 1974); The self and 
others (Skinner, 1974); e Programmed instruc-
tion revisited (Skinner, 1989). Esses capítulos 
estavam distribuídos em oito livros da obra de 
Skinner.

Esse material foi analisado com base no 
Procedimento de Interpretação Conceitual de 
Texto (PICT), sistematizado por Laurenti e Lopes 
(2016). Por fim, foi elaborado um texto-síntese 
com as informações obtidas nessa análise, iden-
tificando quais são as funções da arte destaca-
das por Skinner, bem como as implicações da 
proposta do autor para o estudo das artes.

Skinner e as funções da arte

Em linhas gerais, Skinner (1953/1965, p. 
75; 1970/1999, pp. 380-381) apresenta uma de-
finição consequencialista para arte: um refor-
çador positivo importante na vida das pessoas. 
Em termos estritamente comportamentais, a 
obra de arte é uma consequência reforçado-
ra positiva contingente ao comportamento do 
artista de produzi-la (e.g., pintar um quadro; 
compor uma canção; escrever um livro) e ao 
comportamento do público de contemplá-la 
(e.g., observar uma pintura ou uma escultura; 
assistir a um filme ou a uma peça de teatro; ler 
um livro ou uma poesia; ouvir uma música). 
Tomando essa definição como base, serão apre-
sentadas, na sequência, as funções da arte na 
visão de Skinner, a saber: “expressar” o belo e 
produzir prazer; produzir emoções nos con-
templadores; “expressar” as emoções do artista; 
instrumento de controle social; e desenvolver 
um repertório de resolução de problemas.
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do professor) deveria criar condições para que 
jovens artistas, por exemplo, se interessem pela 
produção artística, tendo um ambiente adequado 
para produzir e seus comportamentos adequada-
mente reforçados.

Afirmar que artistas e contempladores se de-
dicam às artes por conta do sentimento de prazer 
seria o mesmo que afirmar que o comportamen-
to desses indivíduos é mantido por condições 
fisiológicas, sendo esse um argumento que fere 
os pressupostos do comportamentalismo radical 
(Skinner, 1974). A sugestão de Skinner (1986), 
então, é inserir o prazer em uma contingência 
fortalecedora de comportamentos. No caso do ar-
tista, as consequências reforçadoras naturais nem 
sempre serão suficientes para que ele continue 
produzindo arte. O artista precisa de condições 
adequadas para produzir, como, por exemplo, 
tempo livre para dedicar-se exclusivamente à arte 
(Skinner, 1970/1999); pessoas com quem ele possa 
compartilhar suas produções e falar a respeito 
da arte (Skinner, 1989); boa educação artística 
(Skinner, 1968, 1970/1999); um ambiente favo-
rável para pintar, compor ou escrever (Skinner, 
1968, 1970/1999); entre outros fatores.

Em relação ao contemplador, Skinner 
(1970/1999) afirma que o comportamento de 
contemplar uma obra de arte pode ser reforçado 
pela beleza dessa obra. Por exemplo, o compor-
tamento de olhar para uma pintura pode ser re-
forçado pela combinação de cores utilizada pelo 
artista; o comportamento de ouvir uma música 
pode ser reforçado pelas melodias agradáveis 
da canção. Em outros termos, o contemplador 
continua contemplando obras de arte devido aos 
belos reforçadores da obra. O problema, afirma 
Skinner (1986), é que geralmente não acontece 
mais nada além da contemplação: “o ocidente 
é especialmente rico em coisas que chamamos 
de interessantes, belas, deliciosas, divertidas e 
emocionantes. Elas tornam a vida diária mais 
reforçadora, mas reforçam pouco mais do que o 

filogeneticamente: “um mundo que se tornou belo 
e excitante por meio dos artistas, compositores, 
escritores e intérpretes é tão importante para a 
sobrevivência quanto um mundo que satisfaz as 
necessidades biológicas” (Skinner, 1948/1976, p. 
xiii). No segundo trecho, Skinner (1978) corrobo-
ra a tese de que “artistas, músicos, arquitetos, e 
outros que criam coisas belas – todos aumentam 
as chances de que viver no mundo seja positiva-
mente reforçador” (p. 11). Para o autor, viver em 
mundo mais belo é o mesmo que viver em um 
mundo mais reforçador.

