
Lívia Farabotti Faggian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um estudo sobre as variáveis envolvidas no 

autocontrole e no processo de recidiva de 

comportamentos impulsivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 

Faculdade de Psicologia 
 

São Paulo / 2008 
 
 



 2

 
Lívia Farabotti Faggian 

 
 
 
 
 
 
 

 
Um estudo sobre as variáveis envolvidas no 

autocontrole e no processo de recidiva de 

comportamentos impulsivos 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso como 

exigência parcial para a graduação no 

curso de Psicologia, sob orientação 

da Profª. Drª. Denize Rosana 

Rubano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

São Paulo 

2008 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Freqüentemente consideramos a falta de ação como exemplo 
de "não-decisão", 

mas não há realmente tal coisa como o "não fazer nada" - 
Sidman (1989/2001, p. 171) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Agradecimentos 
 
 
A meus pais – Newton e Cristina – por uma vida repleta de bons modelos, incentivos, 

muito amor e pelo alicerce inabalável que vocês desenvolveram em mim; 

A minha tia Neiva, por ser um modelo de grande mulher e a personificação de toda a 

força que um ser humano pode ter; 

A meus tios Castilho e Neuci, por serem mais do que um exemplo de esperança, carinho 

e de cuidado com o próximo; 

A minhas avós Paula e Leonor, por terem sempre me alimentado a alma, me dado 

aconchego e por simplesmente existirem em minha vida; 

A Maria do Socorro pelos cuidados mais preciosos e pela infinita paciência 

A meus primos João Adriano e Daniel Sanches, pelos momentos de carinho, amizade e 

alegria compartilhados por mais que não estivéssemos sempre juntos; 

As minhas grandes amigas Nathália e Fernanda, por estarem presentes em todos os 

momentos mais importantes e cruciais de minha vida e por terem compartilhado todas 

as vitórias e dificuldades em meu caminho; 

A Germano Henning, por todo amor e paciência dedicados durante estes 3 anos de 

namoro e pelas eternas conversas filosóficas, psicológicas e existenciais que mudaram 

definitivamente a minha vida e que me transformaram em alguém melhor; 

A minha orientadora Denize, que respeitou ao máximo meus limites de produção e que 

tornou possível a realização deste sonho em minha vida; 

A Ana Fonai, pelas horas dedicadas a reconstrução desta eterna perdida e por ter sido 

um dos vínculos mais especiais, mais forte e um modelo de conduta; 

Ao PET (e a todos os petianos), por ter desenvolvido meu olhar crítico, meu interesse 

pela política educacional, pelas doses de leitura e pró-atividade, pela minha experiência 

em pesquisa e pelos amigos maravilhosos e especiais que este programa me possibilitou 

conhecer; 

A Samira Wegbecher, Michaele Saban, Adriana Fidalgo, Thalita Sélios, Andrea Barros, 

Vitorina Ferraz, Pedro Del Picchia, Bruno Barco, Sofia Barros, Adriano Lourenço, 

Júnior Salles, Leonardo e Gabriel Alves, por terem sempre ouvidos e muita animação, 

essenciais para tornar meus dias na faculdade muito mais especiais e 

A toda a força que eu não sabia que tinha!!! 

 

A Isário Faggian, Tia Helena, Cinília, Ana, Yvi, Micha (in memorian)  



 5

Lívia Farabotti Faggian: Um estudo sobre as variáveis envolvidas no autocontrole e no 

processo de recidiva de comportamentos impulsivos, 2008 

Orientadora: Profa. Dra. Denize Rosana Rubano 

Palavras-chave: Autocontrole, Recidiva, Análise do Comportamento. 

 

Resumo 

O trabalho apresenta o conceito de autocontrole sob o ponto de vista 

dos principais autores que discutiram essa questão e analisa suas 

contribuições à luz da Análise do Comportamento. Seu objetivo foi investigar 

quais as variáveis envolvidas no controle de comportamentos impulsivos e 

discutir quais as suas influências na recidiva de comportamentos impulsivos. 

Por recidiva entende-se toda situação que envolve uma reincidência de 

comportamentos anteriormente suprimidos. Foi feita uma revisão de literatura 

dos trabalhos publicados no JABA (Journal of Applied Behavior Analysis), 

periódico internacional da área de Psicologia Experimental, no período de 2004 

a 2007. Encontraram-se 18 trabalhos sobre o tema, que foram apresentados e 

sistematizados em uma tabela. Suas contribuições foram discutidas no que diz 

respeito às variáveis relacionadas ao processo de aquisição e manutenção de 

autocontrole, como história e atraso de reforçamento, magnitude do reforço, 

contexto e controle social, e como tais variáveis podem interferir na recidiva de 

comportamentos impulsivos. Consideram-se necessárias novas pesquisas na 

área para solucionar impasses conceituais e metodológicos sobre o tema.  
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1. Sobre Autocontrole 

 

 

Pelo senso comum, o autocontrole é definido como uma característica 

intrínseca do sujeito, ou seja, existem pessoas que têm e outras que não têm, 

de acordo com sua própria constituição de ser. Em nossa cultura, é freqüente 

ouvirmos pessoas falando que “fazem o que querem” ou que “não determinam 

o que vão ser no futuro, sendo produto do acaso”, sejam adolescentes ou, 

adultos, como se o autocontrole fosse uma característica inata dos indivíduos. 

A análise do comportamento questiona essa premissa e propõe uma nova 

forma de conceber esses comportamentos.   

 

 

1.1. A visão de Skinner 

 

 

Skinner, um dos principais autores da Análise do Comportamento, 

apresenta sua definição de autocontrole em Ciência e Comportamento Humano 

(1953/1994) a partir do que se convencionou chamar de “situação de conflito”. 

Segundo ele:  

 

Com freqüência o indivíduo passa a controlar parte de seu 
próprio comportamento quando uma resposta tem 
conseqüências que provocam conflitos – quando leva tanto a 
reforço positivo quanto negativo. (...) O organismo pode 
tornar a resposta punida menos provável alterando as 
variáveis das quais é função. Qualquer comportamento que 
consiga fazer isso será automaticamente reforçado. 
Denominamos autocontrole esses comportamentos. As 
conseqüências positivas e negativas geram duas respostas 
relacionadas uma à outra de modo especial: uma resposta, a 
controladora, afeta variáveis de maneira a mudar a 
probabilidade da outra, a controlada. A resposta controladora 
pode manipular qualquer das variáveis das quais a resposta 
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controlada é função; portanto, há muitas formas diferentes 
de autocontrole. (p. 223/224) 
 

Segundo Todorov e Hanna (2002), o modelo de Skinner corresponde 

ao modelo de eliminar estímulos que desviam a atenção ou “evitar a tentação”. 

Em um exemplo para sistematizar o que vem sendo teorizado, admite-se R¹ 

como olhar para o palestrante e R² como olhar para uma cena interessante; de 

forma que Sd¹ - R¹ → Sr¹ atrasado (se sair bem em uma prova, por exemplo) e 

Sd² - R² → Sr² imediato (se entreter com a cena interessante). Como R¹ e R² 

são incompatíveis e o atraso de Sr¹ reduz o seu valor reforçador, a 

probabilidade de R² acontecer é maior do que a probabilidade de R¹. Dentro do 

modelo de autocontrole, uma resposta controladora [Rc’] pode inverter as 

probabilidades de R¹ e R² já que modifica o ambiente e remove determinantes.  

 

Percebe-se que outro aspecto essencial do conceito de autocontrole 

para a Análise do Comportamento é a existência de dois tipos de conseqüência 

para uma resposta e a necessidade de as mesmas serem incompatíveis – ou 

diferentes magnitudes do reforço ou reforçamento positivo e punição - de modo 

a produzir um conflito. Assim, seja por meio de conseqüências reforçadoras 

menores a curto prazo e maiores a longo prazo ou por meio de conseqüências 

reforçadoras imediatas, gerando conseqüências punitivas a longo prazo, ou 

conseqüências aversivas imediatas, em detrimento de reforçadoras a longo 

prazo, a situação de conflito estará instalada.  

 

Assim, olhar para uma cena interessante traz reforços positivos 

imediatos pelo entretenimento, ao mesmo tempo em que anuncia uma 

conseqüência aversiva futura, que é se sair mal na prova da matéria em cuja 
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aula não se está prestando atenção. Inversamente, prestar atenção na aula 

traz conseqüências aversivas imediatas, de não poder se entreter, mas 

também anuncia conseqüências positivas futuras, pois facilita a aquisição de 

boas notas nas provas. Para Skinner, a punição é a principal variável que 

determina o autocontrole, pois é ela que instalará a situação de conflito básica 

que possibilita o surgimento de comportamentos de autocontrole.  

 

Assim como analisa Nico (2001), o autocontrole tem suas raízes na 

cultura e nas punições sociais, fazendo com que seja instalado e mantido por 

meio de um processo de esquiva. Tal constatação atesta a dificuldade que 

permeia a aquisição deste processo comportamental, principalmente por se 

tratar de uma contingência conflituosa e à qual se deve responder assim como 

se responde a contingências aversivas. Nas palavras de Abreu-Rodrigues e 

Beckert (2004), “(...) o indivíduo mostra autocontrole (...) quando não cede às 

pressões das contingências imediatas” (p. 259), sejam elas reforçadoras ou 

punitivas, ou porque o sujeito será severamente punido, ou porque ficará sem 

conseqüências reforçadoras no futuro.  

 

Segundo Sidman (1989/2001), quando as contingências envolvem 

práticas coercitivas, elas podem produzir diferentes tipos de resposta que 

tendem a diminuir a probabilidade dessas conseqüências ocorrerem, como a 

fuga, a esquiva, a agressão e o contracontrole. Assim, qualquer 

comportamento que torne a punição menos freqüente será reforçado. No 

autocontrole, admite-se que há um comportamento de esquiva bastante 

peculiar, pois ele se origina do conflito de conseqüências para a mesma 

resposta e não apenas das estimulações aversivas.  
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A esse respeito, Skinner (1953/1994) fala sobre os subprodutos do 

controle coercitivo, tanto para o comportamento respondente quanto para o 

operante. No primeiro caso, verificam-se os subprodutos denominados 

emocionais, como medo, raiva, ansiedade; enquanto que no segundo, 

verificam-se comportamentos de fuga, revolta e resistência passiva. É possível 

estabelecer uma relação dessas conseqüências com o autocontrole, pois 

muitos dos efeitos da coerção citados pelo autor são também constatados 

quando se aborda o autocontrole.  

 

Comportamentos impulsivos tendem a ser considerados como 

excessivamente vigorosos e restritos, além de ser uma forma de controle por 

estímulos deficientes e por ser produto de um autoconhecimento deficiente, 

tendendo a gerar estimulação aversiva. O melhor manejo desses 

comportamentos se faz necessário, principalmente pela influencia que exercem 

cotidianamente nos comportamentos dos indivíduos, que podem causar 

problemas ao seu convívio social e a formas socialmente adequadas de 

conduta. Um treino em autocontrole, que levasse a um controle adequado de 

estímulos e que minimizasse os efeitos emocionais negativos dos 

comportamentos impulsivos, traz benefícios às pessoas. 

 

É por isso que o indivíduo precisa aprender a observar e descrever 

variáveis ambientais que diminuam a probabilidade de ocorrência da resposta 

punida para que, efetivamente, ele tenha condições de manipulá-las sozinho na 

presença de novas contingências no futuro. Segundo Skinner, o indivíduo 

descobre meios para evitar a auto-estimulação aversiva, o que pode ser 
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considerado uma estratégia de contracontrole bastante eficaz. Dentre as 

maneiras de tornar isso possível estão o indivíduo evitar entrar em contato com 

a agência de controle, mudar-se para uma cultura diferente, construir um novo 

repertório ou arranjar novas contingências (Skinner, 1991). 

 

 A auto-estimulação aversiva pode, no entanto, levar o indivíduo a 

emitir novos comportamentos impulsivos. Ou seja, diante de um estímulo 

aversivo muito forte o indivíduo pode agir de forma a emitir comportamentos 

impulsivos pelos quais provavelmente será punido novamente, como é o caso 

de destruir patrimônios públicos quando sofreu uma injustiça. Ocorre aqui o 

que poderíamos denominar uma “falha de autocontrole”.  

 

O segundo aspecto determinante do conceito de autocontrole já 

explicitado brevemente, de acordo com Skinner, é a existência de duas 

respostas neste processo, a controladora e a controlada. A primeira pode 

controlar as variáveis das quais a segunda é função e assim, produzir formas 

de autocontrole. Segundo Nico (2001), a interdependência entre as respostas 

de um organismo – controladas – e as variáveis ambientais envolvidas nas 

contingências – controladoras – pode ser demonstrada por uma análise 

funcional que visa descobrir as variáveis das quais um comportamento é 

função. Tais variáveis podem ser tanto as do ambiente presente, como as que 

compõem a história de reforçamento de cada indivíduo e que já se encontram 

na história pregressa do mesmo.   

 

A noção de controlabilidade descrita é encarada por Skinner de uma 

forma bastante peculiar, pois envolve duas formas de ação, uma no âmbito 
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individual, outra no âmbito social. Para este autor, o homem é um ser ativo, no 

sentido de que pode modificar seu ambiente por meio de suas ações. Como 

explica Nico (2001), “(...) ao controlar seu próprio comportamento, o individuo 

torna-se a um só tempo o objeto do controle – já que um comportamento seu é 

controlado – e o sujeito do controle – já que é o seu comportamento que exerce 

controle” (p. 47).  

 

No entanto, a possibilidade de modificar o ambiente em que vive não 

torna o homem livre das influências ambientais. O autocontrole, como um 

comportamento como qualquer outro, também está sujeito às determinações 

ambientais, principalmente do ambiente social. Em 1953, Skinner afirmou: “(...) 

parece que a sociedade é responsável pela maior parte dos comportamentos 

de autocontrole. Se isto for correto, pouco controle final resta para o indivíduo. 

(...) Mas [autocontrole] também é comportamento e o explicamos em termos de 

outras variáveis no ambiente e na história do individuo. São estas as variáveis 

que fornecem o controle final” (p. 240). Assim, essa visão abarca o 

autocontrole conciliando, de forma não contraditória, as duas formas de 

controle que o compõem.  

 

Ainda segundo Skinner (1974), o encadeamento de respostas cria 

contingências de reforços que, por sua vez, fazem com que os indivíduos 

desenvolvam múltiplas cadeias de comportamento, o que virá a caracterizar os 

repertórios comportamentais apresentados por uma pessoa. Como explicam 

Sério e cols. (2004), o encadeamento é um processo no qual “a emissão de 

uma resposta altera o ambiente, produzindo as condições que evocam outras 

respostas” (p.46) e essa composição de contingências, atreladas a processos 
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de discriminação e generalização de estímulos permitirá o desenvolvimento e a 

aquisição de novos repertórios. Essas cadeias podem ser organizadas ou não, 

o que leva os indivíduos a, comumente, desconsiderarem a existência delas, 

bem como a necessidade de colocar sob controle de estímulos adequados 

cada resposta componente da cadeia, e isso pode acarretar problemas no 

planejamento e desenvolvimento de repertórios. 

 

Esses repertórios podem fazer com que os indivíduos ajam e reajam 

das mais diferentes formas possíveis e nas mais diversas situações de acordo 

com as conseqüências ambientais de seus comportamentos.  Pela linguagem 

cotidiana, esses repertórios são encarados como se houvesse “pessoas dentro 

das pessoas”, capazes de controlar suas ações, mas isso não explica as reais 

causas dos comportamentos. Daí surge a necessidade de que se reconheça 

todos os processos comportamentais envolvidos, motivo pelo qual a sociedade 

passa a questionar acerca desses comportamentos e faz com que, mais tarde, 

esses questionamentos sejam também importantes para o próprio indivíduo, 

possibilitando previsão e controle de comportamentos no futuro. Estabelece-se, 

com isso, a base do autoconhecimento, sem o qual não seria possível chegar 

ao autocontrole.  

 

Ao dizer que “se conhece”, fala-se em termos de discriminação de 

repertórios comportamentais; repertórios estes que são adquiridos por meio do 

processo de seleção por conseqüências e de seus determinantes filogenético, 

ontogenético e cultural. Quando se começa a identificar variáveis que 

controlam seus próprios comportamentos, é possível planejar novas 

contingências que alterem suas respostas, podendo chegar, assim, a um 
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autocontrole. Para Skinner (1974) é a sociedade a grande responsável por 

determinar quais comportamentos devem ser selecionados e quais não, além 

de ser ela também a grande responsável por administrar reforços sociais, um 

dos mais eficazes para atingir este tipo de controle. 

 

No que tange à ação do grupo social, pode-se dizer que, pelo que foi 

discutido até então, sua função corresponde à de uma comunidade verbal que 

instala autoconhecimento e, com isso produz condição para o autocontrole, 

pois ambos os processos são produtos de contingências sociais. Como afirma 

Nico (2001), conhecer o próprio comportamento e as variáveis das quais é 

função não é condição suficiente, embora necessária, para a ocorrência de 

autocontrole, já que uma condição importante para a ocorrência de 

comportamentos desta natureza é a existência de um grande conflito entre 

conseqüências. Como nem sempre o indivíduo precisa entrar em contato com 

as contingências para que o autocontrole se desenvolva, esse conflito é muitas 

vezes instalado com base em regras, ou seja, estímulos que descrevem 

contingências específicas.  

 

Ao analisar os trabalhos de Skinner sobre essa questão, Nico (2001) 

expõe que grande parte das regras que governam especificamente o 

autocontrole foram, em sua grande maioria, formuladas há muito tempo atrás e 

transmitidas em forma de máximas, leis ou preceitos, por descreverem 

contingências de reforços sutis e duradouras. Assim se dá com as práticas 

éticas, religiosas e legais vigentes que “ensinam” autocontrole sem esperar que 

o indivíduo se submeta às contingências. O indivíduo pode passar por uma 

situação de conflito na medida em que identifica uma discrepância entre a 
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regra vigente a os estímulos que o levariam a emitir um comportamento outro, 

que não o descrito na regra.  

 

 

1.2. A visão de Rachlin 

 

 

Para Rachlin (1993), o autocontrole vem sendo definido ao longo dos 

anos por leigos, como um “conflito intrapessoal” entre espírito e corpo, razão e 

emoção, cognição e motivação, dentre outros (p. 3). Ele se contrapõe a essa 

visão e acrescenta outra variável importante para o estudo dos 

comportamentos de autocontrole. Diz que esse conceito tanto é aplicado para 

descrever um controle de comportamento exercido por eventos atrasados em 

oposição aos imediatos, quanto para a escolha de um reforço mais atrasado, 

porém mais valioso, em detrimento de um reforço mais imediato, porém menos 

valioso. Ou seja, considera o atraso e a diferença no valor dos reforços como 

as variáveis controladoras. Paralelamente, em esquemas coercitivos, o 

autocontrole se aplicaria à escolha entre uma punição menos aversiva e menos 

atrasada, em detrimento de outra mais aversiva e mais atrasada (p. 8/9).  

 

Em sua reflexão sobre esse conceito, o autor concorda com as 

propostas de Skinner, retomando a discussão sobre a influência do ambiente 

social – mais especificamente, do grupo social. Como considera Skinner, o 

autocontrole pode acontecer quando a resposta produz conseqüências 

aversivas imediatas para o sujeito e conseqüências positivas atrasadas para o 

grupo. O contrário aconteceria nas relações denominadas de impulsividade.  
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O modelo de Rachlin foi definido como o modelo de commitment ou de 

comprometimento/compromisso e consiste em esquemas concorrentes com 

encadeamento. Segundo o seu esquema, o sujeito pode se comprometer 

(resposta a) ou não se comprometer (resposta b) conforme o diagrama abaixo:  

 

              → a●   → R¹● → Sr¹  ▄  →  impulsividade 

Sujeito               → R²● → Sr²  █                        
                                                                        Sr¹ = pouco alimento+imediato 
              → b●    → R²● → Sr²  █                    Sr² = mais alimento+atraso 
 

Figura 1: Modelo de Comprometimento de Rachlin (1993)  

 

Aqui existem 3 rotas possíveis: (1) comprometer-se (resp.a) e ter 

recompensa menor, mas imediata; (2) comprometer-se (resp.a) e ficar com a 

recompensa maior e atrasada; e (3) não se comprometer (resp.b) e ter 

recompensa maior, atrasada. Tanto esse modelo quanto o de Skinner mostram 

conseqüências que apresentam conflitos envolvendo reforços positivos e 

punições. 

