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C A P Í T U L O  1

Objeto de estudo da 
Psicologia

	 Definições de Psicologia têm variado no tempo e de acordo com as características de seus 
autores. Problemas surgidos no âmbito da Filosofia ou da ciência refletem-se em várias 
dessas definições. Por exemplo, é muito conhecida a definição de Psicologia como o estudo 
da mente. Entre outros problemas, essa definição coloca a questão de saber-se o que é a 
mente para que a definição seja inteligível. Alguns preferem referir-se a uma vida mental, 
um conceito aparentemente menos estático do que mente. A Psicologia seria a ciência da 
vida mental, o que quer que venha a ser vida mental. Outros, mais preocupados com o 
significado e as implicações dos termos incluídos em uma definição, afirmam ser a 
Psicologia o estudo do comportamento. Essa definição, como as anteriores, antes de explicar 
algo, levanta a necessidade de outra definição; neste caso, a definição de comportamento. 

Indiferentes às deficiências das definições mencionadas, há os que se preocupam com 
uma definição que contente a mentalistas e a comportamentalistas. Para estes, a Psicologia 
seria o estudo do comportamento e da vida mental. Contudo, a reunião em uma mesma 
frase de dois termos indefinidos não melhora uma definição. Em lugar de colocar um 
problema de cada vez, e contentar a pelo menos uma das partes, essa definição descontenta 
a um só tempo mentalistas e comportamentalistas. 

Preferimos, portanto, caracterizar a Psicologia desde um ponto de vista e tentar, depois, 
mostrar como essa caracterização é compatível com os variados tipos de atividades do 
psicólogo na atualidade dos anos 1980. Não afirmamos que seja possível ou desejável uma 
tradução simples das várias linguagens e teorias correntes; estamos afirmando que este 
trabalho é uma tentativa de caracterizar a Psicologia a partir do ponto de vista de uma 
análise do comportamento e de mostrar como o que se faz na área de Psicologia é 
compatível com essa caracterização. 
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COMPORTAMENTO E INTERAÇÃO

A Psicologia estuda interações de organismos, vistos como um todo, com seu meio 
ambiente (Harzem & Miles, 1978). Obviamente não está interessada em todos os tipos 
possíveis de interações nem em quaisquer espécies de organismos. A Psicologia se ocupa 
fundamentalmente do homem, ainda que para entendê-lo, muitas vezes, tenha que recorrer 
ao estudo do comportamento de outras espécies animais (Keller & Schoenfeld, 1950). 
Quanto às interações, estão fora do âmbito exclusivo da Psicologia aquelas que se referem a 
partes do organismo e são estudadas pela Biologia, e as que envolvem grupos de indivíduos 
tomados como unidade, como nas Ciências Sociais. Claro está que a identificação da 
Psicologia como distinta da Biologia e das Ciências Sociais não se baseia em fronteiras 
rígidas: as áreas de sobreposição de interesses têm sido importantes a ponto de originar as 
denominações de Psicofisiologia e Psicologia Social, por exemplo. As interações 
organismo-ambiente são tais que podem ser vistas como um continuum no qual a passagem 
da Psicologia para a Biologia ou para as ciências sociais é muitas vezes questão de 
convencionar-se limites ou de não se preocupar muito com eles. 

Nessa caracterização da Psicologia, o homem é visto como parte da natureza. Nem 
pairando acima do reino animal, como viram pensadores pré-darwinianos, nem mero robô, 
apenas vítima das pressões do ambiente, na interpretação errônea feita por alguns autores 
de um comportamentalismo inexistente. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, 
por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Alguns processos que o 
organismo humano compartilha com outras espécies alteram o comportamento para que 
ele obtenha um intercâmbio mais útil e mais seguro em determinado meio ambiente. Uma 
vez, estabelecido um comportamento apropriado, suas consequências agem por meio de 
processo semelhante para permanecerem ativas. Se, por acaso, o meio se modifica, formas 
antigas de comportamento desaparecem enquanto novas consequências produzem novas 
formas. 

Essa visão da natureza humana nem é nova nem é exclusiva da Psicologia ou do 
comportamentalismo. O que torna a moderna análise do comportamento distinta são seu 
uso e a exploração das possibilidades que a visão oferece para o estudo de interações 
organismo-ambiente. 

NÍVEIS DE INTERAÇÃO ORGANISMO-AMBIENTE

As interações organismo-ambiente têm, historicamente, caracterizado áreas da 
Psicologia, dependendo de quais subclasses de interações são consideradas. Ainda que uma 
divisão do meio ambiente em externo (o mundo-fora-da-pele) e interno (o 
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mundo-dentro-da- pele) seja artificial, pois não tem que haver necessariamente dicotomia, a 
Psicologia evoluiu até o presente com áreas mais ou menos independentes especializadas em 
interações principalmente envolvendo o meio ambiente externo (psicofísica, por exemplo) 
ou com ênfase exclusiva no meio ambiente interno (abordagens psicodinâmicas da 
personalidade, por exemplo). Tanto o ambiente externo quanto o interno tem sido também 
dicotomizados (Figura 1). Quanto ao ambiente externo, há áreas da Psicologia 
especializadas no estudo de interações organismo-ambiente externo físico (ergonomia, por 
exemplo), outras voltadas para uma interação organismo-ambiente externo social 
(Psicologia Organizacional). Já o ambiente interno é visto como biológico em áreas como a 
Psicofisiologia ou histórico nas áreas que se ocupam de processos internos conceituais sem 
referência imediata a um substrato biológico. 

 
Figura 1. Divisão didática do ambiente 

Ambiente externo 

O comportamento altera o meio ambiente pelas ações mecânicas, e suas propriedades 
ou dimensões se relacionam frequentemente, de uma forma simples, com os efeitos 
produzidos. Quando um homem caminha em direção a um objeto, ele se vê mais próximo 
deste; quando procura alcançá- lo, é provável que se siga um contacto físico; ele o segura, 
levanta, empurra ou puxa, o objeto costuma mudar de posição de acordo com as direções 
apropriadas. Tudo isso decorre de simples princípio geométrico e mecânico. Muitas vezes, 
porém, um homem age apenas indiretamente sobre o meio do qual emergem as 
consequências últimas de seu comportamento. Seu primeiro efeito é sobre outros homens. 
Um homem sedento, por exemplo, em vez de dirigir-se a uma fonte, pode simplesmente 
pedir "um copo d'água", isso é, pode produzir um comportamento constituído por certo 
padrão sonoro, o qual, por sua vez, induz alguém a lhe dar um copo d'água. Os sons em si 
mesmos são facilmente descritíveis em termos físicos, mas o copo de água só chega ao 
falante como consequência de uma série complexa de acontecimentos que incluem o 
comportamento de um ouvinte. A consequência última, o recebimento de água, não 
mantém qualquer relação geométrica ou mecânica com a forma do comportamento de 
"pedir água". Na verdade, é característico desse comportamento o fato de ele ser impotente 
contra o mundo físico. 
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Raramente nossos gritos derrubam as muralhas de Jericó ou somos bem sucedidos em 
ordenar ao sol para que não se mova ou às ondas para que se acalmem. Palavras não 
quebram ossos. As consequências de tal comportamento surgem por intermédio de uma 
série de acontecimentos não menos físicos ou inevitáveis que as ações mecânicas, mas bem 
mais difíceis de descrever. (Skinner, 1978, pp. 15–16). 

O trecho citado ilustra a divisão do ambiente externo em físico e social. As interações do 
organismo com seu ambiente social não são de natureza diferente daquelas interações com 
seu ambiente físico; são apenas mais difíceis de descrever. Essa dificuldade, entretanto, 
parece ser responsável pelo desenvolvimento independente de diversas áreas da Psicologia e 
pelas tentativas de desenvolver-se diferentes conceitos e princípios. 

Ambiente interno 

Nas interações organismo-ambiente sempre estão presentes interações com o ambiente 
interno, seja biológico, seja histórico, da mesma forma que estão presentes em interações 
sociais. Os quatro aspectos em que o ambiente está sendo examinado são indissociáveis. 
Dois organismos interagem situados no espaço e no tempo, e nessa interação são 
importantes processos biológicos internos a cada indivíduo, bem como as experiências 
passadas de cada um com outras interações sociais. No desenvolvimento da Psicologia, 
entretanto, também no caso do ambiente interno, as diversas áreas progrediram 
independentemente. Mais ainda que na distinção entre ambiente físico e social, as 
dificuldades de descrição do que ocorre no ambiente interno tornaram inevitável esse 
desenvolvimento independente. 

Ambiente interno biológico 

Não obstante todo o progresso da Biologia, as dificuldades encontradas atualmente pelos 
psicólogos interessados no substrato biológico das interações que estudam não são muito 
diferentes daquelas encontradas por Freud no final do século passado ou por Skinner nos 
anos 1930. Há progressos na área, no entanto (ver Lubinski & Thompson, 1987; Razran, 
1961). É possível afirmar-se que alterações internas do organismo participam das interações 
organismo-ambiente tanto como estímulos que controlam respostas que os antecedem ou os 
seguem, quanto como respostas controladas pelos estímulos componentes da interação, 
como veremos mais adiante. 

Ambiente interno histórico 
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Em todas as orientações teóricas da Psicologia, a história passada de interações 
organismo-ambiente tem um papel considerável na explicação de interações presentes. Seja 
pelo conceito de traço dos psicólogos gestaltistas, seja por meio do conceito de história 
passada de reforçamento dos comportamentalistas, presume-se que o organismo age agora 
não apenas em função de ambiente externo presente. É muitas vezes apenas tácita, outras 
explícita, a pressuposição de que o organismo transporta consigo os resultados de interações 
passadas. Nessas condições, dois tipos de teorias surgem, ambas referindo-se a eventos na 
história passada do organismo, sem referência à maneira como essa história é transportada. 
Ou discorrem sobre um aparato mental, apenas conceitual, como nas várias versões atuais 
da psicanálise ou referem-se a contingências passadas, observadas ou hipotéticas, como nas 
também variadas versões atuais do comportamentalismo. Lacan (1979), discutindo 
Bergmann, textualmente diz: 

No artigo de Bergmann, "Germinal Cell", o que é dado como a célula germinal da 
observação analítica, é a noção de reencontro e de restituição do passado. Ele se refere aos 
Studien uber Hysterie para mostrar que Freud, até o fim de suas obras, até as últimas 
expressões do seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, 
sob mil formas, e sobretudo sob a forma de reconstrução. (Lacan, 1979, p. 36). 

I N D I S S O C I A B I L I DA D E D O S V Á R I O S N Í V E I S D E I N T E R A Ç Õ E S 
ORGANISMO-AMBIENTE

Um vago senso de ordem emerge de qualquer observação demorada do comportamento 
humano. Qualquer suposição plausível sobre o que dirá um amigo em dada circunstância é 
uma previsão baseada nessa uniformidade. Se não se pudesse descobrir uma ordem 
razoável, raramente poder-se-ia conseguir eficácia no trato com os assuntos humanos. Os 
métodos da ciência destinam-se a esclarecer essas uniformidades e torná-las explícitas. As 
técnicas do trabalho de campo do antropólogo e do psicólogo social, os procedimentos da 
clínica psicológica e os métodos experimentais rigorosos de laboratório estão todos dirigidos 
para esse final, assim como os instrumentos matemáticos e lógicos da ciência. (Skinner, 
1967, p. 28). 

Comportamento e ambiente são termos difíceis de manejar, pois têm significados 
demasiado amplos. Assim que tentamos utilizá-los, nos deparamos formulando as questões: 
Que tipo de comportamento? Que aspecto de ambiente? Essa é outra maneira de afirmar 
que sempre que tentamos descrever o comportamento ou o ambiente de um organismo 
somos forçados a decompô-lo em partes. A análise é essencial para a descrição em nossa 
ciência tanto quanto em outras. (Keller & Schoenfeld, 1950, p. 2). 
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A decomposição do conceito de ambiente em externo, físico ou social, e interno, 
biológico ou histórico, é apenas um recurso de análise útil para entender-se a fragmentação 
da Psicologia em diversos campos e para apontar os diversos fatores que, indissociáveis, 
participam das interações estudadas pelos psicólogos. Sem a decomposição necessária para 
a análise, o todo é ininteligível; por outro lado, a ênfase exclusiva nas partes pode levar a um 
conhecimento não-relacionado ao todo. O jogo constante de ir e vir, de atentar para a 
interrelação das partes na composição do todo é essencial para o entendimento das 
interações organismo-ambiente. 

COMPORTAMENTO

Assim como o ambiente pode ser analisado em diferentes níveis, o comportamento pode 
ser entendido em diferentes graus de complexidade. Não é a quantidade ou a qualidade de 
músculos ou glândulas envolvidas ou os movimentos executados o que importa. O 
comportamento não pode ser entendido isolado do contexto em que ocorre. Não há sentido 
em uma descrição de comportamento sem referência ao ambiente, como não há sentido, 
para a Psicologia, em uma descrição do ambiente apenas. A descrição "Maria correu" é 
inútil para a análise do comportamento; sem antecedentes e conseqüentes do evento 
descrito, nada se pode concluir do episódio. Os conceitos de comportamento e ambiente e 
de resposta e estímulo são interdependentes. Um não pode ser definido sem referência ao 
outro. 

Quando nos lançamos a construir uma ciência do comportamento, somos 
imediatamente confrontados por dois problemas. O primeiro problema é de dizer quanto 
do que ocorre no mundo é considerado comportamento. Todas as mudanças em estado dos 
organismos são comportamentos ou apenas parte delas? E se apenas parte delas, então 
quais? (...) O segundo problema é o de selecionar unidades de comportamento. Como deve 
o comportamento ser dividido em unidades de maneira a tomar possível uma 
explicação?(...) Felizmente, não é necessário ser possível afirmar exatamente o que é 
comportamento antes de iniciarmos a construção de uma ciência do comportamento. 
Podemos isolar algumas instâncias do comportamento e começar por estudá-las, mesmo que 
não seja possível definir exatamente o que é e o que não é comportamento. (Shick, 1971, p. 
413). 

Por meio de análise, os psicólogos chegam aos conceitos de estímulo e resposta. Um 
estímulo pode ser provisoriamente definido como "uma parte ou mudança de uma parte do 
ambiente", e uma resposta pode ser definida como "uma parte ou mudança em uma parte 
do comportamento". Devemos reconhecer, entretanto, que um estímulo não pode ser 
definido independentemente de uma resposta. (Keller & Schoenfeld, 1950, p. 3). 

6



O MODELO DE SADDOM PARA O ESTUDO DE INTERAÇÕES 

Devemos a Hume a noção atual dos conceitos de causa e efeito. A é causa do evento B 
se a sucessão A e B é invariável. No sentido corrente, causa é uma mudança em uma 
variável independente e efeito, uma mudança em uma variável dependente, e a relação de 
causa e efeito, uma relação funcional (Skinner, 1967). Em uma correlação, a sucessão 
invariável A B pode ser observada, 

e a distinção entre causa e correlação depende da experimentação. Somente pela 
manipulação da variável independente é possível afirmar-se algo a respeito de uma relação 
funcional. A mera observação de uma sucessão invariável pode perfeitamente referir-se 
apenas a uma correlação: A e B ocorrem juntos em virtude de uma variável independente, 
C. 

Note-se, entretanto, que uma causa é invariavelmente seguida por seu efeito apenas sob 
certas condições. A perda de um parente próximo, por exemplo, será seguida ou não de 
depressão dependendo de fatores como a idade de quem morreu, a idade do parente que 
sobrevive, o grau de parentesco, o grau de afetividade no relacionamento, a duração da 
enfermidade, a magnitude da herança, etc. No exemplo, a relação funcional perda de um 
parente próximo – depressão exógena depende de variáveis de contexto, que são os fatores 
apontados (Staddon, 1973). Staddon, em um artigo sobre a noção de causa em Psicologia, 
mostra como a noção de contexto não é limitada temporalmente. Contexto não se refere 
apenas a características atuais do ambiente externo. No nosso exemplo, o grau de 
afetividade pode ter se estabelecido há anos por meio de interações envolvendo os dois 
parentes e exerce sua influência mesmo que a morte ocorra num período em que os dois 
não se comunicam há muito tempo. O exemplo serve também para exemplificar a 
arbitrariedade na escolha do que é causa e do que é contexto. Poderíamos falar da relação 
funcional grau de parentesco-depressão, dado o contexto da morte de um parente próximo. 
A seleção de uma variável como causa e a designação de outras como contexto vai 
depender de quais são os interesses envolvidos no estudo, pois quando variáveis de contexto 
são consideradas, uma relação de causa e efeito é apenas um instrumento para a descoberta 
de princípios de maior generalidade. Princípios são a descrição mais econômica do conjunto 
de relações causais e variáveis de contexto que dão origem a eles. Um sistema de relações 
funcionais bem definidas resultará em uma teoria útil se também vier acompanhada de 
especificações de onde, no ambiente externo, as variáveis independentes e as variáveis de 
contexto devem ser encontradas, além de instruções sobre como detectá-las e/ou medi-las. 
Causas, pois, são os ingredientes primários e empíricos com os quais se constroem 
explicações (teorias) mais compreensivas. Portanto, o termo "causa" tem sentido apenas 
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dentro de uma teoria ou modelo. Não há uma causa real de um dado evento. Há apenas 
modelos do mundo mais ou menos adequados, e sempre passíveis de modificação, de 
acordo com critérios como predição, simplicidade e generalidade, entre outros (Staddon, 
1973). 

A CONTINGÊNCIA COMO INSTRUMENTO PARA O ESTUDO DE 
INTERAÇÕES

Na análise do comportamento, o termo contingência é empregado para se referir a 
regras que especificam relações entre eventos ambientais ou entre comportamento e eventos 
ambientais (Schwartz & Gamzu, 1977; Skinner, 1967; Weingarten & Mechner, 1966). O 
enunciado de uma contingência é feito em forma de afirmações do tipo "se, então". A 
cláusula "se" pode especificar algum aspecto do comportamento (Weingarten & Mechner, 
1966) ou do ambiente (Schwartz & Gamzu, 1977) e a cláusula "então" especifica o evento 
ambiental conseqüente. Assim como relações funcionais são instrumentos na busca de 
princípios mais gerais, contingências são utilizadas pelo psicólogo experimental na procura 
de relações funcionais. As contingências são as definições de variáveis independentes na 
análise experimental do comportamento. Weingarten e Mechner (1966) distinguem 
contingências enquanto definições de variáveis independentes, de proposições empíricas 
associadas às contingências. 

Quando a cláusula "se" refere-se a algum aspecto do comportamento, como numa 
contingência do tipo "se ocorrer um aumento na produção, então o salário será 
aumentado", uma proposição empírica seria da forma "se um aumento na produção 
resultar em aumento no salário, a produção aumentará". A descrição da relação funcional 
entre aumentos da produção e aumentos no salário se completa com a indicação das 
variáveis de contexto, isso é, com a indicação das condições sob as quais a relação funcional 
será observada. 

RESUMO E CONCLUSÕES

	 A Psicologia estuda interações de organismos vistos como um todo, com seu meio 
ambiente. Ocupa-se fundamentalmente do homem, ainda que para entendê-lo muitas vezes 
tenha que recorrer ao estudo do comportamento de outras espécies animais. As interações 
organismo-ambiente são tais que podem ser vistas como um continuum no qual a passagem 
da Psicologia para a Biologia ou para as ciências sociais é muitas vezes questão de 
convencionar-se limites ou de não se preocupar com eles. 
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As interações organismo-ambiente têm, historicamente, caracterizado áreas da 
Psicologia, dependendo de quais subclasses de interações são consideradas. Há áreas da 
Psicologia especializadas em interações organismo-ambiente externo físico (ergonomia, por 
exemplo) e outras em interações com o ambiente externo social (Psicologia Organizacional, 
por exemplo). 

A decomposição do conceito de ambiente em externo, físico ou social e interno, 
biológico ou histórico é apenas um recurso de análise útil para entender-se a fragmentação 
da Psicologia em diversos campos, e para apontar os diversos fatores que, indissociáveis, 
participam das interações estudadas pelo psicólogo. Apesar dos quatro aspectos terem 
gerado programas de pesquisa e de linguagens teóricas independentes, é possível sempre ver 
a Psicologia como análise de interações. 

Pela análise de interações organismo-ambiente, os psicólogos chegaram aos conceitos de 
estímulo e resposta. Os conceitos de comportamento e ambiente, estímulo e resposta, são 
interdependentes. O comportamento não pode ser entendido isolado do contexto em que 
ocorre. 

A análise experimental do comportamento utiliza-se de contingências e de relações 
funcionais como instrumentos para o estudo de interações organismo-ambiente. O 
experimentador manipula contingências em busca de relações funcionais e das condições 
(variáveis de contexto) nas quais podem ser observadas. Um sistema de relações funcionais 
constituirá uma teoria útil se vier acompanhado de especificações de onde e quando, no 
ambiente externo, as variáveis de contexto devem ser encontradas. 
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C A P Í T U L O  2

Uma ciência do 
comportamento

	 Ciência é a busca das relações ordenadas entre os fatos ou as variáveis naturais. O cientista 
começa com a observação de algum fenômeno. Em seguida, busca as variáveis que possam 
afetar este fenômeno e procura medir sistematicamente seus efeitos sobre o mesmo. Nunca 
poderemos chegar a saber se realmente Galileu jogou ou não duas bolas do alto da Torre de 
Pisa: uma delas pesando meio quilo e a outra cinqüenta. Mas sabemos que após uma série 
de cuidadosas observações ele concluiu que (descontando os efeitos da resistência do ar) 
todos os corpos, sejam quais forem seus pesos, caem com a mesma velocidade.

	 À medida que as informações vão se acumulando, os fatos científicos podem se constituir 
em leis e estas leis podem ser organizadas em um modelo que descreve alguns aspectos do 
mundo empírico. Os dados científicos têm cará ter cumulativo; cada fato empiricamente 
derivado torna mais fácil a tarefa seguinte do investigador. Galileu também determinou que 
a velocidade de um corpo em queda livre aumenta à medida que ele se aproxima da terra. 
Mais tarde, a fórmula de Galileu foi incluída na lei da dade de Newton; por sua vez, a lei de 
Newton foi incluída no modelo de espaço e tempo de Einstein.

	 A determinação das verdades científicas ou leis somente é possível se, de fato, a natureza 
obedecer a leis. Quando a natureza é caprichosa ou caótica não se pode obter relações 
ordenadas.

	 O comportamento é regido por leis e, assim sendo, constitui objeto adequado à 
investigação científica? Numerosos psicólogos trabalham na suposição de que ele tenha estas 
características. Através de seus esforços para aplicar os procedimentos científicos ao estudo 
de comportamento, es tão-se estabelecendo muitas relações ordenadas, reforçando-se assim 
sua hipótese básica. 
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O MÉTODO CIENTÍFICO 

O cientista caracteriza-se por sua atitude em relação à matéria que estuda, a qual requer 
objetividade e “honestidade intelectual” e por sua insistência em lidar com dados empíricos 
observáveis e mensuráveis. A descrição científica do comportamento começa com a 
observação de algum comportamento. Por exemplo, ao passear num campo com um amigo, 
num dia muito claro, você poderá notar que as pupilas dos olhos dele estão muito pequenas. 
Mais tarde, possivelmente ao anoitecer, poderá notar que suas pupilas estão muito grandes. 
Você pode chamar a atenção de seu amigo para o fato e, ao fazê-lo, estará aprendendo uma 
das primeiras regras da ciência: ela deve ser comunicável. 

O cientista deve estar capacitado para definir seus termos a fim de poder comunicar-se 
com os que desejarem verificar suas descobertas. A definição operacional é a forma de 
definição aceita. Uma definição operacional estabelece o que deve ser feito, incluindo 
qualquer mensuração a ser conduzida por alguma pessoa que deseje observar o fenômeno 
definido. (Por observar” compreendemos ver, ouvir, sentir, cheirar, provar ou ainda 
discriminar.) As operações que definem a mudança observada no tamanho da pupila podem 
simplesmente incluir o fato de segurar uma régua diante do olho de alguém e medir o 
diâmetro da pupila várias vezes durante o dia. 

Após identificar o comportamento, você deve procurar as variáveis relacionadas com o 
mesmo. No devido tempo, você concluirá que a quantidade de luminosidade, incidindo so
bre o olho, mais do que a passagem de tempo durante o dia é o que afeta tamanho da 
pupila. Com uma observação sistemática, você poderá dizer que o tamanho da pupila do 
olho varia numa relação inversa, com a intensidade de iluminação que incide sobre ele. 
Após estabelecer esta relação, você poderá prever o tamanho da pupila se conhecer a 
intensidade da iluminação. Além disso, se você pude controlar a intensidade da iluminação, 
poderá controlar o tamanho da pupila.

PREVISÃO E CONTROLE DO COMPORTAMENTO 

É possível que ninguém (exceto se for fabricante de óculos escuros) esteja muito 
preocupado com o controle do reflexo pupilar. Com o controle do comportamento 
voluntário ocorre algo diferente. A despeito do fato de a maioria dos homens consumir a 
maior parte das horas em que está desperta predizendo e controlando o comportamento de 
outras pessoas, alguns levantam objeções a esta idéia. Um motorista, ao aproximar-se de um 
semáforo com a luz vermelha acesa, faz previsões muito importantes sobre o 
comportamento dos pedestres e de outros motoristas, e seu comportamento imediato é 
controlado, em grande parte, por estes pedestres e motoristas. Quando uma criança se 
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arremete diante de um carro em movimento, pode-se prever diversas conseqüências 
decorrentes deste comportamento imprevisível. O motorista brecará e desviará o carro; seus 
batimentos cardíacos e pulso se acelerarão e provavelmente ele emitirá algum 
comportamento verbal violento. Quando uma mãe faz comida a certas horas do dia, está 
exercendo um controle considerável sobre o comportamento que seus  familiares 
apresentarão nestes momentos.

Uma ciência do comportamento ocupa-se com todos esses comportamentos e muitos 
outros ainda. Como cientista, o psicólogo comportamental está interessado em descobrir as 
variáveis que controlam o comportamento e em determinar as relações precisas que existem 
entre elas. Como um ser humano, ele está interessado em aplicar seu conhecimento a 
contingências especificas que controlam a ocorrência de um comportamento 
específicos em indivíduos específicos. Se ele for um psicólogo clínico, desejará 
estabelecer ou reestabelecer comportamentos que permitam que seu paciente tenha uma 
vida feliz e produtiva. Se for educador, desejará que seus alunos adquiram habilidades 
verbais ou outras, que ele tenta ensinar, e provavelmente desejará motivar alguns de seus 
alunos para que prossigam em seus estudos. Políticos, oficiais de justiça e das forças 
armadas, líderes de escoteiros, assistentes sociais, publicitários, sociedades e confrarias 
secretas, o clero, todos se ocupam com o controle do comportamento. Num certo sentido, os 
psicólogos que se ocupam com a análise e controle do comportamento não estão advogando 
nada de novo. Eles estão meramente advogando que novas investigações sejam conduzidas 
sob as regras sistemáticas e rigorosas da ciência, de modo que novos resultados possam ser 
válidos e novas aplicações possam ser efetuadas de modo eficiente. 

Há alguma urgência em relação a isto. Skinner refere-se a isto da seguinte forma: 

Somos todos controlados pelo mundo em que vivemos e parte deste mundo tem sido e 
será construída pelos homens. A questão é a seguinte: Devemos ser controlados pelo aci
dental, por um tirano, ou por nós próprios, segundo um planejamento cultural efetivo? 

O perigo do uso inadequado do poder é possivelmente maior do que nunca. Ele não 
diminui por ignorarmos estes fatos. Não podemos tomar decisões sábias se continuamos a 
pretender que o comportamento humano não é controlado, ou se nos recusamos a nos 
envolver no controle quando resultados válidos podem surgir. Tais medidas apenas nos 
enfraquecem, deixando a força da ciência para os outros. O primeiro passo na defesa contra 
a tirania é a mais completa exposição das técnicas de controle... 

Não é o momento para autodecepção, indulgência emocional, ou a tomada de atitudes 
que não são úteis. O homem está enfrentando um teste difícil. Ele precisa conservar sua 
cabeça agora ou terá de recomeçar novamente todo um longo caminho. (Skinner, B. F. 
Freedom and Control of  Men. Amer. Scholar, 1955, 25, 47-65 [pp. 56-57]).
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ORIENTAÇÃO 

Naturalmente, na Psicologia há muitas escolas, sistemas ou modelos de análise de 
comportamento. A orientação particular dada a este livro segue o modelo da Teoria do 
Comportamento proposta por B. F. Skinner. Grande parte da pesquisa original foi feita em 
laboratório, tendo ratos e pombos como sujeitos; mas, recentemente, foram desenvolvi das 
técnicas operantes para o estudo do comportamento humano em áreas diversas como 
educação, desenvolvimento de crianças, adultos psicóticos, delinquentes juvenis e alcoólatras

Nosso propósito não é examinar ou avaliar as contribuições de outras descrições do 
comportamento. Ao contrário, é descrever os meios pelos quais os psicólogos 
“behavioristas” conduzem uma ciência do comportamento: como eles agem de modo a 
descobrir leis gerais do comportamento e como aplicam estas leis gerais a aspectos 
específicos da modificação do comportamento.
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S E Ç Ã O  1

POR UMA CIÊNCIA NATURAL: A 
ANÁLISE EXPERIMENTAL DO 
COMPORTAMENTO

	 Nesta disciplina, estaremos propondo uma postura científica para a tarefa do estudo do 
comportamento. Especificamente, estaremos estudando experimentalmente alguns 
princípios e leis de uma área da Psicologia denominada “Análise do Comportamento”. 
Nossa opção se justifica por avaliarmos que esta área da Psicologia é a que mais 
sistematicamente tem realizado um programa experimental de investigação dos processos 
comportamentais. 

A Análise Experimental do Comportamento é uma área da Psicologia que se 
insere no contexto das disciplinas das ciências naturais, tais como a Biologia, a Física, a 
Química. Porque é uma ciência natural, não se utilizam, nesta área, 
explicações que recorrem a fatores que não existam nas dimensões espacial e 
temporal (não se aceitam explicações metafísicas ou sobrenaturais, por exemplo). Uma 
instância de explicações metafísicas para o comportamento recusada pela Análise 
Experimental do Comportamento é atribuir ao self  - um agente autônomo que causa o 
comportamento das pessoas e que opera em um construto hipotético denominado mente - a 
causa de um comportamento. 

No paradigma da Análise Experimental do Comportamento, os organismos que se 
comportam são vistos como produtos naturais de processos biológicos evolutivos. Os 
comportamentos são processos naturais, próprios dos organismos vivos, como respirar, 
digerir etc., e são dirigidos pelo ambiente - não por fatores adimensionais. Sendo o 
comportamento e o ambiente eventos naturais e independentes, a relação entre eles 
pode ser interpretada como uma relação funcional entre variáveis, tal como ocorre em 
qualquer ciência natural. Em Análise Experimental do Comportamento, o 
comportamento é a variável dependente e os fatores do ambiente são as 
variáveis independentes. Ou seja, o comportamento não é o produto de algo 
misterioso, fora de nosso controle, a que não temos acesso direto. O comportamento é, 
para o analista do comportamento, produto de eventos do ambiente (e aqui se 
inclui sua história passada), identificáveis e passíveis de controle. 

15

Matos,	 M.	 A	 	 &	 Tomanari,	 G.	 Y.	 (2002).	 Análise	 do	
comportamento	no	laboratório	didáMco.	Manole	-SP



A Análise de Comportamento privilegia o estudo daquilo que se costuma chamar 
“aprendizagem” (embora em outras áreas da Psicologia esse fenômeno seja interpretado 
diferentemente), e os vários processos pelos quais o comportamento pode ser modificado. 
Debaixo da rubrica dessa disciplina, eventos comportamentais são descritos e estudados em 
suas relações com outros eventos, sejam estes últimos eventos comportamentais do próprio 
ou de outros indivíduos, ou eventos do ambiente físico e social. Leis que descrevem seu 
desenvolvimento e mudança são descritas e testadas, predições baseadas nestas leis são feitas 
e, subseqüentemente, tecnologias baseadas nestas leis podem ser desenvolvidas para 
produzir e/ou para evitar e/ou para modificar esses processos. 

Esse conjunto de ações dos analistas comportamentais é freqüentemente denominado 
“controle do comportamento”. Apesar da aparente hostilidade que possa haver no termo 
“controle do comportamento”, este significa, para o analista do comportamento, não mais 
do que procurar identificar as variáveis e as condições que afetam nosso 
comportamento, e assim fazendo, disponibilizar para nossa cultura uma forma de conhe
cimento e uma tecnologia que possam ajudar a tornar nossa maneira de viver mais eficiente, 
mais justa, menos arbitrária, e até mais alegre. Nesse sentido, conseguir controle sobre as 
variáveis que afetam o comporta mento é sempre importante para quem tem o objetivo de 
contribuir de alguma forma para a melhoria das condições de vida de todos nós. Esse 
esforço é parte da responsabilidade social e profissional de todos: pais, professores, 
advogados, assistentes sociais, engenheiros, políticos, enfermeiras etc. Ademais, de que nos 
adiantaria entender um comportamento se isso não resultasse em formas de melhorá-lo? 
Por exemplo, os educadores (e a maioria dos outros profissionais) só são bem-sucedidos se de 
fato conseguem mudar o comportamento de seus aprendizes. Da perspectiva da Análise do 
Comportamento, comportamentos de qualquer tipo (motor, verbal e emocional) são vistos 
como modificáveis, podendo ser ensinados e, até certo ponto, “desensinados”. 

A Análise do Comportamento é uma disciplina básica que pode dar suporte científico a 
várias formas de atuação em diferentes campos nos quais compreender o comportamento 
humano seja importante. Fornece os princípios e descreve a forma de aplicação destes 
princípios em uma série de casos (infelizmente ainda em número não muito grande, mas 
com certeza, muito confiáveis) que podem então ser transpostos para nossa atuação em 
hospitais, empresas, escolas, comunidades, e até em nossos lares. São princípios que 
permitem a uma enfermeira decidir como agir em relação a seu paciente, aos pais definirem 
como transmitir suas experiências de vida a seus filhos, a um líder liderar, a um artista a 
criar modos para atrair uma audiência, a um indivíduo a entender como uma amizade 
pode ser fortalecida ou a uma sociedade a como efetivar seu compromisso para com a 
educação dos jovens. Do mesmo modo, esses princípios nos possibilitam compreender e 
modificar, não apenas os comportamentos observáveis das pessoas, mas também seus 
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sentimentos e emoções, tais como sentimentos de liberdade, de um tipo novo de “querer”, 
bem como de culpa, de pecado ou de vergonha, ou até mesmo um sentimento de orgulho 
ou de amor. A Análise do Comportamento não se limita ao estudo de valores e da ética, mas 
objetiva saber como produzi-los. 