Nesse sentido, a beleza, como reforçador 
positivo, pode aumentar a probabilidade de 
que novas obras de arte sejam produzidas ou 
contempladas. Esse é, inclusive, um dos efeitos 
do reforçador positivo: o efeito fortalecedor de 
respostas. Além deste, outro efeito importante do 
reforçador positivo é a produção de sensações 
corporais prazerosas nos indivíduos (Abib, 2007; 
Skinner, 1974, 1986). Em relação propriamente 
à arte, Skinner (1948/1976, 1974) afirma que as 
obras de arte são importantes fontes de prazer 
para artistas e contempladores. Na visão skinne-
riana, a arte produz sentimentos que contribuem 
para o bem-estar das pessoas.

Outra tese levantada por Skinner está 
relacionada à efetividade do belo e do prazer 
no fortalecimento dos comportamentos do ar-
tista e do contemplador. Em relação ao prazer, 
Skinner (1968, 1970/1999) afirma que esse tipo 
de sentimento não é suficiente para garantir que 
artistas continuarão produzindo obras de arte, 
tampouco é garantia que o público continua-
rá contemplando essas obras. Nas palavras do 
autor, “Estudantes não podem ler livros, ouvir 
música ou observar quadros sem sentimentos, 
mas o aumento na probabilidade [ênfase adiciona-
da] de que eles façam essas coisas é que deveria 
ser o objetivo da educação [artística]” (Skinner, 
1970/1999, p. 387). Na lógica de Skinner, uma 
boa educação artística (principalmente a figura 
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ao enfatizar as dimensões da beleza e do prazer 
(Hospers, 2019).

Produzir emoções nos contempladores e “expressar” 
as emoções do artista

Skinner (1941/1999a, 1948/1976, 1953/1965) 
reconhece a importância dos estados emocionais 
nas artes, mas não atribui centralidade às emoções 
como fazem os filósofos expressionistas (Carroll, 
1999; Lacoste, 1981/2006; Nunes, 2006/2016). Para 
entender, então, qual é o papel das emoções na 
visão de Skinner, é necessário apresentar, breve-
mente, de que maneira ele conceitua emoção. Para 
Skinner (1953/1965), “Definimos uma emoção – 
na medida em que queremos fazer isso – como 
um estado particular de força ou fraqueza, em 
uma ou mais respostas induzidas por qualquer 
uma de uma classe de operações” (p. 166).

Elucidando essa definição, Skinner indica 
que as emoções são estados5 do comportamento, 
que afetam diretamente o repertório comporta-
mental do indivíduo, alterando as probabilida-
des de ocorrências de vários comportamentos. 
Para Skinner (1953/1965), praticamente nenhum 
comportamento permanece inalterado quando 
o sujeito está sob efeito de determinada emoção. 
Algumas respostas apresentam alta probabilidade 
de ocorrência, ao passo que outras apresentam 
baixa probabilidade de ocorrência, a depender 
das histórias de reforçamento e punição do su-
jeito. Além de modificar essas probabilidades 
de ocorrência de respostas operantes, as emo-
ções também afetam a ocorrência de respostas 
fisiológicas (ou reações emocionais). Os estados 
emocionais são produzidos por mudanças inco-
muns, bruscas ou repentinas em um ambiente. 

comportamento que nos coloca em contato com 
elas” (p. 571).  A contemplação corre o risco de se 
tornar um “fim em si mesmo”. Nesse caso, a arte 
não teria outra função a não ser expressar o belo 
e produzir prazer em quem contempla, aproxi-
mando-se da noção moderna de “arte pela arte” 
(Nunes, 2006/2016; Talon-Hugon, 2009).