 

O modelo apresentado pretende mostrar que “o compromisso com um 

curso de ação é uma forma de autocontrole, cuja utilidade depende da 

reversão de preferência de tempos em tempos” (Rachlin e Green, p.15, 1972). 

A reversão de preferência acontece quando, após um comprometimento com 

um período de aumento de privação do reforço, o indivíduo fica mais sensível 

aos reforçadores imediatos e menores. Os próprios autores fornecem nesse 

artigo citado bons exemplos que ilustram tanto o diagrama representado acima 

quanto a noção de reversão de preferência, como por exemplo, quando se trata 

de um caso de drogadicção.  
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Em um experimento, os participantes teriam suas caixas de cigarro 

trancadas por 2 horas logo após pegarem um cigarro para fumar (situação de 

comprometimento com R¹: o próximo cigarro [reforço maior] só estaria 

disponível após a passagem do tempo [atrasado]). Com o passar do tempo, a 

vontade de fumar do indivíduo aumenta muito pela privação, mas como ele se 

comprometeu (situação a), o cigarro não estará disponível. Frente a essa 

situação, o indivíduo pode quebrar as regras e procurar cigarros em outros 

lugares e com outras pessoas (R²). Ao fazê-lo, estará emitindo um 

comportamento de reversão de preferência (passa-se a preferir o reforço 

menor e mais imediato), o que indica a falha de autocontrole. 

 

A situação de comprometimento b representa a situação ideal, na qual 

o indivíduo não se compromete em trancar a caixa de cigarros e fuma com 

moderação ou baixa freqüência. Por ser uma situação ideal, que indica um bom 

autocontrole, ela não é alvo de discussões, apesar de ser condição essencial 

para o treino de autocontrole. O procedimento de investigação do autocontrole 

tem se constituído nas chamadas “situações de escolhas forçadas”. Nessas 

situações, os sujeitos experimentais têm apenas uma possibilidade de 

responder (por exemplo, bicar uma chave que disponibilizará uma grande 

quantia de alimento após um período de atraso) ou têm duas possibilidades de 

responder, mas só será consequenciado quando responder em uma delas 

(como quando se tem duas chaves para bicar, mas uma está inativa e a outra 

libera reforços em grande quantidade e atrasados). 
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É importante frisar que a reversão de preferência é um processo 

natural do comportamento e que está sob controle, na grande maioria dos 

casos, da privação [operação estabelecedora]. Outra situação que Rachlin 

(1972) usa para ilustrar esse processo é uma situação bastante freqüente no 

cotidiano das pessoas. Os comportamentos que as pessoas emitem ao colocar 

o despertador para acordarem no dia seguinte. Antes de ir dormir, o valor de 

levantar cedo é maior do que o de permanecer na cama, enquanto que de 

manhã, esses valores se invertem e, por isso, muitos atrasos acontecem. Para 

controlar os comportamentos emitidos em tais eventos, o indivíduo deve 

planejar estratégias de comprometimento que promovam um maior controle 

das contingências que vigorarão no momento do responder.  

 

Em linhas gerais, o autor define como sendo a grande questão do 

autocontrole os padrões de comportamentos existentes no repertório dos 

indivíduos. Isso porque, na maior parte das vezes, as pessoas preferem manter 

padrões comportamentais a adotar alternativas inconsistentes com esses 

padrões. O próprio autor ilustra essa concepção quando compara a escolha 

feita por um indivíduo (que quer adquirir hábitos mais saudáveis, por exemplo) 

por manter os alimentos cotidianamente ingeridos no café da manhã, mesmo 

que se tenha uma mesa repleta de alimentos alternativos (Rachlin, 1993). 

 

Quando se refere ao desenvolvimento de autocontrole, Rachlin teoriza 

que este processo se dá pela reconstrução de padrões mais amplos de 

comportamento. O efeito dessa reestruturação do comportamento é o de criar 

um modelo, para que, uma vez iniciado um novo padrão, se torne cada vez 

mais custoso ao indivíduo interromper esse processo. Com isso, o 
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comprometimento envolvido na reestruturação se torna uma trajetória a ser 

seguida, cuja interrupção tem um alto custo.  

 

Portanto, torna-se desnecessário utilizar modelos de explicações 

internas para as causas dos comportamentos, pois quando se interrompe um 

padrão de comportamento habitual, realiza-se um ato totalmente aberto. Nas 

palavras do autor, “Não se requer mais uma mediação interna e não menos do 

que a performance [desempenho]  do padrão em si” (p. 36). Continuando com 

o exemplo da alimentação saudável, é inegável que a interrupção de padrões 

saudáveis de alimentação possui um custo para o sujeito, não apenas devido 

às conseqüências relacionadas à saúde, mas pela própria interrupção de um 

comportamento e pela conseqüente ausência dos reforços adquiridos com ele.  

 

Considerando que o conceito de saudável é abstrato e não apresenta 

um ponto de início, uma interrupção desse comportamento se torna um evento 

particular ocorrendo em um determinado ponto no tempo (Rachlin, 1993).  

Quando, ao buscar adquirir hábitos saudáveis, o indivíduo recusa 

espontaneamente uma segunda sobremesa, a pessoa de fato se 

comprometeu, não internamente, mas abertamente, no sentido de que o 

comprometimento está incorporado no custo de interromper um padrão em 

andamento que abrange as recusas.  

 

Ainda no mesmo trabalho, Rachlin cita experimentos realizados com 

humanos, utilizando alimento e jogos, para avaliar a diferença na escolha 

humana entre ações particulares e padrões de ações. Tais experimentos se 

aproximam ao máximo de situações cotidianamente vividas, como comer um 
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pedaço de bolo agora e sentir-se mal por engordar no futuro e escolher entre 

botões que administram o tempo de atraso de reforçamento (pontos que seriam 

trocados por dinheiro) no jogo. Em suas conclusões, o autor procura diferenciar 

problemas cognitivos e problemas de autocontrole puros, especificando que os 

últimos possuem um caráter motivacional e não cognitivo. 

 

Em seu artigo sobre “comprometimento, escolha e autocontrole” 

(1972), Rachlin e Green discorrem sobre o processo de comprometimento 

como uma forma de autocontrole com base nos resultados de uma pesquisa 

experimental básica. Eles supunham que os organismos iriam fazer escolhas 

com base na recompensa obtida e independentemente dos comportamentos 

emitidos. Para isso, utilizaram 5 pombos privados de alimento e 50 provas, 

sendo 10 para escolha forçada e 40 para escolha livre. Na fase inicial, duas 

chaves eram iluminadas de branco. A cada 25 bicadas se dava um blackout for 

T segundos, iluminava-se a caixa novamente e a próxima bicada faria com que 

as duas chaves de iluminassem, uma de verde e outra de vermelho 

randomicamente.  

 

Bicadas na chave vermelha produziam reforços “pequenos” e 

imediatos, enquanto que bicar na chave verde produzia reforços “maiores” e 

atrasados. Após outras 25 bicadas na chave verde, a caixa novamente era 

escurecida por T segundos e, em seguida era reiluminada com apenas uma 

chave em verde, enquanto a outra permanecia apagada. Bicadas na chave 

escura não eram consequenciadas e bicadas na chave verde mantinham as 

condições descritas de reforçamento (chamado treino de autocontrole). Os 

tempos de atrasos dos reforços variaram entre os valores de 0,1 min., 0,5 min., 
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1 min., 2 min, 4 min, 8 min. e 16 min. As provas forçadas se diferenciavam das 

livres apenas na fase inicial, quando as 25 bicadas tinham de acontecer 

apenas na chave verde. 

 

Como resultados, obtiveram que os pombos expostos às chaves de 

autocontrole e de impulsividade, preferiram por um longo período de tempo a 

chave de impulsividade - o equivalente a 95% das sessões. Outro dado 

relevante é que na medida em que o tempo de atraso de reforço aumentava, 

havia uma maior preferência por respostas impulsivas, enquanto que após o 

treino em autocontrole, houve uma reversão de preferência. Para discutir essa 

questão, os autores especulam se existem outras instâncias do atraso de 

gratificação e do autocontrole que dependem do comprometimento e se o 

comprometimento pode operar através de comportamentos encobertos.  

 

Entretanto, uma crítica que pode ser feita a essa visão é que ela se 

utiliza de experimentos que podem ser facilmente programados em laboratório, 

principalmente em função do rigor metodológico que esse tipo de experimento 

demanda, o que dificulta a generalização dos resultados para a situação 

natural. Assim, como explicam Hanna e Ribeiro (2005), no laboratório, a 

escolha pelo comprometimento implica em não poder mudar de escolha ou não 

ter acesso ao outro reforçador (geralmente o de menor magnitude). Porém, 

quando o foco vai para o ambiente natural, percebe-se que existem diversas 

outras formas de se conseguir um reforço imediato e “menor”, mesmo após ter 

se comprometido com o reforço atrasado e “maior”.   
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Um bom exemplo disso são pessoas que se comprometem a iniciar um 

programa de emagrecimento em determinado dia da semana, mas tendo 

assumido esse compromisso, quando se encontram em um estado maior de 

privação, acabam procurando por outras formas de obter comida, como 

pedindo a um colega um pouco de sua refeição, ou indo comprar comida em 

qualquer lugar mais próximo ao seu acesso. Por esse motivo, é bastante difícil 

realizar um controle mais minucioso de contingências no ambiente natural, 

como é feito em laboratório e, daí, se valida a necessidade de mais estudos 

sobre o tema. Uma área de estudos que está sendo desenvolvida é a que 

aborda a correspondência verbal / não-verbal de comportamentos. No exemplo 

acima, apesar do indivíduo se comprometer e dizer que não comerá certas 

comidas em determinados dias da semana, ele acaba fazendo-o.  

 

Na tentativa de aprofundar os conhecimentos sobre o autocontrole, 

Kerbauy (1973) faz um estudo sobre as condições antecedentes e 

subseqüentes do comportamento alimentar em sujeitos com superalimentação. 

A autora afirma que os treinos tradicionalmente realizados com 

condicionamento de respondentes envolvidos no repertório de comer eram 

pouco eficientes para se alcançar uma mudança efetiva no comportamento 

alimentar, principalmente devido à utilização de métodos aversivos, como 

pareamento de comida com vômito ou odores ruins. Optou, então, por fazer um 

treino de comportamentos operantes, para fortalecer respostas associadas com 

os estímulos antecedentes e conseqüentes de comer.  

 

Para essa verificação utilizou 15 mulheres divididas em 3 grupos, 

sendo um com atendimento individual e os outros dois com atendimentos em 
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grupo, além de uma série de instrumentos que compunham seu procedimento, 

como a utilização de fichas de registro de alimentos, circunstâncias e 

atividades que ocorriam antes e depois do alimentar-se, listas de reforçadores; 

listas sobre “porque não gostaria de ser gordo” (p. 65) e relatos verbais sobre 

as dificuldades encontradas e aquisições obtidas, além de fazer uma pesagem 

a cada encontro. Como resultado, foi obtida uma redução considerável de peso 

em 75% dos sujeitos participantes, o que mostra que é possível promover 

alteração de padrões de comportamentos impulsivos, para padrões de 

comportamentos autocontrolados, após treinamento que envolvia 

comprometimento com as condições experimentais planejadas e com a 

experimentadora.  

 

Todos os sujeitos atendidos individualmente perderam peso, 

observando-se, entretanto uma variabilidade relativamente grande na redução 

de peso entre estes sujeitos. Dos 6 sujeitos atendidos em grupo, um aumentou 

de peso, enquanto que todos os demais perderam peso. As intervenções foram 

consideradas bem sucedidas, pois o objetivo do trabalho era proporcionar a 

reeducação alimentar e a manutenção do peso ideal após o seu término.  

 

Nesse ponto a autora vai ao encontro da teorização proposta por 

Rachlin, principalmente ao se referir ao compromisso ou contrato como uma 

das mais importantes variáveis para se adquirir autocontrole, ou seja, para 

alterar um padrão externo do comportamento atual. No entanto, não se sabe ao 

certo quais das variáveis utilizadas no procedimento foram mais ou menos 

úteis no processo de autocontrole, motivo que implica na necessidade de 

novas pesquisas.  Outra consideração importante é que a variável influência 
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social de familiares e amigos não foi controlada, havendo interferências 

significativas em alguns casos.   

 

Por fim, outro aspecto relevante, e bastante característico do treino de 

autocontrole, é que o repertório alimentar, alvo da intervenção, é um repertório 

complexo e que possui uma longa história de reforçamento, o que dificulta a 

utilização de procedimentos pontuais e a curto prazo para sua modificação.  

Assim, deveriam ser privilegiados procedimentos como o de modelagem, por 

exemplo, como uma forma de alterar gradualmente os comportamentos 

indesejáveis e minimizar subprodutos aversivos (Kerbauy, 1973).  

 

 

 

1.3. A visão de Mischel 

 

 

A interpretação que Mischel faz sobre o processo de autocontrole está 

em consonância com o referencial teórico cognitivista. Nesse modelo, como 

explicam Abreu-Rodrigues e Beckert (2004), “o self detém o papel de agente 

controlador do comportamento, cabendo ao ambiente um papel secundário, o 

qual consiste em fornecer subsídios para as decisões empreendidas pelo self” 

(p. 260). Essa é a diferença básica entre sua visão e a visão dos behavioristas 

radicais, os quais defendem um modelo de causalidade externa para os 

comportamentos dos indivíduos, de modo que a explicação para os 

comportamentos de autocontrole se encontra no ambiente externo imediato e 

na história de vida dos sujeitos.  
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Kerbauy (1991), em sua tese de livre docência “Autocontrole: pesquisa 

e aplicação”, faz uma análise das formas de se pesquisar sobre autocontrole, 

englobando os estudos de Mischel (1962, 1965, 1966, 1970, 1972, 1974, 

1975). Inicia o seu trabalho pontuando que existem 3 formas de estudar este 

conceito, a começar pela corrente que teoriza sobre autocontrole como um 

padrão de descrição de personalidade, caminhando posteriormente para a 

corrente representada por analistas do comportamento (que vem sendo 

apresentada no presente trabalho) e um terceiro grupo que analisa o 

comportamento controlado por regras. O trabalho de Mischel faz parte do 

primeiro modelo e é mais adotado por estudiosos cognitivistas, mas se 

constituiu, posteriormente, como uma grande influência para o estudo empírico 

do autocontrole.  

 

Segundo Kerbauy (1991), Mischel aponta duas variáveis no estudo 

sobre a escolha de recompensas, a saber: a maior e a atrasada em detrimento 

da menor e imediata. A primeira diz respeito aos processos de aprendizagem 

cognitivos e de desenvolvimento, e a segunda, aos fatores motivacionais 

implicados na escolha. Os processos de aprendizagem é que fazem os 

indivíduos adquirirem habilidades para a constituição do autocontrole, sendo, 

por isso, comportamentos aprendidos e que foram produzidos pelos processos 

cognitivos do sujeito. Ao mesmo tempo, os fatores motivacionais, também 

aprendidos, atuam como reguladores para o processo de escolha.  

 

O principal foco da pesquisa de Mischel (1970) eram os fatores 

determinantes da habilidade individual de permanecer durante o atraso, depois 

de ter escolhido esperar. Utilizava uma metodologia denominada como atraso 
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de gratificação. Nesses estudos, levantados por Todorov e Hanna (2002), a 

tarefa era que uma criança permanecesse na sala experimental até que o 

experimentador voltasse, para receber a recompensa maior, ou emitisse uma 

resposta que produzia reforço menor, porém imediato. 

 

Por meio de outros experimentos que procuravam testar como os 

pensamentos afetavam a ação, “percebeu que a situação aversiva, existente 

durante a espera, poderia ser contornada através de atividades internas ou 

externas que distraíam a criança do conflito em que se encontrava e que 

facilitavam a espera orientada pelo objetivo” (Kerbauy, 1991, p. 9). Os dados 

que as pesquisas de Mischel forneceram não foram consistentes para provar 

suas suposições, provavelmente por problemas metodológicos de pesquisa, 

mas ele deu continuidade a suas investigações com duas novas hipóteses 

sobre o processo de atraso de gratificação, mais tarde comprovadas por 

Grosch e Neuringer (1981).  

 

A primeira hipótese diz que “determinada escolha é causada pela 

expectativa sobre a conseqüência provável da seleção de uma alternativa”, 

dependendo “da experiência anterior direta e vicariante daquele indivíduo, das 

pistas de modelação e das contingências presentes durante a escolha” 

(Kerbauy, 1991. p.15). Essa hipótese está de acordo com a apresentada por 

Skinner, pois explicita que a escolha é determinada pelas conseqüências e 

que, ao mesmo tempo, depende da história de reforçamento do sujeito, dos 

processos de modelação (imitação operante) e das contingências presentes, 

quando da emissão da resposta. A segunda, diz que o outro componente – 

aversividade - é determinado, imediatamente após a escolha pela opção de 
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esperar como forma de manter seu objetivo, ou seja, que os subprodutos 

envolvidos são determinados a partir do momento da escolha e o grande 

desafio é como manipulá-los de forma a torná-los menos aversivos.  

 

 

Assim, ao se reportarem também às pesquisas de Mischel, porém 

fazendo uma leitura comportamental de suas hipóteses, Hanna e Ribeiro 

(2005) discorrem sobre o fato de que a inclusão de outros reforçadores durante 

o período de espera potencializa o valor do reforço utilizado no autocontrole. 

Isso acontece provavelmente porque esses reforços se somam aos que 

aparecerão decorrentes do autocontrole, ou então, porque reduziriam o 

desconforto que o atraso produziria se uma alternativa de resposta não 

estivesse presente.  Tal discurso concorda com a segunda hipótese 

apresentada, pois se modifica o valor da espera, que é estímulo aversivo, no 

caso.  

  

 

1.4. Modelos experimentais iniciais para estudo do autocontrole e suas 

contribuições para o levantamento de variáveis 

 

 

Uma característica bastante peculiar da Análise do Comportamento é 

que ela sempre procurou manter-se atrelada à investigação experimental, o 

que implicou em utilizar a pesquisa em laboratório e com animais para que 

fosse possível chegar às leis gerais do comportamento, ou seja, que fossem 

aplicáveis a qualquer organismo vivo. Só a partir daí se estendeu sua 
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abrangência para o estudo de comportamentos tipicamente humanos, dos 

quais se destaca o comportamento verbal.  

 

Estudos em pesquisa básica foram feitos para formular os princípios 

explicativos do comportamento de autocontrole, além de fornecer subsídios 

para a realização de pesquisas aplicadas e outros avanços conceituais sobre o 

assunto. Esses princípios são apresentados por Hanna e Todorov (2002) em 

seu trabalho de revisão que tem por tema estudar os modelos de autocontrole 

na análise experimental do comportamento, bem como apontar sua utilidade e 

fazer críticas sobre seus fundamentos. Após iniciar uma discussão a respeito 

dos diferentes modos de se obter autocontrole, os autores também procuram 

descrever e analisar os 3 modelos teóricos/práticos mais disseminados sobre o 

tema do autocontrole (descritos acima), a saber: o de Skinner, o de Rachlin e o 

de Mischel.  

 

O objetivo do trabalho de Todorov e Hanna (2002) era verificar se os 

estudos indicavam se a escolha por recompensas dependia do conhecimento 

da situação por treino anterior em autocontrole e se a situação experimental 

favorecia aprendizagem de autocontrole. Suas descobertas foram favoráveis a 

ambas as hipóteses. Em primeiro lugar, tornou-se cada vez mais evidente que 

o treino em autocontrole, pelas mais variadas técnicas, ampliava, na grande 

maioria dos casos, a escolha por recompensas maiores e mais atrasadas. Ao 

mesmo tempo, a situação experimental e seus modelos desenvolvidos para o 

estudo do autocontrole auxiliaram enormemente nas descobertas e avanços 

nessa área de estudo, mesmo apresentando restrições quanto à sua aplicação 

ao ambiente natural.  
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Segundo os autores há quatro aspectos comuns a todos os 3 modelos 

analisados no estudo, no que diz respeito à determinação do comportamento 

de autocontrole. De acordo com o preceito inicial de contingências básicas, 

postula-se que o autocontrole é de uma contingência ou uma combinação de 

contingências com duas conseqüências para a mesma resposta (controlada): 

reforçamento e punição. Isso quer dizer que o autocontrole está presente em 

situações conflituosas.  