Os resultados obtidos pela Análise do Comportamento não têm, de maneira alguma, 
uma origem misteriosa, nem seus procedimentos são ambíguos. Na verdade, esses efeitos 
têm ocorrido há gerações e gerações, em nossa vida diária e na de nossos antepassados, 
independentemente do nosso conhecimento sobre eles e, muitas vezes, como resultado de 
manipulações feitas por certos grupos ou certas agências sociais-governamentais, políticas e 
religiosas, só para citar algumas. Quando desconhecemos essas manipulações, ficamos 
passivamente submetidos a elas. Por meio de uma ciência como a Análise do 
Comportamento, entretanto, é possível atuar ativamente sobre os fatores que controlam 
nosso com portamento. Por evidenciar as fontes de controle do comportamento, os efeitos 
que exercem sobre as pessoas envolvidas podem ser discutidos por todos, escolhidos como 
objetivos a serem alcançados ou a serem evitados; o exercício de certos controles pode ser 
“desensinado”, técnicas de contra-controle podem ser (e têm sido) desenvolvidas. 
Terapeutas, educadores, artistas, pessoas em qualquer campo que inclua a mudança do 
comportamento humano podem, se correta e adequadamente ensinadas, chegar a esses 
resultados. 

A Análise do Comportamento é uma disciplina inclusiva. Envolve várias tecnologias 
comportamentais aplicadas, sob nomes diferentes conforme a área na qual é praticada, 
como, por exemplo, terapia comportamental, ensino programado, medicina 
comportamental, ensino individualizado etc., e também uma filosofia da ciência. Mais 
recentemente, esta filosofia tem sido chamada “Selecionismo” (embora alguns prefiram 
“Behaviorismo Materialista”), mas cujo nome tradicional é “Behaviorismo Radical” 
(Radical significando fundamental ou raiz, no sentido algébrico do termo). 

O BEHAVIORISMO RADICAL: BASES FILOSÓFICAS

O Behaviorismo Radical é uma postura filosófica diante do mundo, diante da ciência e 
diante do conhecimento. Esta postura reflete muito a influência da obra de Wittgenstein e 
sua teoria geral da linguagem. Reflete, também, uma grande influência de Mach, 
principalmente no que se refere ao seu antiformalismo, às suas posições assumidas diante do 
problema da construção de teoria, e a seu posicionamento inabalavelmente 
empírico-descritivo. 
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O Behaviorismo Radical propõe que o objeto de estudo da Psicologia deva ser o 
comportamento dos seres vivos, especialmente do homem. É radical na medida em que 
nega ao psiquismo a função de explicar o com portamento, embora não negue a 
possibilidade de, por meio de um estudo da linguagem, estudar eventos encobertos, tais 
como o pensamento e as emoções, só acessíveis ao próprio sujeito. As bases do 
Behaviorismo Radical encontram-se na obra do psicólogo americano B. F. Skinner 
(1904-1990). O artigo The Operational Analysis of  Psychological Terms, de 1945, é onde 
Skinner pela primeira vez expõe aquilo que passou a ser chamado, “a filosofia da Análise do 
Comportamento”, o Behaviorismo Radical. Posteriormente, na obra Science and Human 
Behavior, de 1953, essa postura foi explicitada e aprofundada, mostrando-se suas implica
ções para o estudo do comportamento humano. Seu pensamento continuou evoluindo e, em 
1974, numa obra mais acessível ao grande publico, “Sobre o Behaviorismo”, sua postura 
filosófica pôde ser melhor compreendida. 

Para o behaviorista radical, a Psicologia é uma ciência natural, ramo da Biologia, que 
estuda o comportamento dos organismos dentro de coordenadas espaço-temporais, e na sua 
interação com o ambiente. Nesse sentido, seu objeto de estudo é a interação 
comportamento-ambiente, posto que sua unidade mínima de análise é a relação 
resposta-conseqüência (e não a resposta isolada). Os termos desta unidade são classes funcio
nais - e não entidades estruturais que se definem mutuamente. Não se trata, portanto, de 
uma Psicologia voltada exclusivamente para o ambiente (como concluem apressadamente 
alguns de seus críticos), nem voltada exclusivamente para o indivíduo, mas sim voltada para 
o estudo das contingências que contatam os dois, e para os efeitos desse contato sobre o 
modo de agir e proceder de todos nós. 

No Behaviorismo Radical, o ambiente deve ser entendido de forma ampla, podendo se 
tratar, tanto do mundo externo ao organismo (e, por tanto, observável por outros 
indivíduos), quanto do mundo privado (e, portanto, observável apenas pelo próprio 
indivíduo). Nesse sentido, os pensamentos e os sentimentos de uma pessoa, como 
comportamentos, devem ser explicados, não utilizados como explicações do comportamento 
observável. Para entendê-los, é necessário conhecer as condições em que estes pensamentos 
e sentimentos ocorrem, bem como, suas relações funcionais com essas condições. 

Como forma de compreender as mudanças que ocorrem no comportamento dos 
organismos, B. F. Skinner propôs um modelo de seleção do comportamento, seleção essa 
que ocorreria pelas conseqüências desse comportamento sobre o ambiente e, em última 
análise, sobre o próprio indivíduo em suas relações com esse ambiente. Esse modelo revela 
influências diretas da Teoria da Evolução das Espécies de Darwin, no que se refere, 
principalmente, à maneira como essa teoria descreve os mecanismos pelos quais uma 
determinada característica fenotípica de uma espécie é selecionada e subsiste. Esta seleção 

18



ocorreria em função dos efeitos dessa característica sobre a adaptação de seu portador ao 
ambiente existente e, conseqüentemente, sobre sua sobrevivência. 

Segundo o Modelo de Seleção pelas Conseqüências de Skinner (1981), não só as 
características anatômicas e fisiológicas, mas também as comportamentais, passam por 
sucessivos crivos de uma seleção baseada nos contatos dos organismos vivos com seu 
ambiente. Nesse crivo, alguns comportamentos são eliminados, por inadequados, e outros 
são mantidos, por eficazes em garantir a adaptação e a sobrevivência. 

Por força dessa contínua seleção, todo ser vivo evolui e transforma seu repertório 
comportamental continuamente. Mais especificamente, tais transformações são 
direcionadas pelas conseqüências que tais contatos produzem (maior aptidão para a 
sobrevivência ou não). Esses contatos são bidirecionais: o comportamento muda o ambiente 
em que ocorreu e é, por sua vez, modificado por esse novo ambiente que ajudou a 
modificar. 

Para Skinner, o comportamento está sempre em construção e reconstrução e deve ser 
compreendido considerando-se que o organismo vivo sofre influências de contingências 
filogenéticas (atuando no nível do banco genético das espécies), de contingências 
ontogenéticas (atuando no nível dos repertórios comportamentais dos indivíduos) e, de 
contingências culturais (atuando no nível das práticas grupais de uma cultura ou sociedade). 

 

A ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO: A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO BÁSICO E APLICADO

Do corpo filosófico que consiste o Behaviorismo Radical, decorrem um programa de 
trabalho, e uma linguagem própria que são usados pelo analista do comportamento para 
compreender empírica e cientificamente o comportamento dos organismos. Este programa 
de trabalho pode ser sucintamente descrito como sendo a análise das interdependências fun
cionais entre o conjunto de variáveis do comportamento e o conjunto de variáveis do 
ambiente antecedente e conseqüente. 

A abordagem do analista do comportamento a seu objeto de estudo implica em uma 
sofisticada metodologia de sujeito único, isto é, do sujeito como seu próprio controle. Esta 
maneira de trabalhar foi descrita pela primeira vez e usada sistematicamente por Claude 
Bernard, em 1865; foi adaptada e detalhada para uso na Psicologia, por Murray Sidman, 
em 1960. 

Os procedimentos laboratoriais da Análise do Comportamento envolvem técnicas 
elaboradas, como modelagem, esvanecimento, esquemas de reforço; sua linguagem inclui 
uma série de conceitos descritivos, tais como os de reforço, de punição, de operante, e de 
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equivalência de estímulos, apenas para mencionar alguns exemplos. Essa metodologia, essas 
técnicas e esses conceitos garantem a explicitação do comportamento em suas relações com 
o ambiente, de uma forma tão evidente, regular e sistemática que fazem prescindir da 
estatística como medida do resultado de uma intervenção experimental, e fazem prescindir 
do acordo entre diferentes observadores externos como critério de verdade. Mas o analista 
do comportamento não prescinde da replicabilidade. 

Dentre as múltiplas concepções errôneas sobre o analista do comportamento estão 
afirmações como a de que ele não usaria auto-observação, não estudaria as variáveis que 
determinassem o auto-conhecimento, e não aceitaria relatos na primeira pessoa. Na 
verdade, ele usa, estuda e aceita, porém questiona a natureza do que está sendo observado, 
conhecido e relatado. 

Historicamente, a primeira proposta clara deste programa de pesquisa em Psicologia 
surgiu em 1938 com a obra de Skinner The Behavior of  Organisms: An experimental 
analysis, mas devemos reconhecer que este programa mudou muito desde então. 

A Análise do Comportamento envolve pesquisa básica e aplicada. Seu programa de 
pesquisa básica tem o objetivo de produzir conhecimento acerca das leis gerais que 
descrevem as relações funcionais entre o comportamento e o ambiente. Essas pesquisas são, 
geralmente, executadas em situações de laboratório experimentalmente controladas. Já seu 
programa de pesquisas aplicadas tem um enfoque voltado para a transposição e adaptação 
dessas leis para condições específicas ao ser humano. Realizam-se, pois, no contexto de 
aplicação e uso dessas leis, isto é, no contexto de sua interação com múltiplas (e nem sempre 
completamente identificadas) variáveis, buscando-se a solução de problemas. Em geral, 
ocorrem fora do laboratório, porém, tanto quanto possível, com todo o rigor metodológico 
deste. 
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C A P Í T U L O  3

Observação e mensuração do 
Comportamento

INTRODUÇÃO 

A modificação de comportamento se fundamenta na teoria de aprendizagem que, por sua vez, 
está baseada no trabalho de homens como I. Pavlov e B. F. Skinner. As descobertas destes pes
quisadores e os princípios de comportamento resultantes de seus trabalhos dependeram da 
observação acurada e da mensuração precisa do comportamento. De fato, é possível que a 
contribuição mais significativa de Skinner à psicologia e à educação não seja o estabelecimento 
dos princípios de condicionamento operante, mas o desenvolvimento de critérios para medir e 
/registrar o comportamento observável - pois foram estas técnicas que possibilitaram a Skinner e 
seus seguidores examinar de perto as relações entre o comportamento e os eventos ambientais que 
o afetam. 

Uma vez que a moderna pesquisa comportamental depende da observação acurada e da 
mensuração precisa, é necessário que os modificadores de comportamento compreendam os 
aspectos fundamentais da mensuração. E se esta base é necessária para que se entenda a pesquisa 
realizada, é ainda mais necessária ao estudante de modificação de comportamento que deve 
compreender e ser capaz de usar procedimentos de mensuração para poder aplicar as técnicas de 
modificação de comportamento na sala de aula e no lar. 

Por que um curso de observação? 

É a pergunta natural que surge no início do curso. Os alunos, em geral, estão interessados em 
saber em que medida o curso de observação contribuirá para sua formação profissional. Para 
responder a esta questão, é necessário analisar a importância do uso da observação na atividade 
profissional do psicólogo. 

O psicólogo, quando atua como cientista do comportamento, investiga, descreve e/ou aplica 
princípios e leis do comportamento. Quer na descoberta, quer na aplicação dos princípios e das 
leis psicológicas, lida principalmente com informações a respeito do comportamento e das 
mudanças no ambiente físico e social que se relacionam àquele comportamento. Assim, 
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poderíamos dizer que um psicólogo está basicamente interessado em responder a duas questões 
gerais: O que os organismos fazem? Em que circunstâncias ou sob que condições ambientais? 

Ao longo do desenvolvimento da Psicologia como ciência, a observação tem se mostrado o 
instrumento mais satisfatório na coleta dos dados que respondem àquelas duas questões. Isto 
acontece, porque o uso de informações obtidas através da observação parece colocar o cientista 
mais sob a influência do que acontece na realidade do que sob a influência de suposições, 
interpretações/é preconceitos; possibilitando, assim, uma melhor compreensão da natureza e 
ações transformadoras mais eficazes. Por exemplo, uma pessoa supõe que um fenômeno tem uma 
determinada causa; se a sua suposição se baseia em dados obtidos através da observação, 
provavelmente esta pessoa não só explicará, como poderá pre ver, produzir, interromper ou evitar 
o fenômeno com uma possibilidade de acerto maior do que quem usa outros recursos. 

Não basta, entretanto, que um indivíduo sozinho tenha observado o fenômeno para ele ser 
tomado como real. E não há maiores méritos em fazer esse trabalho, se a sociedade não puder 
participar dele. O cientista, que registra e relata suas observações, permite que outros possam 
repetir o que ele está fazendo. Assim, seus procedimentos e conclusões podem ser criticados, 
aperfeiçoados e aplicados por outras pessoas. A observação é um instrumento de coleta de dados 
que permite a socialização e consequentemente a avaliação do trabalho do cientista. 

A observação é utilizada para coletar dados acerca do comportamento e da 
situação ambiental.

Através da observação sistemática do comportamento dos organismos, em situação natural ou 
de laboratório, os pesquisadores têm conseguido identificar algumas das relações existentes entre 
o comportamento e certas circunstâncias ambientais. Por exemplo, o uso da observação tem 
permitido descobrir que o comportamento é influenciado pelas consequências que produz no 
ambiente; que os modos pelos quais essas consequências se distribuem no tempo determinam 
diferentes padrões de comportamento; que o comportamento pode ficar sob influência de 
estímulos particulares do ambiente, em detrimento de outros. 

Além da pesquisa, a observação é utilizada pelo psicólogo nas diferentes situações de 
aplicação da Psicologia, tais como, clínica, escola e organizações. Na clínica o psicólogo recorre à 
observação ao investigar, por exemplo, a queixa apresentada pelo cliente, isto é, para identificar o 
que vem a ser "agressividade", "nervosismo", "dificuldades na aprendizagem", "timidez", 
"ciúmes" etc.; sua frequência, assim como as situações em que estes comportamentos ocorrem. Os 
psicólogos escolares recorrem à observação para identificar dificuldades de socialização, 
deficiências na aprendizagem, assim como deficiências no ensino ministrado ou mesmo no 
currículo da escola. O psicólogo organizacional recorre à observação para identificar as 
necessidades de treinamento, a dinâmica dos grupos de trabalho, para fazer análise de função etc. 
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Baseado nessas observações, o psicólogo faz o diagnóstico preliminar da situação-problema, 
isto é, identifica as deficiências existentes, identifica as variáveis que afetam o com portamento e 
os recursos disponíveis no ambiente. Com estes elementos, ele é capaz de decidir quais as técnicas 
e procedimentos mais adequados para obter os resultados que pretende atingir. ' 

A observação, entretanto, não se limita a estas duas fases iniciais. Ao introduzir modificações 
na situação, isto é, durante e após aplicação de um procedimento, o psicólogo utiliza a observação 
também para avaliar a eficácia das técnicas e pro cedimentos empregados. O psicólogo clínico 
observa o desempenho de seu cliente; o psicólogo escolar, o desempenho de alunos e professores, 
o psicólogo organizacional, o desempenho dos funcionários para verificar a ocorrência ou não de 
alterações comportamentais. Através deste acompanhamento, o psicólogo tem condições de 
avaliar o grau de mudança na situação e, portanto, a eficácia de suas técnicas terapêuticas, dos 
programas de ensino e treinamento utilizados. 

Os dados coletados por observação são usados para diagnosticar a 
situação-problema, para escolher as técnicas e procedimentos a serem 
empregados e para avaliar a eficácia dessas técnicas e procedimentos.

Os dados coletados por observação referem-se aos comportamentos exibidos pelo sujeito: 
contatos físicos com objetos e pessoas, vocalizações, expressões faciais, movimentações no espaço, 
posturas e posições do corpo etc. Os dados referem-se também à situação ambiental, isto é, às 
características do meio físico e social em que o sujeito se encontra, bem como às mudanças que 
ocorrem no mesmo. 

O tipo de dado a ser coletado depende do objetivo para o qual a observação está sendo 
realizada. Se a observação tem por objetivo identificar o repertório de comportamento* de um 
sujeito, o psicólogo registrará todos" os comportamentos que o sujeito apresenta durante a 
observação. Se a observação tem por objetivo identificar as variáveis que interferem com um 
dado comportamento, o observador registrará toda vez que o comportamento ocorrer, bem como 
as circunstâncias ambientais que antecederam e seguiram a esse comportamento. Por exemplo, 
registrará o local em que o sujeito se encontra, o que acontece neste local antes e depois da 
ocorrência do comportamento, bem como o comportamento de outras pessoas que estão 
presentes no local. Se o objetivo da observação é detectar a eficácia de um procedimento sobre 
um dado com portamento, o observador registrará o comportamento antes, durante e após a 
aplicação do procedimento, bem como as características de que se reveste a aplicação daquele 
procedi mento. 

O objetivo da observação determina quais serão os dados a serem coletados.

Neste ponto é necessário esclarecer que a observação a que nos referimos, neste texto, difere 
da observação casual que fazemos no nosso dia-a-dia. A observação científica se caracteriza por 
ser uma observação sistemática e objetiva. 
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Entendemos que a observação é sistemática pelo fato de ser planejada e conduzida em função 
de um objetivo anteriormente definido. Como já foi dito, a definição do objetivo ajuda o 
investigador a selecionar, entre as inúmeras possibilidades, aquelas características que transmitem 
a informação relevante. As observações científicas são realizadas em condições explicitamente 
especificadas. Especificar as condições, ou melhor, planejar as observações, significa estabelecer: 

• onde - em que local e situação a observação será realizada; 

• quando - em que momentos ela será realizada; 

• quem - quais serão os sujeitos a serem observados; 

• o que - que comportamentos e circunstâncias ambientais devem ser observados; e 

• como - qual a técnica de observação e registro a ser utilizada. 

- A objetividade na observação significa ater-se aos fatos efetivamente observados. Isto é, fatos 
que podem ser percebi dos pelos sentidos, deixando de lado todas as impressões e interpretações 
pessoais. 

A observação científica é uma observação sistemática e objetiva

Por que um curso de observação? - perguntamos. Tendo em vista que a observação científica 
é utilizada pelo psicólogo como um instrumento para coletar dados, e que a observação científica 
é uma observação sistemática e objetiva, que requer a adoção de procedimentos específicos de 
coleta e de registro de dados, consideramos de fundamental importância um curso que possibilite 
o treinamento dos alunos no uso deste instrumento. 

O curso proposto tem por objetivo capacitar o aluno a realizar estudos observacionais. Para 
tanto, oferece um treinamento em observação e registro do comportamento e das circunstâncias 
em que o comportamento ocorre. Um treina mento que atende as exigências de sistematização e 
objetividade da observação. Ao longo do curso serão discutidos também alguns cuidados técnicos 
e éticos que o observador pre cisa e deve ter durante seu trabalho. 

TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO 

Três métodos são comumente usados para medir e registrar o comportamento: registro 
automático, mensuração direta de permanentes produtos e registro de observação. 

Registro automático 

Um instrumento de registro automático é aquele no qual a resposta do organismo aciona um 
dispositivo elétrico ou mecânico que, por sua vez, registra automaticamente cada resposta. 

O desenvolvimento de instrumentos de registro automático é fundamentalmente responsável 
pela descoberta de relações íntimas entre o comportamento e o meio ambiente. A maior parte da 
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pesquisa comportamental feita com animais e grande parte da pesquisa de laboratório feita com 
seres humanos são realizadas com instrumentos de registro automático. Estes instrumentos são 
mais freqüentemente usados em ambientes controlados de laboratório. Assim, por exemplo, num 
experimento de laboratório em que os sujeitos utilizados são pombos, estes bicam uma chave; se 
os sujeitos são ratos, estes pressionam uma barra, e em ambos os casos os sujeitos ativam um 
micro-interruptor, que por sua vez move uma pena e esta deixa uma marca no papel. Em alguns 
casos, o micro- interruptor aciona um calculador cada vez que uma resposta é dada. 

Os instrumentos de registro automático são absolutamente necessários para grande parte da 
pesquisa comportamental. Mas, ao mesmo tempo, não são adequados a alguns tipos de pesquisa 
de comportamento. Suas vantagens fundamentais são: 1) a precisão oferecida pela automatização, 
2) a baixa freqüência de controle ou supervisão direta exigida do experimentador, 3) a fácil 
tradução para termos numéricos do resultado automatizado. 

As desvantagens principais associadas aos instrumentos de registro automático incluem: 1) o 
custo do equipamento, 2) a mão-de-obra especializada exigida para a instalação e manutenção da 
aparelhagem, 3) a falta de flexibilidade ou de capacidade de registrar muitos comportamentos 
específicos de interesse do pesquisador (alguns comportamentos de interesse para professores e 
pais simplesmente não podem ser registrados com o equipamento existente). 

Mensuração direta de produtos permanentes 

Os comportamentos de organismos algumas vezes têm como resultado produtos permanentes. 
Esses produtos são coisas palpáveis, que podem ser observadas e contadas. Por exemplo, quando 
um aluno escreve respostas a problemas de matemática, ou quando uma criança empilha blocos 
ou põe contas em um cordão, podem ser feitas mensurações diretas dos produtos de tais 
comportamentos, A mensuração direta de produtos tem diversas vantagens que incluem: 1) 
registros precisos, 2) registros permanentes que são de modo geral traduzíveis em termos 
numéricos, 3) produtos que são freqüentemente o resultado final de comportamentos acadêmicos 
importantes. 

Registro de observação 

Quando um observador humano vê um comportamento e o registra na forma como ocorre, 
está fazendo um registro de observação. Existem diversos tipos de registros de observação. 

Registro contínuo: É algumas vezes chamado de registro anedótico. O observador tenta 
escrever tudo o que está ocorrendo. Uma vantagem desta técnica é que podem ser incluídas 
muitas classes de comportamento. Uma desvantagem é que toma muito tempo do observador. 
Além disso, é impossível registrar tudo o que ocorre na maioria das situações. 

Registro de evento: Um observador que usa procedimentos de registros de eventos faz um 
registro cumulativo de eventos distintos de certa classe. É uma contagem da freqüência de eventos 
na medida em que estes ocorrem. Uma professora pode registrar o número de vezes em que o 
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aluno sai de sua carteira sem per missão. Uma forma de se fazer isso é marcar o número de vezes, 
com um lápis, num bloco de papel. Um pai pode usar um contador-de-golfe de pulso para 
registrar quantas vezes seu filho ou filha chora durante o dia. Uma vantagem do registro de 
evento é que ele é um procedimento simples que não interfere significativamente nas tarefas em 
andamento. O registro de evento também produz um resultado numérico. 

Registro de duração: Esta técnica é usada quando é importante saber quanto tempo dura 
um comportamento. Registra-se a duração de determinado comportamento durante um dado 
período de observação. O cronômetro é o instrumento mais eficiente para se fazer registros de 
duração. Em situações onde mensurações menos precisas satisfazem, pode-se usar qualquer tipo 
de relógio. 

Registro de intervalo: Para se fazer um registro de intervalo, cada sessão de observação é 
dividida em períodos de tempo iguais. O observador registra então a ocorrência do 
comportamento durante esses intervalos. Na ilustração abaixo, o observador registrou se uma 
criança dedicou-se adequadamente ou não a uma tarefa, durante intervalos de 10 segundos de 
um período de observação de 2 minutos. 

No exemplo anterior o aluno dedicou-se durante 6 (50%) dos 12 intervalos de dez segundos. 

A vantagem principal da técnica de registro de intervalo é que ela dá uma indicação tanto da 
freqüência quanto da duração do comportamento observado. Um observador pode registrar 
simultaneamente mais de um tipo de comportamento, acrescentando uma segunda ou terceira 
fileira de quadrinhos de registro. Uma desvantagem da técnica de registro de intervalo é que ela 
geralmente exige atenção ininterrupta do observador. 

Amostragem de tempo: Esta técnica é semelhante ao registro de intervalo, exceto quanto 
à não exigência de uma observação contínua. As sessões de observações são divididas em 
intervalos iguais, mas o comportamento é registrado apenas ao fim de cada intervalo. No exemplo 
abaixo, o período de observação de 30 minutos é dividido em intervalos de 3 minutos. O 
observador registrou o comportamento apenas ao fim dos intervalos, isto é, a cada três minutos. 
Ao fim de cada período de três minutos, o observador olhava para o sujeito e registrava se o 
comportamento estava ocorrendo naquele instante. 
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No exemplo acima, o registro feito por amostragem de tempo mostra que o aluno estava se 
dedicando quatro dentre as dez vezes (40%) em que a professora fez uma amostragem de seu 
comportamento para determinar se estava trabalhando nas tarefas que lhe foram atribuídas. A 
vantagem principal da técnica de amostragem de tempo é que a professora pode usá-la enquanto 
dá aula, podendo, assim, obter uma estimativa do predomínio de um comportamento que está 
ocorrendo, enquanto continua com sua aula regular. 

"Placheck”: Uma técnica de registro recentemente desenvolvida (Risley, 1971), denominada 
placheck (Planned Activity Check — Verificação de Atividade Planejada), está também se 
mostrando adequada para ser usada por professores e pais que trabalham com grupos. É 
semelhante em certos aspectos à amostragem de tempo, mas inclui outras características: 

1. O observador define cientificamente o comportamento (atividade planejada) que deseja 
registrar em um grupo de crianças. 

2. Em determinados intervalos (por exemplo, a cada dez minutos) o observador conta, o 
mais rapidamente possível, quantos indivíduos estão desempenhando o comportamento, e 
registra o total. 

3. Depois, o observador conta e registra, o mais rapidamente possível, quantos indivíduos 
estão presentes na área de atividade.

4. O número de alunos presentes pode então ser dividido pelo número de alunos que 
desempenham o comportamento. Multiplicando o resultado por 100, o observador acha a 
porcentagem daqueles que estão desempenhando o comportamento naquele momento 
particular. 

Por exemplo, suponhamos que um professor de artes industriais deseje verificar quantos de 
sua classe estão trabalhando em um projeto de marcenaria durante um período de 50 minutos. A 
cada dez minutos conta rapidamente quantos estão trabalhando no projeto. Conta, depois, o 
número de alunos presentes. Suponhamos que durante a primeira parte do período verifique que 
10/20 e 15/20 estejam trabalhando. Durante a segunda parte do período, dez meninos, que 
estavam trabalhando em um outro projeto, voltam à classe. O professor verifica então que 15/30, 
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30/30 e 20/30 dos presentes estão trabalhando no projeto determinado. Isto é, 50 por cento, 75 
por cento, 50 por cento, 100 por cento e 67 por cento, ou uma média de 68 por cento trabalhou 
no projeto determinado durante o período de aula. 

Os registros de observação de modo geral não são tão precisos quanto os obtidos com 
instrumentos automáticos.

Apesar de sua relativa imprecisão, os registros de observação têm duas vantagens significativas 
sobre instrumentos automáticos. 

1. Os registros de observação são geralmente mais baratos e convenientes para o uso em 
situações de aplicação de modificação de comportamento, como a escola e o lar.

2. Pode-se usar técnicas de registro de observação para registrar comportamentos 
impossíveis de serem registrados através de meios automáticos. 

Professores e pais irão verificar que a mensuração direta, registro de evento, registro de 
duração e amostragem de tempo são muito mais simples e mais flexíveis para uso do que os 
instrumentos de registro automático, registros contínuos ou registro de intervalo. Os registros 
contínuos são usados, algumas vezes, como um procedimento de observação preliminar para 
identificar comportamentos que podem ser melhor medidos usando-se um outro procedimento. 
Por exemplo, o registro de intervalo poderia ser usado para determinar se um comportamento 
ocorre durante um período inteiro de aula ou durante um dia inteiro. 

PARÂMETROS DE MENSURAÇÃO 

No uso de quaisquer das técnicas de registro acima descritas, é importante lembrar que 
podemos registrar apenas comportamentos que podem ser cientificamente definidos. 
Conseqüentemente, os modificadores de comportamento lidam apenas com comporta mentos 
observáveis e mensuráveis. 

A análise do comportamento requer que os cientistas do com portamento sejam capazes de 
comunicar aquilo que observam. Segue-se, então, que devem ser capazes de definir os comporta 
mentos que estão medindo, ou que possam oferecer uma definição científica do comportamento. 
Uma definição científica especifica quais os procedimentos que devem ser seguidos a fim de se 
medir o comportamento. 

O comportamento pode ser observado de diversas maneiras: vendo-o, ouvindo-o, 
degustando-o, cheirando-o ou apalpando-o. A qualidade da definição científica do 
comportamento pode ser determinada através de uma medida de fidedignidade da observação. 

A fidedignidade é o grau de concordância de observa dores independentes acerca daquilo que 
observaram do mesmo sujeito durante a mesma sessão de observação. 
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Um estudo de modificação de comportamento válido inclui sempre uma definição científica, 
uma parte que define o comportamento observado e os procedimentos de observação usados para 
registrar o comportamento. Inclui também uma descrição de como a fidedignidade de 
mensuração foi obtida e o grau de correspondência (concordância) entre registros de observação 
independentes. 
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C A P Í T U L O  4

O que é contingência

- " Quem fez a lição de casa, pode sair para o recreio agora. ” 

- "A lista de espera será aberta uma hora antes do horário do vôo." 

- "Horário de funcionamento: das 9 às 16 horas." 

- "A companhia telefônica está instalando linhas para quem se inscreveu há pelo menos dois 
anos..." 

Estes são alguns exemplos de situações quotidianas que envolvem contingências. Não se pode 
dizer o mesmo destes outros exemplos: 

- "Relampejou quando abri a janela." 

- "O ônibus parou no ponto assim que cheguei." 

- “Sempre que aperto o botão com a mão direita, o elevador chega logo." 

- Paulo usa sempre a mesma lapiseira para fazer provas; diz que isso faz com que ele escreva 
respostas corretas... 

Ern sentido geral, contingência pode significar qualquer relação de dependência entre 
eventos ambientais ou entre eventos comportamentais e ambientais (Catania, 1993; 
Skinner, 1953; 1969; Todorov, 1985). Embora possa ser encontrado nos dicionários com 
diferentes significados, esse termo é empregado, na análise do comportamento, como termo 
técnico para enfatizar como a probabilidade de um evento pode ser afetada ou causada 
por outros eventos (Catania, 1993, P. 368). 

O enunciado de uma contingência é feito em forma de afirmações do tipo se..., então... A 
cláusula “se” podo especificar algum aspecto do comportamento ou do ambiente e a 
cláusula “então” especifica o evento ambiental conseqüente (Todorov, 1989, p. 354). Assim, 
os enunciados apresentam-se como “regras” que especificam essas relações entre eventos. 

Os exemplos anteriores poderiam ser reescritos para especificar melhor as relações que, na 
fala quotidiana, muitas vezes estão apenas implícitas: 
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Se você fez a tarefa de casa (comportamento), então pode sair para o recreio (mudar de 
ambiente e ter acesso a lanche, companhia, brincadeiras, etc.); se não, fica em sala... 

Se você fez reserva para o vôo das 15 horas (comportamento 1) e se apresentar-se para 
embarque até as 14 horas (comportamento 2), então seu lugar estará assegurado (o que, com 
certeza, alterara seu ambiente, tanto imediato como nas horas subseqüentes); caso contrário, 
outro passageiro poderá ocupar sua reserva. 

Mas se você é o passageiro da lista de espera, então terá que esperar o horário-limite para 
saber se poderá ou não embarcar (não adianta perguntar antes do referido horário). 

Você poderá ter seu telefone instalado (conseqüência) se tiver se inscrito (com portamento) há 
mais de dois anos (intervalo entre a ação e a conseqüência): algo que você fez ha muito tempo está 
gerando conseqüências hoje... 

No exemplo “Horário de funcionamento: das 9 às 12 horas”, pode-se considerar que a frase 
não indica qualquer comportamento. Ela foi incluída de propósito, para evidenciar o quanto 
relações do contingências podem estar “embutidas" no ambiente ou nas regras que as 
especificam. 

Esse exemplo requer dos usuários do agente que estabeleceu as contingências várias 
discriminações condicionais. Quando precisa da agência, terá que consultar o relógio: 

Se estiver dentro do horário de funcionamento (qualquer hora entre 9 e 12), então será 
atendido (se for até lá, obviamente). 

Se o horário for qualquer outro, então terá que esperar. Haverá horários-limite em que outros 
aspectos terão que ser considerados (outras discriminações condicionais terão que ser feitas). Por 
exemplo, se são 11h55 e o usuário está a dois minutos de caminhada do local, ainda há 
possibilidade do que seja atendido, mas se estiver a uma grande distância, será melhor desistir e 
esperar pelo dia seguinte... 

Uma relação de dependência não existe quando alguém abre a janela o um relâmpago 
corta o espaço. Os dois eventos podem ocorrer temporalmente próximos, mas cie modo 
totalmente independente: o relâmpago teria ocorrido quer eu abrisse ou não a janela... 

No comportamento operante, por meio do qual o organismo modifica o ambiente, 
contingência se refere "às condições sob as quais uma conseqüência e produzida por uma 
resposta, isto é, a ocorrência da conseqüência depende da ocorrência da resposta" 

(Catania, 1993, p. 368). No exemplo do relâmpago, abrir a janela pode produzir uma 
conseqüência: não a ocorrência do relâmpago, mas a oportunidade de vê-lo... 

Um esquema de reforço contínuo é uma instância de dependência absoluta: toda vez que a 
resposta ocorre, ela produz a conseqüência (se a resposta ocorrer, então a conseqüência também 
ocorrerá...). Já em um esquema de razão fixa, FR 5, por exemplo, a conseqüência só seguirá uma 
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resposta se ela for a quinta em uma série, na qual nenhuma das outras quatro respostas 
precedentes foi seguida pela conseqüência. 