Vale destacar que é importante, para os 
membros de uma cultura, que a arte seja fonte 
de prazer. Porém, para que a arte tenha um papel 
ainda maior na sociedade, que vá além do prazer 
e alcance uma posição política de transformação 
social, o contemplador deve se envolver com a 
arte para além da mera contemplação (Skinner, 
1970/1999, 1986, 1989). Seguindo a mesma lógica 
do artista, o contemplador pode: fazer suas pró-
prias interpretações de uma obra de arte; com-
partilhar essas interpretações com colegas; com-
parar uma obra de arte com a situação do país; se 
possível, participar de aulas e cursos de história 
e filosofia da arte; se possível, frequentar espaços 
que difundem as artes (cinema, museus, teatros, 
apresentações musicais, feiras literárias); entre 
outras possibilidades. Em resumo, a arte precisa 
ter uma função prática, que não se restrinja à 
noção de “arte pela arte”, para ter uma posição 
de maior destaque na cultura.

É importante pontuar também que a dis-
cussão do belo e do prazer na arte encontra 
algumas limitações nas análises de Skinner. Ao 
menos nos textos analisados, o autor não argu-
menta a respeito da arte que não é bela e que 
produz outros sentimentos além do prazer, como 
o nojo e outros incômodos. Então somente a “bela 
arte” tem espaço em um planejamento cultural? 
Infelizmente Skinner não se debruça sobre essa 
questão, mas as análises mostram que o autor se 
aproxima de uma perspectiva hedonista da arte 

5 De acordo com Lopes (2003), os estados disposicionais são uma propriedade do comportamento e podem ser entendidos como tendência, 
probabilidade, ou disposição a agir de uma determinada forma.

6 Para os interessados em uma discussão mais detalhada das emoções em Skinner, ver Silveira, Lopes e Pompermaier (2019).
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do mesmo estilo. A arte pode, portanto, ser uti-
lizada, em sua função emocional, como forma 
de influenciar as pessoas a se comportarem de 
determinada maneira. Em outros termos, a arte 
pode ser uma importante ferramenta de con-
trole social, função que será melhor discutida 
no próximo tópico.

Ainda a respeito da função emocional da 
arte, vale comentar que, para os teóricos ex-
pressionistas, a arte tem a função de expressar 
as emoções e os sentimentos do artista criador, 
que é o gênio das belas artes (Nunes, 2006/2016; 
Pareyson, 1984/2001). Skinner (1970/1999) re-
jeita prontamente essa definição, ao afirmar 
que a obra de arte não é reflexo dos estados 
internos do artista, como se houvesse um eu-i-
niciador responsável por “colocar a arte para 
fora”. Em uma perspectiva comportamentalista 
radical, o artista pode produzir sua obra de arte 
sob influência de certos estados emocionais. 
Sob efeito desses estados, provavelmente o 
produto final (a obra de arte) será muito dife-
rente em comparação à produção artística de 
um dia rotineiro, visto que as emoções alteram 
praticamente todo o repertório comportamen-
tal do sujeito. Sendo assim, o artista pode, sim, 
“expressar suas emoções” em uma obra de arte, 
no sentido de que ele pode produzir suas obras 
quando está sob influência de certos estados 
emocionais.

Instrumento de controle social

O uso emocional da arte evidencia também 
sua função política. Antes de esclarecer pro-
priamente o que seria a função política da arte, 
é importante delimitar, ainda que brevemente, 
o que é política. Segundo Bobbio (1983/1998), 
o termo política apresenta uma confusão con-
ceitual desde as primeiras vezes em que foi uti-
lizado, remontando aos escritos de Aristóteles. 
A despeito disso, de acordo com esse autor, um 

Essas mudanças são chamadas por Skinner de 
operações emocionais6.

Incluindo a arte nessa discussão, Skinner 
(1941/1999a) afirma que os efeitos emocionais 
geralmente produzidos em pessoas que con-
templam as obras de arte têm relação com a 
história de vida desses sujeitos. Para o autor, se 
um determinado estímulo de um desenho ou 
pintura se assemelha a estímulos da vida real, 
a chance é muito maior de que esse estímulo 
afete o público que está contemplando a arte. 
Uma pessoa que tem medo de cobras, por exem-
plo, provavelmente reagirá emocionalmente 
(eliciação de respostas fisiológicas intensas) ao 
observar o desenho de uma cobra. Segundo 
Skinner (1941/1999a), mesmo estímulos que 
apresentem propriedades semelhantes a uma 
cobra, como um rolo de corda, podem produzir 
esse efeito nos contempladores.