 

Um segundo aspecto essencial para o estudo do autocontrole é que 

este envolve uma história individual em que há o estabelecimento de 

propriedades aversivas para a resposta controlada. Isso significa dizer que, 

como todo comportamento, o autocontrole ocorre em função de uma história do 

indivíduo, da história de sua espécie e das manifestações culturais vigentes, 

intimamente relacionadas com propriedades aversivas e punições.  

 

Um terceiro aspecto refere-se ao fato de que faz parte da contingência 

uma segunda resposta – chamada controladora. Ela muda algum aspecto que 

compõe o ambiente e altera a probabilidade da resposta controlada acontecer, 

sendo a grande responsável pela emissão de um comportamento específico. 

Um exemplo para ilustrar esse aspecto é a resposta, de uma pessoa que faz 

regime, de não comprar um chocolate, ou seja, alterar o ambiente pela emissão 

de uma resposta controladora e que trará conseqüências reforçadoras no 

futuro, aumentando a probabilidade dela ocorrer novamente. 
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Por fim, o quarto aspecto é que as mudanças de respostas controladas 

pelo comportamento controlador podem (a) reduzir/aumentar a intensidade de 

estímulos eliciadores ou aversivos, (b) produzir/retirar estímulos 

discriminativos, (c) modificar a motivação através da criação de operações 

estabelecedoras (emoções, drogas), (d) tornar reforçadores/punidores 

altamente prováveis ou improváveis ou (e) desenvolver alternativas 

comportamentais que não impliquem em punição. Todas essas alternativas 

dependem de uma série de variáveis que determinam os comportamentos dos 

indivíduos e variam de uma pessoa para a outra.  

 

Considerados os quatro aspectos mínimos que regem os 

comportamentos de autocontrole, cabe-se aprofundar a discussão sobre os 

dois aspectos citados por Skinner (1953/1994) e que interferem diretamente 

nesses processos, inclusive na aquisição e emissão de comportamentos de 

autocontrole: a magnitude do reforço e a imediaticidade do reforço. A partir dos 

relatos das pesquisas realizadas segundo os modelos explicitados, constatou-

se que as alterações eram feitas na quantidade do reforço administrada (para 

mais ou para menos) e na imediaticidade do reforço, já que alguns reforços 

eram apresentados imediatamente após a resposta e outros eram 

apresentados com atraso.  

 

A variável magnitude de reforçamento é definida por Guttman (apud 

Hanna e Ribeiro, 2005) como um termo que se refere a vários parâmetros do 

reforçamento, como pesos ou tamanhos, número de unidades de pesos ou 

tamanhos iguais, duração de exposição, tempo de acesso ou concentração de 

um nutriente solúvel. No caso de humanos, esse conceito está relacionado com 
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a quantidade e o tipo de reforços que são produzidos, como fichas, dinheiro, 

tempo de acesso a algo bom (brincadeiras, passeios).  

 

A variável atraso de reforçamento é definida por Neuringer (apud 

Hanna e Ribeiro, 2005) como sendo o intervalo de tempo entre a resposta e o 

reforçamento para aquela resposta. Pode englobar os esquemas de 

reforçamento por razão e/ou intervalo variáveis e/ou fixos, constituindo 

esquemas concorrentes simples ou encadeados. É importante frisar que estas 

não são as únicas duas variáveis investigadas no estudo do autocontrole, como 

será apresentado no decorrer deste trabalho e como demonstram os trabalhos 

de  diferentes autores que investigam também probabilidade e custo de 

resposta, juntamente com as duas outras variáveis em questão, já que  pode-

se correlacioná-las. 

 

Para testar as variáveis de magnitude e imediaticidade dos reforços 

citadas acima, Kerbauy (1991) realizou um experimento com crianças de baixa 

renda da primeira série de uma escola pública. Ela replicou o experimento de 

Mischel (1966) que consiste no treinamento da criança em chamar o 

experimentador ausente através do som de uma campainha e escolher, dentre 

as recompensas apresentadas, a de sua preferência (p. 34). Foram 

convencionados 2 montes de balas, um contendo 3 balas e o outro contendo 6 

balas,  para variar apenas a quantidade de recompensa a ser administrada. A 

criança era convidada a escolher o que preferisse. Caso o sujeito escolhesse 3 

balas era dispensado da situação experimental, e caso escolhesse 6 balas, era 

encaminhado para as próximas fases do experimento.  
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O experimento foi composto por 3 fases adicionais que consistiam nos 

seguintes procedimentos: a primeira fase determinava, por meio de escolhas, 

se o sujeito preferia ver ou esconder a recompensa preferida durante o período 

de espera; depois, o experimentador distribuía as crianças em condições 

opostas ou idênticas às escolhidas; na segunda e na terceira fases, 

perguntava-se novamente se a criança gostaria de ver ou esconder as balas, 

mas, independentemente da resposta do sujeito, eram mantidas as mesmas 

condições anteriores. Entre a fase II e a fase III era utilizado intervalo de tempo 

variável.  

 

Na fase II as crianças deveriam esperar 15 minutos para receber a 

recompensa maior e para que ocorresse a mudança de fase. As que o faziam, 

passavam para a fase III, já as que não conseguiam, permaneciam na fase II 

por mais 5 tentativas no máximo, até conseguirem (ou não) esperar pelos 15 

minutos. A fase III, por fim, replicaria o procedimento da fase II.  

 

Dentre os resultados que obteve, um dado significativo é que a 

condição de ver ou esconder a recompensa não afetou a resposta de aguardar 

por ela, indicando também que o treino de autocontrole não favoreceu a 

variável esconder a recompensa como facilitadora de esperar por ela, como 

demonstrava o experimento de Mischel. Outra constatação é que o fato do 

sujeito ser submetido a este procedimento mais de uma vez, portanto agindo 

como treino, é eficaz para levá-lo a esperar pela recompensa maior (Kerbauy, 

1991, p. 44). 
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Conclui-se que ver ou esconder a recompensa não causa modificações 

consideráveis nas respostas das crianças de esperar pela recompensa de 

maior valor atrasada. A espera, no entanto, não precisa ser sempre aversiva. 

Hanna e Ribeiro (2005) discorrem bastante em seu trabalho sobre uma técnica 

de esvanecimento [fading], que consiste na retirada progressiva de um 

estímulo aversivo, prolongando o tempo de atraso de reforço gradualmente, 

substituindo o repertório comum por outro com respostas autocontroladas.  

 

As autoras citam estudos como os de Dixon e Cummings (2001), 

Binder, Dixon e Ghezzi (2000) e Grosh e Neuringer (1981) que apresentam 

experimentos que combinam a técnica de esvanecimento com outras técnicas 

para o treino e modificação de comportamentos impulsivos. Esses 

experimentos apresentam 3 possibilidades de resposta para os sujeitos a 

serem treinados: a primeira consiste em receber o menor reforço 

imediatamente; a segunda, em receber o reforço maior, porém atrasado e 

esperar durante o atraso; e a terceira, em receber reforço maior e atrasado e 

exercer alguma atividade durante a espera.  

 

Nas alternativas com atraso, foi-se adicionando um aumento gradual do 

valor do atraso, de forma a torná-lo cada vez maior. Todos os experimentos 

obtiveram como resultados que “o esvanecimento produziu um aumento da 

preferência pela alternativa de maior magnitude e a realização da tarefa 

durante o atraso diminuiu a ocorrência de comportamentos agressivos” e que 

“o engajamento em uma tarefa permitia não só a diminuição de 

comportamentos indesejáveis, mas também a obtenção de acesso ao reforço 

de maior magnitude nessa situação de autocontrole” (p. 183), já que a 



 34

possibilidade de uma alternativa de resposta durante o atraso aumenta o valor 

reforçador da alternativa de autocontrole e diminui o valor relativo do 

reforçamento da alternativa imediata. 

 

Quando se generaliza essa hipótese para a vida cotidiana dos 

indivíduos, é possível dizer que eles se deparam com situações similares de 

conflitos inúmeras vezes e é difícil saber como agir da forma considerada mais 

adequada socialmente, principalmente por causa das diferenças entre as 

conseqüências obtidas e do histórico de reforçamento do individuo, que 

contribuem para determinar a quais dessas contingências ele é mais sensível – 

se as de curto ou longo prazo. Um exemplo bastante freqüente disso no 

cotidiano das grandes cidades é o citado por Hanna e Ribeiro (2005) sobre 

comportamentos criminosos. Segundo as autoras, o comportamento criminoso 

poderia não acontecer se o indivíduo optasse pela alternativa autocontrolada 

de não roubar, por exemplo, e uma forma bastante utilizada em programas de 

reabilitação de criminosos em presídios tem sido a alternativa de fazê-los se 

engajarem em atividades durante o período de reclusão e espera pela 

liberdade, em contraposição à apenas esperar o tempo passar ou comportar-se 

de forma a planejar fugas (que levaria a outra punição). 

 

A ocorrência de comportamentos inadequados em situações de conflito 

se dá porque, na grande maioria das vezes, as pessoas ficam sob o controle 

das conseqüências imediatas de seus comportamentos, mesmo que isso 

signifique um ganho em proporções menores. Por outro lado, após um treino 

discriminativo, essa postura “imediatista” se altera e o comportamento passa a 

ser controlado pelas conseqüências a longo prazo, por serem, no geral, 
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maiores em quantidade e melhores em qualidade do que as de curto prazo. 

Mas qual a garantia que se tem de que os comportamentos inadequados 

permanecerão “controlados” por muito tempo?  

 

Outra variável relevante, já citada em estudos anteriores no presente 

trabalho, é a influência do histórico anterior de reforçamento. Moreira (2007) 

cita alguns experimentos que visaram testar essa variável, também em 

pesquisa básica. O primeiro deles é o de Grosh e Neuringer (1981), que 

realizou um delineamento intra-sujeito com pombos. Na fase de história, os 

sujeitos foram expostos a 1 de 3 condições diferentes, sendo que a primeira 

consistia em ter acesso ao reforço preterido quando eles emitiam respostas de 

bicar o disco; a segunda em obter acesso ao reforço preterido com a emissão 

da resposta ou esperar até 3 segundos sem emissão de respostas para 

receber o reforço preferido e, por fim, na terceira condição, as condições 1 e 2 

ocorriam randomicamente.  

 

Já na fase de teste, o reforço preferido era liberado caso o sujeito 

ficasse sem bicar o disco por 15 segundos e, caso bicasse antes desse tempo, 

teria 1,5 segundos de acesso ao reforço preterido. Foi obtido que a condição 2, 

em que a história de reforçamento reforçava o esperar, promoveu um maior 

número de escolhas pelo reforço preferido, maior e atrasado, ou seja, pela 

alternativa análoga ao Autocontrole. Depois, as escolhas mais feitas ficaram 

entre as condições 3 e 1 respectivamente, indicando também uma possível 

influência do esquema intermitente de reforço que se produzia na condição 3, 

pela variação das condições 1 e 2 vigentes.  
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Sobre os efeitos de uma história de reforçamento com esvanecimento 

[fading], Mazur e Logue (1978, 1981) planejaram um experimento com pombos, 

com dois grupos de sujeitos (experimental - com história de esvanecimento e 

controle - sem história de esvanecimento) e com elos de comprometimento 

como no modelo apresentado por Rachlin anteriormente. O procedimento 

contava com a tarefa de bicar uma de duas chaves (uma para autocontrole e 

outra para impulsividade) e com duas fases: uma fase de história que 

apresentava magnitudes de reforço diferentes, enquanto os atrasos 

inicialmente eram longos e iguais nos dois elos iniciais e iam diminuindo 

gradualmente no elo para impulsividade. Na fase de teste, o atraso mais curto 

foi utilizado no elo de impulsividade e os resultados mostraram que o grupo 

exposto à história de esvanecimento apresentou maior preferência pelo elo de 

autocontrole do que o grupo controle.  

 

Moreira (2007) ainda cita uma pesquisa desenvolvida por Eisenberg e 

cols. (1982) em que os autores manipularam a duração dos atrasos e o custo 

de resposta para verificar suas influências no autocontrole. Para isso, utilizaram  

ratos como sujeitos experimentais e dividiram-nos em 4 grupos que variavam 

quanto aos esquemas de reforçamento em vigor: o primeiro grupo trabalhava 

em razão-fixa (FR) 80; o segundo, em reforçamento contínuo (CRF); o terceiro 

no que se chamou de FR acoplado, pois os sujeitos só recebiam o reforço junto 

com os sujeitos do FR; e o quatro grupo, em CRF acoplado, ou seja, com 

atrasos menores do que os dos grupos FR e FR acoplado.  
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Na fase de teste, os animais eram colocados em um labirinto em forma 

de “T”, onde cada um dos lados representava os elos de autocontrole e 

impulsividade respectivamente. Eles mostraram que os animais em FR e FR 

acoplado preferiram a alternativa de autocontrole, sugerindo a influência da 

intermitência e do treino anterior nos desempenhos, mesmo quando a resposta 

exigida é diferente, já que os treinos foram feitos com pressão à barra e os 

testes com escolha de lados. Entretanto, ao realizar um estudo similar com 

crianças, os resultados obtidos foram diferentes dos esperados, o que torna 

necessária a realização de mais pesquisas nesta área para que outros pontos 

sejam discutidos.  

 

 

Por fim, é importante destacar que existem outras técnicas de se obter 

autocontrole, discutidas também por Skinner (1953/1994), que acabam por 

acarretar nos mesmos efeitos de autocontrole, sendo comumente praticadas na 

vida cotidiana. Dentre elas, estão as técnicas de mudança de estímulos e a de 

manipulação de condições emocionais, dentre outras. A primeira consiste em 

alterar algum evento do ambiente para evitar a ocorrência de uma ação 

aversiva como, por exemplo, remover uma caixa de doces da mesa para evitar 

comer em demasia. Já a segunda técnica consiste em induzir mudanças 

emocionais em si mesmo com o propósito de controle, como por exemplo, 

quando eliminamos uma reação emocional indo embora de um local para evitar 

chorar em uma cerimônia solene.  

 

Tudo isso está atrelado à fonte final de controle – a sociedade – que 

determina comportamentos em sua grande maioria, atribuindo o status final de 
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comportamentos adequados, reconhecidos e aceitos socialmente ou não. É 

sobre essa influência que pretende-se discutir agora.  

 

 

1. 5.  Influências sociais 

 

 

Em uma análise histórica e sociológica do autocontrole, Cunha (2004) 

faz um grande levantamento sobre como este comportamento foi sendo 

selecionado desde a Idade Média até a Idade Moderna e a atualidade. 

Segundo a autora, o primeiro período era caracterizado por uma rígida 

hierarquia social e por uma forte interdependência entre os indivíduos que, na 

maioria das vezes, garantia a sobrevivência e subsistência do grupo. 

Destacam-se neste período a atuação da igreja que, sob a justificativa de 

proteger os indivíduos de perigos ou inimigos, procurava manter o controle por 

meio de castigos e regras, assim como os monges que, com suas práticas de 

isolamento, valorizavam o controle emocional e iniciavam, assim, a privatização 

do indivíduo (p. 10).  

 

A autora caracteriza a Idade Moderna como um período em que a 

noção de interdependência foi sendo substituída pela noção de autonomia. O 

Estado passa a ser a instância reguladora da vida em sociedade e a classe 

social já não era mais o fator determinante das condições de vida das pessoas, 

mas sim o esforço e as habilidades individuais. Nas palavras de Cunha (2004) 

“Esse estilo mais individualizado dos códigos de civilidade indicava (e 

estimulava) comportamentos de auto-observação, observação do 
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comportamento das outras pessoas e imitação do comportamento do outro, 

acabando por ter conseqüências no autocontrole e no controle social” (p. 15).  

 

Emoções, sentimentos e comportamentos dos indivíduos passaram, 

então, a ser considerados e para ser um “ser social” era preciso aprender a 

conviver com os outros. Isto fundamentou a criação de regras de conduta 

adequadas para este convívio, já que era necessário equilibrar a satisfação de 

necessidades pessoais com as necessidades do grupo no qual se estava 

inserido. Fazendo a relação com o autocontrole, percebe-se que este 

comportamento não se desenvolveu da mesma forma dentro dos grupos 

sociais, mas todos se beneficiam com ele, já que ele garante a manutenção 

das relações interpessoais e benefícios, tanto para os indivíduos quanto para 

os grupos.   

 

Skinner sempre considerou as influências sociais como variáveis 

controladoras, juntamente com as conseqüências naturais que decorrem dos 

comportamentos emitidos. Nico (2001) faz considerações bastante completas 

em seu estudo sobre as contribuições de Skinner sobre autocontrole, frisando, 

principalmente, as conseqüências aversivas socialmente construídas para a 

instauração deste comportamento e sobre o planejamento ineficaz de 

contingências feito pela comunidade, que acaba por resultar na não instalação 

de comportamentos de autocontrole.  

 

Segundo Skinner (1953, p.240), “(...) Algumas dessas conseqüências 

adicionais são fornecidas pela natureza, mas em geral são dispostas pela 

comunidade. Na verdade, é o que interessa no treino ético. Parece, portanto, 
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que a sociedade é responsável pela maior parte do comportamento de 

autocontrole.” Nico (2001) analisa a dificuldade que a sociedade encontra em 

instalar este repertório de autocontrole. Segundo a autora, é exatamente por 

causa dessa dificuldade que a sociedade se esforça em criar contingências 

especiais de reforçamento para aumentar a probabilidade de gerar 

autocontrole. Entretanto, tais meios desenvolvidos são, na sua grande maioria, 

contingências que envolvem a punição - como a desaprovação - para suprimir 

comportamentos considerados inadequados socialmente.  

 

Em seu texto, a autora explicita que “(...) a punição social suplementa 

as conseqüências naturalmente aversivas e, desta forma, agudiza o conflito 

com os reforçadores naturais, os quais, por serem imediatos, são 

extremamente poderosos” (p. 69). É esta prática social que Skinner denominou 

“controle ético” e que está presente nas diversas formas de controle social, seja 

por agências governamentais, seja por agências religiosas, educacionais, 

dentre outras. Esse controle social pode reforçar e/ou punir os membros de 

uma sociedade e isso acontece dependendo das conseqüências dos 

comportamentos individuais sobre os membros do grupo controlador.  

 

De acordo com a revisão bibliográfica feita por Cunha (2004), Elias 

(1994) define como um dos aspectos negativos do autocontrole a não 

satisfação pessoal já que, em geral, o comportamento fica sob controle de 

conseqüências atrasadas e com pouca magnitude, ou seja, o custo de resposta 

é muito alto para a manutenção de comportamentos como os de autocontrole. 

Ainda segundo este autor, o fato de um indivíduo não atingir seus objetivos 

pode levá-lo a questionar suas escolhas autocontroladas porque não 
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produziram conseqüências positivas para o grupo. Assim, após uma série de 

conseqüências aversivas ou privações, principalmente para si, mas também 

para o grupo, ele tende a se comportar impulsivamente.  

 

Então, nas sociedades atuais que priorizam relações baseadas em 

autocontrole, por mais que cada indivíduo tenha uma função específica e 

fundamental para o grupo, tende a prevalecer apenas a função individual e as 

conseqüências que ela traz ao próprio sujeito. Quando estas conseqüências 

não são vantajosas para o indivíduo, são rapidamente abandonadas, mesmo 

sendo vantajosas para o grupo. Já ficou claro que a sociedade exerce 

influências sobre o comportamento de autocontrole devido às conseqüências 

que os comportamentos individuais podem produzir para o grupo. Existem duas 

formas de o grupo instituir sanções éticas para gerar autocontrole, sendo a 

primeira delas, produzir conseqüências naturais – reforçadora imediata fraca e 

aversiva atrasada forte – conflitantes entre si, e a segunda é a explicitação de 

que certos comportamentos são, ao mesmo tempo, uma “vantagem para o 

individuo” e uma “desvantagem para o grupo”.  