O operante discriminado, por sua vez, requer a especificação da contingência de três termos 
ou contingência tríplice (Skinner, 1938; 1953): 

"Uma formulação adequada da interação entro um organismo e seu ambiente deve sempre 
especificar três coisas: (1) a ocasião em que a resposta ocorre, (2) a própria resposta, e (3) as 
conseqüências reforçadoras. As interpelações entre elas são as contingências de reforço". (Skinner, 
1953, p.5). 

Se o estímulo discriminativo estiver presente e se a resposta ocorrer, (então) ela produzirá a 
conseqüência; se a resposta não ocorrer, ou se ocorrer na ausência cio estímulo, a conseqüência 
não ocorrerá. 

Na análise de contingências, é importante considerar as probabilidades condicionais que 
relacionam um evento a outro, ou seja, qual a probabilidade de um evento na presença e na 
ausência do outro. 

No caso do operante, a relação contingente que existe quando respostas produzem 
reforçadores é definida por duas probabilidades condicionais: a probabilidade do um reforçador 
dada a ocorrência da resposta e sua probabilidade na ausência da resposta (Catania, 1973;1993). 

No esquema de reforço contínuo, em que, como já vimos, uma conseqüência é apresentada 
sempre que uma resposta ocorrer, a probabilidade do estímulo, dada a ocorrência da resposta é 
um (1,0), mas na sua ausência, é zero. Dito de outra forma, a resposta aumenta a probabilidade 
de ocorrência da conseqüência de zero para 1,0. * 

A ocorrência da resposta pode, ainda, reduzir a probabilidade do estímulo: se a resposta 
ocorrer, o estímulo não ocorrerá, como é o caso do comportamento de esquiva, em que a resposta 
elimina ou adia a apresentação de um evento aversivo (Keller & Schoenfeld, 1950; Sidman, 1953). 
Então, a probabilidade do estímulo na ausência da resposta ó 1.0, mas, se a resposta ocorrer, sua 
probabilidade cai para zero. 

A extinção é um caso em que a ocorrência da resposta não afeta a probabilidade do estímulo, 
que é zero, quer na presença, quer na ausência da resposta. 

Esses são casos extremos e fáceis de se examinar, mas a mesma análise pode ser aplicada a 
casos muito mais complexos e que envolvem mudanças nas probabilidades condicionais ao longo 
de um contínuo, como, por exemplo, a produção intermitente de estímulos por respostas, nos 
esquemas em que apenas algumas respostas produzem o reforço (as probabilidades variam de 
acordo com especificações de requisitos de respostas ou de tempo); se a probabilidade do evento 
reforçador for diferente na presença e na ausência da resposta, podemos dizer que há uma 
relação de contingência resposta- reforço. Embora não se trate de uma mudança "tudo ou nada", 
a resposta aumenta ou reduz, em algum grau, a probabilidade de ocorrência da conseqüência. 

33



A importância de se fazer uma análise de contingências reside exatamente na possibilidade de 
se identificar os elementos envolvidos em uma dada situação, e verificar se há ou não uma relação 
de dependência entre eles. Se houver, o segundo passo é identificar qual é o tipo de relação, uma 
vez que diferentes relações de contingência dão origem a diferentes processos e padrões de 
comportamento. 

Relações de contingência fazem parte do ambiente natural, e são também estabelecidas no 
ambiente humano construído, físico e social. Quando se estabelece uma relação do contingência, 
isso não significa necessariamente que algum comportamento fará contato com a contingência; 
mas se fizer, o que vai ocorrer com esse comportamento daí por diante depende do tipo de 
contingência... 

"O experimentador manipula contingências em busca de relações funcionais e das condições 
(variáveis de contexto) nas quais podem ser observadas" (Todorov, 

1989, p. 355). 

Um analista do comportamento tem como tarefas identificar contingências que estão 
operando (ou inferir quais as que podem ou devem ter operado), quando se depara com 
determinados comportamentos ou processos comportamentais em andamento, bem como propor, 
criar ou estabelecer relações de contingência para o desenvolvimento de certos processos 
comportamentais. É através da manipulação de contingências que se pode estabelecer ou instalar 
comportamentos, alterar padrões (como taxa, ritmo, seqüência, espaçamento), assim como 
reduzir, enfraquecer ou eliminar comportamentos dos repertórios dos organismos. 

Parte considerável dos artigos de pesquisa em análise do comportamento é dedicada a 
descrever e demonstrar relações funcionais - os efeitos de diferentes relações de contingência 
sobre o comportamento. O conhecimento de relações funcionais já bem estabelecidas é crucial 
para quem quer aprender a lidar com o comportamento. 

Para entender o conceito de contingência, é preciso distinguir contingência de 
não-contingência (quando um evento pode ocorrer, quer o outro tenha ocorrido ou não) e, 
também, de contigüidade... 

"Contigüidade implica simplesmente a justaposição de eventos - no espaço ou no tempo, 
independente de causação". (Catania, 1993, p.61) 

Um exemplo claro de contingência que não envolve contigüidade é o de atraso de reforço. 
Nesse caso, a relação entre os eventos comportamentais e ambientais é descrita da seguinte 
maneira: a conseqüência só ocorrerá se: 

1) a resposta especificada ocorrer;

2) um intervalo especificado de tempo tiver transcorrido após a resposta. 
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Portanto, há uma relação de dependência entre a conseqüência e a resposta: a probabilidade 
condicional da conseqüência é zero na ausência da resposta e 1,0 quando ela ocorre, mas estes 
dois eventos - resposta e conseqüência, estão separados no tempo. 

Ainda assim, uma relação de contingência pode envolver, como um importante parâmetro, a 
contigüidade entre dois ou mais dos elementos relacionados. Os resultados de pesquisa 
evidenciam com muita clareza e regularidade que relações de contingência que envolvem 
contigüidade - estreita relação temporal entre eventos ambientais e comportamentais são mais 
efetivas no estabelecimento de processos comportamentais do que as que envolvem atrasos entre 
os eventos interdependentes (Catania & Keller, 1981; Donahoe & Palmer, 1994, p. 44; Sizemore e 
Lattal, 1977). Esta é a razão pela qual manuais de análise comportamental aplicada enfatizam 
tanto a importância da imediaticidade da conseqüência reforçadora em procedimentos de ensino: 
contingências que envolvem contigüidade são mais efetivas que contingências que envolvem 
atrasos. 

BIBLIOGRAFIA 

BAUM, W.M. (1994). Understanding behaviorism: Science, behavior and culture. New York: 
HarperCoIlins Publisher. 

CATANIA, A.C. (1973). The concept of  the operant in the analysis of  behavior. Behavior ism, 
1,103-116. 

_____ (1993). Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall (3*. edição). 

CATANIA, A.C, & KELLER, K.J. (1981). Contingency, contiguity, correlation, and the con cept 
of  causation. In: P. Harzem, & M.D. Zeiler, (Orgs.), Predictability, correlation, andcontiguity. 
NewYork:Wiley. 

DONAHOE, J.W., & PALMER, D.C. (1994). Learning and complex behavior. Boston: Allyn & 
Bacon, 1994. 

KELLER. F.S., & SCHOENFELD, W.N. (1950/1970). Princípios de Psicologia. São Paulo: 
Herdor. 

SIDMAN, M. (1953). Two temporal parameters in the maintenance of  avoidance behavior 
bythewhiterat. JournalofComparativeandPhysiologicalPsychology,46,253- 261. 

(1986). Functional analysis of  emergent verbal classes. In: T.Thompson & M.D.Zeiler (Orgs.), 
Analysis and integration of  behavioral units. (Pp. 213-245). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

SIZEMORE, O.J., & LATTAL, K.A. (1977). Dependency, temporal contiguity, and response- 
independent reinforcement. JournaloffheExperimentalAnalysisofBehavior, 27, 119-125. 

SKINNER, B.F. (1938). The behavior of  organisms: An experimental analysis. Copley Publishing 
Group (1991). 

35



______ (1953). Science and Human Behavior. New York: Macmillan. 

______ (1969), Contingencies of  reinforcement: A theoretical analysis. New York: Appleton- 
Century-Crofts. 

TODOROV, J.C. (1985). O conceito de contingência tríplice na análise do comportamento 
humano. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 1, 75-88. 

_______(1989). A Psicologia como o estudo de interações. Psicologia: Teoria e Pesqui- sa, 5, 
347-356. 

WEINGARTEN, K., & Mechner, F. (1966). The contingency as an independent variable of  social 
interaction. Em T.Verhave (Org.), The experimental analysis of  behavior. (Pp. 447-459). New 
York: Appleton-Century-Crofts. 

36



C A P Í T U L O  5

Aprendizagem pelas consequências: 
O reforço 

O comportamento operante, termo cunhado por B. F. Skinner. Classificamos como operante 
aquele comportamento que produz conseqüências (modificações no ambiente) e é 
afetado por elas. Logo, consideraremos como as conseqüências daquilo que fazemos nos man
têm no mesmo caminho, ou afasta-nos dele. Entender o comportamento operante é fundamental 
para compreendermos como aprendemos nossas habilidades e nossos conhecimentos, ou seja, 
falar, ler, escrever, raciocinar, abstrair, etc.), e até mesmo como aprendemos a ser quem somos, a 
ter nossa personalidade. 

Ao estudarmos o comportamento operante vamos observar que ele é aprendido por meio do 
condicionamento operante. Ou seja, comportamentos que são aprendidos em função de 
suas conseqüências. 

O COMPORTAMENTO OPERANTE PRODUZ CONSEQUÊNCIAS NO AMBIENTE

	 A maior parte de nossos comportamentos produz conseqüências no ambiente. Essas 
conseqüências são mudanças no ambiente. Um comportamento simples, como estender o 
braço, produz a conseqüência pegar (alcançar) um saleiro (mudança no ambiente: o saleiro passa 
de um lugar para outro). Em vez de estender o braço e pegar um saleiro, é possível emitir outro 
comportamento que produzirá a mesma conseqüência: pedir a alguém que lhe passe o saleiro. No 
primeiro exemplo, o comportamento produziu diretamente a mudança de lugar do saleiro. No 
segundo exemplo, o comportamento modificou diretamente o comportamento de outra pessoa e 
produziu a mudança de lugar do saleiro. Veja na Tabela 3.1 alguns exemplos de comportamentos 
bem simples e de conseqüências que eles produzem. Lembre-se de que, quando usamos o termo 
"resposta", estamos falando sobre o comportamento do indivíduo, sobre o estamos falando sobre 
o comportamento do indivíduo, sobre o que ele faz, fala, sente, etc.

37

Moreira,	M.	B.	&	Medeiros,	C.	A.	 (2007).	Princípios	
Básicos	 de	 Análise	 do	 Comportamento.	 Porto 
Alegre. Artmed



O COMPORTAMENTO É AFETADO (CONTROLADO) POR SUAS CONSEQUÊNCIAS

As conseqüências de nossos comportamentos vão influenciar suas ocorrências futuras. Dizer 
que as conseqüências dos comportamentos chega a afetá-los é o mesmo que dizer que as 
conseqüências determinarão, em algum grau, se os comportamentos que as produziram 
ocorrerão ou não outra vez, ou se ocorrerão com maior ou menor freqüência. 

Imagine que você peça um saleiro para uma determinada pessoa. Se ela lhe passa o saleiro, é 
provável que, no futuro, em uma situação parecida, você lhe peça o saleiro novamente. Agora 
imagine que você peça o saleiro a uma determinada pessoa, e ela não lhe passa o saleiro. Essa 
situação repete-se algumas vezes. O que acontece, então? E bastante provável que, em novas 
situações, nas quais você precise do saleiro e esta pessoa esteja presente, você não peça mais o 
saleiro a ela. Tente imaginar comportamentos cotidianos seus, identificando exatamente o que foi 
feito e o que aconteceu depois, e se "o que aconteceu depois" (a conseqüência) influenciou, de 
alguma forma, no fato de você repetir o comportamento em ocasiões posteriores. 

As conseqüências produzidas pelo comportamento ocorrem tão naturalmente no nosso 
dia-a-dia, que, muitas vezes, nem nos damos conta de que elas estão presentes o tempo todo. Algo 
bastante interessante é que, se refletirmos por alguns instantes, perceberemos que só continuamos 
tendo uma infinidade de atitudes diárias porque determinadas conseqüências ocorrem. Ainda há 
outras atitudes que abandonamos em função de suas conseqüências ou, simplesmente, em função 
de que uma conseqüência produzida por um determinado comportamento deixou de ocorrer. 

Outro aspecto interessante que diz respeito a nossos comportamentos e às conseqüências por 
eles produzidas é o fato de que as conseqüências não têm influência somente sobre 
comportamentos "adequados" ou socialmente aceitos; elas também mantêm ou reduzem a 
freqüência de comportamentos inadequados ou indesejados. 
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Você já se questionou alguma vez por que algumas crianças são "birrentas" e outras não? Para 
responder a essa pergunta alguns podem argumentar sobre a "natureza ruim da criança", 
enquanto outros podem dizer simplesmente que ela é assim por ser uma criança chata. Na 
realidade, se olharmos com cuidado para a vida de crianças "birrentas" e "não-birrentas", 
percebemos que aquelas que fazem birra, freqüentemente conseguem o que querem. Já aquelas 
que fazem pouca ou nenhuma birra raras vezes ou nunca receberam aquilo que queriam agindo 
assim na frente de, por exemplo, seus pais ou avós. 

Se o comportamento é influenciado (controlado) por suas conseqüências, isso nos dá duas 
possibilidades fantásticas, extremamente importantes para os psicólogos: (a) podemos manipular 
as conseqüências dos comportamentos para compreendermos melhor como a interação 
comportamento (resposta)-conseqüência (R =>C) se dá; (b) se os comportamentos das pessoas (e 
também de animais não-humanos) são controlados por suas conseqüências, isso significa que 
podemos modificar os comportamentos das pessoas (e dos animais não-humanos) programando 
conseqüências especiais para seus comportamentos. 

EXEMPLOS SIMPLES DE CONTROLE DO COMPORTAMENTO POR SUAS 
CONSEQUÊNCIAS

O ratinho mostrado na Figura 3.1a está em uma caixa de condicionamento operante (Caixa 
de Skinner). Cada vez que o animal pressiona uma barra, uma gota de água lhe é dada. 
Enquanto tal situação se mantiver, o ratinho continuará pressionando a barra. Podemos dizer que 
o comportamento do ratinho é controlado por suas conseqüências, ou seja, pressionar a barra é 
mantido porque continua produzindo a mesma conseqüência. 

Algumas crianças são extremamente hábeis em controlar o comportamento de seus pais. 
Quando elas querem alguma coisa e os pais não cedem, elas simples
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mente "aprontam o maior berreiro". O que acontece, então? Muitos pais atendem à sua 
vontade, dando à criança o que ela quer no momento em que está fazendo birra. A Figura 3.1b 
mostra uma criança agindo assim afim de continuar na banheira após o banho. Cada vez que a 
mãe permite que ela fique um pouco mais na banheira ao fazer birra, a mãe está ensinando a 
criança a ser birrenta. 

Então, para a criança conseguir o doce, o brinquedo ou aquilo que deseja é uma 
conseqüência que controla seu comportamento de "fazer birra". Nesse exemplo simples, não é 
preciso ser psicólogo para imaginar como modificar o comportamento da criança. Talvez os pais 
até consigam que ela seja "mais educada" e peça adequadamente um brinquedo, conversando 
várias vezes com essa criança. Mas só talvez. Duas outras atitudes dos pais, que envolvem 
mudanças das conseqüências para os comportamentos do filho, seriam muito mais eficazes: (a) 
não atender o filho quando ele pedir algo de forma inadequada (birra); (b) na medida do possível, 
atendê-lo quando ele pedir educadamente. Percebemos, nesse caso, que algumas crianças são 
"birrentas" não porque têm uma "natureza ruim" ou porque são "chatinhas": agem assim porque 
funciona, porque birra produz conseqüências que reforçam o seu comportamento. 

O REFORÇO

Analisamos até agora que o comportamento produz conseqüências e que é controlado por 
elas. Vimos também que algumas dessas conseqüências aumentam a probabilidade de o 
comportamento voltar a ocorrer. Chamamos essas conseqüências de reforço. Portanto, reforço é 
um tipo de conseqüência do comporta mento que aumenta a probabilidade de um determinado 
comportamento voltar a ocorrer. Novamente, temos uma relação entre o organismo e seu 
ambiente, na qual o organismo emite uma resposta (um comportamento) e produz alterações no 
ambiente. Quando as alterações no ambiente aumentam a probabilidade de o comportamento 
que as produziu voltar a ocorrer, chamamos tal relação entre o organismo e o ambiente de 
contingência de reforço, que é expressa da forma se... então... (se o comportamento X ocorrer, 
então a conseqüência Y ocorre; se o rato pressiona a barra, então ele recebe água). No exemplo 
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da criança que "faz birra" para que seus pais a atendam, podemos identificar o reforço e os seus 
efeitos claramente. Cada vez que a criança "faz birra" (comportamento/resposta) e seus pais a 
atendem (conseqüência), aumentam as chances (a probabilidade) de que, na próxima vez que a 
criança queira algo, ela se comporte da mesma forma. Dizemos, então, que esse evento (receber o 
que está pedindo) é um reforço para o comportamento de "fazer birra". Você consegue imaginar 
outros exemplos de conseqüências que mantêm alguns de nossos comportamentos? Faça esse 
"exercício intelectual" antes de continuar a leitura do livro. 

Devemos nos lembrar - sempre - de que, quando nos referimos ao comporta mento, falamos 
sobre relações entre organismo e ambiente. Você se lembra do comportamento respondente 
(reflexo) da relação S =>R?Você lembra também que, para afirmamos se um determinado 
estímulo é neutro, incondicionado ou condicionado, devemos sempre atentar para a relação, ou 
seja, para qual resposta ele é neutro, incondicionado ou condicionado? Pois bem, o mesmo tipo 
de raciocínio vale para o reforçador. A fim de afirmar que determinado estímulo é um reforçador 
ou que uma determinada conseqüência é um reforço, devemos centrar-nos em sua relação com o 
comportamento. As características físicas ou a natureza de um estímulo não podem qualificá-lo 
como reforçador. Há um exemplo simples: se você está há dois dias sem comer, comida pode 
tornar-se um reforçador. Entretanto, se você acabou de comer muito, comida poderá até mesmo 
ser algo aversivo para você naquele momento. Ainda como exemplo, para algumas pessoas, saltar 
de pára-quedas pode ser um ato extremamente reforçador, enquanto para outras não. Portanto, 
para determinarmos se um estímulo é um reforçador, ou se uma conseqüência é um reforço, 
devemos considerar a relação entre o comportamento e sua conseqüência, verificando se a 
conseqüência afeta um deter minado comportamento traduzida no aumento de sua probabilidade 
de ocorrência. 

 

REFORÇADORES NATURAIS VERSUS REFORÇADORES ARBITRÁRIOS

No momento em que a conseqüência reforçadora do comportamento é o produto direto do 
próprio comportamento, dizemos que a conseqüência é uma reforçadora natural. Quando a 
conseqüência reforçadora é um produto indireto do comportamento, afirmamos que se trata de 
um reforço arbitrário. Por exemplo, o comportamento de um músico de tocar violão sozinho em 
seu quarto é reforçado pela própria música (reforço natural); se ele toca em um bar por dinheiro, 
referimo-nos a um reforço arbitrário. 

Baseado no que foi apresentado até agora, que resposta você daria à seguinte pergunta: 
reforçar é o mesmo que "comprar" ou chantagear alguém? Por exemplo, "se você fizer isto, eu lhe 
dou aquilo”, ou se a criança fizer os exercícios de matemática, ela ganha um chocolate. Com 
certeza, concordamos com o fato de que ninguém deve estudar para ganhar chocolates. Mas o 
que então deve manter (reforçar) o com portamento de estudar? (Atenção! Este é um ponto funda 
mental deste capítulo.)Muitas vezes, quando as conseqüências reforçadoras de um 
comportamento não são tão óbvias quanto ganhar um chocolate (reforço arbitrário), começamos 
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a recorrer a explicações mentalistas (jogar para dentro do indivíduo as explicações de seus 
comportamentos). 

Exemplo: Você não deve "comprar" seu filho dando-lhe presentes para que ele estude. Você 
deve conscientizá-lo sobre a importância dos estudos para a vida dele. 

Está afirmação lhe parece correta? Vamos analisá-la. 

Conscientizar a criança sobre a importância de estudar nada mais é do especificar as 
conseqüências a longo prazo desse comportamento: você deve estudar (comportamento), pois só 
assim terá respeito e um bom emprego (conseqüência reforçadora) quando for adulto. Essas 
conseqüências são demasiado distantes para que possam controlar o comportamento de estudar 
de uma criança de 5 ou 7 anos. É muito pouco provável que se consiga conscientizá-la sobre a 
importância dos estudos. É necessário que o comportamento de estudar tenha conseqüências 
reforçadoras mais imediatas para que a criança habitue-se a isso. Certamente, essa conseqüência 
não deve ser um chocolate ou um brinquedo, mas acompanhe o seguinte raciocínio: se a criança 
não estuda (não emite o comportamento), não pode haver conseqüências reforçadoras - ou de 
qualquer natureza - para esse comportamento. Não são as conseqüências a longo prazo (sucesso, 
bom emprego, etc.) que manterão o comportamento de estudar hoje. No entanto, é possível que 
ela o faça se a conseqüência disso for ganhar um brinquedo ou poder jogar videogame após a 
aula. Com isso (estabelecendo para criança que se ela estudar, então ela ganha isso), você está 
estabelecendo reforços arbitrários para tal comportamento, o que é importante em um primeiro 
momento para que a criança emita-o. Ao estudar, outros reforços naturais surgirão para o compor
tamento: ser elogiada pelos professores, ter admiração dos colegas, receber elogios dos pais, tirar 
notas boas entre outros. Se a matéria for matemática, ela saberá calcular um troco ao comprar 
"figurinhas" na banca de revistas, ou será capaz de ler corretamente algo de seu interesse. 
Nenhuma das conseqüências reforçadoras mencionadas seria possível se a criança não estudasse 
em algum momento. 

As conseqüências reforçadoras (naturais) não são tão óbvias quanto ganhar um brinquedo, 
mas são conseqüências do comportamento, além de serem poderosas. A partir do momento em 
que essas conseqüências naturais (reforços naturais) surgem no ambiente da criança, não será 
mais necessário reforçar o comportamento de estudar com reforçadores arbitrários, como 
chocolate e brinquedos. Já que os reforçadores naturais (conseqüências naturais) não são tão 
facilmente identificados quanto os reforçadores arbitrários, costumamos "jogar as explicações 
para dentro do indivíduo" quando conseqüências reforçadoras naturais passam a controlar seu 
comportamento. 

OUTROS EFEITOS DO REFORÇO

Além de aumentar a freqüência de um comportamento reforçado, o reforço (ou a 
conseqüência reforçadora) tem dois outros efeitos sobre o comportamento dos organismos. Uma 

42



delas é a diminuição da freqüência de outros comportamentos diferentes do 
comportamento reforçado. Se, por exemplo, você está em um bar, olhando as pessoas que 
por lá passam, bebendo, comendo e falando sobre um determinado assunto, e alguém começa a 
prestar muita atenção no que você está falando, é provável que você coma menos, beba menos, 
observe menos o movimento no bar e passe mais tempo conversando. 

Esse mesmo efeito pode ser observado no momento em que o comportamento de pressionar a 
barra realizado por um rato é reforçado com água (Figura 3.2). 

B a s t a c o m p a r a r m o s a s 
freqüências de alguns comportamentos antes e depois de a contingência de reforço ser 
estabelecida (comportamento em seu Nível Operante). Na Figura 3.2, percebemos que, após o 
comportamento de pressionar a barra ser reforçado, não só sua freqüência aumentou, como 
também a freqüência dos comportamentos "limpar-se", "levantar-se" e "farejar" diminuiu. 
Quando uma criança é muito "birrenta", os pais podem diminuir a freqüência desse com 
portamento simplesmente reforçando mais vezes comportamentos mais adequados: atender os 
pedidos da criança quanto ela o faz de forma mais educada. Um professor pode diminuir a 
"conversa paralela" em sala de aula apenas reforçando mais freqüentemente comportamentos 
incompatíveis com tal atitude, como, por exemplo, ler, fazer exercícios, fazer perguntas ao 
professor, etc. 

Outro efeito do reforço é a diminuição da variabilidade na topografia (na forma) da 
resposta (do comportamento) reforçado. Nas primeiras vezes em que um rato, em uma caixa de 
condicionamento operante, pressiona a barra, ele o faz de maneiras bem diferentes (com a pata 
esquerda, com a direita, com as duas, entre outros). À medida que o comportamento de pressão à 
barra é reforçado, o ratinho passa a emiti-lo de forma cada vez mais parecida. Esse efeito do 
reforço sobre o comportamento é muito evidente no nosso dia-a-dia. Na ocasião de alguém lhe 
fazer uma pergunta e sua resposta for precisa (ou seja, seu interlocutor não ficar com dúvidas), é 
provável que, da próxima vez que lhe fizerem a mesma pergunta, você responda de forma 
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semelhante. Quanto mais vezes você responder à pergunta e for bem-compreendido, mais a 
resposta dada será parecida com a anterior. A forma como você abre portas, fala, escreve, dirige, 
entre outros exemplos, é, provavelmente, quase sempre bem parecida. 

EXTINÇÃO OPERANTE

Até aqui percebemos que o comportamento produz conseqüências e que essas conseqüências 
podem afetar a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. Analisamos também que 
algumas conseqüências especiais (o reforço) aumentam ou mantêm a probabilidade de um 
comportamento ocorrer. É comum que algumas conseqüências produzidas por alguns 
comportamentos deixem de ocorrer quando um determinado comportamento é emitido. Quando 
isso acontece, observamos, no comportamento que produzia tais conseqüências, efeitos 
exatamente contrários aos produzidos pelo reforço (pela conseqüência reforçadora). Quando 
suspendemos (encerramos) o reforço de um comportamento, verificamos que a probabilidade de 
esse comportamento ocorrer diminui (retoma ao seu nível operante, isto é, a freqüência do 
comportamento retoma aos níveis de antes de o comportamento ter sido reforçado). Esse 
procedimento (suspensão do reforço) e o processo dele decorrente (retorno da freqüência do 
comportamento ao nível operante) são conhecidos como Extinção Operante. Portanto, a 
suspensão do reforço (procedimento de extinção do comportamento operante) tem como 
resultado a gradual diminuição da freqüência de ocorrência do comportamento (processo de 
extinção do comportamento operante). 

Se a suspensão do reforço produz uma diminuição na freqüência de um comportamento, é 
possível concluir que os efeitos do reforço são temporários. Como prova, basta realizarmos um 
experimento com três situações distintas: na primeira situação, observamos e registramos o 
comportamento de um organismo sem contingências de reforço; na segunda, reforçamos o 
comportamento observando e registrando-os; na terceira, retiramos o reforço e novamente 
observamos e registramos a freqüência do comportamento. Se assim agíssemos para, por 
exemplo, o comportamento de um rato de pressionar uma barra, obteríamos um gráfico igual ao 

44



apresentado na Figura 3.4. O eixo X (horizontal) mostra o número de sessões experimentais 
realizadas, enquanto o eixo Y (vertical) mostra o número de pressões à barra em cada sessão. Das 
sessões 1 a 12, é mostrada a freqüência do comportamento em seu nível operante, isto é, antes do 
comportamento de pressionar a barra ser reforçado. Das sessões 13 a 25, o comportamento do 
rato de pressionar a barra é reforçado com água - cada vez que ele pressiona a barra, recebe uma 
gota de água. Note que, durante as sessões em que o comportamento é reforçado, sua freqüência 
mantém-se elevada (em torno de 75 pressões por sessão). A partir da 26a sessão, há a suspensão 
da conseqüência reforçadora (extinção). É importante perceber que a freqüência do 
comportamento de pressionar a barra volta a seus níveis prévios (nível operante). 

RESISTÊNCIA A EXTINÇÃO

Concluímos que, nas situações em que o reforço é suspenso, a freqüência do comportamento 
diminui. Mas por quanto tempo ele se mantém após a suspensão do reforço? Por exemplo, 
desistir? Uma pessoa telefona quase todos os dias para o celular de um amigo (comportamento) e 
conversa com ele (reforço); o amigo muda o número do celular e não a avisa. A pessoa liga e não é 
atendida (suspensão do reforço: extinção). Quantas vezes ela ligará para o amigo antes de desistir? 
Outro exemplo: um ratinho pressiona a barra em uma caixa de Skinner (comportamento) e 
recebe água (reforço); desliga-se o bebedouro da caixa: o ratinho pressiona a barra e não recebe 
mais a água (suspensão do reforço: extinção). Por quanto tempo (ou quantas vezes) o ratinho 
continuará pressionando a barra? 

Quando fazemos perguntas como as dos exemplos mencionados, estamos discutindo a 
resistência à extinção, que pode ser definida como o tempo - ou o número de vezes - que um 
organismo continua emitido uma resposta (comportamento) após a suspensão do seu reforço. 
Afirmamos que, quanto mais tempo (ou maior número de vezes) o comportamento continua a ser 
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emitido sem ser reforçado, maior será a resistência à sua extinção. Quanto menos tempo (ou 
menor número de vezes) o comportamento continua sendo emitido sem ser reforçado, menor será 
a resistência à sua extinção. 

De modo geral, indivíduos cujos comportamentos apresentam alta resistência à extinção são 
conhecidos como perseverantes, empenhados, cabeças-duras ou teimosos. Já os indivíduos cujos 
comportamentos apresentam baixa resistência à extinção são os que desistem facilmente de suas 
atividades. Rotular alguém assim (perseverantes, empenhados, cabeças-duras ou teimosos) quer 
dizer apenas que o indivíduo está emitindo comportamentos que não estão sendo reforçados. Mas 
por que alguns indivíduos são mais perseverante ou teimosos que outros? Por que alguns 
comportamentos são mais resistentes à extinção que outros? 

FATORES QUE INFLUENCIAM A RESISTÊNCIA À EXTINÇÃO

Ao analisarmos os fatores que influenciam a resistência à extinção de um comportamento, 
estamos, na realidade, perguntando: por que desistimos mais facilmente de algumas coisas que de 
outras? Por que algumas pessoas são mais perseverantes (emitem comportamentos que não são 
reforçados) que outras? Por que algumas pessoas prestam vestibular para medicina 8 ou 9 vezes 
sem serem aprovadas, enquanto algumas desistem já na primeira reprovação? 

As respostas a estas perguntas estão na história de aprendizagem ou na história de 
reforçamento de cada um. Basicamente, três fatores influenciam a resistência à extinção de um 
comportamento: 

• Número de reforços anteriores. O número de vezes em que um determinado 
comportamento foi reforçado até haver quebra da contingência de reforço (extinção), ou seja, 
até que o reforço fosse suspenso. Quanto mais um comportamento é reforçado, mais 
resistente à extinção ele será. É muito mais fácil diminuir a freqüência de birras de uma 
criança logo quando essa atitude começar a aparecer. Uma criança que faz birras há anos 
demorará muito para parar de emitir esse comportamento quando as birras não forem mais 
reforçadas. Da mesma forma, uma criança que há anos pede educadamente aquilo que 
deseja a seus pais continuará a pedir educadamente por muito tempo caso os adultos à sua 
volta parem de reforçar esse comportamento. 

	 •Custo da resposta. "Se for mais difícil, desisto mais rápido". Quanto mais esforço é 
necessário para emitir um comportamento, menor será a sua resistência à extinção. Por 
exemplo, ao término de um namoro, quanto mais difícil for para o "namorado teimoso" falar 
com a namorada, mais rapidamente ele parará de insistir em continuar namorando.

	 •Esquemas de reforçamento. Veremos esquemas de reforçamento mais adiante; por 
enquanto, só podemos adiantar que, quando um comporta mento às vezes é reforçado e às 
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vezes não o é, ele se tornará bem mais resistente à extinção do que um comportamento 
reforçado continuamente (CRF: reforço contínuo). É mais fácil extinguir as birras de uma 
criança que toda vez que age assim tem esse comportamento reforçado que as birras de uma 
criança que, às vezes, são reforçadas, às vezes, não o são.

Um comportamento pode, após ter sido extinto, aumentar de freqüência sem que haja novas 
apresentações do reforço. Chamamos esse "ressurgimento" da força do comportamento de 
recuperação espontânea. Um rato, por exemplo, após uma sessão de extinção da resposta de 
pressão à barra, pode, no início de uma segunda sessão pressioná-la. Mesmo nesses casos, em 
que há recuperação espontânea, se o reforço cessar, o comporta mento baixa de 
freqüência rapidamente, e as chances de recorrência de uma nova recuperação espontânea 
diminuem. 

OUTROS EFEITOS DA EXTINÇÃO

	 O principal efeito da Extinção Operante é o retorno da freqüência do comporta mento aos 
níveis prévios (nível operante). No entanto, além de diminuir a freqüência da resposta até o nível 
operante, a extinção produz outros três efeitos muito importantes no início do processo:

Aumento na freqüência da resposta no início do processo de extinção: antes de a 
freqüência da resposta começar a diminuir, ela aumenta abruptamente. Suponha que um 
rato tenha passado por cinco sessões de reforço contínuo (CRF) e que, na sexta sessão, o 
comportamento de pressionar a barra tenha sido colocado em extinção. Um gráfico típico de 
extinção seria igual ao apresentado na Figura 3.5. Nela, há dois gráficos apresentando os 
dados de uma mesma sessão de extinção. O gráfico da esquerda mostra a freqüência simples 
(o número de respostas em cada minuto). O gráfico da direita mostra os mesmos dados em 
freqüência acumulada (somatório da freqüência simples). Observe que, nos primeiros 
minutos (de 0 a 20 minutos), há uma alta freqüência da resposta de pressão à barra (é possível 
deduzir isso pela inclinação da curva - a linha - no gráfico de freqüência acumulada: ela é 
quase vertical). Após 20 minutos, o número de respostas por minuto começa a diminuir 
gradativamente, até ficar próximo a zero a partir de 30 minutos (veja que a curva - a linha - 
fica quase completamente horizontal).
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Um exemplo simples do efeito da extinção no comportamento cotidiano pode ser observado 
quando tocamos a campainha da casa de um amigo e não somos atendidos. Provavelmente 
você já passou por uma situação assim. O que fazemos geralmente antes de virarmos as 
costas e ir embora? Começamos a pressionar o botão da campainha várias vezes antes de 
parar de pressioná-lo. 