Além do efeito corporal, as emoções 
também afetam o repertório operante do 
sujeito (Skinner, 1953/1965). Nesse sentido, 
a arte pode ser utilizada para alterar as pro-
babilidades de ocorrência de determinados 
comportamentos, no intuito de que o público 
continue contemplando novas obras de arte e 
frequentando lugares que exponham obras de 
arte (Skinner, 1974). Esses lugares, inclusive, 
não precisam estar diretamente vinculados às 
artes. Estabelecimentos comerciais (como lojas 
e supermercados) costumam colocar músicas 
de fundo para “criar um clima agradável” no 
ambiente. Consultórios e clínicas em geral cos-
tumam ter quadros pendurados na parede para 
“aliviar a tensão” do local. No caso da arte, um 
elemento bastante comum nas obras (sejam 
filmes, músicas, livros, entre outros) é o exa-
gero. Situações de suspense, drama e violên-
cia são apresentadas de maneira hiperbólica 
para produzir estados emocionais nos contem-
pladores para que, no limite, eles continuem 
consumindo aquelas obras de arte ou outras 
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geralmente o são), elas ajudam a questionar se 
o próprio Skinner não reproduziu, de alguma 
forma, os problemas da indústria cultural.

Como destacam Vitti e Laurenti (2019), 
a arte em Walden Two (Skinner, 1948/1976) 
tem a função de gerar felicidade e prazer em 
artistas e contempladores. Entretanto, esses au-
tores indagam se a arte não seria uma forma 
de controle social por reforçamento positivo 
no planejamento cultural de Skinner. Assim, os 
moradores de Walden Two estariam constan-
temente felizes e tranquilos ao contemplarem 
essas obras, o que diminuiria a chance de com-
portamentos de “deserção”, como fuga, esquiva 
e contracontrole. Esse argumento ganha força 
pelo fato de que, em Walden Two, as pessoas são 
proibidas de discutir o código de convivência 
da comunidade, que foi elaborado pela junta 
de planejadores e administradores. Esse código, 
inclusive, poderia ser considerado um tipo de 
burocracia, e a junta de planejadores e admi-
nistradores se assemelharia a uma agência de 
controle (Lopes, 2020).

Por outro lado, a disseminação da arte 
na comunidade fictícia de Skinner (1948/1976) 
também pode ser entendida como uma “de-
mocratização da arte”. Como o autor descreve 
no livro, Walden Two possui boas condições 
para apreciação e produção da arte. As obras 
são expostas nos corredores da comunidade, 
bem como nos dormitórios dos moradores, 
permitindo que as pessoas contemplem essas 
obras em diversos lugares e momentos do dia. 
Além disso, existem também auditórios, salas 
de cinema, teatro, espaços para composição e 
ensaio, acervo de discos à disposição e aulas 
de educação artística desde os primeiros anos 
de vida. Em suma, todas as pessoas podem se 
dedicar à arte no seu tempo livre, seja como 
artistas, contempladores ou instrutores.

Skinner (1968, 1970/1999) evita o proble-
ma da arte como ferramenta de controle social 

dos significados bem aceitos entre os teóricos 
da área é da política como sinônimo de poder, 
em que certos agentes privilegiados têm o con-
trole dos meios sociais necessários para subor-
dinar ou explorar determinadas classes. Nesse 
sentido, a função política da arte apresentada a 
seguir irá ao encontro desse significado: a arte 
como instrumento de controle social.

A arte pode ser um elemento importante 
de determinados ambientes, como um refor-
çador condicionado, para aumentar a proba-
bilidade de que as pessoas se comportem de 
uma determinada forma. Skinner (1953/1965) 
destaca, por exemplo, que as agências religiosas 
se especializaram nesse tipo de uso da arte:

Visto que a emoção geralmente é um 
meio importante de controle religioso, o 
condicionamento respondente é impor-
tante. A arte religiosa, a música e a procissão 
geram respostas emocionais ao retratar o 
sofrimento dos mártires, os tormentos dos 
condenados, as ternas emoções da famí-
lia, e assim por diante. Essas respostas são 
transferidas para estímulos, verbais ou não-
-verbais, que são posteriormente usados 
pela agência para fins de controle. (pp. 
354-355)