 

No primeiro caso, sabe-se que conseqüências atrasadas são ineficazes 

no controle do comportamento, enquanto o contrário é verificado com 

conseqüências imediatas. Quando as contingências envolvem um controle por 

conseqüências atrasadas, torna-se pouco provável que se alcance um nível 

alto de conflito para a promoção de autocontrole. Assim como explicita Nico 

(2001), por mais que o indivíduo tenha entrado em contato com tal estimulação 

aversiva atrasada, ela não é o suficiente para garantir que o indivíduo a evite, 
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já que a resposta a ser controlada é seguida de reforçadores positivos 

imediatos.  

 

Quando isso acontece, aumenta-se a probabilidade do comportamento 

ocorrer novamente por mais que existam conseqüências aversivas atrasadas 

vigorando. Assim, “(...) Se os aversivos não forem tão fortes a ponto de 

entrarem em conflito com os positivos imediatos, o indivíduo simplesmente 

emitirá o comportamento que os produz, não se engajando em autocontrole” 

(Nico, 2001, p. 72). É em função dessa falha que o grupo social determina as 

sanções éticas, garantindo que o conflito seja produzido a ponto de se obter 

autocontrole individual, mas, mesmo nesse caso ocorrem falhas e, muito 

provavelmente, elas estão ligadas a um histórico de reforçamento pessoal para 

a impulsividade bastante forte.  

 

Por fim, no segundo caso, encontram-se as condições nas quais o 

mesmo comportamento é considerado vantajoso para o indivíduo e 

desvantajoso para o grupo. Neste contexto, insere-se o conflito entre interesses 

próprios e interesses do outro. Quando isso acontece, nota-se que, algumas 

vezes, os indivíduos acabam por agir fora dos padrões culturais de uma 

sociedade e a se comportar em benefício próprio, o que constitui uma recidiva 

dos comportamentos impulsivos, já que na grande maioria das vezes, a 

sociedade consegue manter o controle sobre o comportamento desses 

indivíduos.  

 

É interessante notar que as configurações das topografias de respostas 

acabaram mudando com o decorrer do tempo, adquirindo novos padrões que 
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foram sendo considerados evolutivos e adequados. Atualmente, como explica 

Nico (2001), comportamentos filogeneticamente selecionados, como o 

reforçamento por comida, sexo e agressão - denominados reforçadores 

primários - se tornaram desadaptativos para o grupo, pois representam mais 

desvantagens para o grupo a longo prazo quando da sua emissão. Um 

exemplo ilustrativo pode ser a atividade sexual sem o uso de preservativos 

que, a longo prazo pode causar problemas sociais, tanto pelo aumento 

populacional quanto pelo aumento de incidências de doenças sexualmente 

transmissíveis. Assim, instala-se um conflito quando os mesmos 

comportamentos fornecem reforços primários imediatos para o indivíduo e 

punições atrasadas para o grupo.  

 

O que faz com que os comportamentos impulsivos voltem a ser 

emitidos, como discutido neste último contexto, é o fato de que os indivíduos 

não chegam a entrar em contato com as conseqüências aversivas sociais de 

seus comportamentos, já que estas acontecem a longo prazo. Compete, então, 

à sociedade criar formas especiais de autocontrole para os comportamentos 

dos homens, geralmente por meio de sanções éticas.  Assim, o grupo social 

exerce controle sobre os comportamentos dos indivíduos porque, em geral, 

eles envolvem estimulações aversivas finais para este grupo.  

 

É importante identificar que os membros de um grupo são, ao mesmo 

tempo, aqueles que renegam seus interesses em prol do outro, mas também 

aqueles que punem o outro para que renuncie a seus interesses também, 

quando eles conflitam com seus próprios. Nico (2001, p. 78) deixa esta idéia 

bastante clara quando, em seu texto, teoriza sobre a tenuidade da linha que 
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demarca os interesses individuais e coletivos, já que cada sujeito é ao mesmo 

tempo individual e coletivo, por estar sempre inserido em um grupo sem perder 

suas características particulares. Por isso, reafirma a posição de Skinner, que 

considera o autocontrole como um produto eminentemente social.  

 

 

2. O processo de manipulação de autocontrole e a questão da recidiva 

 

 

2.1. Formas de manipular o autocontrole 

 

 

A investigação das variáveis relacionadas aos comportamentos de 

autocontrole permite vislumbrar diversas possibilidades de manipulação. Entre 

outros aspectos, o reconhecimento das vantagens dessa possibilidade pela 

comunidade acadêmica vem incentivando a realização de pesquisas, tanto 

básicas quanto aplicadas, na área, contribuições que estão sendo 

apresentadas no presente trabalho.  Nesse sentido, Abreu-Rodrigues e Beckert 

(2004) apresentam algumas das vantagens do autocontrole na constituição do 

sujeito autônomo sob a óptica de O`Leary e Dubey (1979), que afirmam que o 

autocontrole é considerado como evidência de independência, por envolver 

uma participação ativa do próprio indivíduo nas diversas situações sociais, o 

que é bastante útil quando os agentes externos de controle não estão atuando 

diretamente.  

 

Segundo O`Leary e Dubey (apud Abreu-Rodrigues e Beckert, 2004), o 

autocontrole também é reconhecido por facilitar o trabalho da comunidade 
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verbal, no sentido de que ela, ao ter um indivíduo autocontrolado, está livre 

para ensiná-lo (e ensinar a outros indivíduos) outros comportamentos 

relevantes, bem como possibilitar a ocorrência de comportamentos adequados 

mesmo na ausência dos controladores externos. Por fim, identificam que o 

autocontrole facilita os processos de manutenção e generalização para outros 

contextos, na medida em que o indivíduo se torna capaz de descrever seu 

próprio comportamento e as contingências em vigor quando da sua emissão.  

 

Para ser possível falar em manipulação de variáveis relacionadas ao 

autocontrole, primeiro é preciso especificar quais respostas estão envolvidas 

quando nos referimos a autocontrole. Nico (2001b) faz em seu artigo, uma 

diferenciação importante e muito útil entre autocontrole, tomada de decisão e 

solução de problemas. Isso porque estes comportamentos são facilmente 

confundidos como sendo o mesmo processo, mas, como será visto, eles são 

processos diferentes e que envolvem diferentes formas de manipulação.      

 

Diariamente nos deparamos com momentos em que precisamos “nos 

autocontrolar”, “tomar uma decisão” ou “solucionar algum problema” pelos mais 

diferentes motivos. Nico (2001b) explica que Skinner (1953/ 1994) considera 

esses três comportamentos como sendo especiais porque “por meio deles, o 

próprio sujeito poderá chegar às respostas adequadas em momentos futuros” 

(p. 63). Ou seja, “(...) envolvem um tipo particular de interação com o ambiente, 

na qual o próprio indivíduo, e não outro agente, arranja as condições 

necessárias para a emissão de uma determinada resposta” (p. 64). Assim, de 

diferentes formas, os indivíduos são capazes de manipular variáveis ambientais 
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que controlam seu comportamento e, quando o fazem, são capazes de alterá-

las a seu favor.   

 

No caso do autocontrole, como já foi explicitado anteriormente, o 

sujeito conhece a resposta controladora (R¹) que altera a probabilidade da 

resposta controlada (R²), enquanto esta última reforça e mantém a primeira. 

Além disso, para que esta condição seja manipulada, o sujeito também precisa 

conhecer as conseqüências de ambas as respostas, tanto a autocontrolada 

quanto a impulsiva, pois é isto que lhe dará condições de analisar a intensidade 

do conflito.  

 

Considerando a idéia de que um conflito é necessário, outro aspecto 

bastante relevante destacado pela autora é que quando as contingências de 

reforço e/ou punição forem bem definidas, não haverá autocontrole, pois o 

conflito estará ausente. Um exemplo disso são situações em que a punição é 

bastante forte e o reforço com pouco valor, ocasiões em que respostas de fuga 

e esquiva estarão bem delimitadas, isto é, ocorrerão com alta probabilidade. 

 

No caso da tomada de decisão, a autora explicita que esta é uma tarefa 

que não consiste em simplesmente tornar provável uma ação selecionada, mas 

sim, em decidir entre uma ação e outra(s). Isso acontece porque nesse 

processo, o indivíduo tem conhecimento das respostas alternativas que poderá 

emitir, mas pouco ou nenhum conhecimento de suas conseqüências. Instaura-

se aí outra situação de conflito. Ao tomar uma decisão, assim como acontece 

no autocontrole, freqüentemente as variáveis envolvidas são eventos privados 

encobertos e uma hipótese é que, por esse motivo, escolher entre duas opções 



 47

que apresentam reforços concorrentes seja uma tarefa tão árdua, já que exige 

um bom repertório individual de discriminação e autocontrole. 

  

O indivíduo manipula variáveis relevantes ao tomar uma decisão, 

porque se assim o fizer aumentam suas probabilidades de obtenção de 

conseqüências reforçadoras. Uma resposta bastante comum e útil é tentar fugir 

da indecisão, principalmente porque, como a indecisão indica uma situação 

conflituosa, logo aversiva, qualquer comportamento que elimine esse estímulo 

será reforçador. Dessa forma, uma maneira bastante útil de manipulação 

quando se fala em tomada de decisões é “produzir conhecimento adicional 

sobre as conseqüências, tornando mais provável uma ação em relação à outra” 

(p. 67).  

 

Em suma, com relação à diferenciação entre comportamentos de 

autocontrole e comportamentos de tomada de decisão ou escolha, Nico 

(2001a) apresenta uma explicação bastante completa ao dizer que  

 

Assim, diferentemente do autocontrole, o comportamento 
de tomar uma decisão não consiste na aplicação de um 
conjunto de técnicas de modo a tornar mais provável uma 
resposta antecipadamente identificada. O que define a 
tomada de decisão é a emissão de certos 
comportamentos que aumentam a probabilidade de optar 
por decidir qual curso de ação será tomado. (pág. 16 - 
grifo da autora)  

 

Com essa citação, ela define claramente ambos os comportamentos, o 

de tomar uma decisão e o de autocontrole, e coloca que o desconhecimento 

das conseqüências envolvidas por parte do sujeito que se comporta dificulta a 

manipulação de contingências. 
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Passando, então, para o terceiro processo em foco - o de solução de 

problemas – sua diferença básica quando comparado aos outros dois 

processos já citados está no conhecimento das conseqüências que serão 

obtidas, mas no desconhecimento das respostas que levarão a tais 

conseqüências, até que elas sejam emitidas. Um aspecto significativo desse 

processo, citado por Nico (2001b) é que “esta resposta faz parte do repertório 

comportamental do indivíduo e ele apenas não a emite porque é incapaz de 

identificá-la” (p. 69). Isso geralmente acontece quando a resposta é emitida em 

baixa freqüência pelo individuo, fazendo com que ela quase caia ao nível do 

desuso, tornando difícil, em um primeiro momento, a sua pronta emissão.  

 

A manipulação de variáveis, quando se fala em solucionar problemas, 

pode ocorrer tanto no nível aberto (fazendo perguntas adicionais, por exemplo) 

quanto no encoberto (pensar em aproximações que possam levar à resposta 

correta, por exemplo) e constituem os comportamentos precorrentes da 

resposta desejada, tornando-a mais provável de ser emitida.  Assim, na 

solução de problemas ocorre manipulação de variáveis ambientais 

relacionadas às respostas precorrentes (R¹) que, por sua vez, alteram a 

probabilidade de emissão da resposta-solução (R²), uma vez que suas 

conseqüências já são conhecidas.  

 

Com relação aos processos de tomada de decisão e solução de 

problemas, vale ressaltar também que eles só são nomeados dessa forma 

quando se tratam do processo em curso, que envolve a manipulação direta de 

variáveis ambientais para alteração das contingências em vigor e que culmina 



 49

nos resultados esperados. Assim, escolher emitir uma resposta específica 

implica em já ter tomado uma decisão, não correspondendo ao processo 

descrito acima. Da mesma forma que emitir uma resposta específica, não 

corresponde ao processo de solucionar um problema, pois a emissão da 

“resposta-solução” indica a inexistência de um problema.  

 

No que diz respeito à manipulação de variáveis especificamente 

relacionadas ao processo de autocontrole, Abreu-Rodrigues e Beckert (2004) 

em sua revisão bibliográfica, indicam que em um nível mais geral, estão 

algumas variáveis como a espécie. A diferença entre espécies é um fator 

relevante para a diferença de freqüência entre os comportamentos de 

impulsividade e autocontrole. Assim, foram encontrados dados de que não-

humanos são freqüentemente mais impulsivos do que humanos.  

 

Os autores relatam, ainda, as descobertas de Logue (1988), Logue e 

Chavarro (1992), Sonuga- Barke, Lea e  Webley (1989), Jackson e Hackenberg 

(1996) e Logue, Peña-Correal, Rodriguez e Kabela (1986) que apontam para a 

idade como uma variável relevante para a emissão, ou não, de 

comportamentos de autocontrole. Segundo os resultados dessas pesquisas, 

crianças tendem a ser mais impulsivas, principalmente devido ao fato de que 

seus comportamentos estão sob controle de reforçadores primários e não 

secundários ou generalizados, como ocorre prioritariamente com os adultos.  

 

No decorrer de seu texto, Abreu-Rodrigues e Beckert (2004) passam a 

sistematizar os resultados de pesquisas dividindo as variáveis em dois grandes 

grupos – a variável temporal e a variável magnitude. Com relação à primeira, 
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consideram a manipulação do atraso relativo do reforço e no que tange à 

segunda, consideram a magnitude relativa do reforço. Os resultados da 

manipulação de ambas as classes de variáveis serão aqui apresentados 

oportunamente, mas, por ora, o que interessa saber é que estas são variáveis 

significativas para a alteração do autocontrole e que são passíveis de 

manipulação.    

 

Skinner frisa, em Tecnologia do Ensino (1972), a importância de 

planejar a passagem gradual de controle por reforço arbitrário para reforço 

natural, bem como a relevância de programar a passagem gradual de 

esquemas com reforçamento freqüente para esquemas em que o reforçamento 

é mais raro e do planejamento da generalização do comportamento para outras 

condições, para que o autocontrole se torne possível. Isso significa que em um 

primeiro momento, a manipulação de conseqüências pode acontecer de 

maneira artificial, em sua grande maioria, sendo planejadas pelo grupo; mas 

quando elas se tornam naturais ou intrínsecas, essas conseqüências podem se 

tornar mais efetivas no controle de comportamentos. No processo de 

passagem gradual para esquemas de reforçamento que exijam mais respostas 

para a mesma quantidade de reforço, ocorre o fortalecimento da resposta 

selecionada, fazendo com que ela seja mais resistente ao processo de 

extinção.  

 

Outro aspecto a ser considerado na compreensão da aprendizagem diz 

respeito à generalização de estímulos, um processo que ocorre juntamente 

com a discriminação e que, segundo Skinner (1953/1994) corresponde à 

generalização dos efeitos das conseqüências envolvidas a outros estímulos, ou 



 51

seja, o sujeito passa a responder diante de uma classe de estímulos com 

propriedades similares à do estímulo na presença do qual a resposta foi 

reforçada. Esses 3 aspectos são essenciais para a manipulação de  

contingências e comportamentos. 

 

Entretanto, como analisam Abreu-Rodrigues e Beckert (2004), o 

processo de autocontrole não é passível de generalização nos termos descritos 

pelo referencial do behaviorismo radical ficando, assim, em consonância com 

as postulações de Skinner. Isto significa dizer que o indivíduo pode apresentar 

autocontrole em situações sociais, mas apresentar também impulsividade em 

situações profissionais. Assim, mais do que analisar as variáveis moleculares 

de uma cadeia de comportamentos de autocontrole (ou impulsividade), é 

imprescindível analisar o contexto no qual o comportamento é ou não emitido. 

Esta análise é contemplada quando se discorre sobre as influências sociais no 

autocontrole.  

 

Abreu-Rodrigues e Beckert (2004), ao analisarem o trabalho de Logue 

(1995), identificam outras variáveis que este autor cita como relevantes no 

processo de aquisição de autocontrole. A primeira variável diz respeito ao valor 

reforçador das conseqüências da resposta controladora. Isso porque existem 

muitas variáveis vigentes no momento de uma decisão e o valor de cada uma 

delas depende da história de vida do individuo (ontogênese).  

 

A segunda variável destacada – freqüência - permeia situações em que 

o comportamento impulsivo (indesejado) acontece em baixa freqüência, de 

modo a não causar grandes prejuízos para o indivíduo. Um exemplo dessa 
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situação seria o que envolve o comportamento de jogar com amigos em 

ocasiões especiais, como encontros ou festas, pois, por mais que seja 

praticado em excesso nessas ocasiões pontuais, não tornará o sujeito mais 

suscetível a jogar constantemente em excesso, por exemplo. Da mesma forma, 

também depende bastante do contexto no qual o indivíduo está inserido.  

 

Machado (2000), em seu artigo sobre propaganda e consumo, faz uma 

análise sobre o papel da mídia como agência controladora e sobre como os 

indivíduos aprendem a consumir bens e serviços específicos. Essa é uma 

análise bastante relevante para os dias atuais em que o comportamento de 

consumir em excesso tem se tornado tão freqüente, principalmente com o 

crescimento da sociedade de consumo e com o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação. Segundo a autora, a propaganda assume a 

função de um estímulo antecedente à resposta de compra de um produto, 

sendo suas propriedades trabalhadas no sentido de atrair cada vez mais a 

atenção dos consumidores, tornando-as estímulos condicionados por meio de 

pareamentos de estímulos e conseqüências reforçadoras (condicionadas ou 

incondicionadas). Segundo a autora:  

 

(...) todas estas variáveis da percepção têm seus efeitos 
mediados pela história individual de aprendizagem, que 
determinará o peso que cada uma delas terá nas 
escolhas. O grupo cultural a que pertence o indivíduo é 
fator preponderante na aprendizagem de a quais 
estímulos ou dimensões destes o organismo passará a 
ser sensível e, conseqüentemente, estar sujeito à 
influência direta. (...) O papel da propaganda é gerar os 
conceitos e valores que, por pareamento, tornar-se-ão 
atributos do produto em si, elevando suas chances de ser 
escolhido (p. 118).  
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As “variáveis de percepção” às quais ela se remete são as 

características físicas dos estímulos, tais como sua forma, cor, que terá 

determinado seu peso nas escolhas do sujeito pelo processo de aprendizagem 

pelo qual os indivíduos passam para se tornarem sensíveis a uma determinada 

contingência, sendo o grupo social o responsável por esse processo, na 

medida em que é ele que determina quais os estímulos aos quais os indivíduos 

ficarão sensíveis. Segundo a perspectiva behaviorista radical, essas variáveis 

podem estar relacionadas com operações estabelecedoras, tais como privação, 

principalmente pela manipulação de propriedades físicas que podem eliciar 

respondentes.  

 

Por fim, a autora também ressalta como a administração de reforços 

em esquemas de razão ou intervalos fixos e variáveis são bastante eficazes 

para um fortalecimento da resposta de consumir, sendo esta uma área que 

merece especial atenção e um maior número de estudos. Esse artigo indica 

como um planejamento adequado de contingências pode ser extremamente 

eficaz no controle de comportamentos desejados ou não. 

 

 

2.2. O autocontrole pela medida de taxa das respostas 

  

 

Em seu texto sobre quantidades dimensionais e unidades de medida, 

Johnston e Pennybacker (1993) discorrem sobre as propriedades dos 

comportamentos e a forma como são representadas. Isso porque, segundo os 

autores, os comportamentos compartilham propriedades e quantidades 

dimensionais, como qualquer fenômeno natural, sendo, portanto, passíveis de 
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serem mensurados para uma análise mais fidedigna sobre o que os controla. 

Comportamentos de autocontrole (ou impulsividade, quando de sua ausência) 

também se encaixam nessa descrição e podem ser medidos pela taxa de 

respostas.  

 

Segundo os autores, há diferenças significativas em medir respostas 

singulares e respostas repetidas de uma classe. A taxa do responder determina 

uma quantidade bastante útil para caracterizar uma classe de respostas, pois 

reflete propriedades do lócus temporal e da repetitividade (quando uma classe 

de respostas ocorre repetidas vezes em um espaço de tempo) presentes nas 

classes sob a forma de razão do número de respostas num dado período de 

tempo. Freqüentemente este termo também é utilizado para designar 

freqüência ou somente a contagem das respostas, isto devido à inconsistência 

do uso da palavra taxa tanto nas ciências naturais, quanto nas sociais.   