• Aumento na variabilidade da topografia (forma) da resposta: logo no início do 
processo de extinção, a forma como o comportamento estava sendo emitido começa a 
modificar-se. No exemplo da campainha, citado acima, também podemos ver o efeito da 
extinção: além de pressionarmos várias vezes o botão da campainha, também começamos a 
fazê-lo ou com mais força ou com a mão toda, ou a bater à porta. Se observarmos com 
cuidado um rato em uma caixa de condicionamento operante no início da extinção da 
resposta de pressão à barra, também verificaremos que a forma com que o rato a pressiona 
será variável (pressionar com a pata esquerda, a direita, de lado, etc.). 

• Eliciação de respostas emocionais (raiva, ansiedade, irritação, frustração, 
etc.): tente lembrar-se de algumas vezes em que algum comporta mento seu foi colocado em 
extinção: quando estudou muito para um prova e tirou nota baixa, quando seu parceiro(a) 
rompeu o namoro, quando seu telefone, por algum motivo, parou de fazer ligações, etc. 
Como você se sentiu? É bem provável que algumas respostas emocionais tenham surgido. 

MODELAGEM: AQUISIÇÃO DE COMPORTAMENTO

	 Abordamos até então como as conseqüências afetam os comportamentos que as produzem, 
além do conceito de Reforço, um tipo especial de conseqüência que mantém ou aumenta a 
probabilidade de um comportamento ocorrer. Vimos, por tanto, como comportamentos já 
existentes são selecionados (mantidos ou extintos) por suas conseqüências. A partir de então, 
analisaremos como um novo com portamento passa a fazer parte do repertório comportamental 
de um organismo. 

	 Conforme visto em outros capítulos, já nascemos com alguma preparação biológica para 
interagirmos com o ambiente. Mas não nascemos, por exemplo, sabendo falar. Você sabe também 
que não aprendemos a falar de um dia para o outro, ou que não dormimos um dia sem saber 
engatinhar e acordamos no outro correndo pela casa. Novos comportamentos não surgem do 
nada. Os comportamentos novos que aprendemos surgem a partir de 
comportamentos que já existem em nosso repertório comportamental. Tomemos 
como exemplo uma descrição (extremamente simplificada) de como começamos a aprender a 
falar.

	 A maioria dos bebês humanos já nasce emitindo diversos sons (fonemas) diferentes ("gu", 
"da", "b", "e", etc.). Um bebê, ao nascer, é capaz emitir todos os fonemas encontrados em todas 
línguas do mundo, passando considerável período de tempo emitindo-os aleatoriamente. Suponha 
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que em um desses mo mentos a mãe do bebê esteja presente, ao lado do berço, repetindo para seu 
filho: "mamãe, mamãe...", e o bebê, olhando para sua mãe, "diz": "gu", "da", "b", "ê"...

	 Os minutos vão se passando, e em um dado momento o bebê emite um som parecido com 
"mã". Quando isso ocorre, a mãe, felicíssima, acaricia seu filho na barriga e sorri para ele. O que 
acabou de acontecer? Isso mesmo, você acertou: o Reforço. O bebê emitiu um comportamento: 
dizer "mã". A conseqüência desse comportamento foi receber atenção e carinho da mãe, os quais 
geralmente são estímulos reforçadores poderosíssimos para o ser humano. Essa conseqüência 
reforçadora aumentará a probabilidade de que o bebê volte a dizer "mã" quando sua mãe estiver 
próxima dele, e ela continuará a lhe dar carinho e atenção quando ele o fizer. Logo, o bebê dirá 
"mã" sempre que sua mãe estiver presente. Mas ele ainda não fala "mamãe". Continuemos o 
exemplo.

	 Depois de algum tempo, provavelmente a mãe irá parar de dar tanta atenção e carinho 
quando o bebê disser apenas "mã". Vimos que, quando um comporta mento é colocado em 
extinção, ele aumenta sua variabilidade. Isso ocorrerá com o comportamento do bebê: ele dirá: 
"mãb"; "máb"; "mãg", etc. Certamente o bebê, em algum momento, dirá: "mãmã" ou algo muito 
parecido com isso, e lá estará sua mãe para reforçar esse comportamento, tornando a 
probabilidade de o bebê voltar a emiti-lo mais alta, e o processo continua até o bebê dizer "ma 
mãe". Denominamos o procedimento que a mãe, intuitivamente, utilizou para ensinar seu filho a 
dizer "mamãe" de Modelagem. A Modelagem é um procedimento de reforçamento 
diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. O resultado final é um 
novo comportamento.

	 O reforço diferencial consiste em reforçar algumas respostas que obedecem a algum 
critério e em não reforçar outras respostas similares. Na Figura 3.6, o reforço diferencial foi usado 
em cada um dos seis momentos mostrados. Na Fotografia 1, por exemplo, somente movimentos 
em direção à barra eram reforçados, enquanto movimentos para longe da barra não eram 
reforçados. Antes de pressionar a barra (Fotografia 6 da Figura 3.6), vários outros 
comportamentos que aproximavam cada vez mais do comportamento-alvo (pressionar a barra) e 
foram apreendidos (ir até debaixo da barra, olhar para ela, cheirá-la, colocar a cabeça acima da 
barra e tocá-la). Chamamos tais etapas de aproximações sucessivas do comportamento-alvo. 
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	 Portanto, basicamente usamos na modelagem o reforço diferencial (reforçar algumas 
respostas e extinguir outras similares ) e aproximações sucessivas (exigir gradualmente 
comportamentos mais próximos do comportamento-alvo) a fim de ensinar um novo 
comportamento, sendo uma característica fundamental da modelagem a imediaticidade do 
reforço, ou seja, quanto mais próximo temporalmente da resposta o reforço estiver, mais eficaz 
ele será. No exemplo (do bebê), imagine se a mãe reforçasse o comportamento de dizer "mã" de 
seu bebê apenas alguns minutos após ele ter emitido esse som. Provavelmente a palavra "mamãe" 
demoraria bem mais para ser aprendida. 
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C A P Í T U L O  6

Aprendizagem pelas consequências: 
O controle aversivo

Como já sabemos, o comportamento operante é aquele que produz modificações no ambiente e 
que é afetado por elas. Chamamos tais modificações no ambiente de conseqüências do 
comportamento. Já se conhece também um tipo dessas conseqüências: o reforço. Mais 
especificamente, foi aborda do o reforço positivo (reforço porque aumenta a probabilidade do 
comportamento reforçado voltar a ocorrer; positivo porque a modificação produzida no ambiente 
era sempre a adição de um estímulo). Por exemplo, quando o rato pressiona a barra, aparece uma 
gota de água em seu ambiente; quando a criança pede um doce, ela recebe um doce (ela não 
tinha o doce, agora tem). Nos exemplos de reforço positivo vistos no Capítulo 3, o organismo 
comportava-se para que algo acontecesse, para que um estímulo fosse produzido. 

Nesse capítulo, veremos que existem outros tipos de conseqüências do comportamento 
que também aumentam sua freqüência (reforço negativo), e outras que diminuem 
sua freqüência (punição positiva e punição negativa). A esses tipos de conseqüências 
damos o nome de controle aversivo do comportamento.

POR QUE “CONTROLE AVERSIVO DO COMPORTAMENTO?”

Quase todos os seres vivos agem buscando livrar-se de contatos prejudiciais... Provavelmente, esse tipo de 
comportamento desenvolve-se devido ao seu valor de sobrevivência. (Skinner, 1983, p. 24). 

Dizemos que o reforço positivo é uma conseqüência controladora do comporta mento, já que 
a sua ocorrência torna o comportamento mais provável. Ou seja, se faço algo que produz uma 
conseqüência reforçadora, continuo agindo assim, senão paro. Reforço negativo e punição 
(positiva e negativa) também são conseqüências do comportamento que exercem controle sobre 
ele, pois interferem na probabilidade de sua ocorrência futura: se faço algo que tem como 
conseqüência um reforço negativo, voltarei a fazê-lo; se faço algo que tem como conseqüência 
uma punição, seja positiva, seja negativa, não farei mais. Por esse motivo, dizemos que esses três 
tipos de conseqüência do comportamento também o controlam. Mas por que controle aversivo? 
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Defende-se que o controle exercido pelos três tipos de conseqüências é aversivo porque o 
indivíduo se comporta para que algo não aconteça, ou seja, para subtrair um estímulo do 
ambiente ou para fazer com que ele nem mesmo ocorra. Os organismos tendem a evitar ou fugir 
daquilo que lhes é aversivo. Muitas pessoas respeitam o limite de velocidade para não serem 
multadas; muitos estudantes freqüentam as aulas para não ficarem com falta, muitas pessoas não 
expõem suas idéias para não serem criticadas; mentem para não serem punidas, e assim por 
diante. De fato, é possível que, em boa parte de seu dia-a-dia, o indivíduo passe emitindo 
comportamentos ou deixa de emiti-los para que algo não aconteça. 

O controle aversivo diz respeito à modificação na freqüência do comportamento utilizando-se 
o reforço negativo (aumento na freqüência) e punição positiva ou negativa (diminuição na 
freqüência). De certa forma, a extinção também se configura como algo aversivo, sendo 
observadas fortes reações emocionais, principalmente quando a extinção segue ao reforçamento 
contínuo do comportamento (isto é, todas as respostas eram seguidas de reforço). Contudo, não se 
considera a extinção como controle aversivo, principalmente ao envolver reforçamento 
diferencial. 

Estímulo Aversivo é um conceito relacional (envolve relações entre eventos) e funcional. 
Não existem estímulos eminentemente aversivos que serão aversivos para todas as pessoas. Por 
exemplo, uma música do Bruno e Marrone pode ser um estímulo extremamente aversivo para 
algumas pessoas, mas um estímulo reforçador poderoso para outras. Sendo assim, os estímulos 
aversivos serão definidos como aqueles que reduzem a freqüência do comportamento que os 
produzem (estímulos punidores positivos), ou aumentam a freqüência do comportamento que os 
retiram (estímulos reforçadores negativos). Por conseguinte, somente faz sentido falar em 
estímulos aversivos no reforço negativo e na punição positiva. Muitas vezes, utiliza-se reforço 
negativo no lugar de estímulo aversivo, como se a punição positiva fosse a apresentação de um 
reforço negativo, o que é um erro. Vale lembrar que o reforço negativo produz um aumento na 
freqüência do comportamento, não podendo participar da punição. Nesse caso, o correto seria 
dizer que, na punição positiva, o comportamento produz a apresentação de um estímulo aversivo, 
resultando na diminuição da probabilidade de emissão do mesmo comportamento no futuro. 

CONTINGÊNCIAS DE REFORÇO NEGATIVO

O reforço não se dá apenas com a apresentação de estímulos (como os aplausos para um solo 
de guitarra e água para a pressão à barra), mas também pela retirada de estímulos do ambiente. 
Por exemplo, quando estamos com dor de cabeça, podemos tomar um analgésico. Nesse caso, 
concluímos que o comportamento de tomar analgésico é provável de ocorrer em circunstâncias 
semelhantes no futuro, pois o comportamento teve como conseqüência à retirada de um estímulo 
do ambiente: a dor de cabeça. Sendo assim, a relação de contingência é chamada reforço (porque 
houve um aumento na freqüência/probabilidade de um comportamento) negativo (porque a 
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conseqüência foi a retirada de um estímulo do ambiente). O estímulo retirado do ambiente é 
chamado de reforçador negativo. No exemplo anterior, a dor de cabeça era o reforçador negativo. 

Alguns exemplos comuns de comportamentos mantidos por reforço negativo 

1) Colocar óculos de sol para amenizar a luminosidade na retina é um exemplo de 
comportamento mantido por reforço negativo. A luminosidade é um estímulo reforçador 
negativo cessado pela resposta de colocar os óculos. A relação entre a resposta de colocar os 
óculos e a retirada de luz da retina é chamada reforço negativo. 

2) Passar protetor solar para evitar queimaduras é um comportamento mantido por reforço 
negativo. Ficar com queimaduras é o estímulo reforçador negativo evitado pela resposta de 
passar protetor solar. A contingência em vigor é a de reforço negativo, uma vez que a 
resposta de usar protetor solar é fortalecida (tem probabilidade aumentada) por evitar a 
apresentação de um estímulo reforçador negativo. 

3) Caso a namorada brigue com seu namorado quando ele fuma, é provável que o namorado 
passe a chupar um drops após fumar um cigarro. Com isso, o namorado evita a briga, uma 
vez que ela não percebe que ele fumara. Nesse caso, a briga é um estímulo reforçador 
negativo, evitado pela resposta de chupar um drops. Novamente, temos uma contingência de 
reforço negativo em que a resposta de chupar um drops é reforçada por evitar a apresentação 
da briga (que é um estímulo reforçador negativo). 

É importante notar que, em todos os exemplos, os comportamentos tiveram sua freqüência 
aumentada ou mantida. O reforço negativo, assim como o reforço positivo, é um tipo de 
conseqüência do comportamento que aumenta a probabilidade de ele voltar a ocorrer. A 
diferença básica entre reforço positivo e reforço negativo reside na natureza da operação, ou seja, 
no reforço positivo, um estímulo é acrescentado ao ambiente; no reforço negativo, 
um estímulo é retirado do ambiente. Por exemplo, podemos aumentar a probabilidade de 
um rato pressionar uma barra utilizando reforço positivo ou reforço negativo. Veja o exemplo da 
Tabela 4.1. 
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A correta compreensão do que é reforço negativo e de como ele atua sobre o comportamento 
dos organismos é de fundamental importância para a compreensão do comportamento humano. 
Essa importância se deve ao fato de que vários de nossos comportamentos cotidianos produzem 
supressão, adiamento ou cancelamento de estímulos aversivos do ambiente, e não a apresentação 
de estímulos reforçadores. Leis, normas, códigos de ética, todos estabelecem conseqüências para 
nossos comportamentos que queremos evitar: mentimos, inventamos histórias, apresentamos 
"desculpas esfarrapadas" para os outros e para nós mesmos para evitar conseqüências aversivas. 
Via de regra, dois tipos de comportamento operante são mantidos por contingências de reforço 
negativo: comportamento de fuga e comportamento de esquiva. 

COMPORTAMENTOS DE FUGA E COMPORTAMENTOS DE ESQUIVA

Dois tipos de comportamento são mantidos por reforço negativo. Consideramos que um 
comportamento é uma fuga no momento em que um determinado estímulo aversivo está presente 
no ambiente, e esse comportamento retira-o do ambiente, como no caso de um adolescente usar 
um creme para secar uma acne que já está em seu rosto. Nesse caso, a resposta de usar o creme é 
uma fuga, mantida pela retirada da espinha da face, que é um estímulo aversivo já presente. Já a 
esquiva é um comportamento que evita ou atrasa o contato com um estímulo aversivo, isto é, o 
comportamento de esquiva ocorre quando um determinado estímulo aversivo não está presente 
no ambiente, e emitir este comportamento (de esquiva) faz com que o estímulo não apareça, ou 
demore mais para aparecer. Por exemplo, se o adolescente faz uma dieta menos calórica para 
evitar o aparecimento de espinhas, nesse caso, as espinhas ainda não estão presentes, e a resposta 
(comportamento) de fazer dieta evitou a apresentação do estímulo aversivo, constituindo-se em 
uma esquiva. 

Alguns exemplos comuns de fuga e esquiva 

1) Arrumar o quarto logo que acordamos para evitar reclamações da mãe é um exemplo de 
esquiva, pois a mãe ainda não está reclamando. Por outro lado, se a mãe vê o quarto 
desarrumado e começa a brigar, nós o arrumamos para que ela pare, o que é um exemplo de 
fuga. Nesse caso, a briga já está presente. 

2) Fazer uma revisão no carro antes de viajar é um exemplo de esquiva. O carro está 
funcionando perfeitamente, mas a revisão é feita para que o carro não apresente problemas 
no meio da viagem. Note que o carro ainda não está com problemas e a revisão é feita para 
evitar sua apresentação. Entretanto, se o carro começa a fazer um barulho atípico no meio 
da estrada, o comportamento de levá-lo a um mecânico é um exemplo de fuga, pois o 
estímulo aversivo (ou seja, o barulho) já está presente. 
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3) Fazer a barba quando a namorada já está reclamando dos beijos que arranham sua face é 
um exemplo de fuga, pois a reclamação já está presente. Seria esquiva caso o namorado 
fizesse a barba antes de encontrá-la para evitar a reclamação que ainda não está presente. 

4) Alguém está lhe contando uma história muito chata e você diz: "Amigo, me desculpe, mas 
estou atrasado para um compromisso, tenho que ir...". Sair de perto do "chato" é um 
exemplo de fuga; já se você "desconversa" e sai de perto do sujeito antes de ele começar a 
contar histórias chatas, você está se esquivando. 

Portanto, uma estratégia interessante de diferenciar os dois tipos de comportamento consiste 
em considerar a esquiva como uma prevenção, e a fuga como uma remediação e, considerando-se 
que "prevenir é melhor do que remediar", emitimos mais comportamentos de esquiva do que de 
fuga. Isto é, na esquiva, prevenimos a apresentação de estímulo aversivo, enquanto na fuga 
remediamos a situação de forma que o estímulo aversivo já presente seja suprimido. 

É importante notar que os comportamentos fuga e esquiva somente são estabelecidos e 
mantidos em contingências de reforço negativo. Logo, não observaremos fuga e esquiva em 
contingências de reforço positivo e de punição. 

A fuga é sempre a primeira a ser aprendida 

De início, somos modelados a emitir repostas que retirem estímulos aversivos já presentes, 
como fugir de um predador, por exemplo. Não temos como explicar o comportamento que ocorre 
sob o controle de algo que não está ocorrendo ainda. De fato, certos estímulos, por terem 
precedido a apresentação de estímulos aversivos no passado, tornam a resposta de esquiva mais 
provável. Como o sol forte precedeu as queimaduras no passado, este se torna um estímulo que 
aumenta a probabilidade de emissão de um comportamento que as previne (no caso, a emissão da 
resposta de passar protetor solar). Todavia, é importante notar que o sol só adquiriu tal função 
comportamental por ter precedido queimaduras no passado. Ou seja, tivemos que fugir das 
queimaduras no passado para aprender a função aversiva do sol, e só assim somos conduzidos a 
emitir uma resposta que evite as queimaduras em sua presença. Para alguns autores, não existe o 
com portamento de esquiva, e, sim, comportamentos de fuga, uma vez que sempre estamos 
fugindo de estímulos que sinalizam a apresentação de outros estímulos aversivos (que é o caso do 
sol). Chamamos o sol forte de estímulo pré-aversivo ao sinalizar a probabilidade de apresentação 
de um outro estímulo aversivo, as queimaduras. 

Um experimento simples com um rato albino exemplifica bem a distinção entre 
comportamento de fuga e comportamento de esquiva: um rato está em uma caixa de 
condicionamento operante (dividida em dois compartimentos) onde a apresentação de um 
choque elétrico pode ser feita eletrificando-se o piso da caixa. Um timer controla a apresentação 
do choque: a cada 30 segundos, o timer ativa o choque elétrico, que só é retirado (desligado) se 
rato mudar de lado dentro da caixa. Rapidamente o rato aprende o comportamento de fuga 
(Figura 4.1), ou seja, assim que o choque é ativado, o rato muda de compartimento. Podemos 
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programar para que a mudança de um compartimento para outro "zere" o contador do timer, ou 
seja, se o rato, antes do final de 30 segundos, mudar de lado dentro da caixa, o contador do timer 
é reiniciado, e um novo intervalo de 30 segundos até que o choque seja apresentado é ativado. 
Nesse caso (Figura 4.2), se o rato mudar de lado um pouco antes da apresentação do choque, o 
animal evita que tal situação seja apresentada (falamos, então, em um comportamento de 
esquiva). 
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Sendo assim, denominamos comportamento de fuga aqueles em que um estímulo aversivo 
está presente no ambiente no momento em que o comportamento é emitido e em que a 
conseqüência produzida por ele é a retirada do estímulo aversivo do ambiente. Chamamos 
comportamento de esquiva aqueles em que um estímulo aversivo não está presente no ambiente 
no momento em que o comportamento é emitido, e sua conseqüência é o atraso ou o 
cancelamento do contato com o estímulo aversivo. 

Tanto o reforço positivo como o reforço negativo aumentam a probabilidade de o 
comportamento voltar a ocorrer: a diferença está apenas no fato de a conseqüência ser a adição 
ou a retirada de um estímulo do ambiente: 

• Reforço positivo: aumenta a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer pela 
adição de um estímulo reforçador ao ambiente. 

• Reforço negativo: aumenta a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer pela 
retirada de um estímulo aversivo (punitivo) do ambiente (comportamentos de fuga e 
esquiva).

PUNIÇÃO

A punição destina-se a eliminar comportamentos inadequados, ameaçadores ou, por outro 
lado, indesejáveis de um dado repertório, com base no princípio de que quem é punido 
apresenta menor possibilidade de repetir seu comportamento. Infelizmente, o problema não é 
tão simples como parece. A recompensa (reforço) e a punição não diferem unicamente com 
relação aos efeitos que produzem. Uma criança castigada de modo severo por brincadeiras 
sexuais não ficará necessariamente desestimulada de continuar, da mesma forma que um 
homem preso por assalto violento não terá necessariamente diminuída sua tendência à 
violência. Comportamentos sujeitos a punições tendem a se repetir assim que as 
contingências punitivas forem removidas. (Skinner, 1983, p. 50) 

Algumas conseqüências do comportamento tomam sua ocorrência menos 
provável. São elas: punição positiva e punição negativa. Punição, em outras 
palavras, é um tipo de conseqüência do comportamento que torna sua ocorrência 
menos provável. A distinção entre punição positiva e punição negativa incide na 
mesma distinção feita com relação ao reforço (positivo ou negativo): se um 
estímulo é acrescentado ou subtraído do ambiente. Tanto a punição positiva como 
a punição negativa diminuem a probabilidade de o comportamento ocorrer. 
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A punição foi o termo escolhido por Skinner para substituir os "maus efeitos" 
da lei do efeito de Thorndike. O termo é definido funcionalmente como a 
conseqüência que reduz a freqüência do comportamento que a produz. Por 
exemplo, se ingerirmos diferentes bebidas alcoólicas e tivermos ressaca no dia 
seguinte, esse comportamento será menos provável no futuro. Dizemos, portanto, 
que tal comportamento foi punido pela ressaca do dia seguinte. Outra vez, o 
termo punição refere- se a uma relação de contingência entre um comportamento 
e uma conseqüência, só que, nesse caso, o efeito da contingência é a redução da 
freqüência ou da probabilidade de ocorrência desse comportamento no futuro. A 
conseqüência será de nominada de estímulo punidor ou punitivo, o qual, no 
exemplo, foi a "ressaca". 

É fundamental chamar a atenção para o fato de que a punição é definida 
funcionalmente, ou seja, para dizermos que houve uma punição, é necessário que 
se observe uma diminuição na freqüência do comportamento. Por isso, não existe 
um estímulo que seja punidor por natureza, só podemos dizer que o estímulo é 
punidor caso ele reduza a freqüência do comportamento do qual é conseqüente. É 
possível pensar que para homens heterossexuais terem de ficar rolando no chão 
com outro homem suado só de calção de banho puniria qualquer 
comportamento. Entretanto, muitos homens pagam caro para ter acesso a esse 
estímulo, fazendo luta livre em uma academia. Nesse situação, o estímulo citado 
não pode ser considerado punidor, já que não reduz a freqüência do 
comportamento que o produz.

DOIS TIPOS DE PUNIÇÃO

De forma similar ao reforço, existem dois tipos de punição: a positiva e a 
negativa. A punição positiva é uma contingência em que um comportamento 
produz a apresentação de um estímulo que reduz sua probabilidade de ocorrência 
futura. 

Por exemplo, uma pessoa alérgica a camarão passa mal ao comê-lo. A partir 
desse dia, não come mais camarão. No caso, o comportamento de comer camarão 
produziu a apresentação dos sintomas. Como houve uma diminuição na 
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freqüência desse comportamento, afirmamos que este comportamento foi 
positivamente punido. Já na punição negativa, a conseqüência de um 
comportamento é a retirada de reforçadores (de outros comportamentos). Essa 
conseqüência tomará o comportamento menos provável no futuro. Por exemplo, 
uma pessoa que acessa sites não-confiáveis na internet pode ter seu computador 
infectado por vírus, de forma que ele deixe de funcionar. A pessoa deixou de 
acessar sites não-confiáveis. Sendo assim, a conseqüência do comportamento de 
acessar sites não-seguros foi a retirada dos reforçadores (de outros 
comportamentos) disponibilizados pelo computador funcionando. Como houve 
uma diminuição na freqüência do com portamento de acessar sites não-seguros 
pela retirada dos reforçadores associados ao computador funcionando, concluímos 
que houve uma punição negativa. 

É importante notar que a punição, seja positiva, seja negativa, resulta, por 
definição, na redução da freqüência ou da probabilidade do comportamento. Os 
termos “positivo" e "negativo" indicam apenas apresentação ou retirada de 
estímulos, respectivamente. Lembre-se de ignorar seus significados na língua 
cotidiana. Em análise do comportamento, positivo não é bom e negativo não é 
ruim; simplesmente positivo é apresentação, e negativo é supressão. 

	• Punição positiva: diminui a probabilidade de o comportamento ocorrer 
novamente pela adição de um estímulo aversivo (punitivo) ao ambiente. 

• Punição negativa: diminui a probabilidade de o comportamento ocorrer 
novamente pela retirada de um estímulo reforçador do ambiente.

	 Exemplos de punição positiva (adição de um estímulo aversivo) 

	• Um rato, modelado a pressionar uma barra para obter água, recebe, além 
da água, um choque quando age assim e pára de fazê-lo; 

	• jogar bola dentro de casa, "levar uma surra" e não jogar mais bola nesse 
local; 

	• ultrapassar o sinal vermelho, ser multado e não infringir mais essa regra; 

• "dizer palavrão", "receber uma bronca" e diminuir bastante a freqüência 
dessa atitude. 
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	 Exemplos de punição negativa (retirada de um estímulo 
reforçador de outro comportamento do ambiente) 

• Fazer traquinagens, perder a "mesada" e diminuir bastante a freqüência com 
que se faz traquinagens; 

• cometer um assalto, ser preso (perder a liberdade) e não cometer mais 
crimes;

• fumar, não receber beijos da namorada por isso e diminuir bastante o 
número de cigarros fumados por dia;

• dirigir embriagado, perder a carteira de motorista e não mais dirigir em 
briagado. 

Suspensão da contingência punitiva: recuperação da resposta 

Um comportamento que outrora fora punido pode deixar de sê-lo e talvez 
tenha sua freqüência restabelecida. Uma menina que namora um rapaz que 
implicava com suas minissaias pode parar de usá-las. Sendo assim, o 
comportamento de usar minissaia era positivamente punido pelas brigas com o 
namorado. Caso ela troque esse namorado por outro menos chato, que não 
implique com suas roupas, seu comportamento de usar minissaia talvez volte a 
ocorrer. Nesse caso, houve uma suspensão da contingência de punição em que o 
comportamento de usar minissaia produzia brigas e agora não produz mais. 
Definidos nesse caso, que houve recuperação da resposta. 

Skinner (1938) tem um estudo clássico sobre a quebra da contingência de 
punição, no qual dois grupos de ratos foram modelados a pressionar uma barra 
para obterem alimento. O grupo experimental passou a receber um choque toda 
vez que a pressionava. Tal procedimento fez com que os animais rapidamente 
parassem de fazê-lo, enquanto o grupo controle, que não recebera choques, 
continuou pressionando a barra, mantendo uma taxa constante de respostas de 
pressão à barra. Então, o choque foi desligado para o grupo experimental (isto é, 
quebra na contingência de punição-recuperação) e foi observado um aumento na 
freqüência de respostas de pressão à barra. Desse modo, a quebra da contingência 
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de punição produziu um restabelecimento na força do responder, o que 
conhecemos por recuperação da resposta (Figura 4.3).

Um ponto importante a ser considerado é: afim de que o comportamento volte 
a ocorrer com a quebra da contingência de punição, o reforço deve ser mantido, e, 
obviamente, o organismo deve se expor outra vez à contingência. Em outras 
palavras, se os animais do grupo experimental do estudo de Skinner não fossem 
reforçados ao pressionar a barra e não tentassem pressioná-la pelo menos uma 
vez, seu comportamento não voltaria a ocorrer. É fundamental que o organismo 
se exponha outras vezes à contingência para que ele discrimine a mudança, ou 
seja, o estímulo punidor não é mais contingente ao comportamento. Tal ponto é 
fundamental para a clínica, uma vez que temos clientes que foram punidos no 
passado e, mesmo com a ausência da punição, não voltam a emitir o 
comportamento previamente punido. Dessa forma, não têm como perceber a 
mudança na contingência. Um dos objetivos terapêuticos é, portanto, criar 
condições para que o cliente se exponha novamente às contingências. Por 
exemplo, um rapaz que um dia se declarou para a namorada, e ela o deixou logo 
em seguida, teve o comportamento de se declarar negativamente punido. Sendo 
assim, esse rapaz talvez nunca mais se declare para ninguém, o que também gera 
a perda de reforçadores. Portanto, a terapia poderia criar condições para que ele 
tentasse de novo se declarar em uma situação com baixa probabilidade de 
punição, a fim de que o comportamento fosse restabelecido. 
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Punição negativa e extinção 

Um ponto que gera muita confusão entre aprendizes é a distinção entre a 
extinção e a punição negativa. Os dois casos são similares, porque em ambos não 
se tem acesso a reforçadores outrora disponíveis. Entretanto, na extinção, um com 
portamento produzia uma conseqüência reforçadora (telefonar para a namorada 
era reforçado por sua voz do outro lado quando ela atendia). Caso o namoro 
acabe e a ex-namorada se recuse a atender os telefonemas, o comportamento de 
telefonar para ela estará em extinção. Ou seja, não produz mais a conseqüência 
reforçadora que produzia. 

Por outro lado, na punição negativa, um comportamento passa a ter uma nova 
conseqüência, a qual é a perda de reforçadores. Retomando ao exemplo anterior, 
digamos que esse namorado era infiel pelo reforçamento social provido pelos 
amigos, até que ele fora descoberto, ocasionando o fim da relação. Supondo que, 
em namoros futuros, esse rapaz deixe de ser infiel. Aqui temos um exemplo de 
punição negativa, pois o comportamento de ser infiel foi punido pela perda dos 
reforçadores associados ao namoro. Essa conseqüência reduziu a freqüência do 
comportamento de ser infiel. Note que as conseqüências que mantinham o 
comportamento de ser infiel permaneceram intactas. Caso ele continue a ser 
assim, seus amigos ainda reforçarão seu comportamento. Então, não podemos 
falar em extinção. O que houve foi a apresentação de uma nova conseqüência: 
retirada dos reforçadores contingentes a outros comportamentos relacionados ao 
namoro. 

Outra diferença entre punição e extinção refere-se ao processo: a punição 
suprime rapidamente a resposta, enquanto a extinção produz uma diminuição 
gradual na probabilidade de ocorrência da resposta. Imagine um rato em um 
esquema de reforçamento contínuo (CRF: toda vez que pressiona a barra ele 
recebe água). Nesse caso, o comportamento de pressionar a barra produz uma 
conseqüência reforçadora: apresentação da água. Como já se sabe, se 
desligássemos o bebedouro, o comportamento de pressionar a barra não mais 
produziria a conseqüência reforçadora (a apresentação de água). Falamos então de 
extinção, ou seja, houve a suspensão da conseqüência reforçadora, a qual teria 
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como efeito final no comportamento a redução de sua probabilidade de 
ocorrência. 

Imagine agora que não te mos condições de desligar o bebedouro, mas temos 
que fazer com que o rato pare de pressionar a barra. Como poderíamos levá-lo a 
tal atitude? Isso mesmo: devemos usar a punição. É possível, nesse caso, "dar" um 
choque no rato toda vez que ele pressionar a barra. Se assim o fizéssemos, o rato 
desistiria de que estava fazendo. 

Note que, no segundo exemplo, não suspendemos a conseqüência reforçadora, 
ou seja, em momento algum a água deixou de ser apresentada quando o rato 
pressionava a barra. A punição, nesse exemplo, é a apresentação do choque. Ao 
aludirmos à punição, não nos referimos à suspensão da conseqüência que reforça 
o comportamento, mas, sim, de uma outra conseqüência que diminui a 
probabilidade de sua ocorrência (ver Figura 4.4). 

Imagine agora o seguinte exemplo: quando Joãozinho fala palavras 
inadequadas, seus colegas riem bastante dele (a risada de seus colegas é uma 
conseqüência reforçadora para o comportamento: é o que mantém Joãzinho 
portando-se de tal forma). A mãe de Joãozinho quer que ele pare com isso; para 
tanto, ela retira a "mesada" de Joãozinho, cessando o comportamento. Nesse caso, 
a mãe de Joãozinho puniu o comportamento dele, ou colocou-o em extinção? 
Para responder a essa pergunta, devemos fazer a seguinte análise: 
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• A freqüência do comportamento aumentou ou diminuiu? 

- Ela diminui; portanto, a retirada da "mesada" não pode ser um reforço. 

- Se a freqüência diminuiu, só pode ser extinção ou punição: 

• A conseqüência reforçadora (risada dos colegas) foi retirada? 

- Não, por isso não é extinção, já que não houve a suspensão da 
conseqüência reforçadora. 

• Se a freqüência do comportamento diminuiu e a conseqüência reforçadora 
não foi retirada, falamos então em punição. 

• A punição, nesse exemplo, foi a retirada de um estímulo reforçador ou a 
adição de um estímulo aversivo? 

- A conseqüência foi a perda da "mesada” (retirada de um estímulo 
reforçador); portanto, trata-se de punição negativa. 

No exemplo anterior, para que a freqüência do comportamento de dizer 
palavras inadequadas diminuísse utilizando extinção, o que deveria ser feito? 
Deveria ser feito exatamente isso: retirar (suspender) a consequência reforçadora, 
a qual, no caso, são as risadas dos amigos de Joãozinho, ou seja, a mãe de 
Joãozinho poderia falar com os amigos dele para não rirem mais quando seu filho 
dissesse palavras de baixo nível. 