Essa sobreposição das funções emocional 
e política é muito próxima das teses dos filóso-
fos frankfurtianos, como Benjamin (1936/2005) 
e Adorno (Talon-Hugon, 2009). Para esses auto-
res, a arte é utilizada para domesticar a sensi-
bilidade das pessoas, no intuito de satisfazer as 
necessidades da cultura de massa. A maneira 
como a arte é excessivamente difundida, prin-
cipalmente pelos dispositivos tecnológicos que 
foram desenvolvidos no século XX, tornou banal 
algo que era especial, com o objetivo de alimen-
tar a chamada indústria cultural. Ainda que as 
propostas dos filósofos da Escola de Frankfurt 
possam ser classificadas como elitistas (e 
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ao enfatizar a importância da educação artís-
tica na formação dos indivíduos. Para o autor, 
um público educado esteticamente estaria mais 
preparado para contemplar a arte de maneira 
crítica, não aceitando, assim, qualquer tipo de 
arte que é disseminada pelas mídias, redes so-
ciais e serviços de streaming, por exemplo. Os 
contempladores podem ser ensinados a inter-
pretar uma obra de arte, ou seja, a identificar 
o que é reforçador naquela obra, assim como 
também podem rejeitar as artes que transmi-
tem práticas culturais preconceituosas ou que 
não apresentam reflexões que contribuem 
para a boa convivência das pessoas na cultura. 
Além disso, uma boa educação artística é parte 
fundamental para evitar que a arte recaia nos 
problemas da “contemplação como um fim em 
si mesmo” discutidos anteriormente (Skinner, 
1986). Isso porque a educação artística pode 
propiciar um espaço adequado para discussão 
e interpretação da arte, não restringindo a obra 
de arte à mera contemplação.

Desenvolver um repertório de resolução de 
problemas

Skinner (1969, 1970/1999) também avalia 
como a arte pode auxiliar no desenvolvimento 
de um repertório de resolução de problemas. 
Na lógica do autor, o artista se depara com uma 
série de questões no processo de produção de 
uma obra de arte. Ele fica em dúvida: de qual é 
a cor que pode combinar melhor com a paisa-
gem que está desenhando; qual é a melodia que 
melhor expressa a emoção que ele quer produzir 
nos contempladores; se uma fala improvisada 
pode tornar uma cena teatral mais engraçada 
ou não; se uma metáfora é a melhor maneira 
de descrever uma situação em certa passagem 
de um livro. Todas essas situações demandam 

que o artista experimente, faça testes, busque 
por diferentes alternativas. Em suma, situações 
que exigem variação de comportamento.

Para Skinner (1969, 1971), o artista deve 
manipular as condições do ambiente de modo 
que ele passe a se comportar de maneiras 
diferentes em função de outras variáveis, ao 
invés de agir em função das mesmas variáveis. 
Nas palavras do autor, “O artista criativo pode 
manipular um meio até algo de interesse apa-
recer” (Skinner, 1971, p. 190). Nessa direção, a 
variação comportamental pode ser generaliza-
da para outros contextos, em que problemas 
mais sérios precisam ser solucionados. Outro 
trecho do texto skinneriano parece ilustrar bem 
essa relação: “A capacidade de ser reforçado 
pela manipulação bem-sucedida de um meio, 
como nas artes e artesanatos, pode ter valor de 
sobrevivência, porque leva ao comportamen-
to que é efetivo quando surgem contingências 
mais específicas” (Skinner, 1969, p. 68).

Ao manipular as condições ambientais 
para resolver problemas na arte, o artista 
pode desenvolver um bom repertório de auto-
controle que será, então, útil na resolução de 
outros problemas da cultura. Não à toa, Walden 
Two é uma comunidade que valoriza a experi-
mentação e o bem dos membros da cultura. O 
personagem Frazier, um dos planejadores da 
sociedade skinneriana, ressalta a importância 
de um “espírito investigador” por parte dos mo-
radores (Skinner, 1948/1976, p. 116), e, não por 
coincidência, Walden Two também valoriza a 
produção da arte7. Esse “espírito investigador” 
pode começar a ser desenvolvido pelo engaja-
mento das pessoas com a produção artística.