 

A taxa normalmente é calculada, principalmente no caso de 

experimentos de laboratório, usando-se o tempo total entre respostas 

(latências), considerando que há a utilização de equipamentos que permitem 

esse tipo de mensuração, enquanto que nas situações de campo, a taxa é mais 

freqüentemente medida usando-se o tempo total da sessão, principalmente em 

função das respostas terem durações bastante longas. Infelizmente, esta última 

forma de cálculo torna difícil ao pesquisador conhecer as variáveis que 

controlam a alteração na taxa, ou seja, se é resultado de um aumento na 

duração das respostas trabalhadas ou se é produto de um aumento no tempo 

entre as respostas.  
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 Assim, quando se estuda o modelo de autocontrole, sabe-se que é 

desejável que reforços de maior magnitude sejam administrados em um maior 

espaço de tempo após a emissão da resposta (atraso), em detrimento de uma 

magnitude menor em um menor período de tempo após a emissão da resposta 

(imediaticidade). Ou seja, quanto menor é a taxa de respostas, maior é o grau 

de autocontrole desenvolvido pelos sujeitos.  

  

Uma pesquisa que explicita bastante a relevância da variável taxa de 

respostas no estudo do autocontrole é a de Belke, Pierce e Powell (1989) que 

aborda os determinantes da escolha para pombos e humanos em esquemas 

concorrentes de reforçamento. Eles se utilizaram de 4 pombos e 4 

universitários submetidos a esquemas de intervalo variável e esquemas 

concorrentes. As respostas dos humanos eram reforçadas com fichas para 

serem posteriormente trocadas por dinheiro, enquanto que as bicadas dos 

pombos eram reforçadas com comida.  

 

As condições experimentais testaram 5 variáveis, a saber, densidade 

do reforçamento, redução de atraso, redução de atraso modificada, escolha e 

maximização (aquisição de autocontrole) em diferentes equações propostas 

por Herrnstein (1964) e por Fantino (1969) (apud Belke, Pierce e Powell, 1989). 

O primeiro autor propôs uma equação que descreve a escolha no link inicial do 

experimento como uma função das taxas relativas de reforçamento durante os 

links terminais. Inicialmente, essa taxa relativa de reforçamento estabeleceu 

sua efetividade nos estímulos dos links terminais, o que foi essencial para a 

distribuição dos comportamentos durante os componentes iniciais (Belke, 

Pierce e Powell, 1989). 
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Já o segundo autor propõe uma equação baseada na redução relativa 

do tempo de reforçamento associada com o início do respectivo estímulo no 

link terminal. Os autores dessa pesquisa expõem que a hipótese de Fantino é a 

de que “a força de um estímulo como reforçador condicionado é uma função da 

redução do tempo para o reforçamento relacionado com o início daquele 

estímulo” (Fantino e Davidson, 1983, p.1, apud Belke, Pierce e Powell, 1989) 

Todas as equações vão sendo modificadas para que considerem todas as 

cinco variáveis propostas pelo estudo.  

 

Os resultados dessa pesquisa mostraram que os pombos se 

comportaram de acordo com os modelos de redução de atraso, enquanto que 

os humanos maximizaram as taxas totais de reforçamento. Isso significa que 

os pombos, por serem reforçados com reforçadores primários e de consumo 

imediato, ficam mais sensíveis ao atraso de reforçamento do que os humanos. 

Estes, por sua vez, como são reforçados com fichas para serem trocados por 

dinheiro (reforços consumíveis posteriormente) são menos sensíveis ao atraso 

e emitem comportamentos que visam maximizar as recompensas totais, 

considerando que elas não podem ser utilizadas até o final do experimento.   

 

Kerbauy (1991) apresenta outra hipótese acerca das variáveis 

relacionadas à aquisição e manutenção de comportamentos de autocontrole, 

segundo o modelo desenvolvido por Sonuga- Barke, Lea e Webley (1989). 

Após realizar um experimento administrando fichas trocadas por doces como 

reforços em esquemas concorrentes, analisa o comportamento controlado pelo 
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tamanho dos reforços em um primeiro momento, passando depois a analisar o 

controle pela taxa de reforços.  

 

Nesta pesquisa, os autores expuseram crianças com idades entre 4, 6, 

9 e 12 anos a situações onde os atrasos para o reforço de maior magnitude 

variavam ao longo das condições experimentais, sem igualação temporal e 

com a finalização das sessões após um determinado número de pontos. Essa 

condição permitia, com este delineamento, que os participantes obtivessem um 

maior número de pontos ora com o elo de autocontrole, ora com o elo de 

impulsividade.  

 

Seus resultados são bastante interessantes no sentido de que 

verificou-se que as crianças de 12 anos preferiram o maior número de pontos, 

em detrimento do esquema em vigor, ou seja, elas se mostraram mais 

sensíveis ao atraso e escolhiam o elo que lhes permitia ganhar mais, fosse o 

de autocontrole, fosse o de impulsividade. As crianças de 4 anos, assim como 

as de 12 anos, preferiram os reforços menores e mais imediatos, 

principalmente à medida em que o tempo de atraso aumentava. Para as 

crianças com 6 e 9 anos, as preferências se mantiveram ligadas ao 

autocontrole.  

 

Esses dados permitiram uma ampla discussão sobre a magnitude dos 

reforços, considerando-se que para as crianças com idades intermediárias a 

quantidade de pontos foi um dado significativo e que controle suas respostas, e 

sobre a taxa de respostas, principalmente ao se olhar para o grupo de crianças 
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mais velhas, no qual a taxa de respostas variava de acordo com a condição 

que disponibilizasse maior probabilidade de receber um valor mais alto. 

Também foi possível discutir a influência do comportamento verbal na 

aquisição de autocontrole, mas esta variável não foi considerada determinante, 

pois verificou-se que sujeitos pré-verbais podem adquirir autocontrole e sujeitos 

verbais podem apresentar comportamentos impulsivos.  

 

 

2.3. O autocontrole pelo atraso e magnitude de reforços 

 

 

Em Sobre o Behaviorismo (1974), Skinner faz novas considerações 

sobre o exemplo citado em Ciência e Comportamento Humano acerca do 

comportamento de beber em excesso, mas agora enfatizando o descompasso 

no tempo em que as conseqüências opostas são produzidas (reforço imediato 

e estimulação aversiva a longo prazo). Assim, sabe-se que o comportamento 

de beber gera reforços positivos em um primeiro momento. Depois, em um 

segundo momento, o aumento da probabilidade de beber leva a estimulações 

positivas e aversivas condicionadas contingentes, sendo que desse conflito 

surge a possibilidade de autocontrole ou impulsividade.  

 

Quando um comportamento adquire propriedades aversivas, como já 

foi dito anteriormente, qualquer comportamento que elimine tais estímulos será 

reforçado. Entretanto, esse processo não é um processo facilmente adquirido, 

principalmente quando estão envolvidos reforços naturais, como no caso do 

comportamento de ingerir bebidas alcoólicas, comer, jogar em excesso ou 

fumar.  
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Considerando que as conseqüências naturais e imediatas produzidas 

por tais comportamentos são reforçadores poderosos, no sentido de manter 

esses comportamentos, seria preciso uma estimulação aversiva tão ou mais 

forte do que a positiva em vigor para que o autocontrole fosse possível. Sobre 

essa questão, Nico (2001) ilustra como ocorrem as recaídas em 

comportamentos ao dizer que: 

 

Mesmo supondo a existência de tal conflito, o 
autocontrole pode não ser uma conquista definitiva. Uma 
vez que ele tenha sido emitido com sucesso, os primeiros 
estágios da resposta controlada não são mais 
condicionados a estimulações aversivas e, portanto, a 
resposta controladora gradativamente deixa de produzir 
os reforços que a mantém, até que a extinção completa é 
alcançada. Quando esta condição é atingida, 
provavelmente, o comportamento anteriormente 
controlado volta a aparecer, já que seus primeiros 
estágios voltam a produzir apenas estimulações 
reforçadoras, e todo o ciclo novamente é iniciado (p. 66)   

 

Essa passagem, portanto, evidencia a importância da imediaticidade do 

reforço para a aquisição e manutenção de comportamentos de autocontrole, 

considerando que o conflito entre respostas controladoras e controladas pode 

nem sempre estar presente ou se manter em vigor, caso as conseqüências 

positivas das respostas controladoras deixem de ocorrer. 

 

Kerbauy (1991) apresenta uma pesquisa de Herrenstein (1970) que 

descreve uma situação de escolha com acesso ao reforçador, com uma 

condição de atraso de reforçamento como variável e com sessões de 

exposição a essa variação. Este modelo envolve escolha e tempo de espera, 

sendo semelhante ao modelo de Mischel. Os resultados revelam que, além de 
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as respostas serem mais freqüentes quando se aumenta o acesso ao reforço e 

menos freqüentes quando se aumenta o atraso do reforçamento, ocorre um 

processo que se convencionou chamar de reversão da preferência. Assim 

como nas pesquisas de Novarik (1982), Millar e Novarick (1984), Sonuga-

Barke, Lea & Webley (1989), Ainslie & Herrenstein (1981) e Kayel & Green 

(1987), neste processo há a reversão da escolha do reforçamento “maior” e 

mais atrasado para o “menor” e imediato, isso quando a escolha é feita em um 

período próximo à obtenção do menor reforço.  

 

O exemplo citado por Kerbauy (1991) para ilustrar tal processo é o de 

uma pessoa que promete ajudar um colega com um trabalho no dia seguinte 

durante a tarde, mas acaba executando suas tarefas normalmente e, no final 

do dia, prefere ir embora, mesmo se indispondo com o colega posteriormente. 

A variável controladora, neste caso, parece ser a proximidade temporal do 

reforço. Inicialmente, o reforçador “maior” – ajudar o colega - tinha mais valor, 

mas à medida que o tempo passa, aumentando os atrasos, o reforçador 

“menor” – ir para casa - passa a ter mais valor.  

 

Outra variável importante diz respeito à magnitude do reforço quando 

associada ao atraso previamente existente nas situações de 

autocontrole/impulsividade. Como definem Abreu-Rodrigues e Beckert (2004), 

por magnitude entende-se a intensidade do reforço, no que se refere às suas 

propriedades, tais como quantidade, duração e qualidade. Em uma 

contingência que envolva atraso de reforçamento, quando menor a 

disponibilidade de reforços ou quanto menor a sua quantidade e qualidade 

disponíveis a longo prazo, mais provável se torna a opção por impulsividade, 
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principalmente se os reforços não se encontram presentes fisicamente nas 

situações (Grosch e Neuringer, 1981).   

 

Sabe-se que existem formas de atenuar os efeitos do atraso do reforço, 

como por exemplo, pela experiência prévia com atrasos, que pode ser 

desenvolvida pelos diferentes esquemas de reforçamento (razão fixa e variável, 

intervalo fixo e variável), como mostram Grosch e Neuringer (1981). Outra 

possibilidade é de introduzir mudanças graduais no atraso, de forma a 

promover uma adaptação às ausências que vão se ampliando e um 

conseqüente aumento na probabilidade de emissão de comportamentos 

autocontrolados (Mazur e Logue, 1978). Inserir atividades de distração é outra 

técnica, inicialmente proposta por Mischel, como já foi apresentado, e que 

posteriormente foi confirmada por Grosch e Neuringer (1981). Elas promovem 

um fortalecimento dos comportamentos de autocontrole, independentemente 

de outros comportamentos emitidos durante o atraso, o que facilita a “espera” 

por reforços a longo prazo, por tornar o atraso menos aversivo.   

 

Assim, o autocontrole é mais provável quando (a) uma vez tendo sido 

escolhida a alternativa de autocontrole, não é permitida a mudança de escolha 

durante o atraso do reforço de maior magnitude (Logue e Peña-correal,1984). 

(b) o indivíduo emite uma resposta que o impede, posteriormente de escolher a 

alternativa de impulsividade , estratégia conhecida como compromisso prévio 

(Rachlin e Green, 1972) e (c) o indivíduo apresenta uma história de 

reforçamento do comportamento de autocontrole (Mazur e Logue , 78) 
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2.4.  O autocontrole pelo controle de regras 

 

 

Sobre o controle por regras, Rachlin (1993) diz que “falhas de 

autocontrole são sempre acompanhadas por uma inconsistência entre 

comportamento verbal e escolhas” (p.9). Isso pode acontecer quando o 

indivíduo é um exímio seguidor de regras e pode se tornar o que 

convencionalmente se chama de insensível às contingências. Assim, as 

pessoas podem apresentar inconsistências na correspondência verbal/ não-

verbal, outra variável que pode influenciar na aquisição e manutenção de 

autocontrole.  

 

Para ilustrar ambas as situações, é possível utilizar como exemplo um 

pai dando uma instrução ao filho e uma pessoa fazendo regime para 

emagrecer. No primeiro caso, o pai fornece a instrução ao filho e o seguimento 

dessa instrução faz o filho obter reforços positivos. Entretanto, suponha-se que, 

em um determinado momento, o filho pare de obter sucesso com o seguimento 

da regra, mas mesmo assim continue a fazê-lo. Essa situação é que 

tipicamente se denomina insensibilidade às contingências, pois o filho não fica 

sensível às mudanças ambientais que ocorrem, estando apenas sob controle 

da regra em si.  

 

No segundo caso, suponha-se que uma pessoa está comprometida 

com seus familiares a fazer um regime para perda de peso. Ela diz a todos os 

familiares que segue direito as regras que o regime impõe, entretanto, ao 

deixar sua casa e ir para o trabalho, ela procura qualquer meio alternativo de 
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conseguir consumir os alimentos que lhe são proibidos, chegando a ingeri-los 

mais de uma vez por dia. Nessa ocasião diz-se que há uma não 

correspondência entre o dizer e o fazer (ou comportamento verbal/ não-verbal), 

o que produz as tão conhecidas mentiras e colaboram para a não aquisição de 

um autocontrole adequado.  

 

Kerbauy (1991) descreve o trabalho desenvolvido por Mallot (1986, 

1989) que fez uma análise teórica e empírica sobre porque as regras são 

seguidas e, partindo das proposições de Skinner, desenvolveu novas 

perspectivas neste sentido. Segundo a autora, Mallot dividiu as contingências 

comportamentais em duas classes: a primeira corresponde a uma classe de 

contingências que age diretamente e cujos resultados funcionam como uma 

conseqüência comportamental para a classe de respostas (p. 25). Ex. colocar a 

mão no fogo e se queimar. A outra é aquela que não atua diretamente e 

envolve resultados que não são função de conseqüências comportamentais 

efetivas para as respostas.  

 

Assim, Mallot (apud Kerbauy, 1991) considera que as regras, enquanto 

“contingências que especificam estímulos” (Skinner, 1969), possibilitam um 

mecanismo comportamental para compreender como pensamentos e falas 

consigo próprio podem controlar o comportamento orientado para um objetivo 

e, com seus resultados, conclui que não são os atrasos nas conseqüências que 

controlam o comportamento humano, embora o ser humano otimize resultados 

atrasados. Considera que é através das regras e instruções que especificam os 

resultados do comportamento que este último é diretamente controlado.  Para 
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ele, seguir regras é um procedimento de esquiva, por contribuir para evitar a 

apresentação do estímulo aversivo.  

 

Uma ressalva vale ser feita com relação a essa consideração de Mallot 

sobre as regras. Ele se caracteriza por ser um pesquisador de orientação 

cognitivista, ou contrário de Skinner. Por esse motivo, eles se diferenciam no 

sentido de que Skinner (1991) não considera que “pensamentos” e “falas 

consigo próprio” possam controlar o comportamento orientado para um 

objetivo, ou seja, ele retira as causas do comportamento humano de eventos 

internos e, por mais que não exclua sua existência, prefere manter sua análise 

nas contingências.    

 

Para viabilizar um treino de autocontrole, Kerbauy (1991) sugere, 

então, a necessidade de: 1. especificar o controle pelas regras, 2. generalizar o 

controle pelas regras, 3. auto-avaliar-se, 4. liberar as conseqüências 

comportamentais imediatamente após seguir ou não a regra e, finalmente, 5. 

conseqüências comportamentais eficazes. A grande importância desses 

procedimentos é que sem regras deste tipo, seria necessária uma grande 

exposição às contingências para tornar possível o aprendizado de como não se 

comportar aversivamente aos outros. A descrição de contingências pode 

assumir o papel de regras, mas ela também possui falhas, pois não é só 

porque um indivíduo têm consciência das conseqüências positivas imediatas e 

aversivas a longo prazo que ele controlará dada resposta.  

 

Em outras palavras, as conseqüências aversivas ditadas pelas regras 

são muito atrasadas para ocasionarem um conflito com os reforçadores 
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imediatamente dispostos no ambiente e, por esse motivo, é pouco provável que 

o comportamento autocontrolado se instale por regras. Como analisa Nico 

(2001a), as regras são estímulos antecedentes e só serão efetivas na 

determinação de um comportamento dependendo das conseqüências às 

respostas emitidas. Daí a importância do planejamento de reforços especiais 

pela sociedade para garantir que haja o conflito entre conseqüências (positivas 

imediatas e aversivas atrasadas) e a modelagem de comportamentos 

autocontrolados, em última instância.  

 

Por fim, outra questão que está ligada à falha de autocontrole pelo não 

seguimento de regras diz respeito à inconsistência no planejamento dessas 

conseqüências especiais. Nico (2001a) termina dizendo que as regras podem 

assumir a função de respostas controladoras, descrevendo contingências e 

constituindo estímulos discriminativos para uma alteração na probabilidade da 

resposta a ser emitida. Como postula Skinner (1953/1994), os indivíduos 

podem produzir estímulos verbais para si próprios que produzam tal efeito, mas 

eles tendem a ser ineficazes, pois, geralmente, esses mandos são diferentes 

dos emitidos pela sociedade, principalmente no que diz respeito à 

administração de conseqüências aversivas. Assim, o indivíduo pode, quando 

controlado por mandos próprios, facilmente se esquivar do conflito necessário 

para a produção de autocontrole.  

 

Uma situação que ilustra bem o que foi discutido até aqui sobre o 

controle do autocontrole por regras está presente no artigo de Kerbauy (2004) 

que fala sobre o processo de procrastinação. Este comportamento é definido 

por um “(...) adiar o início ou interromper trabalhos iniciados, ser reforçado ou 
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punido, pela atratividade da tarefa alternativa e a aversividade de não ter feito a 

esperada” (p. 79). Esse processo envolve falha de autocontrole, pois há um 

conflito entre respostas reforçadoras e a sua manipulação pode ser feita com 

base em processos de modelagem de novos comportamentos ou 

fortalecimento de respostas de baixa freqüência. Entretanto, quando esses 

processos mostram-se demorados para resultarem mudanças, pois dependem 

de outros fatores da própria história de aprendizagem dos indivíduos, sanções 

sociais são introduzidas para exercer o controle que falta.  

 

Segundo a autora, necessita-se desse tipo de controle quando as 

conseqüências naturalmente reforçadoras não são o suficiente para garantir a 

emissão do comportamento esperado, considerado adequado. As regras 

tornam-se operações estabelecedoras para garantir que o comportamento 

desejado seja emitido e é importante manter um limite de tempo para que haja 

adesão dos indivíduos às regras. Essa análise é de grande relevância, pois a 

procrastinação é um comportamento freqüentemente emitido pelos indivíduos e 

nas mais diversas situações.  

 

Dentre as formas mais comuns de controle estão o “sistema de pontos” 

e o “desconto de atrasos”, utilizados por empresas para controlar a 

procrastinação de seus funcionários ao serviço. Outro exemplo freqüente de 

procrastinação é verificado em estudantes que adiam a realização de suas 

monografias, de forma que os supervisores precisam planejar contingências 

especiais para que a tarefa seja cumprida, como estipular um prazo limite de 

dia e horário para entrega semanal. Um último exemplo (e que merece muita 
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atenção dos gestores públicos) está no comportamento de procrastinação dos 

indivíduos nos cuidados à própria saúde.  