EFITOS COLATERAIS DO CONTROLE AVERSIVO

	 O controle aversivo, de acordo com o que vimos, é uma forma legítima e 
eficiente de aumentar ou de diminuir a probabilidade de emissão do 
comportamento. Punir comportamentos inadequados ou indesejados é muito mais 
fácil e tem efeitos mais imediatos do que reforçar positivamente comportamentos 
adequa dos. Entretanto, o controle aversivo apresenta uma série de efeitos 
colaterais que tornam seu uso desaconselhado por vários autores 
comportamentais. 
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Eliciação de respostas emocionais 

	 No momento em que os organismos entram em contato com estímulos 
aversivos, é observada a eliciação de várias respostas emocionais, como tremores, 
taquicardia, palpitações, choro, etc. Existem algumas desvantagens na eliciação de 
respostas emocionais. Uma desvantagem comum ocorre quando o administrador 
da punição observa as respostas emocionais do organismo punido. Essas respostas 
emocionais eliciam outras respostas emocionais no indivíduo que pune, 
comumente conhecidas por respostas emocionais de pena ou culpa. Elas são 
aversivas, e o indivíduo que pune, pode passar a liberar reforçadores ao organismo 
punido como forma de se esquivar dos sentimentos de pena ou culpa. Um 
exemplo bem comum ocorre quando uma criança faz birra na rua para ganhar 
um pirulito. Seus pais podem lhe dar uma palmada para punir a birra. Ao receber 
a palmada, a criança começa a chorar, e seu choro elicia respostas emocionais 
aversivas nos pais, as quais costumamos chamar de pena ou culpa. Para se 
esquivar dessas respostas emocionais aversivas, os pais podem dar o pirulito no fim 
das contas. Esse procedimento é prejudicial por duas razões principais: 1) Os pais 
treinam a relação entre o comporta mento de chorar e ganhar o que se quer, 
aumentando a probabilidade do choro ocorrer no futuro. De fato, o choro deixa 
de ser exclusivamente um comportamento respondente, sendo controlado 
principalmente por suas conseqüências, isto é, torna-se primordialmente um 
operante. 2) A palmada ou a punição vai preceder o reforço. Sendo assim, as 
crianças podem aprender a emitir respostas que levem a uma palmada, pois tal 
ação adquire funções reforçadoras condicionadas. Em outras palavras, uma 
palmada deixa de ser punitiva, tornando-se reforçadora. Existem experimentos 
muito interessantes, nos quais a resposta de pressão à barra de um rato produz 
água apenas na presença de um leve choque. Quando o choque não está presente, 
as respostas de pressão à barra não são reforçadas. Se incluirmos uma nova barra 
na caixa de Skinner e a sua pressão tiver como conseqüência a produção do 
choque, os animais aumentarão a freqüência do comportamento de pressão à 
barra que produz o choque. Ou seja, o choque reforçará as respostas de pressão à 
segunda barra. 
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	 Outro problema na eliciação de respostas emocionais ocorre com o condiciona 
mento respondente. Ora, quem pune ou reforça negativamente em excesso 
acabará tornando-se um estímulo condicionado que eliciará as mesmas respostas 
emocionais outrora eliciadas pelos estímulos aversivos envolvidos. Trata-se do 
exemplo típico da criança que teme o pai severo. Esse pai dirá que seu filho o 
respeita. Na realidade, seu filho o teme, uma vez que a sua presença eliciará 
respostas emocionais aversivas. De forma similar, uma namorada que controla o 
comportamento do namorado com chantagens emocionais, isto é, usa o reforço 
negativo e a punição, pode tornar-se um estímulo aversivo condicionado. O 
namorado passará a se sentir mal na presença da namorada, pois ela se 
transformou em um estímulo condicionado que elicia as mesmas respostas 
emocionais provocadas por suas chantagens emocionais.

	 Um outro fenômeno observado é o paradoxo da aprendizagem por reforço 
negativo. Conforme apresentado, o reforço negativo aumenta a probabilidade do 
comporta mento que o suprime. Entretanto, a apresentação do estímulo aversivo 
pode eliciar respostas reflexas que dificultam a emissão do comportamento 
operante que retiraria o estímulo aversivo. Em outras palavras, o único 
comportamento que retiraria o estímulo aversivo torna-se menos provável devido 
às respostas reflexas eliciadas por ele, o que certamente representa um paradoxo. 
Tomemos um gago como exemplo. Caso a criança gaga fale corretamente, seu pai 
não fala nada. Por outro lado, quando essa criança gagueja, ouve a crítica do pai. 
Podemos dizer que falar corretamente é mantido por reforço negativo. Quando o 
pai critica a criança ao gaguejar, ela passa a emitir respostas reflexas que quase 
impedem a emissão do comporta mento operante de falar corretamente. Nesse 
caso, gaguejar torna-se muito mais provável do que falar sem gaguejar. Sendo 
assim, o estímulo que serviria para "motivar" é justamente o que impede que o 
falar corretamente ocorra.

Supressão de outros comportamentos além do punido 

	 O efeito da punição não se restringe apenas ao comportamento que produziu a 
conseqüência punitiva. Outros comportamentos que estiverem ocorrendo 
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temporalmente próximos ao momento da punição podem ter sua freqüência 
reduzida. Por exemplo, imagine uma festa de crianças em que o Joãozinho está 
correndo, pulando, conversando e dançando. Em sua empolgação, Joãozinho 
estoura um balão próximo a um adulto, que se assusta. O adulto imediatamente 
dá uma forte palmada em Joãozinho. É provável que Joãozinho pare de estourar 
balões, mas, além disso, os demais comportamentos citados deixarão de ocorrer. 
Nesse sentido, o efeito da punição possivelmente interferirá nos comportamentos 
aos quais ela não foi contingente. 

	 O efeito disso na terapia pode ser muito prejudicial. Uma vez que o terapeuta 
puna algum comportamento do cliente durante a sessão, outros comportamentos 
dentro da sessão, muitas vezes desejáveis ao processo terapêutico, podem deixar de 
ocorrer. 

Emissão de respostas incompatíveis ao comportamento punido 

	 Após a punição de um comportamento, os organismos, em geral, passam a 
emitir uma segunda resposta que torne improvável a repetição do comportamento 
punido. Essa segunda resposta é chamada resposta incompatível ou resposta 
controladora, uma vez que é uma forma de o organismo controlar seu próprio 
comporta mento. A resposta é negativamente reforçada por diminuir a 
probabilidade de emissão de um comportamento punido e, por conseguinte, de o 
organismo entrar em contato com a punição. 

	 Um triste exemplo desse conceito pode ser o caso do rapaz que às 3 da 
manhã, depois de ingerir cerveja, telefona para à ex-namorada fazendo juras de 
amor. Mas, para infelicidade do rapaz, quem atende é o novo namorado dela com 
voz de sono. Certamente, essa é uma punição positiva que dispensa comentários, a 
qual, na verdade, diminuirá a probabilidade de ele telefonar outras vezes. 
Entretanto, ao beber novamente, às 3 da manhã, ele pode sentir-se tentado a fazer 
o “maldito" telefonema. Para evitar que repita esse comportamento, o 
ex-namorado simplesmente entrega o celular a um amigo, pegando-o só no dia 
seguinte. Entregar o celular ao amigo é uma resposta incompatível ao 
comportamento de telefonar, uma vez que o torna menos provável. 
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	 Um outro exemplo muito comum é o da menina que teve um namoro em que 
investiu muito. Mas, para infelicidade da moça, seu namorado a trocou por outra 
pessoa. Essa menina sofreu muito com o término, ou seja, seu comporta mento de 
investir em um relacionamento estável foi severamente punido. Ela pode 
desenvolver o seguinte padrão: quando começar a se envolver com alguém e 
perceber que está começando a gostar dessa pessoa, ela rompe o relacionamento 
antes de se estabelecer o namoro. Nesse caso, a resposta de romper 
relacionamentos ainda no início pode ser considerada incompatível com o 
comportamento de namorar, o qual foi punido no passado. 

	 Daí decorre a grande desvantagem da emissão de respostas incompatíveis. 
Elas tornam impossível para o organismo discriminar que a contingência de 
punição não está mais em vigor, uma vez que impede que o organismo se exponha 
à contingência novamente. No caso de nossa amiga, ela pode ter perdido muitas 
oportunidades de ser feliz com alguém que não a abandonaria. Como ela termina 
uma relação antes de começá-la, não tem meios de perceber que, dessa vez, a 
situação será diferente. 

Contracontrole 

	 Este talvez seja o efeito colateral do controle aversivo mais indesejado. No 
contracontrole, o organismo controlado emite uma nova resposta que impede que 
o agente controlador mantenha o controle sobre o seu comportamento. No caso 
da punição, garante-se que o comportamento punido continue a ocorrer sem 
entrar em contato com ela. Um exemplo banal ocorre quando freiamos o carro 
diante de um radar, colocando-o na velocidade permitida pela via e, assim, nos 
esquivamos da multa. Na realidade, a função punitiva do radar seria suprimir o 
fato de dirigir acima da velocidade permitida em toda a sua extensão, e não 
apenas na presença dos radares. A resposta de frear na presença apenas do radar é 
negativamente reforça da (não levar multa). Entretanto, não foi esta a resposta 
esperada pelo controlador de trânsito, o qual programou essa contingência de 
punição. 
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	 No caso do reforço negativo, a resposta de contracontrole suprime ou evita o 
estímulo aversivo sem a emissão da resposta programada pelo controlador. Um 
professor de educação física que utiliza reforço negativo para fazer com que seus 
alunos se empenhem nos exercícios costuma gerar respostas de contracontrole. Os 
alunos fazem os exercícios determinados pelo professor, este não tece nenhum 
comentário. Entretanto, se ele vê algum aluno parado, dá-lhe uma bronca na 
frente dos colegas. Em outras palavras, os alunos somente fazem os exercícios para 
evitar a repreensão do professor (reforço negativo). Um contracontrole óbvio é 
fazer o exercício apenas no momento em que o professor está olhando; assim que 
vira as costas, os alunos ficam parados a enrolar. Nesse caso, a resposta de 
observação, que é agir discriminativamente ao comportamento do professor 
(atentar ao que o professor está fazendo), é de modo negativo reforçada pelas 
broncas. Outro exemplo ocorre quando a mãe obriga o filho a comer. Se ele está 
comendo, sua mãe não diz nada. Por outro lado, se o filho pára de comer, a mãe 
começa a brigar com ele. É provável que essa criança dê sua comida para o 
cachorro quando sua mãe não estiver por perto, e diga que já comeu tudo. Ligar o 
chuveiro, mas não se molhar, fingindo que está tomando banho, também é um 
exemplo de contracontrole comum emitido por crianças e adolescentes. Como diz 
o verso da antiga música “No mundo da lua", do Biquíni Cavadão: "Não quero 
mais ouvir a minha mãe reclamar, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro 
e não me molhar". 

	 A mentira como um contracontrole. A mentira, muitas vezes, funciona como 
uma resposta de contracontrole, como no caso do Bart Simpson dizendo para a 
Sra. Krabappel (sua professora) que o Ajudante de Papai Noel (seu cachorro) 
havia comido o dever de casa. Caso Bart chegasse à escola sem o dever feito, sua 
professora administraria alguma punição, como uma bronca ou uma advertência. 
A fim de evitar entrar em contato com o estímulo aversivo, Bart inventa a história 
de que seu cachorro comeu o dever de casa, esquivando-se. 

	 Um exemplo mais banal que esse é muito comum entre namorados. A namo
rada, que está oito quilos acima do peso, emite aquela pergunta infeliz: "Benzinho, 
você acha que eu engordei?". 
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	 O pobre do namorado está em uma situação desesperadora, pois, caso seja 
sincero, sua namorada, mesmo chateada, pode começar uma dieta, ficando mais 
atraente para ele. Entretanto, a conseqüência de longe mais provável é a de que 
uma resposta sincera leve a uma briga homérica, a qual certamente representa 
uma punição positiva, além da punição negativa pela perda dos reforçadores 
primários aos quais teria acesso estando de bem com a namorada. A resposta que 
se torna provável, obviamente é: "O que é isso meu amor? Você está linda!" 

	 Apesar de faltar com a verdade, o namorado será recompensado por isso, 
evitando a punição administrada pela namorada caso falasse a verdade e ainda 
entrando em contato com os reforçadores providos por ela. Sendo assim, a 
mentira, nesse caso, é uma resposta de contracontrole, pois garante que nosso 
amigo evite a punição. 

	 Um ratinho esperto. Para finalizar a discussão acerca do contracontrole, deve 
mos saber que não se restringe a animais humanos. Um experimento de controle 
aversivo ilustra esse ponto de maneira muito interessante. Trata-se de um 
experimento simples em que um rato previamente modelado a obter comida com 
respostas de pressão à barra passa a receber um choque pela grade metálica no 
chão da caixa quando a pressiona, continuando a receber comida como 
conseqüência dessa resposta (ou seja, punição sem extinção). O pêlo do animal é 
um isolante elétrico e, mesmo sem ser um eletricista, nosso ratinho desenvolveu 
um método muito interessante de obter seus reforçadores, evitando o contato com 
o estímulo aversivo. Ele simplesmente deitava de costas na grade do chão da caixa, 
colocava a cabeça no comedouro e pressionava a barra cilíndrica com o rabo. 
Nosso malandrinho, portanto, com essa resposta de contracontrole, obtinha ali 
mento e evitava o choque. 

POR QUE PUNIMOS TANTO?

	 Ao observarmos todos esses efeitos colaterais indesejáveis do controle 
aversivo, uma questão permanece: por que esse é o método mais utilizado para 
controlar o comportamento? A resposta a essa pergunta compreende três pontos: 
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1. Imediaticidade da conseqüência. Quem pune para suprimir um 
comportamento é negativamente reforçado de forma quase imediata. 
Digamos que Homer esteja assistindo a um jogo de futebol americano na TV 
enquanto Lisa pratica seu saxofone. O som do instrumento o incomoda, isto é, 
representa um estímulo aversivo que reforçará negativamente o com
portamento de Homer com sua retirada. Homer prontamente pune o com 
portamento de Lisa gritando: "Lisa, pare de tocar esse maldito saxofone!". 
Lisa pára de tocar o instrumento de imediato, reforçando de modo negativo o 
comportamento de Homer. 

2. Eficácia não dependente da privação. Para controlarmos positivamen
te um comportamento, temos de identificar quais eventos serão reforça- dores 
para o indivíduo. Além disso, mesmo os reforçadores primários não são 
eficazes o tempo todo. Caso o organismo não esteja privado do reforçador em 
questão, esse não será eficaz. Daí vem a outra vantagem do controle aversivo 
para quem controla: uma palmada será aversiva independentemente de 
privação. Ou seja, uma palmada será eficaz para punir ou para reforçar 
negativamente o comportamento de uma criança em qual quer situação. 
Supondo que queremos que uma criança faça o dever de casa. Podemos 
reforçar positivamente seu comportamento com balas. Entretanto, se ela não 
tiver privada de balas, estas não serão eficazes como estímulos reforçadores, ou 
seja, não aumentarão a probabilidade do com portamento de fazer o dever. 
Entretanto, se dermos uma palmada nela caso não faça o dever de casa (isto é, 
reforçamento negativo), é provável que ela faça o dever para evitar a palmada. 
Note que, para a palmada reforçar negativamente seu comportamento, não 
foi necessário privar a criança de coisa alguma. 

3. Facilidade no arranjo das contingências. Existem alternativas ao 
controle aversivo, como discutiremos a seguir. Sem dúvida, essas alternativas 
são muito mais aconselháveis do que o controle aversivo. Entretanto, elas dão 
muito mais trabalho de organizar do que as contingências de controle 
aversivo. No caso do exemplo do Homer e da Lisa, ele poderia, por exemplo, 
sentar, perto da filha para ouvi-la quando ela tocasse o saxofone em outro 
horário que não o do jogo. Elogiá-la nessas ocasiões ou saírem ambos para 
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tomar um sorvete quando acabasse um ensaio: certamente, essas alternativas 
fariam com que a pequena Lisa parasse de tocar o instrumento na hora do 
jogo e evitariam os efeitos colaterais da punição. Entretanto, Homer teria 
muito mais trabalho para controlar o comportamento de Lisa: 1) ouvi-la tocar, 
o que não é muito reforçador para ele; 2) levá-la para tomar sorvete, 
organizando sua privação de sorvete; 3) prestar atenção nos momentos em 
que estivesse tocando; 4) organizar a passagem de um esquema de 
reforçamento em CRF para esquemas intermitentes. Frente ao 
comportamento de dar um berro, não há dúvida de que o controle positivo do 
comportamento envolve respostas muito mais custosas, que demorarão mais 
para produzirem seus efeitos. 

	 A conseqüência final desse processo é a de que tendemos mais a punir ou a 
reforçar negativamente o comportamento do que controlá-lo por reforço positivo, 
a despeito de todas as desvantagens do controle aversivo. Por outro lado, a 
divulgação e a comprovação empírica dos efeitos indesejáveis desse tipo de 
controle pode sensibilizar pais e educadores para que ambos utilizem meios mais 
positivos para controlar o comportamento. O controle existe; negá-lo somente 
aumenta a chance de sermos controlados. Em concordância com Freud, a 
principal razão que leva ao sofrimento psicológico é o histórico de controle 
aversivo do comporta mento. 

QUAIS AS ALTERNATIVAS AO CONTROLE AVERSIVO?

	 Ao desaconselharmos com tanta ênfase o uso do controle aversivo, temos que 
sugerir algumas alternativas. Felizmente elas existem, tendo maior ou menor 
eficácia, mas, na verdade, apresentam menos efeitos colaterais. 

Reforço positivo em lugar de reforço negativo 

	 Essa opção é óbvia. Caso queiramos aumentar a probabilidade de emissão do 
comportamento, podemos fazê-lo por reforçamento positivo em vez de negativo. 
Um professor de boxe pode elogiar os golpes corretos de seus alunos em vez de 
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criticar os incorretos. Uma namorada pode ser mais carinhosa com seu namorado 
quando ele consegue combinar o sapato com o cinto, em vez de ficar emburrada 
toda vez que ele usa pochete na cintura. 

Extinção em vez de punição 

Uma alternativa muito comum é o uso da extinção para diminuir a freqüência do 
comportamento em lugar da punição. Na verdade, este é o método menos 
aversivo, mas também gera respostas emocionais. Um experimento com pombos 
ilustra esse ponto muito bem. Um pombo previa mente reforçado a bicar um disco 
para a obtenção de alimento é sub metido ao procedimento de extinção. Durante 
a sessão de extinção, abre- se uma porta na caixa de Skinner dando acesso a um 
novo comparti mento com outro pombo dentro. O animal em extinção bica o 
outro pombo até a morte. Caso coloquemos um novo disco na caixa que sirva 
apenas para abrir a porta do outro compartimento, o animal bica esse disco para 
ter acesso ao outro pombo. Um exemplo comum é o da criança que joga seu 
carrinho de bombeiros na parede quando este deixa de funcionar. Uma outra 
desvantagem da extinção é que nem sempre podemos suprimir o reforçador que 
mantém o comportamento indesejado. A maconha não deixará de produzir seus 
efeitos, e caso sejam eles que mantenham o comportamento de consumi-la, não 
poderemos utilizar extinção, já que não podemos retirar o re forçador. Por fim, a 
extinção apenas diminui a freqüência do comportamento em vez de treinar novas 
respostas desejáveis do ponto de vista do controlador. A ausência de reforçamento 
também pode agravar um quadro depressivo, por exemplo. Digamos que um 
terapeuta opte por extinguir respostas queixosas de sua cliente deprimida. Sendo 
assim, quando a cliente começar a se queixar dos filhos, do marido, das amigas, 
etc., o terapeuta pode colocar em extinção tal relato, deixando de dar atenção. De 
fato, a cliente pode parar de falar sobre isso; entretanto, não estará aprendendo 
novas formas de obter a atenção das pessoas. Uma outra conseqüência é a de 
abandonar a terapia, uma vez que não está recebendo reforçadores. 

Reforçamento diferencial 
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Mais uma vez iremos nos referir ao reforçamento diferencial. Sem dúvida, esse é 
um processo comportamental de fundamental importância para explicação, pre 
dição e controle do comportamento. Relembrando: o reforçamento diferencial en 
volve sempre reforço e extinção. Como alternativa à punição, poderíamos 
extinguir a resposta indesejada e reforçar comportamentos alternativos. Nesse 
caso, os efeitos emocionais da extinção seriam atenuados, uma vez que o 
organismo continuaria a entrar em contato com os reforçadores contingentes a 
outros comportamentos. Além disso, produziria o aumento da probabilidade de 
emissão dos com portamentos desejáveis. No exemplo da cliente deprimida, 
descrito anteriormente, o terapeuta poderia reforçá-la com atenção quando falasse 
de outros assuntos que não as queixas. Sendo assim, ela aprenderia a obter 
reforçadores de outras formas que não pelas queixas, além de suprimi-las com 
menos efeitos emocionais. 

Aumento da densidade de reforços para outras alternativas 

	 Goldiamond foi um analista do comportamento que se preocupou em 
construir repertórios em vez de extirpar comportamentos de um repertório 
comportamental. Conforme já discutido, a extinção também traz fortes respostas 
emocionais aversivas. Nesse sentido, Goldiamond desaconselha até o reforçamento 
diferen cial, uma vez que é composto de extinção. A sugestão, portanto, é a de 
reforçar com mais freqüência outros comportamentos do que os indesejáveis, 
mesmo que se mantenha o reforçamento para os indesejáveis também. No caso da 
cliente deprimida, seria dar atenção a suas reclamações também, mas com 
freqüência e magnitude bem menores do que a dada para seus demais relatos 
verbais. Essa alternativa também é útil para comportamentos que não podem ser 
extintos, como o do exemplo da maconha, ou mesmo o de Lisa. Uma vez que não 
podemos tirar os reforçadores dos efeitos da droga ou do próprio som do 
instrumento, podemos reforçar com muita freqüência outros comportamentos, 
para que ocupem o espaço daquele comportamento cuja freqüência queremos 
diminuída. Sem dúvida, essa é a intervenção mais lenta; por outro lado, é a menos 
aversiva para o organismo que se comporta, trazendo menos efeitos colaterais 
indesejados. 
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ALGUMAS CONCLUSÕES IMPORTANTES

	 Baseado em tudo o que fora discutido até aqui, algumas conclusões podem ser 
tiradas, e mais alguns pequenos pontos precisam ser discutidos. Em primeiro lugar, 
fica claro para a Análise do Comportamento que o uso de controle aversivo para 
alterar a probabilidade de emissão de um comportamento deve ser aplicado 
apenas em último caso, o que não significa que devemos parar de estudar esse tipo 
de controle, tão freqüente em nosso dia-a-dia. Além disso, o controle aversivo não 
é somente social. Caso coloquemos o dedo na tomada, o choque é uma punição 
positiva que provavelmente diminuirá a probabilidade desse comporta mento no 
futuro. Sendo assim, por mais que o evitemos, o controle aversivo é natural e 
continuará existindo em nossa interação com a natureza. 

	 Por fim, não podemos confundir a recomendação de evitar o controle aversivo 
com a noção de que tudo é permitido. Muitos pais, nas décadas de 1970 e 1990, 
confundiram o conselho de "não punir" com o de "deixe seu filho fazer tudo o que 
quiser". Sem dúvida, a criação sem limites é quase tão prejudicial quando a 
criação extremamente rigorosa. De fato, alguns comportamentos de nossos filhos 
precisam ter sua freqüência reduzida; entretanto, se tivermos outras alternativas à 
punição, estas devem sempre ser as escolhidas. 

PRINCIPAIS CONCEITOS APRESENTADOS NESTE CAPÍTULO

75



76



C A P Í T U L O  7

Controle de estímulos: o 
papel do contexto 

"Qual o seu nome?". Provavelmente você não fica dizendo o seu nome o tempo 
todo. Há certos momentos nos quais você emite esse comportamento - dizer seu 
nome - e outros não. Há certos assuntos que você só conversa com seus amigos, 
outros somente com seus pais, e outros apenas com colegas de trabalho. Em 
determinadas ocasiões, você é mais extrovertido e, em outras, mais introvertido. 
Na presença de algumas pessoas você é de um "jeito" e na presença de outras 
pessoas você é de "outro jeito". Por que nos comportamos, às vezes, de formas tão 
diferentes em situações diferentes? Essa pergunta é tratada neste capítulo. 

Vimos até agora como o que acontece após o comportamento (a conseqüência) 
exerce controle sobre ele. Neste capítulo, você verá que o que acontece antes do 
comportamento (ou o contexto em que o comportamento ocorre) também exerce 
controle sobre ele. Lembre-se: dizer que o ambiente exerce controle sobre o 
comportamento quer dizer apenas que altera a probabilidade de ocorrência do 
comportamento. 

O termo "controle de estímulos" refere-se à influência dos estímulos 
antecedentes sobre o comportamento, isto é, o efeito que o contexto tem sobre o 
comportamento. A despeito do principal determinante do comportamento 
operante ser sua conseqüência, ele não ocorre no vácuo, ou seja, os eventos 
antecedentes também influenciam a probabilidade de ocorrência de um comporta 
mento operante. Essa influência dos estímulos antecedentes dá- se pela relação 
que possuem com as conseqüências do responder. Estímulos associados ao reforço 
aumentam a probabilidade de o comportamento ocorrer, quando apresentados, e 
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os estímulos que sinalizam a extinção ou a punição diminuem a probabilidade de 
um comportamento ocorrer, quando apresentados. 

DISCRIMINAÇÃO OPERANTE E OPERANTE DISCRIMINADO

Definimos anteriormente comportamento operante como aquele que produz 
mu danças no ambiente e que é afetado por elas. Não nos reportamos, no entanto, 
ao contexto em que os comportamentos operantes ocorrem. Quando inserimos 
uma nova variável (o contexto), passamos a falar sobre os comportamentos 
operantes discriminados, ou seja, aqueles que, se emitidos em um determinado 
contexto, produzirão conseqüências reforçadoras. Fizemos referência, portanto, ao 
controle do comportamento por eventos antecedentes a ele. Àqueles estímulos 
conseqüentes cuja apresentação aumenta a probabilidade de um comportamento 
demos o nome de reforço. Àqueles estímulos que são apresentados antes do com 
portamento e controlam sua ocorrência chamaremos de estímulos discriminativos. 

Ao inserirmos este novo termo na contingência (R => C) passamos, então, a 
conhecer a unidade básica de análise de comportamento: a contingência de três 
termos (SD- R =>C). A maior parte dos comportamentos dos organismos só pode 
ser compreendida corretamente se fizermos referência ao contexto (estímulo 
discriminativo, simbolizado por SD, ver Figura 6.1), à resposta do organismo e à 
conseqüência. Por isso, dizemos que a contingência de três termos é a unidade 
básica de análise do comportamento operante. 
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Um processo comportamental básico dos organismos é a discriminação 
operante, processo no qual respostas específicas ocorrem apenas na presença de 
estímulos específicos. Por exemplo, abrimos uma garrafa de Coca-cola com tampa 
de rosca girando-a, enquanto abrimos uma lata puxando o anel. Caso tentemos 
abrir a garrafa com a tampa de rosca puxando-a, esse comportamento não será 
reforçado com a garrafa aberta. Em contrapartida, girar o anel também não 
produz a lata aberta. Em outras palavras, cada estímulo evoca uma resposta 
específica. Os estímulos antecedentes, portanto, controlam qual resposta produzirá 
uma conseqüência reforçadora. Um exemplo muito marcante disso ocorre quando 
um rapaz troca o nome da namorada pelo de uma ex-namorada. A namorada 
atual é um estímulo que sinaliza que a resposta de dizer seu nome será reforçada; 
por outro lado, se o rapaz emitir o nome da ex-namorada na presença da atual, 
além de não ser reforçado, será severamente punido. 

CONTINGÊNCIA TRÍPLICE OU CONTINGÊNCIA DE TRÊS 
TERMOS

Com a inclusão dos estímulos antecedentes no paradigma operante, 
completamos a unidade de análise do comportamento operante. Todos os 
comportamentos operantes, dos mais simples (por exemplo, abrir uma lata de 
Coca-Cola), aos mais complexos (por exemplo, escrever um poema), serão 
analisados de acordo com a contingência tríplice, ou seja, uma ocasião, uma 
resposta e uma conseqüência. Analisar funcionalmente um comportamento 
significa, portanto, encaixá- lo em uma contingência de três termos: em outras 
palavras, verificar em que circunstâncias o comportamento ocorre e quais suas 
conseqüências mantenedoras. A seguir, temos uma representação esquemática da 
contingência de três termos: 

SD- R =>C 

onde SD (ocasião ou antecedente) representa a ocasião; R a resposta; C a 
conseqüência do comportamento. A ocasião pode se configurar em um estímulo 
discriminativo ou estímulo delta, como serão apresentados a seguir. A reposta diz 
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respeito à topografia da resposta (isto é, sua forma), e a conseqüência pode ser 
reforçadora, punitiva ou apenas não ter conseqüência (isto é, extinção). 

Estímulos discriminativos (SD,s) 

Os estímulos que sinalizam que uma dada resposta será reforçada são 
chamados de estímulos discriminativos ou SD's. O relógio marcando ll h 40min de 
sábado é um estímulo discriminativo que sinaliza que a resposta de ligar a tv na 
Rede Globo será reforçada com Os Simpsons. Caso emitamos esse mesmo 
comportamento em outras circunstâncias, ele não será reforçado com 
OsSimpsons. Sendo assim, fica claro que o SD tem uma relação com a 
conseqüência. O McDonald's com as luzes acesas também é um SD para resposta 
de entrarmos para comermos um lanche. Caso as luzes não estejam acesas, o 
nosso comportamento de entrar no McDonad’s não será reforçado. 

Podemos fazer um experimento em que a luz acesa da caixa de Skinner 
sinaliza que as repostas de pressão à barra serão reforçadas com água, enquanto a 
luz apagada sinaliza que as respostas não serão reforçadas (Figura 6.2). A luz 
acesa, portanto, é um estímulo discriminativo, que sinaliza a disponibilidade da 
água como reforço à resposta de pressão à barra. 
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Estímulos delta (S∆) 

Já os estímulos que sinalizam que uma resposta não será reforçada, isto é, 
sinalizam a indisponibilidade do reforço ou sua extinção são chamados de S∆. Nos 
exemplos anteriores, o relógio marcando outro horário se constitui em SA para a 
resposta de ligar a TV para ver Os Simpsons; de forma similar, o McDonald's com 
a luz apagada também sinaliza que o reforçador não estará disponível. Dizemos 
que o organismo está discriminando quando responde na presença dos estímulos 
discriminativos e não emite a resposta na presença dos estímulos delta. Note que 
SD para uma resposta pode ser S∆ para outra, ou ao contrário. No exemplo do 
namoro, a namorada atual é S∆ para o rapaz falar seu nome, mas é S∆ para falar 
o nome da "ex". No experimento descrito anteriormente, a luz apagada é um 
estímulo delta para a resposta de pressão à barra. 

TREINO DISCRIMINATIVO E CONTROLE DE ESTÍMULOS

Dizemos que o controle discriminativo de estímulos foi estabelecido quando 
um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença 
do SD e baixa probabilidade de ocorrência na presença do S∆. Uma 
discriminação que aprendemos desde cedo refere-se ao comportamento de pedir 
algo ao pai ou à mãe (Figura 6.3). Bem cedo aprendemos a discriminar as 
expressões faciais de nossos pais. Aprendemos que "cara feia" é um S∆ para pedir 
algo, e que uma "cara boa" é um SD para o mesmo comportamento. Aprendemos 
a discriminação porque passamos por um treino discriminativo, o qual consiste em 
reforçar um comportamento na presença de um SD e extinguir o mesmo 
comportamento na presença do S∆, este treino chama-se reforçamento 
diferencial. 

Quando o pai está de "cara boa", pedimos-lhe algo, e ele geralmente atende ao 
pedido (reforço); quando está de "cara feia", os pedidos geralmente são nega dos 
(extinção). Depois de alguns pedidos reforçados na presença da "cara boa" e 
outros negados na presença da "cara feia", passamos a fazer os pedidos quase 
sempre na presença da "cara boa". A partir daí, dizemos que estabeleceu-se um 
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controle de estímulos, pois o estímulo "cara boa" passa a controlar nosso 
comportamento no sentido de torná-lo mais provável em sua presença. 

FIGURA 6.3

O tempo todo estamos passando por treinos discriminativos. Todas as palavras 
que você sabe ler e usar corretamente, os nomes das pessoas, dos objetos, das 
cores, pratica mente toda a nossa aquisição de linguagem depende de treinos 
discriminativos. Comportar-se de uma determinada maneira na sala de aula e de 
outra em bares, de uma maneira em casa com os pais e de outra com os amigos, 
saber usar corretamente aparelhos eletrônicos, saber o significado de sinais de 
trânsito, tudo isso e muito mais depende da ocorrência de treinos discriminativos 
em nosso dia- a-dia. 

SD’s eliciam (produzem) as respostas? 

Um ponto importante que deve ser discutido e fixado é o de que SD's não 
eliciam (provocam) as respostas. Quando há referência a um comportamento 
respondente, entendemos que um estímulo elicia uma resposta, o que é dizer que 
o estímulo produz a resposta, faz com que ela seja emitida. Já ao falarmos de um 
comportamento operante, de um operante discriminado, entendemos que o 
estímulo apenas fornece contexto, dá chances para que a resposta ocorra. Um 
cisco no olho elicia a resposta de lacrimejar. Ao ver um cisco, você pode dizer "isto 
é um cisco", bem como você pode ver o cisco, mas não dizer nada. 

FIGURA 6.4
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A Tabela 6.1 fornece alguns exemplos de comportamentos operantes (os 
estímulos apenas fornecem contexto para a resposta ocorrer) e comportamentos 
respondentes (o estímulo elicia a resposta). Algumas células da Tabela 6.1 estão em 
branco. Complete-as dizendo se, no exemplo, o estímulo elicia uma resposta, ou se 
apenas fornece contexto para que ela ocorra. 