7 Uma análise mais detalhada da relação entre criatividade e resolução de problemas, nos textos de Skinner, pode ser encontrada em 
Leite e Micheletto (2019).
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mas por todas as classes; tudo isso deveria estar 
acompanhado de uma boa educação artística, 
que ensinasse os alunos a se dedicarem a arte 
como artistas e contempladores. Mas será que 
as agências controladoras estão interessadas 
em promover esses ambientes de disseminação 
e discussão da arte?

Como o belo é um termo bastante discu-
tido na literatura de filosofia da arte (Panofsky, 
1924/2013), faz-se necessária uma breve reto-
mada do conceito. Se Skinner reconhece o belo 
como um reforçador importante das obras de 
arte, por que ele não discute quais seriam as 
características da beleza? O que Skinner estaria 
chamando de “belo”? Uma hipótese para essas 
questões é que o autor não quis definir algo 
que está em constante mudança e que foi clas-
sificado de diferentes formas no decorrer da 
história. Nesse sentido, Skinner parece levar o 
contextualismo às últimas consequências: para 
definir o que é belo, é necessário avaliar quem 
está classificando a obra de arte dessa maneira, 
com base em quais critérios, e qual é o lugar 
de onde esse sujeito está falando. Diferentes 
contextos podem produzir diferentes sentidos 
de beleza. Muitas vezes, o que é belo para o 
rico não é o mesmo que é belo para o pobre. 
Homens e mulheres também costumam ter 
noções distintas de beleza.

Entretanto, isso não quer dizer que a 
beleza é relativa e que qualquer obra de arte 
pode ser chamada de bela. Assim como qual-
quer outra classificação, o belo também atende 
aos interesses de determinadas pessoas. Por 
isso, é fundamental avaliar a influência da cul-
tura nesse aspecto, principalmente o papel das 
agências de controle (e.g., governo, escola, re-
ligião, mídia, economia), que são responsáveis 
por disseminar práticas culturais com maior 
efetividade. A quem interessa classificar uma 
obra de arte como bela ou feia? Quem lucra e 
quem perde com isso? Quais são os impactos 

Considerações finais

Ao destacar que a arte pode ter diferen-
tes funções, Skinner vai na direção contrária 
do que afirma boa parte das propostas de fi-
losofia da arte, que restringem a arte a uma 
única função. Em uma perspectiva comporta-
mentalista radical, a arte está situada em um 
contexto histórico e cultural. Nesse sentido, as 
funções das obras de arte devem ser avaliadas 
de acordo com esse contexto. A arte pode, sim, 
ter a função de emocionar as pessoas, bem 
como o artista pode estar sob influência de de-
terminados estados emocionais quando produz 
sua obra. A arte pode ter função política, como 
instrumento de controle social, como forma de 
promover a felicidade em uma cultura ou até 
mesmo para desenvolver um repertório de re-
solução de problemas. Além disso, na concep-
ção skinneriana, as funções da arte também 
podem ser expressar a beleza e proporcionar 
prazer aos contempladores, duas características 
que, para o autor, parecem estar diretamente 
relacionadas.

Em relação à função política da arte, vale 
destacar que a arte não pode servir somente 
como ferramenta de controle social coercitivo. 
A arte também pode ter uma função política 
positiva: uma arte engajada e crítica pode ser 
útil no desenvolvimento de repertórios de 
autocontrole, mas também de repertórios de 
contracontrole. Para que a arte funcione dessa 
forma7, é necessário criar condições para que 
ela seja discutida, criticada, interpretada, com-
partilhada e apreciada em diferentes lugares, 
especialmente em espaços públicos. Cursos de 
história e filosofia da arte deveriam ser mais 
acessíveis financeiramente; parques, praças 
e outros ambientes públicos deveriam expor 
obras de arte em abundância; museus, cinemas 
e teatros não deveriam ser frequentados so-
mente por uma pequena parcela da população, 
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sociais dessa classificação? Essas questões ficam 
em aberto na análise do texto skinneriano, mas 
certamente merecem atenção, principalmente 
em tempos de crise política e estética.
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