 

As pessoas não vão ao hospital com freqüência para a realização de 

exames de rotina e, principalmente deixam de ir se sabem que existe algo que 

precise de tratamento, pela aversividade que as situações apresentam e pelos 

poucos reforçadores disponíveis. Este comportamento pode trazer 

conseqüências graves tanto para a própria pessoa quanto para a sociedade na 

qual ela está inserida, muitas vezes, e não há regras eficientes que exerçam 

tamanho controle sobre as contingências e que garantam a erradicação de tal 

comportamento e a emissão de comportamentos relacionados à prevenção.  

 

 

Após esse levantamento bibliográfico, foi possível verificar que o 

comportamento de autocontrole é multideterminado. Como foi visto, falhas no 

planejamento de contingências podem causar a extinção deste 

comportamento, com uma posterior recidiva para comportamentos de 

impulsividade. Assim, definiu-se o objetivo da presente pesquisa como sendo o 

de realizar uma revisão bibliográfica das produções mais recentes nesta área e 

discutir quais as possíveis variáveis envolvidas no processo de autocontrole e 

como a manipulação destas variáveis pode contribuir para a prevenção da 

recidiva para comportamentos impulsivos.  
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3. Sobre o Método 

 

 

 

O tema do autocontrole é amplo e bastante relevante, e sua 

compreensão em termos de variáveis de controle é importante já que dela 

depende a possibilidade de intervenção em problemas que o envolvam. 

Exemplos de aplicações possíveis desse conhecimento podem ser verificados 

nas áreas das organizações enquanto treinamento e desenvolvimento de 

habilidades ou quando do recrutamento e seleção de pessoas; na área clínica 

e da saúde como uma forma de auxiliar o desempenho dos indivíduos em 

situações que exijam maior controle pessoal e até mesmo como treino de 

habilidades sociais para um melhor contato e convívio social, dentre outras 

áreas. Quando se investigam, mais especificamente, as variáveis envolvidas na 

recidiva para comportamentos impulsivos, torna-se possível contribuir para a 

previsão e controle desses comportamentos, trazendo grandes contribuições 

não apenas para os indivíduos com o esclarecimento de questões acerca de 

seus comportamentos, mas também para a análise do comportamento em 

geral, com a produção de trabalhos que auxiliem para o progresso dos estudos 

nesta área do autocontrole.  

 

Assim, a partir do levantamento teórico efetuado, foi possível perceber 

que o comportamento de autocontrole é determinado por muitas variáveis. 

Grande parte dos estudos apresentados neste levantamento utiliza-se de 

modelos experimentais em pesquisas básicas com animais para a descoberta 

e manipulação das variáveis, observando-se poucos relatos sobre pesquisas 

aplicadas e com seres humanos. A pouca exploração dessas variáveis 
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aumenta a probabilidade de ineficácia na produção e manutenção de 

autocontrole ou pode levar, inclusive, à recidiva para comportamentos 

impulsivos, principalmente quando se está exposto ao ambiente natural.  

 

Com base nesses dados iniciais, optou-se por realizar um 

levantamento de pesquisas recentes, buscando identificar um possível 

refinamento da investigação de valores e dimensões das variáveis explicitadas 

até o momento, assim como a identificação de outras variáveis possíveis. Além 

do levantamento de variáveis, a grande maioria das pesquisas apresentadas se 

deu no contexto de laboratórios experimentais, sendo poucos dados 

apresentados sobre as aplicações destas pesquisas com população que 

apresenta problemas com impulsividade.  

 

Considerando o interesse em compreender a influência das variáveis 

no processo de recidiva de comportamentos impulsivos em seres humanos, 

delimitou-se a realização da pesquisa como uma revisão de literatura das 

principais contribuições da Análise do Comportamento em um período recente 

de quatro anos (2004 a 2007) do periódico internacional Journal of Applied 

Behavior Analysis (JABA). Este periódico foi selecionado pela sua grande 

relevância em termos de publicação para a Análise do Comportamento e pelo 

baixo índice de publicações específicas e suficientemente aprofundadas sobre 

o assunto em periódicos nacionais da área de saúde e de psicologia clínica, 

com base em procura pela internet de material bibliográfico nos sites scholar. 

google.com e www.bireme.com.br.  
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Foram utilizadas as palavras-chave “selfcontrol/self-control”, para 

indicar autocontrole, “impulsivity”, para indicar impulsividade, “relapse” para 

indicar a recidiva, “choice” para comportamentos de escolha e “concurrent 

schedules/concurrent-chains/ competing stimuli” para esquemas concorrentes, 

principalmente para delimitar bastante a quantidade de produções e a 

especificidade com relação ao conteúdo apresentado e “dependence/smoking” 

como exemplos de comportamentos considerados impulsivos. As palavras 

foram digitadas sozinhas ou formando diferentes combinações. Também 

utilizou-se a “Table Of Contents” (TOC) para que mais pesquisas sobre a 

temática fossem encontradas.  
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4. Resultados  

 

 

 

Foi encontrado um total de 18 artigos no periódico JABA (Journal of 

Applied Behavior Analysis) relativos a intervenções e investigações de 

variáveis relacionadas ao autocontrole, compreendidos no período de 2004 a 

2007. Todos os resultados que serão apresentados a seguir foram 

sistematizados em uma tabela que está anexada ao final do trabalho. A seguir, 

será apresentada uma breve síntese de cada artigo, que possibilita uma melhor 

compreensão dos dados encontrados no periódico que é destinado à 

divulgação de artigos científicos de pesquisas aplicadas. Cada apresentação 

conterá o objetivo, a metodologia, os resultados e um recorte com os principais 

aspectos apresentados na discussão.  

 

A pesquisa de Twohig, M. P.; Shoenberger, D. e Hayes, S. C., (2007) 

tinha por objetivo obter dados preliminares sobre a efetividade de uma 

intervenção em ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso) breve para adultos 

com dependência de maconha. Para isso recrutou 3 universitários, por meio de 

anúncios colocados próximos à universidade, que foram submetidos a uma 

série de instrumentos, como intake self-monitoring, oral swab test, marijuana 

withdraw checklist, Beck anxiety inventory, Beck depression Inventory e 

acceptance and action questionarie, para avaliar seus estados atuais de 

dependência. Durante a fase de intervenção eles eram submetidos a uma série 

de etapas, a começar por sessões de ACT, propriamente dita, em que os 

participantes e os terapeutas avaliavam os eventos que aconteceram desde a 
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última sessão e algumas “lições de casa” eram revistas, bem como era 

revisado o material da sessão anterior, novos materiais eram apresentados 

para discussão, novas “lições de casa” eram estipuladas e era acordada a 

realização de exercícios comportamentais.  

 

Ainda nas primeiras sessões, os participantes passavam, então, por 

uma avaliação geral, ocasião em que eram coletadas informações sobre os 

padrões de funcionamento dos clientes relacionados ao uso da droga. Em 

seguida, procurava-se identificar eventos apetitivos e aversivos relevantes para 

cada cliente, através de um Questionário de Valores, que avalia áreas de maior 

importância na vida dos clientes, como família, ocupação e lazer, indicando, ao 

final, em que grau o uso de maconha interferia nessas áreas.  

 

A partir das 3ª e 4ª sessões, o foco das intervenções era fazer com que 

o cliente desenvolvesse um controle maior de pensamentos e sentimentos 

avaliados por ele como negativos. Essa fase é denominada Aceitação, na qual 

os participantes são convidados a pensarem formas de “aceitarem” suas 

necessidades de uso de maconha, bem como a aceitarem outros eventos 

privados que levam ao uso. Já próximo às ultimas sessões de atendimento, os 

participantes passam por um processo de Desfusão, ou seja, um processo de 

minar o impacto comportamental de eventos verbais, particularmente os 

eventos privados, como pensamentos sobre a necessidade de maconha.  

 

Por fim, os participantes eram envolvidos em ações de compromisso, 

que são exercícios comportamentais que resultam em um engajamento 

significativo em atividades e no não uso de maconha por um período específico 
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de tempo. As últimas sessões (7ª e 8ª) envolviam uma revisão do material das 

sessões anteriores, conduzindo a novos compromissos e preparando para 

possíveis problemas que os participantes pudessem encontrar depois de deixar 

a terapia.  

 

Dentre os resultados encontrados, um participante parou 

completamente de consumir a substância, o que foi observado em um período 

de 3 meses de follow-up. Os outros dois participantes voltaram a consumir a 

substância após o término da intervenção. Entretanto, um dado significativo é 

que ambos os participantes reduziram bastante a quantidade de maconha 

consumida, quando comparado ao início da intervenção. Uma das discussões 

feitas na pesquisa é que não se sabe ao certo qual das variáveis 

independentes interferiu no auto-monitoramento do uso de maconha. Além 

disso, no estudo foram comparadas formas diferentes de se realizar o consumo 

(inalação ou cigarro), de forma a não ser possível obter as quantidades exatas 

de maconha manipuladas. Outra limitação está relacionada à natureza 

preliminar do estudo que se restringe ao uso da avaliação formal para 

diagnóstico de dependência. 

 

Uma segunda pesquisa, de autoria de Kodak, T., Lerman, D.C. e Call, 

N., (2007) objetivava juntar as pesquisas básicas e aplicadas em escolha que 

abordavam a substituição de reforços e o reforçamento pós-sessão, 

estendendo os procedimentos básicos de laboratório para crianças com 

desenvolvimento atípico, envolvendo escolha entre reforços qualitativamente 

diferentes. Seu procedimento consistia em avaliar a escolha em 3 crianças com 

desenvolvimento atípico quando os reforços eram liberados pós-sessão 
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experimental. Para isso, foram realizados avaliação de preferência para 

comidas e procedimentos discriminativos que pareavam 2 cartões de cores 

vermelha e azul com quantidades diferentes do reforçador “comida” e 2 

banners de cores diferentes com o atraso no reforçador (pós-sessão 

experimental ou disponível antes do início da próxima sessão), um vermelho e 

um azul.  

 

Ambos – cartões e banners - continham problemas de matemática, 

com grau de dificuldade avaliado anteriormente, que dariam acesso ao 

reforçador, caso a criança os resolvesse com sucesso. Em cada prova, o 

terapeuta promovia a escolha entre duas classes de problemas de matemática 

(p.ex. com problemas de adição) colocando dois tipos de cartões (p.ex. um de 

cada cor- amarela e azul) eqüidistantes do participante e instruindo-o a 

“escolher um”. O experimentador apresentava instruções para a realização das 

tarefas usando um procedimento gradual de três passos: prompts físicos, 

modelo e instrução verbal. O esquema de reforçamento ia aumentando em 

razão progressiva.  

 

Os parentes eram instruídos a restringir o acesso às comidas 

específicas que estavam sendo avaliadas no estudo. Eram conduzidas de 2 a 7 

sessões por dia, 5 dias por semana. Os efeitos do esquema de reforçamento e 

reforçamento pós-sessão foram avaliados em um delineamento reversível.  

 

A criança deveria completar o problema de matemática contido nos 

cartões escolhidos e, assim, teria acesso aos reforçadores programados. 

Depois, ele era levado a outra mesa que continha um banner da mesma cor do 
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cartão que foi selecionado anteriormente. Se o banner selecionado fosse azul, 

nenhum item comestível era dado à criança, já se o banner selecionado fosse o 

vermelho, eram disponibilizados 3 (três) itens comestíveis ao sujeito (esquema 

associado com o reforçamento pós-sessão). Os participantes eram submetidos 

a ambas as contingências no mínimo 3 (três) vezes antes da fase de 

intervenção propriamente dita, como uma forma de garantir que elas 

conhecessem cada elo da contingência (estímulo antecedente, resposta de 

escolha e a conseqüência), e eram solicitados a dizer em qual cor de banner 

havia e em qual não havia acesso à comida.  

 

  Depois desse treino, era conduzida uma linha de base, na qual 

precisavam escolher entre dois cartões coloridos e recebiam a comida 

associada à cor do cartão em caso de acerto. Já para o procedimento sem 

reforçamento pós-sessão, problemas de matemática eram associados com a 

segunda comida preferida pelo participante e ficavam sob um esquema de FR1 

(razão fixa), enquanto que os problemas associados com o item de comida 

preferido estavam em um esquema de pós-reforçamento, sob o qual o 

requerimento de respostas aumentava aritmeticamente de sessão a sessão na 

fase.  

Cada oportunidade subseqüente de ganhar reforços sob o esquema de 

reforçamento pós-sessão resultava em um aumento do requerimento da tarefa. 

Assim, no início de cada sessão, o participante era solicitado a escolher entre 

os cartões coloridos e caso escolhesse o que estava associado a este 

esquema de reforçamento, era solicitado a resolver o número de problemas 

indicados pelo esquema sem prompt físico para receber o reforço. Uma vez 

que o reforço era ganho, o esquema de reforçamento pós-sessão aumentava 
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para duas respostas cada vez que o participante escolhia o reforçamento que 

associava o problema de matemática com o reforçamento pós-sessão, até que 

o esquema chegasse à PR (post-reinforcement) 14. Ao atingir essa quantia, o 

esquema decrescia uma resposta por vez a cada problema associado com o 

reforçamento pós-sessão escolhido. 

 

Uma nova fase era iniciada quando o PR chegava a 6 (seis). Nessa 

nova fase, cada sessão continha 8 (oito) situações de escolha. Uma consistia 

em o participante escolher entre duas tarefas, completar o número de tarefas 

indicado pelo esquema e receber o item de comida associado com a tarefa 

escolhida. Imediatamente depois que a sessão era completada, o participante 

era levado para outra mesa que continha o pôster azul. O participante era 

instruído a sentar-se em uma cadeira na beira da mesa e nenhum item de 

comida era disponibilizado. O participante era solicitado a sentar-se na mesa 

por 2 (dois) minutos para controlar a quantidade de tempo na mesa durante as 

fases de reforçamento pós-sessão.  A condição terminava quando a tarefa 

associada com o esquema de reforçamento pós-sessão não era escolhida ao 

menos, por duas sessões consecutivas.  

 

Nas sessões de reforçamento pós-sessão, os procedimentos eram os 

mesmos utilizados na condição anterior, com exceção de que cada sessão 

continha apenas 5 (cinco) tarefas. Era colocado um pôster vermelho na mesa 

e, seguindo cada sessão, o participante era instruído a sentar em uma mesa 

separada daquela que continha o pôster vermelho. Três pedaços de comida 

eram disponibilizados para o participante consumir e o participante era 

instruído a permanecer na mesa por 2 (dois) minutos ou até os itens serem 
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consumidos. O total de comida disponibilizado entre as sessões era mantido 

constante.  

 

Foi encontrado que todas as crianças passavam a escolher o item 

(comida associada ao esquema) de menor preferência quando o esquema em 

vigor era o “sem reforçamento pós-sessão” e quando o custo de respostas para 

o reforçamento pós-sessão era muito alto. Ao mesmo tempo, passavam a 

escolher novamente o item de maior preferência quando o reforçamento pós-

sessão era posto em vigor e com um nível de exigência menor. Isso mostra 

que o reforçamento pós-sessão aumentou a sensibilidade aos aumentos 

rápidos do esquema em vigor. Isso porque, os participantes pararam de 

escolher os reforços associados ao esquema de reforçamento “pós-sessão” 

quando este era disponibilizado sob um esquema de reforçamento “muito alto”.  

 

Todos os participantes resolveram mais problemas de matemática sob 

esquema de reforçamento pós-sessão quando as comidas preferidas não 

estavam disponíveis antes das sessões seguintes (denominado “economia 

aberta” de reforçamento, em que os sujeitos tinham acesso livre ao reforçador 

antes da sessão experimental). Além disso, a pesquisa avaliou a influência de 

reforços concorrentes no reforçamento pós-sessão, verificada pela troca 

(substituição) de reforçadores pelo alto custo de resposta do esquema. Seus 

achados sugerem que a eficácia de programas instrucionais ou tratamentos 

para comportamentos-problema pode ser aumentada restringindo os reforços 

fora das sessões de tratamento.  

 



 78

A pesquisa, desenvolvida por Kodak et al. (2007), visava ampliar 

pesquisas prévias em escolha por reforços examinando como a preferência por 

um item (comida ou pausa da tarefa) pode ser influenciada por um esquema de 

exigências com relação ao número e grau de dificuldade nas tarefas, nível de 

preferência por tarefas e variações na qualidade do reforço. Para isso, utilizou 

5 (cinco) crianças com desenvolvimento atípico que se envolviam em 

comportamentos-problema para escapar de demandas. De início, foram 

submetidos a avaliações de preferências para itens tangíveis, comidas e 

tarefas, além de uma análise funcional de seus comportamentos de fuga e 

treino discriminativo entre cupons e itens, a partir das conseqüências obtidas 

com as escolhas feitas para cada um deles (pausa e comida, respectivamente).  

 

Seu procedimento era composto por 3 (três) fases. A primeira avaliava 

o aumento e a diminuição da preferência por tarefas anteriormente indicadas 

como mais ou menos preferidas. Foi feita uma linha de base e uma sessão em 

que a escolha era reforçada ou com um pedaço pequeno da comida preferida 

ou com a fuga da tarefa. A segunda fase testava se havia alteração na 

preferência se a fuga fosse acompanhada por outros reforçadores. Novamente, 

contou-se com uma linha de base e uma sessão em que a escolha era 

reforçada quando novos reforços eram acrescentados à fuga, como brinquedos 

ou atenção. Por fim, a terceira fase avaliava se havia mudança de preferência 

pelas tarefas, caso a qualidade da comida, utilizada como reforço, mudasse. 

Foi feita uma sessão de linha de base e uma sessão em que a escolha era 

reforçada ou com a comida menos preferida ou com uma fuga com brinquedos.  
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Com base nos resultados da análise funcional, observou-se que os 

comportamentos-problema eram mantidos tanto por fuga de tarefas, quanto por 

acesso a itens tangíveis, atenção e acesso a comida. De forma geral, verificou-

se que de 5 participantes com autismo e que se engajavam em 

comportamentos-problema mantidos por fuga da tarefa, 4 deles apresentaram 

um clara preferência por comidas ao invés de intervalos das tarefas, com base 

no esquema de reforçamento em vigor.  Das 4 crianças que participaram da 

fase 3, 3 delas apresentaram mudanças na preferência quando a qualidade da 

comida era manipulada. Esses resultados são uma extensão das pesquisas 

anteriores sobre avaliação das condições sob as quais indivíduos que se 

engajam em comportamentos mantidos por fuga preferem o reforçador comida 

ao invés de um reforçador funcional.  

 

Tais resultados podem ser significativos também quando se estuda 

competição entre reforçamento positivo para comportamentos apropriados e 

reforçamento negativo (permitir a fuga, por exemplo) para comportamentos-

problema, como uma forma de manipular contingências para minimizar a 

ocorrência desses últimos, principalmente em casos de auto-lesão. Isto porque 

comumente verifica-se a dificuldade que familiares possuem em substituir a 

administração de reforços negativos por positivos, principalmente pela grande 

funcionalidade dos primeiros na solução imediata dos comportamentos-

problema. Ressalta-se que a preferência por comidas favoritas pode ser 

influenciada por outras variáveis adicionais, como o esforço requerido para ter 

acesso a comida ou o atraso no esquema de reforçamento.  
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Este estudo traz contribuições para discussões como as feitas em 

pesquisas anteriores sobre a importância do nível de preferência por tarefas 

como uma operação estabelecedora para reforçamento negativo, por ter 

manipulado tal variável em seu procedimento. Outra contribuição está 

relacionada com a avaliação da escolha entre comidas e múltiplos reforços 

funcionais, mostrando como ela pode variar através da manipulação da 

qualidade dos reforços (a atenção, por exemplo, que pode ser dada via penas 

repressões ou via interações conjuntas) e dos esquemas dos reforçamentos 

disponíveis. Uma limitação do estudo é a sua falha em demonstrar controle 

experimental sobre a escolha com a maioria dos participantes na fase 1, com 

todos, exceto um participante na fase 2 e com um participante na fase 3.  

 

A escolha não se mostrou altamente ou consistentemente sensível às 

variáveis que foram manipuladas nessas fases e um delineamento de linha de 

base múltipla entre participantes poderia demonstrar esse controle quando da 

manipulação do valor dos esquemas. Por fim, outra limitação é que os 

participantes conseguiam escapar dos contextos instrucionais escolhendo a 

comida ao invés do intervalo, pois a duração das sessões era baseada nas 

tarefas. Assim, os comportamentos de escolha dos participantes podem ter 

refletido uma maior sensibilidade a contingências molares de fuga (a duração 

total da sessão) do que a contingências imediatas (moleculares).  