GENERALIZAÇÃO DE ESTÍMULOS OPERANTE

Um fato importante do controle de estímulos é que, se o comportamento de 
abrir uma garrafa de rosca girando a tampa for reforçado (tampa aberta), é 
provável que, ao nos depararmos com uma garrafa de tampa de rosca nunca vista, 
provavelmente tentemos abri-la girando. Utilizamos o termo generalização de 
estímulos operante nas circunstâncias em que uma resposta é emitida na presença 
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de novos estímulos que partilham alguma propriedade física com o SD, na 
presença do qual a resposta fora reforçada no passado. Em outras palavras, um 
organismo está generalizando quando emite uma mesma resposta na presença de 
estímulos que se parecem com um SD. Se há vários aparelhos de celular bem 
diferentes uns dos outros, e se precisarmos fazer uma ligação, tentaremos fazê-la 
do mesmo modo que fomos reforçados no passado. Ou seja, as respostas que 
foram reforçadas na presença dos aparelhos de celular com que já nos deparamos 
se tornam prováveis quando lidamos com aparelhos parecidos. Tal processo se 
configura em uma generalização de estímulos operante. 

Um ponto relevante com relação à generalização é que ela é mais provável de 
ocorrer quanto mais parecido o novo estímulo for com o SD. É o mesmo 
raciocínio discutido no Capítulo 2, com a generalização respondente. Portanto, se 
uma criança foi modelada a falar "bola" na presença de uma bola de futebol, é 
mais provável que ela diga bola na presença de uma bola de vôlei do que na 
presença de uma bola de futebol americano (Figura 6.5). Portanto, o que conta na 
generalização é a similaridade física dos estímulos. Quanto maior for a 
similaridade física entre os estímulos, maior será a probabilidade de a 
generalização ocorrer. 

FIGURA 6.5

A generalização é um processo comportamental muito importante para nossa 
adaptação ao meio. Imagine se tivéssemos de ser modelados a emitir uma mesma 
resposta na presença de cada novo estímulo que surgisse. A generalização é um 
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processo importante porque permite que novas respostas sejam aprendidas de 
forma muito mais rápida, não sendo necessária a modelagem direta da mesma 
resposta para cada novo estímulo. Entretanto, muitas vezes, um organismo não é 
reforçado ao generalizar. Uma generalização muito comum observada em 
crianças pequenas ocorre quando elas passam a chamar qualquer homem adulto 
de "papai". Nesse exemplo, a criança foi reforçada a dizer "papai" na presença de 
seu pai (SD). Entretanto, outros adultos do sexo masculino se parecem com seu 
pai, o que torna a resposta provável de dizer "papai" na presença desses novos 
estímulos. É obvio que a criança não será reforçada nesses casos. 

Gradiente de generalização 

Possuímos uma forma de saber o quanto de generalização está ocorrendo. O 
gradiente de generalização (Figura 6.5) mostra a freqüência de um 
comportamento emitido na presença de diferentes variações de um SD. Na 
realidade, o gradiente de generalização é expresso em um gráfico, ilustrando, pelo 
formato da curva, o quanto de generalização está ocorrendo. 

Teste de generalização 

No experimento antes descrito (Figura 6.2), com a luz acesa como SD e com a 
luz apagada como S\ podemos calcular o gradiente de generalização. Caso o SD 
seja a luz acesa em sua intensidade máxima (isto é, 100%) podemos apresentar 
outras intensidades de luz e medir quantas vezes o animal pressiona a barra na 
presença de cada uma dessas intensidades (Figura 6.6). Então, podemos 
apresentar as luzes com as seguintes intensidades: 100, 75, 50, 25 e 0%. Cada 
intensidade deve ser apresentada o mesmo número de vezes (p. ex., cinco vezes 
cada uma), sua ordem de apresentação deve ser randômica (aleatória), durando 
um minuto (cada uma). Outro detalhe importante nesse procedimento é que deve 
ser feito em extinção. Caso reforcemos a resposta de pressão à barra na presença 
de alguma intensidade de luz (p. ex., 75%), enviesa remos os resultados, pois a 
resposta passará a ocorrer apenas na presença dessa intensidade de luz, e não na 
presença das demais. Nosso gradiente indicaria uma generalização menor do que 
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realmente ocorreria. Por outro lado, se reforça mos as pressões à barra na 
presença de todas as intensidades de luz, observaremos uma generalização muito 
maior do que a real. Portanto, o teste de generalização deve ser feito todo em 
extinção; por isso, não pode envolver muitas apresentações dos estímulos, senão a 
freqüência do ato de responder em quais quer intensidades chegará a zero. A 
Figura 6.6 mostra o gradiente de generalização desse experimento. 

FIGURA 6.6

O gradiente da Figura 6.6 expressa claramente o que fora exposto, isto é, 
quanto mais parecido o novo estímulo for com o SD, maior será a freqüência de 
respostas na sua presença. A forma do gradiente indica o quanto de generalização 
está ocorrendo. Quando mais larga a curva, maior a generalização, pois estará 
ocorrendo um número maior de respostas em outras variações do SD (Rato2). Em 
contrapartida, quanto mais estreita a curva, menor a generalização e, 
conseqüentemente, maior a discriminação, pois o responder será observado 
apenas na presença de poucos estímulos (Rato 3). 

Efeito do reforçamento diferencial sobre o gradiente de generalização

O reforçamento diferencial produz um gradiente de generalização mais 
estreito, ou seja, diminui a generalização e aumenta a discriminação. No 
experimento anterior, faríamos um reforçamento diferencial se reforçássemos as 
respostas de pressão à barra na presença da luz de intensidade 100%, por 
exemplo, e extinguíssemos essas respostas na presença das outras intensidades. 
Com a repetição desse procedimento, observaríamos respostas exclusivamente na 
presença daquela intensidade, e não na presença das demais. Esse processo 
acontece o tempo todo em nosso dia-a-dia. Peguemos os exemplos da criança que 
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chamava todos os adultos homens de papai. Como seu comportamento de dizer 
"papai" é reforçado na presença apenas de seu pai, e não na presença dos demais 
homens adultos, ela passará a dizer "papai" apenas na presença do seu pai. Em 
outras palavras, ela estará discriminando. 

Efeitos do reforçamento adicional sobre o gradiente de generalização 

O reforçamento adicional consiste em reforçar a resposta nas demais variações 
de um SD. No nosso experimento, seria reforçar as respostas de pressão à barra na 
presença de todas as intensidades de luz. Esse procedimento produziria um 
responder freqüente na presença de todas as intensidades, ou seja, uma grande 
generalização. O reforçamento adicional também faz parte do nosso cotidiano, se 
somos modelados a dizer "avião" na presença de um avião de caça. Generaliza 
remos para aviões parecidos e seremos reforçados, aumentando a nossa 
generalização. Chama-se isso de reforçamento adicional porque "adiciona" novos 
estímulos à classe de estímulos na presença da qual dizer "avião" será reforçado. 

CLASSE DE ESTÍMULOS

Como exposto anteriormente, diversos estímulos diferentes, mas que 
compartilham alguma propriedade (alguma característica), servem de ocasião para 
uma mesma resposta. Dizemos que um conjunto de estímulos que servem de 
ocasião para uma mesma resposta formam uma classe de estímulos. Nesse 
capítulo, estudaremos dois tipos de classes de estímulos: (a) classes por similaridade 
física (generalização; estímulos que se parecem fisicamente) e (b) classes funcionais 
(estímulos que não se parecem, mas que têm a mesma função, a mesma utilidade). 

Classes por similaridade física (generalização) 

Nas classes de estímulos por generalização, os estímulos servem como ocasião 
para uma mesma resposta por partilharem propriedades físicas. Sendo assim, os 
sapatos são unidos em uma classe de estímulos por possuírem similaridade física; 
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conseqüentemente, a resposta verbal "sapato" será provável na presença de quais 
quer um de seus membros. A Figura 6.7 mostra dois exemplos de classes de 
estímulo por generalização. 

FIGURA 6.7

A Figura 6.7 mostra o SD original, ou seja, o estímulo discriminativo que 
estava presente no treino discriminativo e, ao lado, n outros estímulos que, por se 
parecerem com o estímulo presente no momento do treino discriminativo, passam 
a servir também de ocasião para a emissão da mesma resposta. 

Classes funcionais 

As classes funcionais são compostas por estímulos que não se pare cem. Os 
estímulos são agrupados arbitrariamente em uma classe apenas por servirem de 
ocasião para uma mesma resposta. 

Por exemplo, a palavra escrita "bolo", a figura de um bolo e a palavra "cake" 
são estímulo fisicamente diferentes. Entretanto, a resposta de dizer "bolo" na 
presença de quaisquer um desses estímulos será reforçada, o que os unirá em uma 
classe funcional de estímulos. A classe é funcional porque seus estímulos 
componentes possuem a mesma função, ou seja, a função de servir de ocasião 
para uma mesma reposta. 

Outro exemplo simples de classe de estímulos funcionais é aquela que 
poderíamos chamar de instrumentos musicais. Os três instrumentos da Figura 6.8, 
apesar de fisicamente diferentes, evocam uma mesma resposta, pois possuem 
funções iguais. 
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FIGURA 6.8

O ATENTAR (ATENÇÃO COMO UM COMPORTAMENTO)

A Análise do Comportamento interpreta termos psicológicos, como a atenção 
de forma diferenciada das visões tradicionais de psicologia. Para a Análise do 
Com portamento, não existe um processo mental chamado "atenção" que decide 
por nós à qual estímulo responderemos, ao qual prestaremos atenção. Segundo as 
visões mentalistas, a atenção seria uma espécie de filtro ou seletor de canais 
responsável pela decisão de quais informações podem entrar em nossas mentes. 
Segundo Skinner, ao explicar à qual estímulo ou dimensão dele responderemos, 
por um filtro não estamos explicando nada, a não ser que expliquemos o 
comportamento do filtro. Portanto, não é a atenção (sendo um processo mental) 
que escolhe à qual estímulos responderemos; na verdade, comportamo-nos sobre o 
controle discriminativo dos estímulos do ambiente. Ter atenção é comportar-se 
sob determinado controle de estímulos. Por exemplo, atentamos a um filme caso 
consigamos discutir a seu respeito após vê-lo. 

Lidamos com estímulos complexos em nosso dia-a-dia e atentaremos a suas 
determinadas propriedades, dependendo de nossa história de reforçamento e 
punição. Estímulos que sinalizaram conseqüências importantes no passado têm 
uma probabilidade maior de exercerem o controle sobre nosso comportamento. 
Os postes de Brasília passaram a controlar o comportamento dos motoristas 
brasilienses após a colocação dos radares detectores de velocidade. Atualmente, 
atentamos aos postes de Brasília porque fomos punidos severamente com multas 
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quando não atentamos a esses estímulos no passado. Digamos que uma 
palestrante debata um tema interessante. Caso esta palestrante seja uma mulher 
atraente e esteja utilizando uma roupa insinuante, é possível que alguns homens 
da platéia fiquem mais sob controle da palestrante do que de sua fala. 
Descrevemos, portanto, que esses homens atentaram mais a uma dimensão de um 
estímulo complexo, que consistia na palestrante, e não no que ela estava falando. 

Figura 6.9

Um psicólogo chamado Reynolds conduziu um estudo muito interessante no 
qual apresentou, para pombos, um triângulo sobre um fundo vermelho como SD 
e um círculo sobre um fundo verde como S∆ (Figura 6.9). No experimento, se os 
pombos bicassem um disco iluminado com o triângulo sobre o fundo vermelho, 
eram reforçados com comida. Se bicassem na presença do círculo sobre o fundo 
verde não eram reforçados. Ao adquirirem a discriminação, o experimentador fez 
o seguinte teste: apresentou os elementos dos estímulos compostos isolada mente 
(Figura 6.9 e 6.10). Apresentou o triângulo, o círculo, o fundo vermelho e o fundo 
verde. Nenhum dos pombos bicou na presença do círculo e do fundo verde, ou 
seja, os componentes do S∆. Dois pombos bicaram na presença do triângulo, e 
outros dois pombos bicaram na presença do fundo vermelho. A Figura 6.10 
mostra os resultados de dois pombos (105 e 107). Na fase de treino, os dois 
pássaros bicaram muito mais no vermelho com triângulo (reforço) do que no verde 
com círculo (extinção), ou seja, os pássaros discriminaram corretamente qual 
estímulo estava correlacionado com o reforço. Na fase de teste, percebemos a 
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parte mais interessante do experimento: apesar de os dois pássaros terem sido 
ensinados a bicar no triângulo com vermelho, quando as duas "partes" do 
estímulo discriminativo foram apresentadas em separado, um dos pássaros (105) 
continuou a bicar no triângulo; o outro pássaro (107) bicou mais no fundo 
vermelho. 

figura 6.10

O experimento mostra que cada um dos pássaros estava sob o controle de 
dimensões diferentes de um mesmo estímulo: cor e forma. Poderíamos dizer que 
cada um dos pássaros estava "prestando atenção" a partes diferentes do estímulo. 

Muitas crianças, quando estão aprendendo novas palavras, atentam para 
dimensões irrelevantes dos estímulos compostos. Por exemplo, aprendem a falar 
"mulher" na presença de uma mulher de cabelo comprido. Quando se deparam 
com mulheres de cabelo curto não falam "mulher" e quando vêem homens de 
cabelo comprido falam "mulher". Essas crianças ficaram sob controle de uma 
dimensão irrelevante do estímulo, no caso, o tamanho do cabelo. Outro exemplo 
comum é o de crianças que trocam ou confundem as letras "b" e "p". Em muitos 
casos, o que ocorre é que o comportamento da criança de dizer "b" ou “p" está 
sob o controle de características irrelevantes do estímulo. Uma maneira simples de 
se estabelecer um controle adequado de estímulos é usar a técnica chamada de 
esvanecimento (ou fading). Essa técnica consiste em manipular gradativamente 
uma dimensão do estímulo para facilitar sua discriminação, como, por exemplo, 
usar tracejados diferentes para ensinar uma criança a escrever (Figura 6.11). No 
caso de confusão com as letras “p" e "b", modifica-se sua cor pouco a pouco até 
ambas ficarem completa mente pretas. 
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Se queremos que um organismo atente a uma propriedade do estímulo e 
ignore as demais, de vemos treiná-lo especificamente para isso. Chamamos de 
abstração quando o organismo consegue fazê-lo. 

figura 6.11

ABSTRAÇÃO (O COMPORTAMENTO DE ABSTRAIR)

Skinner utiliza o termo "abstração" em substituição ao termo "formação de 
conceitos", que foi tradicionalmente utilizado em psicologia. Segundo Skinner, o 
termo "formação de conceitos" implica noção de que um conceito como objeto é 
formado na mente da pessoa (uma forma de mentalismo que Skinner se 
preocupou em negar). Abstrair, de acordo com Skinner, é emitir um 
comportamento sob controle de uma propriedade (ou algumas propriedades) do 
estímulo, que é comum a mais de um estímulo e, ao mesmo tempo, não ficar sob o 
controle de outras propriedades (ignorá-las). Por exemplo, ao pronunciarmos 
"mesa" na presença de diversas mesas diferentes, estamos sob controle de algumas 
propriedades e ignoramos outras, como tamanho, formato, altura, cor, material de 
que é feita, etc. 

figura 6.12

Se quiséssemos, por exemplo, que os pombos do experimento de Reynolds 
respondessem apenas ao triângulo e não a cor do fundo (discriminar a for ma), 
teríamos de fazer um treino específico para atingirmos esse fim. De fato, 
deveríamos reforçar as bicadas apenas na presença do triângulo, manipulando a 
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cor de fundo do SD. Ao reforçarmos as bicadas apenas na presença do triângulo, 
independentemente da cor do fundo, estaríamos extinguindo o controle pela cor e 
mantendo o controle pe la forma. Sendo assim, estaríamos treinando uma 
abstração, na medida em que o pombo passaria a responder apenas na presença 
da forma (isto é, propriedade relevante do estímulo) ignorando a cor do fundo (isto 
é, propriedade irrelevante). 

Agora uma pergunta: se apresentássemos um triângulo totalmente novo, de 
tamanho diferente, ângulos internos diferentes ou comprimento dos lados 
diferentes, nossos pombos responderiam na sua presença? Provavelmente não, 
uma vez que não os treinamos a abstraírem essas outras propriedades irrelevantes. 
Contudo, é possível treinarmos um pombo a bicar apenas na presença de um 
triângulo qual quer. Para tanto, deveríamos fazer um treino extenso mantendo 
constante em SD a presença de uma figura geométrica de três lados e, ao mesmo 
tempo, variar as propriedades irrelevantes (cor, tamanho, posição, rotação, 
tamanho dos ângulos e dos lados) tanto no SD como no S∆. Após um treino 
assim, se apresentássemos um triângulo novo qualquer, os animais bicariam na sua 
presença. Em outras palavras, teríamos treinado os pombos a abstrair "triângulo". 

Foi conduzido um experimento parecido com esse em que os experimenta 
dores (Herrnstein e Loveland) apresentaram vários slides com figuras de pessoas 
como SD e vários slides sem figuras de pessoas como S∆ (Figura 6.13). Os 
experimentadores variaram muitas propriedades irrelevantes, como o número de 
pessoas, a idade, o sexo, o que estavam fazendo, onde estavam, o cenário, etc. Ao 
final desse procedimento de treino, foram apresentados novos slides com pessoas e 
sem pessoas, e, acreditem ou não, os pombos bicaram apenas naqueles que 
tinham pessoas. Podemos dizer que os pombos aprenderam a abstrair "ser 
humano". 

FIGURA 6.13
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Reforçamento diferencial e adicional na abstração

Uma abstração também pode ser definida como uma generalização dentro da 
mesma classe e uma discriminação entre classes diferentes. Por exemplo, uma 
pessoa abstrai quando chama de ventilador diferentes tipos de ventiladores, ou 
seja, generaliza dentro da classe dos diferentes ventiladores. Ao mesmo tempo, 
essa pessoa deve discriminar entre ventiladores e outros estímulos, como 
exaustores, hélices de aviões, ventoinhas de carros, etc. Para alguém aprender isso, 
é necessário que ocorra reforçamento adicional para incluirmos novos 
ventiladores à classe de ventiladores e reforçamento diferencial para extinguir a 
resposta verbal "ventilador" na presença de outros estímulos. Portanto, o 
reforçamento adicional garante a generalização dentro da mesma classe, e o 
reforçamento diferencial estabelece a discriminação entre classes diferentes. 

ENCADEAMENTO DE RESPOSTAS E REFOÇO  CONDICIONADO

Vimos que o comportamento produz conseqüências e que elas alteram a 
probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Chamamos de reforço (ou 
conseqüência reforçadora) as conseqüências que aumentam a probabilidade de 
um comportamento ocorrer. 

Algumas conseqüências do comportamento (geralmente ligadas a variáveis 
biológicas) são naturalmente reforçadoras, como, por exemplo, a apresentação de 
água a um rato que está há 48 horas sem bebê-la. Discutimos até agora como 
aumentar a freqüência do comportamento de pressão à barra de um rato, privado 
de água, programando como conseqüência desse comportamento apresentação de 
água. Dizemos que a apresentação de água é um reforçador incondicionado para  
o comportamento do rato (segue-se aqui o mesmo raciocínio de reflexo 
incondicionado, ou seja, que não envolve história de aprendizagem). No entanto, 
a maioria dos comportamentos operantes que ocorrem no ambiente natural (fora 
de laboratório) não tem como conseqüência direta a produção de um reforço 
incondicionado. Imagine, por exemplo, um rato que resida em um pequeno 
buraco de uma parede em uma casa de uma fazenda. Todos os dias, para que o 
rato possa beber água, ele precisa caminhar da porta de sua toca até a parede 
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oposta, caminhar em direção à pia da cozinha, subir pela lateral da pia, caminhar 
até a borda da cuba da pia, descer até seu interior e, aí, sim, beber as gotas de 
água que ali estão. 

Poderíamos falar que o comportamento de ir até a pia foi reforçado pela água 
que estava nela. No entanto, uma série de comportamentos ocorreu antes que o 
rato pudesse descer até a cuba da pia e beber água. Cada um dos 
comportamentos que o rato emitiu antes de chegar até borda da cuba (caminhar 
em direção à parede oposta, caminhar em direção à pia, etc.) produziu uma 
conseqüência. Para que os comportamentos continuem ocorrendo, é necessário 
que suas conse qüências tenham efeito reforçador (e de fato têm). Voltemos ao 
laboratório para explicar melhor a asserção. 

Imagine que, para que o bebedouro de uma caixa operante possa ser acionado, 
o rato tenha que pressionar, na seqüência, a barra da direita e a barra da 
esquerda. Para modelar o comportamento, a forma mais prática e eficaz é 
modelar o com portamento do rato de pressionar primeiro a barra da esquerda. 
Após o rato aprender a pressionar a barra da esquerda, faz-se um treino 
discriminativo para que ele a pressione só quando uma luz estiver acesa. Em 
seguida, é possível modelar o comportamento de pressionar a barra da direita 
utilizando como reforço a ação de acender a luz (Figura 6.14). Analisemos como 
isso é possível (apresentar a barra da esquerda funciona como estímulo 
reforçador): 

FIGURA 6.14
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Se você começasse o procedimento ao inverso do que apresentamos, teríamos 
inicialmente a seguinte situação: se o rato pressionar a barra da direita (Bd), então 
a luz se acende (ele ainda não aprendeu a pressionar a barra da esquerda (Be), que 
aciona o bebedouro). Você deve concordar que, para um rato privado de água, a 
conseqüência acendera luz não seria reforçadora. No entanto, se ensinamos 
primeiro que pressionar a Be na presença da luz produz água, a luz estar acesa 
passa a ser um reforço condicionado para o rato e, portanto, aumenta a 
freqüência do comportamento que a produz. 

A Figura 6.15 é um diagrama que representa as contingências envolvidas no 
exemplo citado. Ela representa uma cadeia comportamental (ou cadeia de respos 
tas) , ou seja, uma seqüência de comportamentos que produzem uma conseqüên 
cia que só pode ser produzida se todos os comportamentos envolvidos forem 
emitidos em uma certa ordem. Para que o rato possa pressionar a Be na presença 
da luz, que produz água, ele precisa antes pressionar a Bd, que acende a luz. 
Portanto, acendera luz torna-se um reforço condicionado para o comportamento 
de pressionar a Bd. Note que a conseqüência da contingência 1 (SRl) é também o 
estímulo discriminativo para a contingência 2 (SD2). Oreforço condicionado, 
sendo assim, possui duas funções: (1) conseqüência reforçadora para o com 
portamento que a produz; e (2) estímulo discriminativo para a ocorrência do 
próximo comportamento. 

FIGURA 6.15
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Reforçadores condicionados generalizados ereforçadores 
condicionados simples

Alguns reforçadores condicionados podem servir de ocasião para muitas 
respostas diferentes. Denominamos tais reforçadores condicionados gene
ralizados. (São reforçadores porque aumentam a probabilidade de ocorrência de 
uma resposta; são condicionados por que dependem de uma história de 
aprendizagem e têm dupla função; estímulo discriminativo para o comportamento 
que sucede e reforço para o que o antecede; são generalizados por servir de 
ocasião para várias respostas diferentes.) 

Um bom exemplo de reforçador condicionado generalizado é o dinheiro. Com 
dinheiro em mãos uma pessoa pode emitir, com sucesso, uma série de 
comportamentos (comer, cursar uma faculdade, pegar um táxi, comprar um livro, 
etc.). 

Uma grande vantagem do reforçador condicionado generalizado reside no fato 
de que não é necessária uma privação específica para que esse reforçador tenha 
seu efeito. No exemplo anterior, a conseqüência do comportamento do rato de 
pressionar a barra da direita é o acendimento da luz (reforçador condicionado 
simples). Nesse caso, para que o aparecimento da luz tenha efeito reforçador, é 
necessária uma privação específica: o rato deve estar privado de água. No caso do 
dinheiro, não é necessária uma privação específica (sede, sono, contato social, 
fome, etc.) para que o reforçador condicionado generalizado tenha efeito. 

Outro importante reforçador condicionado generalizado é a atenção de outro 
indivíduo. Para que um pedido seu seja atendido é necessário que o outro lhe 
escute. Bons exemplos do papel da atenção como reforçador condicionado 
generalizado são vistos no comportamento de crianças muito pequenas, as quais 
ainda necessitam muito da ajuda de adultos. Para que a criança obtenha do adulto 
o que ela quer (várias privações diferentes podem controlar vários 
comportamentos diferentes), antes ela precisa obter sua atenção, (ver o diagrama 
da Figura 6.16). 
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figura 6.16
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C A P Í T U L O  8

Esquemas de reforçamento

	 Nem todas as respostas são reforçadas quando emitidas. Nem sempre ganhamos uma aposta 
e nem sempre somos vencedores todas as vezes em que jogamos. Nem todas as vezes que vamos a 
um bar é divertido. Não é sempre que encontramos o pão de queijo há pouco saído do forno na 
cantina. Nem sempre quando estudamos tiramos uma nota boa. Nem todos os nossos pedidos são 
atendidos. Isso quer dizer que muitos dos nossos comportamentos são apenas intermitentemente 
reforçados; portanto, um comportamento não precisa ser reforçado todas as vezes em que ocorre 
para continuar sendo emitido. O conceito de esquema de reforçamento diz respeito, justamente, a 
que critérios uma resposta ou conjunto de respostas deve atingir para que ocorra o reforçamento. 
Em outras palavras, descreve como se dá a contingência de reforço, ou seja, a que condições as 
respostas devem obedecer para ser liberado o reforçador. Existem dois tipos de esquemas de 
reforçamento, o contínuo e o intermitente. 

ESQUEMAS DE REFORÇO CONTÍNUO E ESQUEMAS DE REFORÇAMENTO 
INTERMINTENTE

	 No esquema de reforço contínuo, toda resposta é seguida do reforçador. Em experimentação, 
o esquema é chamado de continuous reinforcement, mais conhecido pela sigla CRF. Exemplos de 
reforçamento contínuo são comuns, como um carro novo com bateria nova e tanque cheio: toda 
vez que giramos a chave, este começa a funcionar; é o caso também daquele namorado amoroso 
que aceita todos os convites de sua namorada. Nesses exemplos, dizemos que as respostas (girar a 
chave e convidar para sair) sempre são seguidas de seus reforçadores, ou seja, são continuamente 
reforçadas. Veja a diferença entre CRF e um esquema intermitente na Figura 7.1. Note que no 
CRF todas as vezes em que o comportamento ocorre - no exemplo, pressionar a barra - ele é 
reforçado. Já no esquema de reforço intermitente, algumas respostas são reforçadas e outras, não. 

FIGURA 7.1
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	 No dia-a-dia, no entanto, nem todos os comportamentos que emitimos são reforçados. 
Falamos, nestes casos, sobre esquemas de reforçamento intermitente. A característica definidora 
dos esquemas de reforçamento intermitente é o fato de que nem todas as respostas são seguidas 
de reforço, ou melhor, apenas algumas respostas são seguidas de reforço. Além dos exemplos 
apresentados no parágrafo introdutório, podemos ver alguns outros exemplos, como pregar um 
prego ou achar um programa interessante na TV A não ser que você seja o Karatê Kid, que, com 
suas técnicas ninjas, consegue pregar um prego com apenas uma marte lada, precisará emitir um 
certo número de marteladas. Nesse caso, com apenas uma martelada, o reforçador (isto é, prego 
pregado na madeira) não será apresentado. É necessária, portanto, a emissão de um número 
variável de respostas para que o reforçador fique disponível. 

	 Outro exemplo muito comum diz respeito à mudança de canal para encontrar algum 
programa interessante na TV. Com exceção dos sábados, quando passa os Simpsons na Rede 
Globo, ou nas quintas, quando passa a Grande Família na mesma emissora, sintonizar na Rede 
Globo é uma resposta certamente reforçada, procurar um programa interessante na TV é uma 
tarefa inglória. Em termos comportamentais, significa que a reposta de procurar um programa 
interessante na TV é apenas intermitentemente reforçada. Somente às vezes conseguimos 
encontrar algo interessante. 

	 Mais alguns exemplos: nem sempre escapamos de fazer compras com nossos pais sábado 
à tarde dizendo que temos de estudar. Fazer a barba envolve várias passadas da lâmina na face. 
Procurar uma vaga, muitas vezes, envolve muitas passadas pelos corredores do estaciona mento, e 
assim por diante. Todos os exemplos banais envolvem reforça mento intermitente, em que apenas 
uma parte das respostas emitidas é reforçada. 

OS PRINCIPAIS ESQUEMAS DE REFORÇAMENTO INTERMITENTE

	 Existem quatro tipos principais de esquemas intermitentes: razão fixa, razão variável, 
intervalo fixo e intervalo variável. Estes se organizam a) de acordo com o número de respostas 
para cada reforçador (isto é, esquemas de razão) ou tempo entre reforçadores (isto é, esquemas de 
intervalo) e b) se o número de resposta ou o tempo entre reforçadores é sempre o mesmo (isto é, 
razão ou intervalo fixos) ou muda de reforçador para reforçador (isto é, razão ou intervalo 
variáveis). 

Esquemas de razão

	 Os esquemas de razão se caracterizam por exigirem um certo número de respostas para a 
apresentação de cada reforçador, isto é, para que o reforço seja apresentado, é necessário que um 
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certo número de respostas (mais do que uma) seja emitido. Existem dois tipos principais de 
esquemas de razão: razão fixa e razão variável. 

Razão fixa

Neste esquema, o número de respostas exigido para a apresentação de cada reforçador é sempre o 
mesmo. Em outras palavras, o organismo deve emitir um número fixo de respostas para ter seu 
comportamento reforçado. Por exemplo, Joãozinho está na aula de educação física. Para poder 
beber água, ele deve dar cinco voltas na quadra de basquete. Então, toda vez que dá cinco voltas, 
o professor o autoriza a beber água. Outro exemplo comum de reforço em esquema de razão é o 
adotado em fábricas que pagam seus funcionário por número de peças produzidas (por exemplo, 
R$ 10,00 a cada cinco pares de sapato produzidos pelo artesão; veja a ilustração da Figura 7.2). 
Descrevemos o esquema de reforçamento como razão fixa 5 ou simplesmente FR:5 (do inglês 
fixed ratio°). Este termo resume a contingência de que são necessárias cinco respostas para a 
apresentação de cada reforçador. 

figura 7.2

	 O comportamento de um professor corrigindo provas também está sob o controle do 
esquema de razão fixa. Supondo que cada prova tenha 10 questões, o reforço para o 
comportamento de corrigir a prova (isto é, término da correção de uma prova) é contingente à 
emissão de 10 respostas. Concluímos, então, que o comportamento de corrigir provas, nesse caso, 
está em razão fixa 10 ou simplesmente FR: 10. 

	 Por fim, fazer uma chamada telefônica local está em FR:8, em que temos de apertar sempre 
oito botões. 

	 Exemplos de esquemas de razão fixa não são fáceis de encontrar porque o nosso ambiente é 
extremamente mutável. Isto é, os esquemas variáveis serão sempre mais comuns.

Razão variável 

	 Nesse esquema, muito mais comum em nosso cotidiano, o número de respostas entre cada 
reforçador se modifica, isto é, varia. Um cabeleireiro corta cabelos neste esquema. Se ele ganhar 
R$ 20,00 por corte, o reforço será contingente ao número de tesouradas que ele dará em cada 
cabelo. Entretanto, o número não será o mesmo de um corte para o outro. Portanto, o número de 
tesouradas para cada R$ 20,00 obtidos é variável; em outras palavras, cortar cabelos está em VR 
(do inglês variable ratio). 
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	 O comportamento de uma faxineira de arrumar cadeiras de um colégio tam bém está sob o 
mesmo esquema. Ao ter de arrumar as cadeiras de 20 salas de aula (sendo que cada sala possui 
um número diferente de cadeiras), o reforça mento do término de cada sala é contingente à 
emissão de um número variável de respostas de pôr cadeiras no lugar. 

	 Vários comportamentos nossos estão sob controle do esquema de VR, como fazer a barba, 
escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer pedidos, dar ordens, ser bem-sucedido em várias 
atividades do dia-a-dia, jogar (alguns jogos de baralho, caça-níques, etc.) e ganhar (ver Figura 7.2), 
entre vários outros comportamentos. 

	 Quando dizemos que um comportamento está em razão variável 30 ou VR:30, significa que, 
em média, a cada 30 respostas, uma é reforçada. Examinemos o seguinte experimento, em que o 
rato devia pressionar a barra em VR:30 para obter água. Ao longo de uma sessão, o animal 
recebeu 20 reforços. A Tabela 7.1 indica quantas respostas foram dadas para a obtenção de cada 
um dos reforça- dores. Se somarmos o total de respostas emitidas, temos 600 respostas para um 
total de 20 reforços. Dividindo um valor pelo outro, teremos 30, o que significa que, em média, 
foram necessárias 30 respostas para cada reforçador. Em termos comportamentais, nada mais do 
que VR:30. 

Esquemas de intervalo 

	 Nos esquemas de intervalo, o número de respostas não é relevante, bastando apenas uma 
resposta para a obtenção do reforçador. O tempo decorrido desde o último reforçador é o 
principal determinante de uma nova resposta ser ou não reforçada. De forma similar aos 
esquemas de razão, os esquemas de intervalo podem ser fixos ou variáveis. 

Intervalo fixo 

	 No esquema de intervalo fixo, o requisito para que uma resposta seja reforçada é o tempo 
decorrido desde o último reforçamento. O período entre o último reforçador e a disponibilidade 
do próximo reforçador é sempre o mesmo para todos os reforçamentos. Por isso, o nome intervalo 
fixo, ou seja, os reforçadores estarão disponíveis depois de transcorridos intervalos fixos desde o 
último re forçador. Novamente, fica difícil verificar exemplos desse tipo de esquema, uma vez que 
o nosso ambiente é bastante variável. Os melhores exemplos dizem respeito a eventos regulares, 
como programas de TV diários ou semanais. 

	 Os Simpsons passa apenas uma vez por semana na Rede Globo, todos os sábados. Para uma 
pessoa que tem Os Simpsons como reforço, a resposta de ligar a TV para ver esse programa está 
em um esquema de intervalo fixo (uma semana), pois o reforço somente estará disponível em 
intervalos regulares de uma semana. De forma similar, imaginemos um adolescente que só tem 
seus pedidos de dinheiro para sair atendidos pelos pais aos sábados. Nesse caso, se o adolescente 
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pedir dinheiro no meio da semana, seu comportamento não será reforçado. Então, deve 
transcorrer o intervalo de uma semana para que seus pedidos de dinheiro sejam reforçados. 

	 Um exemplo com o rato seria assim: se a resposta de pressão à barra estiver em FI: 1' (um 
minuto), as respostas de pressão à barra só serão reforçadas quando passar um minuto desde o 
último reforço. Portanto, quando o animal é reforçado, um cronômetro é disparado, contando o 
tempo até um minuto. Depois de passado esse minuto, a próxima resposta será reforçada. O 
cronômetro é zerado, sendo disparado outra vez até atingir um minuto, quando a próxima 
resposta será reforçada. O processo se repetirá para todos os reforçadores. Alguns pontos 
importantes devem ser notados. Primeiro, o reforço somente será liberado caso o organismo se 
comporte, ou seja, se não ligarmos a TV, se o adolescente não pedir o dinheiro e se o rato não 
pressionar a barra, não haverá reforço. Portanto, além do tempo, deve ocorrer pelo menos uma 
resposta para que haja o reforço. Além disso, respostas no meio do intervalo não são reforçadas, 
mas, elas não produzem nenhum prejuízo à disponibilidade do reforço ao final do intervalo. 

Intervalo variável 

	 O esquema de intervalo variável é similar ao intervalo fixo, com a diferença de que os 
intervalos entre o último reforçador e a próxima disponibilidade não são os mesmos, ou seja, são 
variáveis. Exemplos desse esquema são muito mais fáceis do que os de intervalo fixo. Achar uma 
música boa no rádio mudando de estação está sob controle desse esquema. De tempos em tempos 
variáveis, nossa resposta de trocar de estação é reforçada ao achar uma música de que gostamos. 
Achar um anúncio para estagiário de psicologia no jornal também: de tempos em tempos a 
resposta de procurar é reforçada pela presença de algum anúncio. Mas o tempo varia de reforço 
para reforço. Arrumar-se para o namorado também está sob esse esquema: às vezes, ele percebe e 
faz elogios, às vezes, não. E não há uma regularidade temporal, como no caso do intervalo fixo. 
Em média, uma vez por mês ele elogia (é, está mal!). Sendo assim, dizemos que o comportamento 
de se arrumar está em VI: 1 mês (variable interval). 

	 Outra vez, de forma similar à razão variável, ao nos referirmos ao intervalo variável 30 
segundos, ou simplesmente VI 30", significa que o reforço estará disponível a cada 30 segundos 
em média. Este é o mesmo raciocínio mostrado na Tabela 7.1; no entanto, não mencionamos o 
do número de respostas, mas a passagem do tempo entre um reforço e a disponibilidade do 
próximo reforço. 

Tempo de disponibilidade (limited hold)

	 Cotidianamente, os reforçadores não ficam disponíveis sem tempo definido. Se demorarmos 
a ligar a TV no sábado, perderemos o episódio dos Simpsons. Se demorarmos a trocar de estação 
de rádio, a música boa pode acabar e perderemos o reforçador. Um recurso metodológico em 
experimentos para aumentar a similaridade entre a situação cotidiana e a situação experimental é 
o tempo de disponibilidade, o qual representa um limite temporal para a resposta ser emitida. 
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Caso o organismo não responda (p. ex„ o rato não pressione a barra) dentro de um limite de 
tempo desde o início da disponibilidade do reforço, esse deixa de estar disponível, sendo 
reiniciada a contagem do intervalo para a próxima disponibilidade. Portanto, se a resposta de 
pressão à barra estiver em FI:1', com tempo de disponibilidade de 10", o reforço estará disponível 
após transcorridos 60 segundos desde o último reforçador. Entretanto, essa disponibilidade durará 
apenas 10 segundos. Caso o rato não pressione a barra nesse intervalo de 10 segundos, o reforço 
deixará de estar disponível, sendo contados mais 60 segundos até a próxima disponibilidade. 

Comparação entre esquemas intermitente e contínuo 

Estes dois tipos de esquemas não diferem apenas no seu funcionamento e na forma como são 
feitos, mas também em relação aos seus efeitos sobre o comportamento. 

Freqüência de respostas 

	 Em geral, os esquemas de reforçamento intermitente produzem uma freqüência de respostas 
maior que os esquemas de reforçamento contínuo. Isto se dá por duas razões básicas: 1) como no 
reforçamento intermitente apenas algumas respostas são reforçadas, teremos uma relação maior 
de respostas por reforço, o que produz uma freqüência maior de respostas; 2) quando o 
comportamento é reforçado por reforçadores primários ou incondicionados (p. ex., água, 
alimento, sexo, etc.), a saciação ocorre muito mais rapidamente em CRF, pois o organismo entra 
em contato com um número maior de reforçadores com menos respostas. Sendo assim, a saciação 
é mais rápida, fazendo com que os reforçadores tenham seu valor diminuído. Nos esquemas 
intermitentes, o comportamento é reforçado menos vezes, demorando mais para gerar saciação; 
e, portanto, o organismo acaba emitindo mais respostas. 

	 Existem exceções a essa regra. Alguns esquemas temporais de reforçamento, como os de 
intervalo, podem produzir uma freqüência menor de repostas que a observada em CRF, quando 
o intervalo entre as respostas reforçadas é muito longo. 

Aquisição do comportamento 

	 O reforçamento contínuo é muito mais eficaz para a aquisição de um novo com portamento 
do que o intermitente. Imagine se, na modelagem da resposta de pressão à barra, o rato recebesse 
água após 10 pressões. Com esse procedimento, dificilmente a resposta seria aprendida, uma vez 
que o comportamento ainda não totalmente estabelecido é mais suscetível à extinção (isto é, ao 
não-reforça- mento). É provável que o animal parasse de pressionar a barra antes de emitir a 
décima resposta para receber o reforço. As nove respostas não reforçadas pode riam ser suficientes 
para que o comportamento parasse de ocorrer. Por outro lado, quando todas as respostas são 
reforçadas, a relação entre a resposta (pressão à barra) e a sua conseqüência (água) é rapidamente 
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aprendida. Imaginemos um exemplo cotidiano: um aprendiz de uma dança ou um aluno de 
karatê que deve fazer um novo passo ou golpe para receber o feedback positivo do professor (isto 
é, "correto"). Ora, se o aprendiz ainda está começando a emitir esse novo passo ou golpe, é 
fundamental que o professor reforce continuamente para que este aprenda a relação entre a 
resposta (isto é, o passo e o golpe precisos) e o feedback positivo. Por outro lado, caso o professor 
não o reforce continuamente, demorará mais tempo para o aluno discriminar qual resposta levará 
ao reforço, correndo ainda o risco de as tentativas corretas serem enfraquecidas pela extinção. 
Não queremos dizer que nenhum comportamento pode ser aprendido por reforçamento 
intermitente. Entretanto, o esquema ideal para o estabelecimento de novos operantes é o de 
reforçamento contínuo. 

Manutenção do comportamento 

	 Os esquemas intermitentes, principalmente os variáveis, são ideais para a manutenção da 
resposta, ou seja, aumentam sua resistência à extinção. O termo “resistência à extinção" descreve 
o número de respostas emitidas sem reforçamento antes que o comportamento volte ao seu nível 
operante. Em termos cotidianos: quantas vezes insistimos em fazer algo que não dá mais certo. Se 
uma mãe, por exemplo, reforça as birras de seu filho às vezes sim, às vezes não, quando decidir 
não mais atender à criança quando faz birras, a criança demorará mais tempo para parar de agir 
assim do que uma criança cuja mãe reforçava esse comporta mento sempre (CRF). Da mesma 
forma, um indivíduo que é criado em um meio abundante em esquemas intermitentes (nem 
sempre seus comportamento são reforçados) tenderá a ser um adulto que não desiste facilmente 
de seus objetivos, mesmo quando os reforços são escassos; refere-se então a um indivíduo 
perseverante (veja o gráfico comparativo da Figura 7.3). 

Figura 7.3

	 Nos esquemas de reforçamento intermitentes, várias respostas não são reforçadas, o que 
torna mais difícil a discriminação entre o reforçamento intermitente e o não-reforçamento da 
extinção. Imagine um controle remoto de alarme de carro com defeito não abrindo o carro todas 
as vezes em que aperta mos o botão. Caso o controle remo to pare de funcionar definitiva mente, 
tentaremos várias vezes fazê-lo funcionar antes de desistir mos. Isto ocorre porque, quando ainda 
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funcionava, apertávamos o botão várias vezes antes de o carro abrir. Portanto, as tentativas não re 
forçadas em extinção não representarão nenhuma novidade, ficando muito mais difícil para 
discriminarmos que o aparelho de fato não funciona mais. 

	 Por outro lado, nos esquemas de reforçamento contínuo, a discriminação entre o 
reforçamento e o não-reforçamento da extinção é muito mais fácil. Volte mos ao controle remoto. 
Digamos que todas as vezes que você aciona o botão, o carro abre (isto é, reforço contínuo). 
Agora imagine que seu filho deixou o controle remoto cair, sem você ver, e o controle remoto 
parou de funcionar definitivamente. Ao utilizá-lo, suas tentativas de abrir o carro não serão 
reforçadas. Rapidamente seu comportamento deixará de ocorrer, pois a diferença entre quando o 
controle funcionava todas às vezes e quando este não funciona mais é muito grande. Dessa forma, 
é provável que você tente menos vezes até a total desistência. 

Analisemos um outro exemplo: digamos que você tem um amigo que sempre aceita seus convites 
para sair (isto é, reforço contínuo). Caso seu amigo tenha uma namorada possessiva que não o 
deixa fazer mais nada, e ele pare de aceitar seus convites, rapidamente você deixará de fazer-lhe 
convites. Por outro lado, caso você tenha outro amigo que raras vezes aceita seus convites (isto é, 
reforçamento intermitente), e ele deixe definitivamente de aceitá-los, você insistiria um número 
maior de vezes, pois, no passado, vários convites não foram aceitos antes que vocês saíssem 
alguma vez de fato. A história de reforçamento, portanto, explica em grande parte por que 
algumas pessoas desistem facilmente e outras não quando as coisas dão errado. 

Demais efeitos sobre a extinção

	 A extinção após esquemas de reforçamento intermitente produz padrões com- portamentais 
diferentes da extinção após reforçamento contínuo. A extinção após reforçamento contínuo gera 
um aumento na freqüência de repostas e depois a resposta deixa de ocorrer rapidamente (Figura 
7.3). Além disso, são observa das respostas emocionais semelhantes às observadas na punição, só 
que com menor magnitude. Já a extinção após reforçamento intermitente produz efeitos mais 
amenos. Não são observadas respostas emocionais nem o aumento súbito na freqüência de 
respostas no início da extinção. Além disso, a diminuição na freqüência do responder é mais lenta. 

	 Note, olhando a Figura 7.3, que a freqüência total de repostas foi muito maior na extinção 
após FR (esquema de reforço intermitente). Dizemos, portanto, que esquemas intermitentes 
geram comportamentos mais resistentes à extinção que esquemas de reforçamento contínuo. 
Além disso, não foi observado um aumento na freqüência de repostas logo após o início da 
extinção, a diminuição na freqüência de respostas foi gradual, e a resposta foi emitida por um 
número maior de blocos de um minuto. 

Padrões comportamentais de cada esquema 
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Cada um dos quatro esquemas vistos até agora produz um padrão comporta- mental 
característico em estabilidade. Nos experimentos com esquemas de reforçamento, existem dois 
tipos de dados: 1) dados de transição: aqueles observados quando o organismo acabou de ser 
submetido a um novo esquema de reforça- mento. Nesse caso, seu padrão comportamental trará 
características da contingência antiga e da nova contingência. Dizemos, portanto, que seu 
comportamento ainda não está adaptado ao novo esquema de reforçamento, trazendo traços do 
esquema anterior. Os dados de transição são úteis para estudar os efeitos de história de 
reforçamento; 2) estado estável: dizer que um comportamento está em estado estável significa 
dizer que ele já se adaptou ao novo esquema e que não mudará mais, mesmo que seja submetido 
a mais sessões experimentais nesse esquema. Para ser obtido o estado estável, é necessário que o 
organismo seja submetido a várias sessões ao esquema em vigor, de forma que seu 
comportamento se adapte a ele. 

	 Os padrões comportamentais apresentados a seguir são observados apenas em estado estável. 

Padrão de FR

	 O padrão de FR é caracterizado por produzir uma taxa alta de respostas, uma 
vez que, quanto mais o organismo responder, mais reforços obterá (Figura 7.4). 
Ou seja, como o reforço depende exclusivamente do organismo, se ele responder 
com rapidez, será reforçado imediato e freqüentemente. Então, será observada 
uma taxa alta de respostas. Entretanto, um outro fenômeno é observado em FR, 
que é a pausa após o reforçamento. 

figura 7.4

	 Logo após o reforço, o organismo demora um pouco para iniciar seu 
responder. Esse tempo é chamado de pausa após reforço. Atribui-se essa pausa ao 
fato de que o organismo nunca foi reforçado logo após um reforçamento anterior, 
discriminando claramente que o reforço demorará a vir. Essa discriminação é 
facilitada pelo número de respostas para cada reforçador ser sempre o mesmo. 
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Sendo assim, o reforço sinaliza que as próximas respostas não serão reforçadas, 
tornando o responder pouco provável. Mas, na medida em que o organismo 
começa a responder, suas respostas atingem rapidamente uma taxa alta que 
permanece constante até o próximo reforço. Um exemplo vai nos ajudar a 
entender. Imagine que você está fazendo séries de abdominais em uma academia. 
Ao terminar uma série de cem abdominais, é pouco provável que você inicie a 
série seguinte imediatamente. 

O padrão de FR é caracterizado por produzir uma taxa alta de respostas, uma vez 
que, quanto mais o organismo responder, mais reforços obterá (Figura 7.4). Ou 
seja, como o reforço depende exclusivamente do organismo, se ele responder com 
rapidez, será reforçado imediato e freqüentemente. Então, será observada uma 
taxa alta de respostas. Entretanto, um outro fenômeno é observado em FR, que é 
a pausa após o reforçamento. 

Logo após o reforço, o organismo demora um pouco para iniciar seu respon der. 
Esse tempo é chamado de pausa após reforço. Atribui-se essa pausa ao fato de que 
o organismo nunca foi reforçado logo após um reforçamento anterior, 

discriminando claramente que o reforço demorará a vir. Essa discriminação é 
facilitada pelo número de respostas para cada reforçador ser sempre o mesmo. 
Sendo assim, o reforço sinaliza que as próximas respostas não serão reforçadas, 
tornando o responder pouco provável. Mas, na medida em que o organismo 
começa a responder, suas res postas atingem rapidamente uma taxa alta que 
permanece constante até o próximo reforço. Um exemplo vai nos ajudar a 
entender. Imagine que você está fazendo séries de abdominais em uma academia. 
Ao terminar uma série de cem abdominais, é pouco provável que você inicie a 
série seguinte imediatamente. 
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C A P Í T U L O  9

O Reflexo inato

Quando o médico bate o martelo no joelho de um paciente, o músculo de sua coxa contrai-se 
(você “dá um chute no ar"); quando a luz incide sobre sua pupila, ela se contrai; quando você 
ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara (taquicardia); quando você entra em uma 
sala muito quente, você começa a suar. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos 
reflexos inatos. Note que há algo em comum em todos eles: há sempre uma alteração no ambiente 
que produz uma alteração no organismo (no corpo do indivíduo). 

Todas as espécies animais apresentam comportamentos reflexos inatos. Esses reflexos são 
uma “preparação mínima" que os organismos têm para começar a interagir com seu ambiente e 
para ter chances de sobreviver (Figura 1.1). Se você colocar seu dedo na boca de um 
recém-nascido, automaticamente ele irá “sugar" o seu dedo. Da mesma forma, quando o seio da 
mãe entra em conta to com a boca do bebê, uma resposta semelhante é observada (sucção). Não é 
necessário que o recém-nascido aprenda a mamar. Imagine como seria difícil ensinar a um bebê 
esse comportamento (mamar). Se você espetar o pé de um bebê, ele contrairá sua perna, 
afastando seu pé do objeto que o está ferindo. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do 
repertório comportamental (comportamentos de um organismo) de animais humanos e 
não-humanos desde o momento de seu nascimento (e até mesmo da vida intra-uterina); por isso, 
são chamados reflexos inatos. 
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No dia-a-dia, utilizamos o termo reflexo em expressões como "aquele goleiro tem um reflexo 
rápido”, “o reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes” ou ‘‘você tem bons reflexos". O 
termo reflexo também foi empregado por alguns psicólogos e fisiologistas para falar sobre 
comportamento. Neste capítulo, discutiremos os comportamentos chamados reflexos, 
especialmente dos reflexos inatos. Para tan to, é necessário que, antes de falarmos sobre os 
comportamentos reflexos, especifiquemos o que é, para nós (psicólogos), um reflexo. 

Na linguagem cotidiana (por exemplo, "aquele goleiro tem um reflexo rápido”), utilizamos o 
termo reflexo como um sinônimo de resposta, ou seja, aquilo que o organismo fez. Em psicologia, 
quando falamos sobre comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere àquilo que o 
indivíduo fez, mas, sim, a uma relação entre o que ele fez e o que aconteceu antes de ele fazer. 
Reflexo, portanto, é uma relação entre estímulo e resposta, é um tipo de interação entre um 
organismo e seu ambiente. 

Reflexo, estímulo e resposta 

Para compreendermos o que é reflexo, ou seja, uma relação entre estímulo e resposta, é 
necessário que antes saibamos claramente o que é um estímulo e o que é uma resposta. Os termos 
estímulo e resposta são amplamente usados por nós na linguagem cotidiana. O significados desses 
dois termos, ao se referir a comportamento, são, no entanto, diferentes do uso cotidiano. Quando 
falamos sobre comportamento reflexo, esses termos adquirem significados diferentes: estímulo é 
uma parte ou mudança em uma parte do ambiente; resposta é uma mudança no organismo 
(Figura 1.2). Analise os exemplos de reflexos da Tabela 1.1 tentando relacioná-los aos conceitos de 
estímulo e resposta apresentados anteriormente. 
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Tabela 1.1 - Estímulos e suas respectivas respostas

Note que na Tabela 1.1 temos a descrição de quatro reflexos, ou seja, a descrição de cinco 
relações entre o ambiente (estímulo) e o organismo (resposta). No re flexo "fogo próximo à mão -+ 
contração do braço", "fogo próximo à mão" é uma mu dança no ambiente (não havia fogo; agora 
produz determinada mudança no organismo. Dito em termos técnicos, o reflexo é uma relação 
entre um estímulo e uma resposta na qual o estímulo elida a resposta. E comum em ciência 
termos símbolos para representar tipos diferentes de fenômenos, objetos e coisas. Em uma ciência 
do comportamento não seria diferente. Ao longo deste livro, você aprenderá diversos símbolos 
que representam os aspectos comportamentais e ambientais envolvidos nas interações 
organismo-ambiente. Para falar de comportamento reflexo, utilizaremos a letra S para 
representar estímulos e a letra R para representar respostas. A relação entre estímulo e resposta é 
representada por uma seta (-+). Quando a análise comportamental envolve dois ou mais reflexos, 
é comum haver índices nos estímulos (Sj S2 S3, ...) e nas respostas (Rt, R2, R3, ...). O reflexo 
patelar, por exemplo, pode ria ser representado assim: 

S1==> R1 

ou seja, S é o estímulo (batida de um martelo no joelho) e R é a resposta (flexão da perna). A 
seta significa que o estímulo produz (elicia) a resposta. Dizemos, nesse caso, que S elicia R , ou 
que a batida de um martelo no joelho elicia a resposta de flexão da perna. A Tabela 1.2 apresenta 
vários exemplos de estímulos e respostas. Quando há um "X" na coluna "S", trata-se de um 
estímulo. Quando o "X" está na coluna em "R", trata-se do exemplo de uma resposta. Quando 
houver apenas um traço "__" nas colunas "S" e "R", significa que é necessário completar a tabela 
marcando um "X" na coluna "S" para estímulos e um "X" na coluna "R" para respostas. 
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Intensidade do estímulo e magnitude da resposta 

Antes de estudarmos um pouco mais as relações entre os estímulos e as repostas, é necessário 
conhecermos os conceitos de intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Tanto intensidade 
como magnitude referem-se ao "quanto de estímulo" (intensidade) e ao "quanto de resposta", ou à 
força do estímulo e à força da resposta, como falamos na linguagem cotidiana. Tomemos como 
exemplo o reflexo patelar (Figura 1.3a). Nele, o estímulo é a martelada no joelho, e a distensão da 
perna é a resposta. Nesse caso, a força com que a martelada é dada é a intensidade do estímulo, e 
o tamanho da distensão da perna é a magnitude da resposta. Quando entramos em uma sala 
muito quente, começamos a suar. 
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Nesse exemplo de comportamento reflexo, o estímulo é o calor (temperatura), e a resposta é o 
ato de suar. A intensidade do estímulo, nesse caso, é medi da em graus Celsius (25°, 40°, 30“, 
etc.), e a magnitude da resposta é medida pela quantidade de suor produzido (10 mililitros, 15 
mililitros...). 

A Tabela 1.3 apresenta alguns exemplos de estímulos e respostas e informa como poderíamos 
medi- los. A primeira coluna da Tabela 1.3 ("S" ou "R") indica se o exemplo é um estímulo (S) ou 
uma resposta (R). A terceira coluna apresenta uma forma de medir esses estímulos e essas 
respostas. Note que as formas de medir, colocadas na Tabela 1.3, representam apenas algumas 
possibilidades de mensuração de estímulos e respostas. 

Aprender a observar e medir o comportamento é extremamente importante para o 
psicólogo. Independentemente da nossa vontade, sempre estamos fazendo referência, mesmo que 
implicitamente, a alguma medida de comportamento. Até mesmo o leigo faz isso quando, por 
exemplo, pergunta: "Você ficou com muito medo naquele momento?"; "O que mais excita você: 
palavras ou cheiros?". Muito, pouco, mais, menos - estas não são medidas muito boas, mas fazem 
referência direta a elas. Por isso, devemos ser hábeis em mensurar o comportamento. 

Leis (ou propriedades) do reflexo

Ao longo dos três últimos séculos, vários pesquisadores, entre eles alguns psicólogos, 
estudaram os reflexos inatos de humanos e não-humanos, buscando compreender melhor esses 
comportamentos e identificar suas características principais e seus padrões de ocorrência. 
Estudaremos, a seguir, algumas das descobertas desses pesquisadores. 

O objetivo de uma ciência é buscar relações uniformes (constantes) entre eventos®, e foi 
exatamente isso que os cientistas que estudaram (e estudam) o comportamento reflexo fizeram: 
eles buscaram identificar relações constantes 
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entre os estímulos e as respostas por eles eliciadas que ocorressem da mesma forma nos mais 
diversos reflexos e nas mais diversas espécies. 

Essas constâncias nas relações entre estímulos e respostas são chamadas leis (ou propriedades) 
do reflexo. Examinaremos, a seguir, tais leis.

Lei da intensidade-magnitude 

A lei da intensidade-magnitude estabelece que a intensidade do estímulo é uma medida 
diretamente proporcional à magnitude da resposta, ou seja, em um refle xo, quanto maior a 
intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta (ver Figura 1.4). Tomando 
novamente como exemplo o reflexo que compreende um barulho alto (estímulo) e um susto 
(resposta), teríamos o seguinte: quanto mais alto o barulho, maior o susto. Quando você abre a 
janela do seu quarto pela manhã, após acordar, a luz (estímulo) que incide sobre seus olhos elicia a 
contra ção de suas pupilas (resposta). Segundo a lei da intensidade-magnitude, quanto mais claro 
estiver o dia, mais suas pupilas irão se contrair. 

Lei do limiar 

Esta lei estabelece que, para todo reflexo, existe uma intensidade mínima do estímulo 
necessária para que a resposta seja eliciada. Um choque elétrico é um estímulo que elicia a 
resposta de contração muscular. Segundo a lei do limiar, existe uma intensidade mínima do 
choque (de 5 a 10 volts, apenas como exemplo - esses valores são fictícios, e o valor do limiar é 
individual) que é necessária para que a resposta de contração muscular ocorra. Essa faixa de 
valores, no exemplo, que varia de 5 a 10 volts, é chamada limiar. Portanto, valores abaixo do 
limiar não eliciam respostas, enquanto valores acima do limiar eliciam respostas. Há ainda outra 
característica importante sobre o limiar do reflexo. Percebeu-se que o limiar não é um valor 
definido. Nesse exemplo, o limiar compreende valores entre 5 e 10 volts; sendo assim, choques 
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aplicados com intensidades variando entre 5 e 10 volts (limiar) às vezes eliciarão a resposta de 
contração muscular, às vezes não. O gráfico apresentado na Figura 1.5 mostra essa relação entre a 
intensidade do estímulo e a eliciação da resposta. 

Lei da latência

Latência é o nome dado a um intervalo entre dois eventos. No caso dos reflexos, latência é o 
tempo decorrido entre apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei da latência 
estabelece que, quanto maior a intensidade do estí mulo, menor a latência entre a apresentação 
desse estímulo e a ocorrência da resposta (ver Figura 1.6). Barulhos altos e estridentes (estímulos) 
geralmente nos eliciam um susto (resposta). Segundo a lei da latência, quanto mais alto for o 
barulho, mais rapidamente haverá contrações musculares que caracterizam o susto. 

Além da latência entre apresentação, estímulo e ocorrência da resposta, a intensidade do 
estímulo também possui uma relação diretamente proporcional à duração da resposta: quanto 
maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. Quando um vento frio passa por 
nossa pele (estímulo), nós nos arrepiamos (resposta). Você já deve ter tido alguns arrepios "mais 
demorados" que outros. O tempo pelo qual você "ficou arrepiado" é diretamente proporcional à 
intensidade do frio, ou seja, quanto mais frio, mais tempo dura o arrepio. 
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Efeitos de eliciações sucessivas da resposta: habituação e potenciação 

Outra característica importante dos reflexos são os efeitos que as eliciações sucessivas 
exercem sobre eles. Quando um determinado estímulo, que elicia uma determinada resposta, é 
apresentado ao organismo várias vezes seguidas, em curtos intervalos de tempo, observamos 
algumas mudanças nas relações entre o estímulo e a resposta. 

Quando um mesmo estímulo é apresentado várias vezes em curtos intervalos de tempo, na 
mesma intensidade, podemos observar um decréscimo na magnitude da resposta. Chamamos esse 
efeito na resposta de habituação (ver Figura 1.7). É possível notar facilmente tal fenômeno se 
alguém tivesse que preparar uma refeição para um número grande de pessoas e, para isso, fosse 
necessário cortar várias cebolas. Ao cortar as primeiras cebolas, o olho lacrimejaria bastante. 

Após algumas cebolas estarem descasca as, seria perceptível que as lágrimas nos olhos teriam 
diminuído ou cessado. 

Para alguns reflexos, o efeito de eliciações sucessivas é exatamente oposto da habituação. À 
medida que novas eliciações ocorrem, a magnitude da resposta aumenta (ver Figura 1.8). 
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Os reflexos e o estudo de emoções 

Um aspecto extremamente relevante do comportamento humano são as emoções (medo, 
alegria, raiva, tristeza, excitação sexual, etc.). Você já deve ter dito ou ouvido falar a seguinte 
frase: "Na hora não consegui controlar (minhas emoções)". Já deve ter achado estranho e, até 
certo ponto, incompreensível por que algumas pessoas têm algumas emoções, como ter medo de 
pena de aves ou de baratas, ou ficar sexualmente excitadas em algumas situações no mínimo 
estranhas, como coprofilia e necrofilia. Muitas dessas emoções que sentimos são respostas reflexas 
a estímulos ambientais. Por esse motivo, é difícil controlar uma emoção; é tão difícil quanto não 
"querer chutar" quando o médico dá uma martelada em nosso joelho. 

Os organismos, de acordo com suas espécies, nascem de alguma forma preparada para 
interagir com seu ambiente. Assim como nascemos preparados para contrair um músculo quando 
uma superfície pontiaguda é pressionada contra nosso braço, nascemos também preparados para 
ter algumas respostas emocionais quando determinados estímulos surgem em nosso ambiente. 
Inicialmente, é necessário saber que emoções não surgem do nada. As emoções surgem em 
função de determinadas situações, de determinados contextos. Não sentimos medo, alegria ou 
raiva sem motivo; sentimos essas emoções quando algo acontece. Mesmo que a situação que 
causa uma emoção não seja aparente, isso não quer dizer que ela não exista, podendo ser até 
mesmo um pensamento, uma lembrança, uma música, uma palavra, etc. (isto ficará mais fácil de 
entender no Capítulo 2, quando trataremos da aprendizagem de novos reflexos). 

Outro ponto importante a ser considerado é que boa parte (não tudo) daquilo que 
entendemos como emoções diz respeito à fisiologia do organismo. Quando sentimos medo, por 
exemplo, uma série de reações fisiológicas estão acontecendo em nosso corpo: as glândulas 
supra-renais secretam adrenalina, os vasos sangüíneos periféricos contraem-se, e o sangue 
concentra-se nos músculos (ficar branco de medo), entre outras reações fisiológicas (Figura 1.9) Da  
mesma forma, quando sentimos raiva, alegria, ansiedade ou tristeza outras mudanças em nossa 
fisiologia podem ser detectadas utilizando-se aparelhos próprios.. Esse aspecto fisiológico das 
emoções fica claro quando falamos sobre o uso de medicamentos (ansiolíticos, antidepressivos, 
etc.). Os remédios que os psiquiatras preescrevem não afetam a mente humana, mas, sim, o 
organismo, a sua fisiologia. Quando nos referimos às emoções (sobretudo às sensações), estamos 
falando, portanto, sobre respostas dos organismos que ocorrem em função de algum estímulo (- 
situação). Os organismos nascem preparados para ter algumas modificações em sua fisiologia em 
função de alguns estímulos. Por exemplo, se um barulho alto e estridente é produzido próximo a 
um bebê recém-nascido, poderemos observar em seu organismo as respostas fisiológicas que 
descrevemos anteriormente como constituintes do que chamamos medo.
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Em algum momento da evolução das espécies (teoria de Charles Darwin), ter determinadas 
respostas emocionais em função da apresentação de alguns estímulos mostrou ter valor de 
sobrevivência. O mundo, na época em que o primeiro ser humano “apareceu", provavelmente era 
mais parecido com o da Figura 1.10 do que com o mundo que conhecemos hoje. 

O valor de sobrevivência das emoções para as espécies pode ser ilustrado na Figura 1.10. 
Provavelmente o animal que está sendo atacado pelo tigre (estímulo) está sentindo algo 
semelhante ao que chamamos de medo (resposta emocional): seu coração está batendo mais 
rapidamente, seus vasos sangüíneos periféricos contraíram-se, retirando o sangue da superfície de 
sua pele e concentrando-o nos músculos. Essas respostas fisiológicas em relação à situação 
mostrada (o ataque do tigre) tornam mais provável que o animal escape com vida do ataque: se o 
sangue saiu da superfície de sua pele, arranhões produzirão menos sangramento, se o sangue 
concentra-se nos músculos, o animal será capaz de correr mais velozmente e de dar coices mais 
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fortes. Utilizamos como exemplo o medo por acharmos mais ilustrativo, mas o mesmo raciocínio 
aplica- se a outras emoções, sejam ou não consideradas prazeirosas para nós. 

Não há dúvidas hoje de que boa parte daquilo que conhecemos como emoções envolve 
relações (comportamentos) reflexas, ou seja, relações entre estímulos do ambiente e respostas 
(comportamento) dos organismos. 
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C A P Í T U L O  10

O reflexo aprendido: 
Condicionamento Pavloviano 

O reflexo aprendido: Condicionamento Pavloviano 

Você começa a suar e a tremer ao ouvir o barulho feito pelos aparelhos utilizados pelo 
dentista? Seu coração dispara ao ver um cão? Você sente náuseas ao sentir o cheiro de 
determinadas comidas? Você tem algum tipo de fobia? Muitas pessoas responderiam “sim" a essas 
perguntas. Mas, para todas essas pessoas, até um determinado momento de sua vida, responde
riam "não" a essas perguntas; portanto, estamos falando sobre aprendizagem e sobre um tipo de 
aprendizagem chamado Condicionamento Pavloviano. 

No capítulo anterior, sobre os reflexos inatos, vimos que eles são comportamen tos 
característicos das espécies, desenvolvidos ao longo de sua história filogenética. O surgimento 
desses reflexos no repertório comportamental das espécies preparam-nas para um primeiro 
contato com o ambiente, aumentando as chances de sobrevivência. Uma outra característica das 
espécies animais também desen volvida ao longo de sua história filogenética, de grande valor para 
sua sobrevivên cia, é a capacidade de aprender novos reflexos, ou seja, a capacidade de reagir de 
formas diferentes a novos estímulos. Durante a evolução das espécies, elas "aprenderam" a 
responder de determinadas maneiras a estímulos específicos de seu ambiente. Por exemplo, alguns 
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animais já "nascem sabendo" que não podem comer uma fruta de cor amarela, a qual é 
venenosa. 

Os reflexos inatos compreendem determinadas respostas dos organismos a determinados 
estímulos do ambiente. Esse ambiente, no entanto, muda constan temente. Em nosso exemplo, a 
fruta amarela possui uma toxina venenosa que pode levar um organismo à morte. Se animais de 
uma determinada especie ja 'nascem sabendo que nao podem comer tal fruta, essa espécie tem 
mais chances de se perpetuar do que outras que não possuem essa característica. Mas, como 
dissemos, o ambiente muda constantemente. Essa fruta, ao longo de alguns milhares de anos, 
pode mudar de cor, e os animais não mais a rejeita riam, ou migrariam para outro local onde 
essas frutas têm cores diferentes. Sua preparação para não comer frutas amarelas torna-se inútil. 
É nes se momento que a capacidade de aprender novos reflexos torna-se importante. Suponha 
que o ani mal em questão mude-se para um ambiente on de há frutas vermelhas que possuem a 
mesma toxina que a fruta amarela. A toxina, inatamente, produz no animal vômitos e náusea. Ao 
comer a fruta vermelha, o animal terá vômito e náusea (respostas) eliciados pela toxina (estímulo). 
Após tal evento, o animal poderá passar a sentir 

náuseas ao ver a fruta vermelha, e não mais a comerá, diminuindo as chances de morrer 
envenenado. Discutiremos, a partir de então, um reflexo aprendido (ver a fruta vermelha -» sentir 
náuseas). É sobre essa aprendizagem de novos reflexos, chamada Condicionamento Pavloviano, 
que trataremos neste capítulo. 