 

O artigo de Dixon et cols.(2006), pretendia examinar os efeitos do 

contexto sobre as variáveis magnitude e atraso das conseqüências [delay 

discounting] no caso de jogadores patológicos. Mais especificamente, 

realizaram uma comparação de comportamento de escolha de jogadores 
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dentro e fora de contextos em que naturalmente jogavam, p.ex. cassinos e 

cafeterias. Para avaliar sua proposta, contaram com 20 participantes que 

preenchiam os critérios do SOGS (South Oaks Gambling Scale) para jogadores 

patológicos.  

 

Primeiramente era realizada uma avaliação pré-experimental para 

checagem dos critérios do SOGS. Depois, eram apresentadas múltiplas 

escolhas monetárias hipotéticas consecutivas e os participantes deveriam 

escolher entre quantias e atrasos diferentes. As escolhas eram repetidas em 

ordem ascendente e descendente de valores monetários e de tempo (p.ex. 

escolher entre receber $1000 agora ou daqui a uma semana; escolher receber 

$990 agora ou $1000 daqui a uma semana). Os autores usaram como 

parâmetro uma equação desenvolvida por Mazur (1987) para analisar os 

resultados, representada por V = A/(1+KD), designado como modelo 

hiperbólico. Na equação, V é o valor subjetivo da conseqüência atrasada, A é a 

quantia nominal da conseqüência atrasada, D é o atraso da conseqüência e k é 

um parâmetro livre que descreve a sensibilidade à mudança no atraso. Quanto 

maior o valor de k, menor a suscetibilidade a conseqüências atrasadas, ou 

seja, maior a probabilidade de comportamentos impulsivos.  

 

Os resultados ilustraram que a maioria dos jogadores patológicos 

apresenta menor suscetibilidade a conseqüências atrasadas no contexto de 

jogo. Para a maioria dos participantes, os valores de k eram maiores no 

contexto de jogo, indicando maior tendência à imediaticidade quando se joga. 

Contudo, é a mudança relativa que ocorre no padrão comportamental de cada 

participante que é a maior contribuição da pesquisa. Esses achados também 
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sugerem variáveis que devem ser melhor controladas quando se conduz uma 

avaliação desta natureza, como as relativas aos contextos nos quais as tarefas 

que testam escolhas em que variam o atraso e a magnitude do reforço, 

acontecem. Dentre as limitações da pesquisa estão problemas de validade 

interna (amostra específica), ausência de controle sobre perdas e ganhos 

anteriores (históricos individuais), as diferenças não controladas entre as 

situações em que o experimento foi conduzido, além das condições financeiras 

(estabilidade versus instabilidade), também não controladas.  

 

O artigo de Lane et al. (2006) discorre sobre como conduzir uma 

intervenção funcional usando atividades competitivas para reduzir “beliscos na 

pele” em criança de 9 anos com comorbidade psiquiátrica. O sujeito único – J. 

9anos – apresenta ADHD (Attention Déficit Hyperactivity Disorder), problemas 

de aprendizagem, linguagem prejudicada e QI de 77, além de comportamentos 

de beliscar a pele, comportamento que o deixava com muitas cicatrizes. Dois 

comportamentos foram gravados, o de beliscar e o de manter as mãos 

ocupadas. Primeiramente foi realizada uma análise funcional dos 

comportamentos do sujeito e verificou-se que o comportamento-alvo ocorria 

com menor freqüência quando ele estava engajado em atividades e com maior 

freqüência quando ele tinha que ler instruções, além de ser mantido por uma 

função sensorial, constatada a partir da análise funcional inicial.  

 

Durante a fase de intervenção, J. podia manipular uma caixa com 3 

objetos e devia selecionar um dos itens para manipular durante a leitura das 

instruções. Caso ele utilizasse o objeto para fins inapropriados, o objeto seria 

removido. Foi realizado um delineamento ABCBAB, sendo A- utilizando 
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somente medicação, B- utilizando a intervenção terapêutica juntamente com a 

medicação e C- utilizando somente a intervenção terapêutica. Como resultado, 

obteve-se que o uso de objetos manipulativos para manter as mãos de J. 

ocupadas foi uma estratégia efetiva para a redução dos comportamentos de 

beliscar a pele. Também foi possível notar que a intervenção terapêutica foi 

mais efetiva em conjunto com a medicação.  

 

O artigo de Borrero & Vollmer (2006), denominado Análise 

experimental e tratamento de comportamento-problema controlado 

multiplamente: uma replicação sistemática e extensão, que replicou os 

procedimentos utilizados por Smith et al. (1993), avaliou intervenções 

separadas para 3 tipos de reforçamento socialmente mediado, identificados via 

análise funcional. O sujeito é W., de 7 anos, com retardo mental e engajamento 

em comportamentos agressivos e disruptivos. Dentre os procedimentos 

utilizados, foi feita uma avaliação de preferências por itens tangíveis e, 

posteriormente, foi abordada separadamente cada contingência de 

reforçamento mantenedora dos comportamentos-alvo em um delineamento de 

linha de base múltipla.  

 

Para a condição de atenção, foi aplicada extinção para os 

comportamentos-problema com esquema de reforçamento em tempo-fixo para 

atenção. Para a condição tangível, foi aplicado DRA (Reforçamento Diferencial 

de Respostas Alternativas) com apresentação dos itens preferidos por 30s e 

extinção de comportamentos-problema. Aos poucos foi sendo acrescentado um 

atraso de 0 a 5 minutos para o reforçamento. Para a condição de fuga, foi 

aplicada extinção para comportamentos-problema, DRA e intervalos de 30 s. 
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com conversa com o terapeuta e acesso aos itens preferidos. Para essa fase o 

esquema foi alterado de FR (Razão- Fixa) para VR (Razão – Variável).  

 

A análise funcional mostrou grande freqüência de comportamentos-

problema, a que eram contingentes atenção, fuga e itens tangíveis. Todos os 

procedimentos utilizados, nos quais as variáveis mantenedoras citadas foram 

manipuladas, resultaram em grande decréscimo desses comportamentos e 

aumentos nos comportamentos apropriados. Discute-se a importância de 

controles múltiplos para comportamentos-problema; entretanto, pode ser difícil 

de ser aplicado pelos pesquisadores porque exige intervenções separadas 

para cada tipo de reforço, com vistas à operação estabelecedora que age. 

Também supera a pesquisa de Smith et al. (1993) ao sugerir a efetividade do 

modelo de avaliação funcional quando aplicado a múltiplos  tipos de 

reforçamento socialmente mediados.  

 

Um artigo sobre uma pesquisa que segue uma linha diferente de todas 

as relatadas até então é a de Lerman et cols. (2006), que investiga o 

autocontrole relacionado com eventos aversivos. Seu objetivo era avaliar a 

sensibilidade comportamental a diferenças no número e atrasos das tarefas. 

Para isso conta com duas crianças – J. e A. - de 4 anos com autismo e que se 

engajam em comportamentos agressivos e disruptivos, mantidos por fuga das 

demandas. Eles passavam por três analises: de quantidade de tarefa, de 

atrasos das tarefas e de auto-controle.  

 

Em todas as condições os participantes eram solicitados a escolher 

entre 2 tarefas que diferiam somente no que diz respeito à quantidade de 
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trabalho que era necessária para completar a tarefa, em função do maior ou 

menor número de puzzles ou letras, ou à quantidade de tempo transcorrida 

entre a resposta de escolha e o início da tarefa (início imediato ou em 60s 

segundos, dependendo da quantidade média de tarefas). Eles recebiam 

comida preferida caso se engajassem em respostas de escolha para aumentar 

a probabilidade de uma escolha, caso eles falhassem em escolher em 10s 

após a primeira instrução. Uma vez que a tarefa começava, eram utilizados 

todos os tipos de prompts (verbal, modelo e físico) e elogios eram dados em 

um esquema de FI (intervalo-fixo) de 15 (quinze) segundos.  

 

Na fase de análise do atraso, os participantes eram solicitados a 

escolherem entre tarefas que deveriam ser completadas imediatamente ou com 

60 (sessenta) segundos de atraso. Caso eles escolhessem a alternativa de 

resolução imediata, eles eram solicitados a escolher novamente após 60s. da 

completude da tarefa e caso escolhessem a alternativa com atraso, eram 

solicitados a escolher novamente, 10s. após o término da tarefa. Foi realizado 

um controle de atenção por tempo-fixo de 15s durante o atraso ou em intervalo 

entre tarefas. No teste de autocontrole, situação em que tanto o tempo quanto 

a quantidade de tarefas variavam, ambos os participantes falharam, pois 

escolhiam de início a alternativa com menor e imediato reforço sobre a 

alternativa com reforço maior e mais atrasado. Após essa verificação, os 

pesquisadores manipulavam tanto o atraso quanto a quantidade de tarefas 

gradualmente.   

 

Ao final do experimento, J. passa a apresentar autocontrole e se 

mostra mais sensível à quantidade de tarefas inicialmente, ficando mais 
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sensível ao atraso posteriormente. Já A. não apresenta autocontrole mesmo 

após a manipulação dos atrasos e quantias. Os resultados deste estudo 

preliminar mostram que escolhas de 2 (duas) crianças com autismo que se 

envolvem em comportamentos-problema mantidos por fuga de demandas são 

sensíveis a diferentes quantias e atrasos de tarefas aversivas, entretanto eles 

pareceram ter menor influência nos comportamentos de A.  

 

Acredita-se que as manipulações das variáveis em questão possam 

beneficiar o estabelecimento de um repertório de autocontrole como parte do 

tratamento para comportamentos negativamente reforçados. Dentre as 

limitações discutidas estão, primeiro, que as diferenças nas quantidades de 

tarefas durante a análise de magnitude e as diferenças nos atrasos das tarefas 

estavam necessariamente associadas com diferenças no atraso de 

reforçamento negativo (remoção da tarefa); e segundo, que a densidade total 

da atenção não era equivalente para as duas respostas de completar as tarefas 

solicitadas durante a análise de autocontrole, pois as tarefas com atraso 

levavam mais tempo para serem completadas, o que fazia com que o 

experimentador dispensasse mais atenção do que para as tarefas imediatas.  

 

O próximo estudo a ser apresentado é o de Hanley, G. P., Iwata, B. A. 

e Roscoe, E. M. (2006) que aborda Alguns determinantes de mudanças na 

preferência através do tempo. Na primeira parte, visa a estender os estudos de 

Carr et al. (2000) repetindo a avaliação de preferência por itens de leitura 

usando pareamento de estímulos entre variáveis de duração de tempo. Visa a 

avaliar, ainda, os efeitos da satisfação e do condicionamento, envolvendo 

múltiplos estímulos, atrasos longos entre as operações de saciação e 
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condicionamento e avaliação dos efeitos da manipulação, além de repetir a 

avaliação de preferências ao final do estudo. Para sua realização, foram 

selecionados 10 adultos de 26 a 62 anos com atraso no desenvolvimento. O 

procedimento começa com uma avaliação de preferência por 8 itens tangíveis 

que foram transformados em itens de pareamento entre si.  

 

Foi feita uma avaliação subseqüente para descobrir os itens menos 

preferidos no ambiente doméstico. Foram aplicados dois procedimentos: um 

para decair, outro para aumentar o valor reforçador dos itens mais e menos 

preferidos, respectivamente. Na fase de saciação, eram possibilitadas de duas 

a três horas de acesso ao reforçador nos dias em que não havia avaliação e na 

fase de condicionamento, ocorria um pareamento dos itens menos preferidos 

com reforço social (atenção) e reforços consumíveis. Foi verificada a inversão 

das preferências nos dois sujeitos que haviam apresentado maior estabilidade 

nas preferências na linha de base inicial.  

 

As preferências são estáveis para a maioria dos casos estudados e dos 

estudos encontrados, mas há problemas com o formato das avaliações, pois 

elas ocorrem sempre antes dos experimentos e apenas uma única vez. Os 

resultados mostram que a) as maiores trocas nos rankings de atividades 

observadas foram as que se seguiram à introdução dos procedimentos de 

saciação e condicionamento; b) o ranking de todos os 8 (oito) itens juntados 

com um dos procedimentos mudaram na direção esperada (por exemplo, as 

posições no ranking dos itens que receberam o procedimento de saciação 

decresceram, enquanto que os que receberam o procedimento de 

condicionamento aumentaram) e c) a operação de saciação resultou em 
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melhores mudanças (mais rápidas e expressivas) no ranking do que o 

procedimento de condicionamento. Assim, a variabilidade na preferência pode 

ser imposta provendo-se acesso freqüente aos itens de maior valor ou 

pareando os de menor valor com outros reforçadores.  

 

O estudo de Carr et al. (2000) mostrou que os itens de maior 

preferência na avaliação de preferências foram associados com uma maior 

porcentagem de acertos em tarefas acadêmicas do que os itens de menor 

preferência. Esses dados combinam com os da pesquisa apresentada 

sugerindo que o decréscimo na preferência por um item pode ter um efeito 

adverso na performance. Sugere-se que a avaliação de preferências deveria 

ser feita freqüentemente, para refletir as mudanças como uma função da 

exposição às contingências em vigor no experimento. Para isso, avaliações 

baseadas nos rotinas diárias podem ser mais adequadas. Como alternativa, 

providenciar variados tipos de reforços, ou permitir ao participante selecionar 

itens de um conjunto de itens preferidos durante a sessão de treinamento, 

podem prevenir o decréscimo na performance como uma função do uso 

repetido dos itens.  

 

Ao citar Vollmer e Iwata (1991), discorrem sobre seus achados de que 

o acesso estendido a reforços social e comida imediatamente antes da sessão 

experimental faz decrescer a taxa de respostas mantida por esses 

reforçadores. Este estudo citado demonstra a importância prática e conceitual 

de operações estabelecedoras, as quais alteram os efeitos reforçadores dos 

estímulos e a probabilidade de comportamentos que produziram aquele 

estímulo no passado. A pesquisa de Hanley et al. (2006) estende ainda seus 



 89

resultados mostrando que o acesso a eventos preferidos antes da avaliação de 

preferência para tais eventos pode influenciar o ranking de preferência. Os 

procedimentos de pareamento realizados resultaram em mudança nos valores 

dos itens que persistiram quando os itens pareados não estavam presentes, 

um processo consistente com o condicionamento. Entretanto, os efeitos do 

condicionamento se dissiparam rapidamente quando o procedimento de 

pareamento terminou.   

 

Um ponto a ser averiguado é que os procedimentos de saciação e 

condicionamento foram realizados simultaneamente na análise experimental, 

sendo o primeiro disponibilizando acesso livre aos reforçadores de 2 a 3 horas 

por dia, exceto quando havia avaliação de preferências, que era seguida pela 

condição de condicionamento com os itens menos preferidos. Esses dados 

sugerem que os efeitos combinados dessas duas variáveis (delineamento 

ABAB) podem ter maior influência do que se eles estivessem separados. O 

último ponto é que apenas um tipo de reforço foi avaliado no presente estudo e 

com uma população limitada, o que deveria originar novos estudos.  

 

Outra pesquisa na área, publicada em 2006, foi desenvolvida por Tiger, 

J.H., Hanley, G.P. & Hernandez, E., e faz Uma avaliação do valor da escolha 

com crianças pré-escolares. Mais especificamente, o estudo visava avaliar 

sistematicamente a preferência pelas oportunidades de escolher usando um 

arranjo que tem alto grau de controle sobre a escolha como uma variável 

independente. Para esse fim eles (a) avaliaram a preferência pelas condições 

de escolha em relação às de não-escolha com 6 (seis) pré-escolares, (b) 

avaliaram se o aumento no número de itens dos quais se pode escolher 
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influenciou os valores de escolha e (c) procuraram identificar valores 

específicos de escolha, programando progressivamente um aumento na 

requisição de respostas para que o sujeito tivesse acesso à oportunidade de 

escolher. Foram selecionadas 6 crianças de uma escola integral com 

desenvolvimento típico e atípico.  

 

As crianças deviam selecionar uma folha de tarefas laranja, azul ou 

amarela tocando-a e depois, completar a tarefa seguindo um prompt vocal, 

físico ou por modelo.  Como procedimento geral, iniciou-se com uma avaliação 

de comidas preferidas que funcionassem como conseqüência para o acerto na 

execução das tarefas das folhas de tarefas. Os reforços eram idênticos, mas 

diferiam com relação à quantidade para cada folha de tarefa. Além da 

discriminação visual do estímulo, regras descritivas (p.ex. “quando você 

completar a folha laranja, você poderá pegar um desses 5 M&M®; quando você 

completar a folha azul, você poderá pegar esse M&M®; quando você terminar 

a folha amarela, você não receberá M&M®) e duas exposições a situações de 

escolha com prompts para cada link (folhas de tarefas e recompensas) eram 

providenciadas antes do inicio de cada sessão para facilitar a discriminação do 

estímulo inicial.  

 

Foram realizados 4 estudos. O primeiro avaliava a preferência pela 

escolha, isto é, visava determinar as preferências dos pré-escolares entre 

contextos nos quais a criança pode escolher entre múltiplos reforços e 

contextos nos quais os mesmos reforçadores podem ser liberados pelo 

experimentador, ou seja, o participante escolhia a folha de tarefas e o 

reforçador estava condicionado à cor da folha. Dessa forma, a variável 
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“escolha” era manipulada em 3 (três) links: o de escolha, cujos acertos eram 

consequenciados com acesso a 5 (cinco) M&M®; o de não-escolha, cujos 

acertos eram consequenciados com 1(um) M&M® e o de controle, cujos 

acertos eram consequenciados apenas com elogio. Obteve-se que para 5 

(cinco) participantes a oportunidade de escolher foi a preferida, embora essa 

preferência não tenha se mantido para 2 (dois) participantes e um participante 

preferiu não escolher.  

 

O segundo estudo avaliava mudanças no valor da escolha, ou seja, 

examinava a influência do número de itens (M&M®) decorrentes da escolha na 

seleção feita pelas crianças. Os três participantes com elevada seleção pelo 

link de escolha no primeiro estudo participaram deste estudo. O procedimento 

é similar ao do estudo anterior, mas as quantidades de itens aumentavam de 4 

(quatro) para 8 (oito), 12(doze) e 16(dezesseis). Encontrou-se que 2 (dois) dos 

participantes mantiveram sua preferência pela folha de tarefa laranja e essa 

escolha só se inverteu quando o valor da folha azul ficou maior do que o da 

laranja.  

 

Já o terceiro procurava estabelecer o valor da escolha para os 3 (três) 

participantes que não selecionaram o link “escolha” como preferido no primeiro 

estudo. As contingências que operavam nos links inicial e terminal eram 

similares às do primeiro estudo, exceto que durante o link de escolha, o 

número de itens fornecidos mediante a escolha era sistematicamente 

manipulado (de 5 [cinco] para 10 [dez] e depois para 15 [quinze] itens), 

enquanto apenas um item permanecia disponível no link de não-escolha. Nos 3 

(três) participantes aumentaram o número de escolhas pelo link “escolha” 
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quando o valor deste link subia; para 1 (um) deles o número de escolhas decai 

quando o valor do link regride no decorrer da manipulação das variáveis e 

1(um) participante abandonou o estudo antes do valor regredir.  

 

Por fim, o quarto estudo visava quantificar a preferência pela escolha, 

identificando um valor absoluto da oportunidade de escolher, como 

conseqüência para o comportamento acadêmico dos 3 participantes, 

aumentando progressivamente os requerimentos de resposta no link terminal 

associado com o escolher. Participaram as mesmas crianças do estudo 2 

(dois), e o procedimento consistia em aumentar progressivamente o número de 

tarefas no link terminal de “escolha” de 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro), 8 (oito), 12 

(doze), 16 (dezesseis) para 32 (trinta e duas) tarefas, enquanto que era 

necessário completar apenas uma tarefa nos links de “não-escolha” e 

“controle”.  