A descoberta do reflexo aprendido: Ivan Petrovich Pavlov 

Ivan Petrovich Pavlov, um fisiologista russo, ao estudar reflexos biologicamente estabelecidos 
(inatos), observou que seus sujeitos experimentais (cães) haviam aprendido novos reflexos, ou seja, 
estímulos que não elicia- vam determ inadas respostas passaram a eliciá-las. Em sua homenagem, 
deu-se a esse fenô meno (aprendizagem um novo reflexo) o nome de Condiciona mento 
Pavloviano. 
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Pavlov, em seu laboratório (ver Figura 2.1), estudava as leis do reflexo que vimos no Capítulo 
1. Ele estudava especificamente o reflexo salivar (alimento na boca ==>salivação). Em uma fístula 
(um pequeno corte) próxi ma às glândulas salivares de um cão, Pavlov introduziu uma pe quena 
mangueira, o que permi tia medir a quantidade de saliva produzida pelo cão (magnitude da 
resposta) em função da quantidade e da qualidade de comida que era apresentada a ele (ver 
Figura 2.2). Pavlov descobriu acidentalmente que outros estímulos além da comida também 
estavam eliciando salivação no cão. Pavlov percebeu que a simples visão da co mida onde o 
alimento era apresentado eliciava a resposta de salivação no cão, assim como o som de suas 
pegadas ao chegar ao laboratório ou simplesmente a aproximação da hora em que os 
experimentos eram freqüentemente realizados também o provocavam. Pavlov, então, decidiu 
estudar com mais cuidado esses acontecimentos. 

O experimento clássico de Pavlov sobre a aprendizagem de novos reflexos foi feito 
utilizando-se um cão como sujeito experimental (sua cobaia), carne e o som de uma sineta como 
estímulos, e a resposta observada foi a de salivação (ver Figuras 2.2 e 2.3). 

Basicamente, o que Pavlov fez foi emparelhar (apresentar um e logo em seguida o outro), para 
o cão, a carne (estímulo que naturalmente eliciava a respos ta de salivação) e o som da sineta 
(estímulo que não eliciava a resposta de salivação), medindo a quantidade de gotas de saliva 
produzidas (resposta) quan do os estímulos eram apresentados. Após cerca de 60 
emparelhamentos dos estímulos (carne e som da sineta), Pavlov apresentou para o cão apenas o 
som da sineta, e mediu a quantidade de saliva produzida. Ele observou que o som da sineta havia 
eliciado no cão a resposta de salivação. 0 cão havia aprendido um novo reflexo: salivar ao ouvir o 
som da sineta. 
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Vocabulário do condicionamento pavloviano 

Quando se fala de condicionamento pavloviano, é necessário conhecer e empregar 
corretamente os termos técnicos que a ele se referem. Vamos examinar melhor a Figura 2.3 e 
identificar nela tais termos. 

A Figura 2.3 apresenta três situações: (1) antes do condicionamento; (2) durante o 
condicionamento; (3) após o condicionamento. Na situação 1, a sineta (na realidade o seu som) 
representa um estímulo neutro (cuja sigla é NS) para a resposta de salivação: o som da sineta na 
situação 1 não elicia a resposta de salivação. A situação 2 mostra o emparelha- mento do estímulo 
neutro ao estímulo incondicionado (cuja sigla é US). Dizemos que a relação entre a carne e a 
resposta incondicionada (UR) de salivação é um reflexo incondicio- nado, pois não depende de 
aprendizagem. Após várias repetições da situaçao 2, chegamos a situaçao 3, na qual o 
condicionamento foi estabelecido, ou melhor, houve a aprendizagem de um novo reflexo, 
chamado de reflexo condicionado. O reflexo condicionado é uma relação entre um estímulo 
condicionado (CS) e uma resposta condicionada (CR). Note que o estímulo neutro e o estímulo 
condicionado são o mesmo estímulo (som da sineta). Nomeamos de formas diferentes esse 
estímulo na situação 1 e na situação 3 para indicar que sua função, com relação à resposta de 
salivar, foi modificada: na situação 1, o som não eliciava a salivação (estímulo neutro) e, na 
situação 3, o som elicia a salivação (estímulo condicionado). 

Um aspecto importante em relação aos termos neutro, incondicionado e con dicionado é que 
o uso deles é relativo. Quando falamos sobre comportamentos reflexos (ou comportamentos 
respondentes, outro nome dado aos reflexos na psicologia), estamos sempre nos remetendo a uma 
relação entre um estímulo e uma resposta. Portanto, quando dizemos que um determinado 
estímulo é neu tro, como no caso do som da sineta na situação 1da Figura 2.3, estamos dizendo 
que ele é neutro para a resposta de salivar. Quando dizemos que a carne é um estímulo 
incondicionado, estamos afirmando que ela é um estímulo incondicio nado para a resposta de 
salivar. Se a resposta fosse, por exemplo, arrepiar, a carne seria um estímulo neutro para tal 
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resposta. A Figura 2.4 . representa o diagrama do paradigma do condicionamento respondente 
de forma genérica. 

Condicionamento pavloviano e o estudo de emoções 

No início deste capítulo, vimos que o condicionamento pavloviano refere-se ao processo e ao 
procedimento pelos quais os organismos aprendem novos reflexos. Vimos também, no Capítulo 1, 
que emoções são, em grande parte, relações entre estímulos e respostas (são, portanto, 
comportamentos respondentes). Se os or ganismos podem aprender novos reflexos, podem 
também aprender a sentir emoções (respostas emocionais) que não estão presentes em seu 
repertório comportamental quando nascem. Exemplifiquemos melhor esse fenômeno 
apresentando um experimento clássico sobre condicionamento pav loviano e emoções, feito por 
John Watson, em 1920, o qual ficou conhecido como o caso do pequeno Albert e o rato. 

O objetivo de Watson ao realizar tal experimento foi verificar se o Condiciona mento 
Pavloviano teria utilidade para o estudo das emoções, o que se provou verdadeiro. Basicamente, a 
intenção de Watson foi verificar se, por meio do Condi cionamento Pavloviano, um ser humano 
(um bebê de aproximadamente 10 me ses)poderia aprender a ter medo de algo que não tinha. 
Para sanar sua dúvida, Watson partiu para a experimentação controlada, ou seja, buscou na 
prática suas respostas em ambiente controlado, no qual é possível ter domínio sobre as variáveis 
relevantes para o experimento. 

Como já afirmado, um reflexo é condicionado a partir de outro existente. O primeiro passo de 
Watson, portanto, foi identificar no repertório comportamental do bebê um reflexo inato. Apenas 
para efeito de teste, Watson verificou um conhecido reflexo: som estridente (estímulo) - susto ou 
medo (resposta). Watson posicionou próximo à cabeça do bebê (ver Figura 2.5) uma haste de 

124



metal. Ele bateu nessa haste com um martelo, produzindo um barulho alto e estridente. Após a 
martelada, Watson observou e registrou as reações (respostas) do bebê, tanto os seus movimentos 
como algumas respostas fisiológicas. Após ouvir o som da martelada, o bebê contraiu os músculos 
do corpo e da face e começou a chorar. Watson repetiu a martelada e observou comportamentos 
parecidos, concluindo que o estímulo barulho estridente é incondicionado para a resposta 
incondicionada de medo. Feita essa verificação, Watson fez uma outra. Em uma outra sessão, o 
pesquisador colocou próximo ao pequeno Albert um rato albino (estímulo) e observou as respostas 
dele. Observou-se que o bebê demonstrou interesse pelo animal, olhou para ele por alguns 
instantes e, em seguida, tentou tocá-lo. Watson concluiu que o bebê não tinha medo do pequeno 
ratinho. Feita essa segunda verificação, o experimentador fez o emparelhamento do estímulo 
incondicionado (som estridente) com o estímulo neutro (rato) para a resposta de medo. Watson 
posicionou a haste de metal próximo ao bebê e colocou o rato a seu alcance. No momento em 
que Albert tocou o rato, Watson bateu o martelo contra a haste, produzindo o som que havia 
eliciado respostas de medo no bebê. Após alguns emparelhamentos (som-rato), Watson colocou 
próximo ao bebê apenas o rato e observou suas respostas. Ao fazer isso Watson, pôde observar 
que, ao ver o rato, Albert apresentou respostas parecidas com aquelas produzidas pelo som 
estridente. Watson observou, então, a aprendizagem de um novo reflexo, envolvendo respostas 
emocionais. Albert aprendeu a ter medo do rato.

Estamos agora em condições de compreender como algumas pessoas passam a ter algumas 
emoções (ou sensações), como ter medo de pena de aves ou de baratas, ou ficar sexualmente 
excitadas com estímulos bastante estranhos (coprofilia e necrofilía, por exemplo). Também 
podemos agora compreender por que emoções são "difíceis de controlar". É difícil controlar 
emoções, pois elas são respostas reflexas (respondentes). 

Quando um médico bate o martelo no joelho de um paciente, ele não decide se a perna irá ou 
não se distender: ela simplesmente se distende. Da mesma forma, uma pessoa que tem fobia de 
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penas de aves não decide ter medo ou não quando está na presença desse estímulo, ela tem o 
medo. Pouco ou nada adianta explicar a essa pessoa que seu medo é irracional, que não há 
motivos para ela temer uma simples pena de ave. O mesmo raciocínio vale para pessoas que se 
sentem bem (ou tristes) ao ouvir uma determinada música ou para pessoas que se excitam tendo 
relações sexuais na presença de fezes (coprofilia). Não precisa mos de explicações mirabolantes e 
cheias de palavras bonitas para falar de emo ções, sejam boas, sejam ruins. 

Todos nós temos sensações de prazer ou de desprazer, em maior ou menor grau, diferentes 
das de outras pessoas, da mesma forma que podemos sentir emoções diferentes em relação a 
estímulos iguais. Algumas pessoas excitam-se ao ouvir certas palavras de amor, outras não. 
Algumas se excitam ao serem chicoteadas, outras não. Algumas pessoas têm medo de ratos, outras 
de voar de avião, outras de lugares fechados e pequenos, e outras, ainda, têm medos diferentes 
desses. Algumas pessoas se sentem tristes ao ouvir uma determinada música, outras não têm 
nenhuma sensação especial em relação àquela mesma música. A razão de "respondermos 
emocionalmente" de formas dife rentes aos mesmos estímulos está na história de 
condicionamento de cada um de nós (existem outras formas de aprendermos respostas 
emocionais, como a observação, mas elas não serão estudadas neste capítulo). 

Todos nós passamos por diferentes emparelhamentos de estímulos em nossa vida. Esses 
diferentes emparelhamentos produzem o nosso "jeito" característico de sentir emoções hoje. 
Alguém que, por exemplo, ao dirigir quando está chovendo, sofre um acidente pode passar a ter 
medo de dirigir quando estiver chovendo. Durante o acidente, houve o emparelhamento de 
alguns estímulos incondicionados para a resposta de medo (barulho, dor, impacto súbito, etc.) com 
um estímulo neutro para a resposta de medo: dirigir na chuva. Alguém que tem o hábito de ter 
relações sexuais à luz de velas pode, depois de alguns emparelhamentos, sentir certa excitação 
apenas por estar na presença de velas. Alguém que tenha comido uma deliciosa costela de porco 
com um molho estragado (e passado mal) pode sentir náuseas ao sentir nova mente o cheiro da 
carne de porco. 

Generalização respondente 

Vimos anteriormente neste capítulo que não podemos falar de um estímulo (incondicionado 
ou condicionado) sem fazermos referência a uma resposta (incondicionada ou condicionada) 
específica. Isto não significa, no entanto, que, após ocondicionamento de um reflexo, com um 
estímulo específico, somente aquele estímulo específico eliciará aquela resposta. Após um 
condicionamento, estímulos que se assemelhamfisicamente ao estímulo condicionado podem 
passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Esse fenômeno é chamado ge neralização 
respondente. Na Figura 2.6, vemos um exemplo desse fenômeno. Uma pessoa que por ventura 
tenha passado por uma situação aversiva envol vendo uma galinha como aquela no centro da 
Figura 2.6 pode passar a ter medo de galinha. Muito provavelmente essa pessoa passará também 
a ter medo de outras galinhas da mesma raça e de outras aves. Isso acontece em função das 
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semelhanças físicas (cor, tamanho, textura, forma, etc.) dos demais estímulos com o estímulo 
condicionado presente na situação de aprendizagem, no caso, a galinha do centro da Figura 2.6. 

Em alguns casos, como o do exemplo anterior, a resposta condicionada de medo pode ocorrer 
na presença de partes do estímulo condicionado, como, por exemplo, bico da ave, penas, suas 
pernas. Note que essas partes do estímulo condicionado são fisicamente semelhantes para todas as 
aves apresentadas na Figura 2.6. 

Um interessante aspecto da generalização respondente reside no fato de que a magnitude da 
resposta eliciada dependerá do grau de seme lhança entre os estímulos em questão. Quanto mais 
parecido com o estímulo condicionado pre sente no momento do condicionamento um ou tro 
estímulo for, maior será a magnitude da res posta eliciada. Em outras palavras, no exemplo, se 
uma pessoa passa a ter medo de galinhas por um determinado emparelhamento desse animal 
com estímulos aversivos, quanto mais parecida com uma galinha uma ave for, mais medo essa ave 
eliciará na pessoa caso ela entre em contato com a ave. A variação na magnitude da resposta em 
função das semelhanças físicas entre os estímulos é denominada gradiente de generalização. 

A Figura 2.7 mostra o exemplo de gradiente de generalização respondente. Uma pessoa que 
tenha sido atacada por um pastor alemão poderá aprender a ter medo de tanto desse cão como 
de outros cães em geral. Caso isso aconteça, quanto mais parecido um cão for com um pastor ale 
mão, maior será a magnitude da resposta de medo eliciada por ele. 
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Veja no exemplo da Figura 2.7como o medo eliciado diminui à medida que o cão (estímulo) 
apresentado vai diferenciando-se do estímulo condicionado original: o pastor alemão. É interes
sante notar que até mesmo um cão de pelúcia pode passar a eliciar uma resposta de medo. Essa 
resposta (esse medo), no entanto, será bem mais fraca que o medo eliciado na presença de um 
pastor alemão de verdade. No experimento de Watson (com o pequeno Albert, ver Figura 2.8), foi 
verificada a generalização respondente. Após o condicionamento da resposta de medo eliciada 
pelo rato, ele mostrou ao bebê alguns estímulos que compartilhavam algumas características 
físicas (forma, cor, textura, etc.) com o estímulo condicionado (o rato albino), estímulos que se 
pareciam com ele, e registrou seus comportamentos. O que Watson percebeu foi que estímulos 
que se pareciam com o estímulo condicionado (barba branca, um animal de pelúcia, um cachorro 
branco, etc.) utilizado na situação de aprendizagem do novo reflexo passaram também a eliciar a 
resposta de medo. Na Figura 2.8, podemos ver uma pessoa usando uma barba branca e o 
pequeno Albert inclinando-se na direção oposta a essa pessoa, demonstrando medo da pessoa de 
barba branca.

Respostas emocionais condicionadas comuns 

Da mesma forma que os indivíduos têm emoções diferentes em função de diferen tes histórias 
de condicionamento, eles compartilham algumas emoções semelhan tes a estímulos semelhantes 
em função de condicionamentos que são comuns em sua vida. Às vezes, conhecemos tantas 
pessoas que têm, por exemplo, medo de altura que acreditamos que medo de altura é uma 
característica inata do ser humano. No entanto, se olharmos para a história de vida de cada 
pessoa, será difícil encontrar uma que não tenha caído de algum lugar relativamente alto (mesa, 
cadeira, etc.). Nesse caso, temos um estímulo neutro (perspectiva, visão da altura) que é 
emparelhado com um estímulo incondicionado (o impacto e a dor da queda). Após o 
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emparelhamento, a simples "visão da altura" pode eliciar a resposta de medo. É muito comum 
também encontrarmos pessoas que têm medo de falar em público, como também é comum 
encontrarmos pessoas que durante sua vida tenham passado por alguma situação constrangedora 
ao falar em público. 

É importante saber como os seres humanos aprendem novos reflexos e, por tanto, novas 
emoções. Em contrapartida, para sua prática (ajudar/ensinar pes soas) talvez seja mais 
importante ainda saber como fazer com que os indivíduos não sintam mais algumas emoções em 
função de alguns estímulos que podem estar atrapalhando sua vida, o que veremos adiante. 

Extinção respondente e recuperação espontânea 

No experimento de Pavlov antes citado, após o condicionamento (produzido pelo 
emparelhamento do som ao alimento), o som de uma sineta passou a eliciar no cão a resposta de 
salivação. Essa resposta reflexa condicionada (salivar na presença do som)pode desaparecer 
seoestímulocondicionado (som)forapresentado repetidas vezes sem a presença do estímulo 
incondicionado (alimento); ou seja, quando um CS é apresentado várias vezes, sem o US ao qual 
foi emparelhado, seu efeito eliciador se extingue gradualmente, ou seja, o estímulo condicionado 
começa a perder a função de eliciar a resposta condicionada até não mais eliciar tal resposta. 
Denominamos tal procedimento e o processo dele decorrente de extinção respondente. 

Assim como um organismo, em função de um emparelhamento de estímulos, pode aprender a 
ter, por exemplo, medo de aves, esse alguém pode aprender a não ter mais medo. 

Para que um reflexo condicionado per ca sua força, o estímulo condicionado deve ser 
apresentado sem novos emparelhamentos com o estímulo incondicionado. Por exemplo, se um 
indi víduo passou a ter medo de andar de carro após um acidente automobilísti co, esse medo só 
irá deixar de ocorrer se a pessoa se expuser ao estímulo condicionado (carro) sem a presença dos 
estímulos incondicionados que es tavam presentes no momento do aci dente. 
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A necessidade de se expor ao estímulo condicionado sem a presença do estímulo 
incondicionado é a razão pela qual carregamos, ao longo da vida, uma série de medos e outras 
emoções que, de algum modo, nos atrapalham. Por exemplo, devido a emparelhamentos 
ocorridos em nossa infância, podemos passar a ter medo de altura. Conseqüentemente, sempre 
que pudermos, evitaremos lugares altos, mesmo que estejamos em absoluta seguran ça. Desse 
modo, não entramos em contato com o estímulo condicionado (altura), e o medo pode nos 
acompanhar pelo resto da vida. Se tal pessoa, no entanto, por alguma razão, precisar trabalhar na 
construção de prédios, ao expor-se a lugares altos em segurança provavelmente seu medo deixará 
de ocorrer. 

Uma característica interessante da extinção respondente é que, às vezes, após a extinção ter 
ocorrido, ou seja, após um determinado CS não eliciar mais uma determinada CR, a força de 
reflexo pode voltar espontaneamente. Por exemplo, alguém com medo de altura é forçado a ficar 
à beira de um lugar alto por um longo período de tempo. No início, a pessoa sentirá todas as 
respostas condiciona das que caracterizam seu medo de altura. Após passado algum tempo, ela 
não mais sentirá medo: extinção da resposta de medo. Essa pessoa passa alguns dias sem subir em 
lugares altos e novamente é forçada a ficar no mesmo lugar alto a que foi anteriormente. É 
possível que ocorra o fenômeno conhecido como recupe ração espontânea, ou seja, o reflexo 
altura - medo ganha força outra vez, após ter sido extinto. Sua força será menor nesse momento, 
ou seja, o medo que a pessoa sente é menor que o medo que sentiu antes da extinção. Porém, 
sendo exposta novamente ao CS sem novos emparelhamentos com o US, o medo tornará a 
desaparecer, e as chances de uma nova recuperação espontânea ocorrer diminuem. 

Contracondicionamento e dessensibilização sistemática 

Esperamos ter conseguido mostrar a relevância para o psicólogo de se conhecer aspetos 
biológicos dos organismos, bem como a importância de se dominar os conhecimentos referentes 
ao condicionamento pavioviano. Mostramos como no vos reflexos são aprendidos, qual a relação 
entre emoções e condicionamento pavioviano e que novos reflexos podem perder sua força por 
meio de um procedi mento chamado extinção respondente. Provavelmente, na sua atuação 
profissio nal como psicólogo, você irá se deparar com vários pacientes que desejam con trolar suas 
emoções, como, por exemplo, tratar algumas fobias. Vocêjá sabe como fazer as pessoas perderem 
seus medos: extinção respondente. Não obstante, alguns es tímulos produzem respostas 
emocionais tão fortes, que não será possível expor a pessoa diretamente a um estímulo 
condicionado que elicie medo (sem a presença do estímulo incondicionado) para que ocorra o 
processo de extinção respondente (enfraquecimento do reflexo). Algumas pessoas têm medos tão 
intensos, que a exposição direta ao estímulo condicionado poderia agravar mais ainda a situação. 

Imagine alguém que tenha uma fobia muito intensa a aves. Já sabemos que, para que se perca 
o medo de aves, o indivíduo deve ser exposto a esses animais (estímulo condicionado) sem a 
presença do estímulo incondicionado para a res posta de medo que foi emparelhado a aves em 
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algum momento da sua vida. Não podemos, no entanto, simplesmente trancá-lo em um quarto 
cheio de aves e esperar pelo enfraquecimento do reflexo. Isso ocorre porque, em primeiro lugar, 
dificilmente conseguiríamos convencer alguém a fazer isso. Em segundo lugar, o medo pode ser 
tão intenso, que a pessoa desmaiaria; ou seja, não estaria mais em contato com o estímulo 
condicionado. Por último, o sofrimento causado a esta pessoa fugiria completamente às normas 
éticas e ao bom senso. Felizmente, contamos com duas técnicas muito eficazes para produzir a 
extinção de um reflexo que amenizam o sofrimento: contracondicionamento e dessensibi lização 
sistemática. 

O contracondicionamento, como sugere o próprio nome, consiste em condi cionar uma 
resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Por exemplo, se um 
determinado CS elicia uma resposta de ansiedade, o contra condicionamento consistiria em 
emparelhar esse CS a um outro estímulo que elicie relaxamento (uma música ou uma massagem, 
por exemplo). A Figura 2.10 ilustra dois exemplos nos quais há contracondicionamento. As duas 
situações estão divididas em três momentos: (1) os reflexos originais; (2) o contracondicio namento 
e (3) o resultado do contracondicionamento. No exemplo em que há o cigarro, temos, em um 
primeiro momento, dois reflexos: tomar xarope de Ipeca e vomitar; fumar e sentir prazer. Se uma 
pessoa tomar o xarope algumas vezes imediatamente após fumar, depois de alguns 
emparelhamentos, fumar pode passar a eliciar vômito no indivíduo, o que, provavelmente, 
diminuiria as chances do indivíduo continuar fumando. 

Uma outra técnica muito eficiente e muito utilizada para se suavizar o pro cesso de extinção 
de um reflexo é a dessensibilização sistemática (Figura 2.11). Esta é uma técnica utilizada com 
base na generalização respondente. Ela con siste em dividir o procedimento de extinção em 

131



pequenos passos. Na Figura 2.7, vemos que, quanto mais diferente é o cão daquele que atacou a 
pessoa, menor é o medo que ele produz, ou seja, menor é a magnitude da resposta de medo. 
Suponha que alguém que tenha um medo muito intenso de cães consiga um emprego muito 
bem-remunerado para trabalhar em um canil e resolva procurar um psicólogo para ajudá-lo a 
superar seu pavor de cães. O profissional não poderia simplesmente expô-lo aos cães que lhe 
provocam pavor para que o medo diminua (ele não precisaria de um psicólogo para isso, nem 
estaria disposta a fazê-lo). Será possível, nesse caso, utilizar com sucesso a dessensibilização 
sistemática. Em função da generalização respondente, a pessoa em questão não tem medo apenas 
do cão que a atacou (supondo que a origem do medo esteja em um ataque) ou de cães da mesma 
raça. Ela provavelmente tem medo de cães de outras raças, de diferentes tamanhos e formas. 
Alguns medos são tão intensos, que ver fotos ou apenas pensar em cães produzem certo medo. 

Para utilizar a dessensibilização sistemática, seria necessário construir um escala crescente da 
intensidade do estímulo (hierarquia de ansiedade), ou seja, descobrir, para aquela pessoa, quais 
são os estímulos relacionados a cães que eliciam nela maior ou menor medo. Um exemplo seria 
pensar em cães, ver fotos de cães, tocar em cães de pelúcia, observar, de longe, cães bem 
diferentes daquele que a atacou, observar, de perto, esses cães, tocá-los, e assim por diante, até que 
a pessoa pudesse entrar no canil em que irá trabalhar sem sentir medo. 

É muito comum, na prática psicológica, utilizar em conjunto contracondi- cionamento e 
dessensibilização sistemática. No exemplo anterior, junto à exposição gradual aos cães e aos 
estímulos semelhantes, o psicólogo poderia utilizar uma música suave, por exemplo. 
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Uma “palavrinha” sobre condicionamento pavloviano 

Costumamos dizer que algumas palavras possuem uma forte carga emocional, isto é, que 
algumas palavras nos fazem sentir emoções (boas ou ruins). Por que palavras, simples palavras, 
nos afetam tanto? Se você disser a um bebê de 3 meses “você é um inútil”, provavelmente o pobre 
bebê ficará olhando para você e sorrindo. No entanto, dizer isso a alguns adultos faz com que eles 
sintam emoções desagradáveis. Como as palavras passam a eliciar emoções? Boa parte dessa 
“carga emocional" das palavras está relacionada ao condicionamento pavloviano. Tende mos a 
considerar palavras faladas como algo mais do que realmente são. São estímulos como outros 
quaisquer. São estímulos auditivos. 

Da mesma forma que Pavlov emparelhou o som de uma sineta a alimento, e tal som passou a 
eliciar no cão salivação, emparelhamentos da palavra falada bife (um som) com o próprio bife 
pode fazer com que o som dessa palavra nos elicie salivação, bem como o emparelhamen- to de 
algumas palavras com situações que nos eliciam sensações agradáveis ou desagradáveis pode fazer 
com que o som delas nos elicie sensações semelhantes àqueles eliciadas pelas situações em que 
elas foram ditas. É co mum, por exemplo, que palavras como “feio", "errado", "burro" e 
"estúpido" sejam ouvidas em situações de pu nição, como uma surra. Quando apanhamos, 
sentimos dor, choramos e, muitas vezes, ficamos com medo de nosso agressor. Se a surra ocorre 
junto com xingamentos 

(emparelhamento de estímulos), as palavras ditas podem passar a eliciar sensações semelhantes 
a que a surra eli- ciou, bem como a voz ou a simples visão do agressor. E por esse motivo que 
algumas crianças ficam praticamente "paralisadas de medo" na presença de seus pais. 

Condicionamento pavloviano de ordem superior 

Vimos até agora que novos reflexos são aprendidos a partir do emparelhamento de estímulos 
incondicionados a estímulos neutros. Mas o que acontece se em parelharmos estímulos neutros a 
estímulos condicionados? No experimento rea lizado por Pavlov, foi emparelhado alimento (US) 
ao som de uma sineta (NS, estímulo neutro). Após alguns emparelhamentos, o som da sineta 
passou a eliciar no cão a resposta de salivação. A partir do momento em que o som da sineta 
passa a eliciar a resposta de salivação, passamos a chamá-lo estímulo condiciona do (CS). Da 
mesma forma que o som da sineta, antes do condicionamento, não eliciava a resposta de 
salivação, a visão de, por exemplo, um quadro-negro tam bém não elicia no cão essa resposta, ou 
seja, o cão não saliva ao ver um quadro- negro. Você já sabe que, se emparelhássemos o alimento 
(US) ao quadro-negro (NS), o quadro-negro provavelmente passaria, após o condicionamento, a 
ser um estímulo condicionado para a resposta de salivar (ou seja, passaria a eliciá- la). Mas o que 
aconteceria se emparelhássemos o som da sineta (CS) ao quadro- negro (NS)? Provavelmente 
aconteceria o que denominamos condicionamento de ordem superior. Chamamos esse novo 
reflexo (quadro-negro ==> salivação) de reflexo condicionado de segunda ordem, e o 
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quadro-negro de estímulo condi cionado de segunda ordem. Se o quadro-negro fosse 
emparelhado a um outro estímulo neutro e houvesse condicionamento de um novo reflexo, 
chamaríamos o novo reflexo de reflexo condicionado de terceira ordem, e assim por diante. 

O condicionamento de ordem superior é um processo em que um estímulo previamente 
neutro passa a eliciar uma resposta condicionada como resultado de seu emparelhamento a um 
estímulo condicionado que já elicia a resposta condicionada em questão. Falamos sobre um 
emparelha- mento CS-CS. Muitos casais têm uma música especial: asso ciam som a sentimentos 
agradáveis que eles experimenta ram quando se encontraram pela primeira vez. A "música do 
casal”, por ter sido emparelhada a beijos e carícias do primeiro encontro amoroso, tornou-se um 
estímulo condi cionado para respostas semelhantes às eliciadas pelos beijos e pelas carícias. 
Outros estímulos que geralmente estão pre sentes quando a música está tocando, como a foto do 
cantor ou mesmo o som de seu nome, podem passar também a eliciar as mesmas respostas 
condicionadas eliciadas pela música. Vale lembrar que, quanto mais alta é a ordem do reflexo 
condicionado, menor é a sua força. Nesse exemplo, a magnitude das respostas de prazer eliciadas 
pelo som do nome do cantor é menor que a magnitude das respostas eliciadas pela música, e, é 
claro, a magnitude das respostas eliciadas pela música é menor do que a das respostas eli ciadas 
pelos beijos e pelos carinhos. 

Algumas outras aplicações do condicionamento pavloviano 

Robert Ader e Nicholas Cohen (1982) mostraram que o Condicionamento Pav loviano se 
estende a respostas imunológicas. Esses pesquisadores deram simulta neamente a ratos água com 
açúcar e uma droga supressora do sistema imunoló- gico. Depois de vários emparelhamentos 
droga-água com açúcar (US-NS), a su pressão imunológica ocorreu apenas pela ingestão de água 
com açúcar. Essa descoberta tem importantes implicações para a saúde humana. Quando órgãos 
são transplantados, há sempre o risco de rejeição (uma interpretação equivocada do sistema 
imunológico). O sistema imunológico passa a combater o órgão como se fosse um corpo estranho 
danoso ao organismo. Os médicos contornam tal situação receitando aos pacientes remédios que 
têm efeito de supressão do sistema imunológico. O emparelhamento dos remédios com cheiros, 
por exemplo, pode fazer com que apenas o cheiro tenha efeitos supressores sobre o sistema imuno 
lógico, o que poderia reduzir a quantidade de medicação tomada e, conseqüente mente, seus 
efeitos colaterais. 

Os produtores de propagandas estão o tempo todo, às vezes sem saber, utilizan do 
Condicionamento Pavloviano para tornar mais atrativos os seus produtos. É muito comum nas 
propagandas, por exemplo, ver lindas modelos ou celebridades em situações de diversão. Com 
isso, os produtores esperam que o produto que querem vender seja (estímulo neutro) emparelhado 
com pessoas, objetos ou situações de que os consumidores gostam. Após vários emparelhamentos 
(as propagandas passam repetidas vezes na televisão), o produto anunciado irá eliciar respostas 
prazerosas nas pessoas; portanto, tornar-se-á algo agradável a elas. Pavlov descobriu que a 
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maneira mais eficaz de se estabelecer o condicionamento é apresentar o estímulo neutro e, logo 
em seguida (0,5 segundos depois), apresen tar o estímulo incondicionado. O mesmo vale para as 
propagandas de televisão; a maneira mais eficaz de estabelecer o condicionamento é apresentar o 
produto e, logo em seguida, pessoas bonitas ou situações agradáveis. 

Fatores que influenciam o condicionamento pavloviano 

Em vários momentos do livro, dissemos que o condicionamento pode ocorrer, e não que ele 
de fato ocorreria. Assim o fizemos porque não basta emparelhar estímulos para que haja 
condicionamento pavloviano. Há alguns fatores que aumentam as chances de o emparelhamento 
de estímulos estabelecer o condicio namento, bem como definem o quão forte será a resposta 
condicionada: 

•	Frequência dos emparelhamentos. Em geral, quanto mais freqüentemente o CS é 
emparelhado com o US, mais forte será a resposta condicionada. No entanto, em alguns casos 
(ingestão de alimentos tóxicos ou eventos muito traumáticos, como um acidente de carro ou um 
estupro), basta apenas um emparelhamento para que uma resposta condicionada de alta magni 
tude surja. 

•	Tipo do emparelhamento. Respostas condicionadas mais fortes surgem quan do o 
estímulo condicionado aparece antes do estímulo incondicionado e permanece quando o US é 
apresentado. 

• Intensidade do estímulo incondicionado. Um US forte tipicamente leva a um 
condicionamento mais rápido. Por exemplo, um jato de ar (US) dire cionado ao olho elicia a 
resposta incondicionada de piscar. Emparelha mentos de jato de ar com som fazem com que a 
resposta de piscar ocorra ao se ouvir o som. Nesse exemplo, um jato de ar mais forte levaria a 
um condicionamento mais rapidamente do que um jato de ar fraco levaria.

• Grau de predição do estímulo condicionado. Para que haja condicionamento, não basta que 
ocorra apenas o emparelhamento US-NS repetidas vezes. O estímulo neutro deve ter um 
caráter preditivo da ocorrência do estímulo incondicionado. Um som que ocorre sempre antes 
da apresentação de alimento eliciará com mais facilidade a salivação do que um som que às 
vezes ocorre antes da apresentação da comida, ou às vezes não ocorre. 

135



Bibliografia consultada e sugestões de leitura 

Catania. A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. Porto Alegre: 
Artmed. Capítulo 12: Comportamento Respondente: Condicionamento 

Millenson, J. R. (1975). Princípios de análise do comportamento. Brasília: Coordenada. 
Capítulo 3: Condicionamento Pavloviano 

Wood, E. G., Wood, S. E. e Boyd, D. (2005). Learning. [On line]. Disponível: http:// 
www.ablongman.com/samplechapter/0205361374.pdf. Recuperado em 12 de maio de 2005. 

136

http://www.ablongman.com/samplechapter/0205361374.pdf
http://www.ablongman.com/samplechapter/0205361374.pdf