 

Obteve-se que um participante manteve-se escolhendo o link “escolha” 

até quando foi necessário completar 32 (trinta e duas) tarefas, passando a 

escolher “não-escolha” a partir daí. Outra participante manteve-se escolhendo 

até a exigência de 12 tarefas, quando passa a optar majoritariamente por não - 

escolher. Neste ponto, os pesquisadores retornam à condição de linha de base 

fazendo, novamente, um aumento progressivo dos valores da escolha, 

resultando na completude da exigência de 32 tarefas pela participante. Por fim, 

o último participante escolheu o link “escolha” até a exigência de 8 tarefas e 

essa seleção não se altera apesar da replicação da linha de base, como foi 

feito com a segunda participante citada. Discute-se sobre a importância de se 

manter os reforçadores idênticos entre si e que a oportunidade de escolha 
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pode funcionar como operação estabelecedora e como um reforço em si 

mesma, sendo esses achados consistentes com estudos anteriores.  

 

A pesquisa de Cox, C.D., Cox, B.S. & Cox D.J. (2005) apresenta os 

resultados de um follow-up de 4 (quatro) anos de seu estudo preliminar sobre 

motivação (Cox, Cox &Cox, 2000), que visava aumentar o valor motivacional 

de sinais que funcionavam como prompts para o uso de cinto de segurança, 

incluindo uma diferenciação entre os efeitos para homens, mulheres e 

passageiros. Neste estudo anterior, eles utilizaram uma figura de uma estrada 

preta dentro de um coração branco, circundado por um fundo vermelho, com as 

palavras “Coloque o cinto, fique a salvo” como o sinal de prompt. Nessas 

condições, 150 motoristas consecutivos foram monitorados enquanto saíam de 

5 comunidades seniors1. 

 

Os motoristas foram monitorados 2 vezes antes da instalação dos 

sinais, imediatamente depois que estes foram instalados e 6 meses depois da 

instalação. O uso do cinto de segurança foi de 70% na linha de base, para 94% 

imediatamente após a colocação dos sinais e 80% depois de 6 meses da 

colocação. Os resultados mostraram que os sinais podem ser informativos e 

motivacionais para o uso do cinto.  

 

Para a pesquisa de verificação dos efeitos a longo prazo, utilizaram-se 

25 (vinte e cinco) participantes que saíam com seus veículos de 12 (doze) 

comunidades sêniors diferentes, sendo que 5 (cinco) delas eram as mesmas 

                                                 
1 Comunidades Sêniors podem ser compreendidas como pequenas cidades do interior dos EUA, onde a 
média de idade da população local é considerada alta.  
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do primeiro estudo de 2000. Dois radares foram colocados nas saídas das 

comunidades, fora da estrada e no lado oposto da rua em que estava o sinal. 

Os radares gravavam se o motorista era homem ou mulher, e se o motorista e 

o passageiro estavam com os cintos afivelados quando eles entravam na divisa 

ou quando estavam na divisa. As medidas foram feitas uma única vez para os 

25 sujeitos.  

 

O cinto de segurança foi usado com alta freqüência, resultado similar 

ao verificado nos 6 (seis) meses depois da instalação da resposta de usá-lo. 

Os valores foram similares para homens e mulheres. Os passageiros também 

foram influenciados. Esses resultados indicam que a rotina de exposição a 

sinais informativos e motivacionais leva a maior rotina de uso do cinto de 

segurança.  

 

Dentre as limitações do estudo estão, primeiramente, o fato de que 

nem todos os motoristas eram seniors (pessoas de meia idade ou idosas), não 

possibilitando a generalização dos resultados para este grupo. Outra limitação 

era que os motoristas nos vários pontos de medida podiam não ser os mesmos 

motoristas que os do estudo anterior, assim, a extensão na qual os resultados 

refletem a manutenção no desempenho individual não foi determinada. Por fim, 

a última limitação é que embora os símbolos utilizassem mensagens 

motivacionais, sua função como ocasionadora do efeito de utilizar o cinto, não 

foi estabelecida. O estudo sugere que uma simples e barata intervenção pode 

produzir o uso a longo prazo de cintos de segurança para homens e mulheres 

e que pode influenciar o uso para passageiros dos bancos dianteiros.  
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O artigo de John Roll (2005) descreve um estudo em pequena escala 

designado para avaliar a utilidade do uso do manejo de contingências no 

tratamento de fumo de cigarros por adolescentes. Para isso, selecionou 22 

adolescentes que fumavam cigarros e que apresentavam desejo de parar de 

fumar, completando um total de 4 semanas de intervenção. Os participantes 

eram randomicamente designados para as condições abstinência (n = 12) e 

assistência (n = 10) e foram submetidos a linhas de base para monóxido de 

carbono em 2 (duas) sextas feiras. Durante essas 2 (duas) semanas, os 

participantes foram instruídos para fumar normalmente. Durante as 4 (quatro) 

semanas de intervenção, os participantes recebiam material educativo sobre os 

perigos associados ao ato de fumar e foram instruídos também a usar sua 

“força de vontade” para parar de fumar. Essa expressão foi usada porque é ao 

que eles atribuem sua habilidade para se absterem das drogas.  

 

Também durante a intervenção, era feita uma análise diária de CO, 

além de uma medida em uma escala de 4 pontos para “desejo de fumar” e 

“necessidade física de fumar”. No grupo de abstinência ganhava vales quem 

fornecia amostras de CO e atingia o critério de abstinência. Além disso, quem 

não fumava todos os dias da semana recebia um vale-bônus com valores 

aumentados progressivamente. Já no grupo de assistência recebia vales quem 

ía às sessões e concedia amostras de CO. O mesmo esquema de vale-bônus 

era fornecido aos participantes que fossem a todas as sessões durante a 

semana. Não comparecer a todas as sessões durante a semana reiniciava o 

valor dos vales. Foram feitas visitas de follow-up um mês depois do final da 

intervenção e os participantes foram solicitados a providenciar amostras de 

CO, recebendo bonificação dependendo do valor obtido.  
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Compareceram para a visita de um mês de follow-up mais participantes 

do grupo assistência (80%) do que no grupo abstinência (66%). A porcentagem 

de participantes que permaneceram em abstinência durante as 4 (quatro) 

semanas de intervenção diferiu entre os grupos, sendo 50% do grupo 

abstinência e 10% do grupo assistência, consolidando uma grande 

discrepância na taxa de recaídas entre as populações dos diferentes grupos.  

Dentre os participantes que atingiram o critério de abstinência para as 

amostras de CO, 73% eram do grupo abstinência e 54% eram do grupo 

assistência.  

 

A porcentagem de membros dos grupos que obtiveram uma 

abstinência contínua em uma semana de intervenção foi alta para ambos os 

grupos, sendo 83% para o grupo de abstinência e 86% para o grupo 

assistência; entretanto, a porcentagem dos participantes que apresentaram 

recaídas nas semanas que seguiram o período de abstinência foi 

significativamente menor no grupo de abstinência (12%) do que no grupo 

assistência (50%). O grupo abstinência também apresentou menos “desejo de 

fumar” do que o grupo assistência. Por outro lado, participantes do grupo 

abstinência relataram uma maior necessidade física de fumar do que os 

participantes do grupo assistência.  

 

Os resultados sugerem que o manejo de contingências pode reduzir o 

índice de fumo entre adolescentes. Entretanto, os participantes do grupo que 

receberam vales contingentes a abstinência estavam mais aptos para reduzir o 

fumo, do que aqueles que receberam vales contingentes à assistência. O 
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comportamento verbal auxilia na confirmação dos dados observados, como por 

exemplo, pelos relatos de craving e necessidades físicas de fumar que foram 

mais relatados pelo grupo abstinência do que pelo grupo assistência, 

possivelmente sugerindo que os participantes do grupo abstinência 

experienciam os sintomas da síndrome de abstinência mais fortemente do que 

aqueles do grupo assistência.  Dentre as limitações encontradas estão o 

pequeno tamanho da amostra, justificado pela pesquisa ser um projeto piloto, e 

o monitoramento infreqüente do fumar. O monitoramento era feito diariamente 

por padrões práticos e não poderia ser feito com maior freqüência de medida 

por ser bastante difícil realizá-las em um grupo de adolescentes ativos, além de 

se pretender evitar formas invasivas para sua realização.  

 

O trabalho de Jesse Dallery & Irene M. Glenn (2005), intitulado Os 

efeitos de um programa de reforçamento baseado em internet-vales para 

abstinência de fumar: um estudo da viabilidade, pretendia, justamente, testar a 

viabilidade do método de utilização de internet-vales para a obtenção de 

medidas de CO em bases freqüentes e confiáveis, o que significa identificar 

problemas potenciais do método e avaliar a efetividade do programa de 

redução do hábito de fumar em uma pequena amostra de fumantes. Para isso, 

utilizaram 4 (quatro) fumantes saudáveis recrutados através de jornais e flyers 

distribuídos pela comunidade. Eles tinham idade entre 18 (dezoito) a 60 

(sessenta) anos e reportavam uma história de no mínimo 2 (dois) anos de 

hábito de fumar, além de expressar vontade de parar de fumar. Para coleta de 

dados, os pesquisadores utilizaram sistema de monitoramento residencial, 

consistindo em um laptop, uma web-câmera, um monitor de CO e um provedor 

de internet. Ao todo, a intervenção teve duração de aproximadamente um mês.  



 98

 

Quanto ao monitoramento de CO, primeiramente os participantes eram 

solicitados a enviar dois vídeos-clips por dia via e-mail, separados por um 

intervalo de 8 horas. Cada vídeo-clip tinha que mostrar que o monitor do CO 

estava indicando zero, antes do participante providenciar sua amostra. Depois, 

cada vídeo-clip tinha que mostrar o participante exalar dentro do monitor e um 

assobio do monitor deveria ser ouvido durante 4 (quatro) segundos. 

Finalmente, a quantidade medida de CO deveria ser visível. Os participantes 

também eram impedidos de alterar datas e horários no laptop, limitados pelas 

opções operacionais.  

 

 Este estudo contava com uma página na web para cada participante, 

que mostrava um gráfico dos resultados das medidas de CO, uma declaração 

dos valores cumulativos ganhos nos vales e um link para uma página que 

listava os vendedores com os quais os vales poderiam ser resgatados. Foi 

realizada uma linha de base múltipla concorrente e reversível, na qual, durante 

os primeiros dias, os participantes poderiam ganhar $5 (cinco) por dia para 

cada 2 (duas) amostras fornecidas. A duração das linhas de base variava para 

cada participante, sendo que a duração para o primeiro participante foi de 4 

(quatro) amostras e depois eram aumentadas quatro amostras para cada 

participante subseqüente.   

 

Na fase de modelagem eram fornecidos $3 (três) para reduções 

específicas na quantidade de CO durante 4 (quatro) dias e na fase de indução 

à abstinência eram distribuídos vales para a evidência de abstinência pelos 10 

(dez) dias seguintes. Vales-bônus de $5 (cinco) eram distribuídos para cada 
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terceira amostra negativa consecutiva. Na fase de thinning (“tornar menos 

intenso”), por 4 (quatro) dias os participantes poderiam ganhar $5 (cinco) para 

cada 4 (quatro) e 8 (oito) amostras se elas fossem negativas. Essa fase foi 

incluída para evitar que os participantes experienciassem uma cessação 

imediata de ganhar vales contingentes. Por fim, havia um retorno à linha de 

base nos últimos 5 (cinco) dias, condição idêntica à linha de base inicial, com 

exceção de que a duração da condição foi idêntica para todos os participantes.  

 

Observou-se que 3 (três) dos 4(quatro) participantes produziram 

valores de CO que atingiram o critério durante a indução à abstinência, thinning 

e retorno à linha de base, além de algum período de manutenção de 

abstinência. A pesquisa sugere que um programa baseado em internet-vales é 

um método viável para obter evidências objetivas de abstinência e para 

distribuir os vales como reforçamento. Outro dado relevante é que 3 (três) dos 

4 (quatro) participantes reduziram o hábito de fumar já nos 18 (dezoito) 

primeiros dias do período de vale e mantiveram longos períodos de 

abstinência.  Dentre as limitações do estudo estão a possibilidade de 

falsificação dos dados pela modulação da peça utilizada pelo monitor de CO ou 

via manipulação eletrônica dos dados, antes que eles fossem enviados à 

clínica, além de não relatar o follow-up. Dentre as sugestões de 

aperfeiçoamento do estudo estão a possibilidade de aumentar os valores dos 

vales ou usar o tratamento descrito em conjunto com intervenções 

farmacológicas.  

 

Outros dois estudos levantados do JABA constituem uma pesquisa e 

um desdobramento dessa mesma pesquisa. A primeira pesquisa denomina-se 



 100

Avaliação comportamental da impulsividade: uma comparação de crianças com 

e sem déficit de atenção e hiperatividade, de Neef et al. (2005). A pesquisa 

teve por objetivo usar arranjos de esquemas concorrentes com estudantes com 

e sem ADHD (Attention Déficit Hyperactivity Disorder) para avaliar a extensão 

na qual suas escolhas entre respostas competitivas alternativas demonstravam 

autocontrole ou impulsividade. Além disso, para examinar a sensibilidade à 

imediaticidade do reforçamento, pretendeu-se também avaliar a influência 

relativa de outras dimensões dos reforços, como base para comparação com 

as respostas alternativas.   

 

Para tanto, utilizou-se de 58 crianças, entre 7 e 14 anos, de três 

escolas publicas elementares  e de uma escola particular. Dentre essas 

crianças, algumas apresentavam o diagnóstico positivo para ADHD e outras, 

negativo (n = 24) e todas deveriam preencher aos pré-requisitos para 

participação na pesquisa. Os participantes com ADHD foram subdivididos em 

dois grupos: um com aqueles que recebiam medicação específica (n = 21) e 

outro para os que não recebiam medicação (n = 13). Para a realização do 

experimento foi utilizado um laptop e um programa de computador já utilizado 

pelos pesquisadores em estudos anteriores. O programa provia um menu com 

o qual o pesquisador selecionava as especificações para cada uma das duas 

sessões de problemas de matemática, tarefas às quais as crianças seriam 

submetidas.  

 

Tais especificações consistiam no tipo (adição, subtração, multiplicação 

e divisão) e no nível do problema de matemática, além de esquemas de 

reforçamento com intervalos variáveis (30s, 60s, 90s), esquemas de 
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distribuição dos reforços (no final da sessão ou na próxima sessão) e reposição 

dos reforços nas lojas (loja A e loja B). As sessões eram conduzidas de 3 (três) 

a 5 (cinco) dias por semana, com uma ou duas sessões por dia. Durante cada 

sessão, a criança completava 5 min. de prática e 10 min. de testagem. Durante 

cada tarefa, 2 (dois) problemas de matemática com cores diferentes apareciam 

no monitor. A tela de escolha ainda continha o número cumulativo de reforços 

(pontos) que era obtido para cada problema resolvido, a loja nas quais os itens 

poderiam ser trocados pelos pontos ganhos (qualidade do reforço) e quando 

esses itens poderiam ser obtidos (atraso no reforço).  

 

A resposta de escolha produzia somente o problema selecionado na 

tela e uma representação de um pequeno relógio indicando quanto tempo 

restava para que o problema fosse completado. Diante de uma resposta 

incorreta, apareciam na tela as palavras “tente novamente”, seguidas da re-

apresentação do problema. As variáveis dependentes estudadas eram (a) a 

porcentagem de tempo alocada para cada respectivo problema (alocação por 

tempo) e (b) a porcentagem de seleções alocadas para cada respectivo 

problema (alocação por resposta).  

 

A avaliação consistia em uma linha de base, uma avaliação inicial e 

uma replicação envolvendo 4 (quatro) dimensões do reforço: taxa (R), 

qualidade (Q), imediaticidade (I) e esforço (E). A linha de base determinava a 

sensibilidade dos estudantes para cada dimensão isoladamente.  Por exemplo, 

para determinar a sensibilidade à taxa de reforçamento, um esquema de VI 30s 

foi programado para a sessão 1 de problemas e um esquema de VI 90s foi 

programado para a sessão 2 de problemas, enquanto que qualidade, 



 102

imediaticidade e esforço mantiveram-se iguais em ambos as sessões. Isso 

garantia a avaliação da sensibilidade a níveis da dimensão específica, como 

problemas associados com uma alta taxa de reforçamento. Durante os 5 min. 

de treino no inicio de cada sessão, o participante era orientado a entrar em 

contato com ambas as alternativas, para garantir contato com ambos os 

esquemas de reforçamento. A avaliação inicial compreendia 6 (seis) condições, 

conduzidas randomicamente. Durante cada condição uma das dimensões era 

posta em competição direta com a outra, por exemplo, RvQ, RvE, IvR, QvE, 

QvI e IvE.  

 

A taxa (R) referia-se aos esquemas concorrentes de reforçamento em 

efeito para as respectivas sessões de problemas. Um esquema de VI 30s. era 

usado para valores altos (altas taxas), VI 60s para valores médios e VI 90s. 

para valores baixos. Os valores alto e baixo eram utilizados quando a taxa de 

respostas era a dimensão que competia com outra, enquanto que o valor 

médio era usado quando a taxa era mantida constante. Os valores 

correspondiam a pontos computados para cada problema solucionado.  

 

A qualidade (Q) referia-se à preferência relativa dos estudantes pelos 

reforçadores associados com as duas respectivas sessões de problemas, 

baseado no seu ranking, elaborado segundo uma avaliação de preferências. 

Incluía uma grande variedade de itens tangíveis, cupons que valiam mais 

tempo em atividades preferidas e atenção extra. Durante a avaliação de 

preferências, o estudante era solicitado a colocar em um ranking os 10 (dez) 

itens mais preferidos, de forma que os 5 (cinco) itens mais valiosos ficavam 

disponíveis na loja A e os outros 5 (cinco) ficavam disponíveis na loja B (exceto 



 103

quando a qualidade não era uma variável em competição e os brinquedos 

favoritos estavam todos em ambas as lojas).  

 

A imediaticidade (I) se referia a se o acesso aos reforçadores ganhos 

em cada sessão de problemas dava-se imediatamente no final da sessão ou 

com atraso, imediatamente antes da próxima sessão. Por fim, o esforço (E) 

referia-se à facilidade relativa com a qual os problemas de matemática podiam 

ser solucionados, determinada por pré-teste de performance em amostras de 

diferentes problemas. Eram utilizados problemas fáceis (nível de fluência) e 

difíceis (nível de aquisição), para os quais o esforço era a dimensão em 

competição. O nível médio de dificuldade era utilizado em condições nas quais 

o esforço era mantido constante através das sessões de problemas.  

 

Comparações entre grupos foram analisadas descritivamente e 

estatisticamente para ambos, alocação por tempo e alocação por respostas. 

Primeiramente, foi comparada a porcentagem de crianças dos três grupos para 

as quais a imediaticidade do reforço, a qualidade, a taxa e o esforço são os 

primeiros, segundo, terceiros e quarto lugares no ranking de dimensões-

influência. Depois, os pesquisadores usaram o ranking de Friedman para 

determinar se há diferenças significantes entre as 6 condições (RvQ, RvE, IvR, 

QvE, QvI e IvE) para cada um dos 3 grupos (ADHD com medicação, ADHD 

sem medicação e sem ADHD) e por último, conduziram testes de 

comparações-múltiplas para determinar se há diferenças absolutas 

estatisticamente significantes entre os 3 pares de comparação das dimensões 

do reforço.  
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Os resultados evidenciam que as diferenças nas performances são 

maiores entre os participantes do grupo com ADHD. Para a variável alocação 

por tempo, o grupo com ADHD e sem medicação apresentou maior preferência 

por imediaticidade, em primeiro lugar, e por qualidade, em segundo, assim 

como o grupo com ADHD e com medicação. Já o grupo sem ADHD apresenta 

maior preferência por qualidade, em primeiro, e pela imediaticidade, 

posteriormente.  

 

Já para a variável de alocação por respostas, o grupo com ADHD e 

sem medicação preferiu, em primeiro lugar, qualidade e depois, imediaticidade, 

enquanto que o grupo com ADHD e com medicação preferiu imediaticidade em 

primeira instância, e qualidade em segunda instância. Para o grupo sem 

ADHD, a preferência maior incidiu sobre a qualidade e sobre o esforço. Outra 

diferença significativa encontrada está no número total de problemas 

resolvidos, sendo que o grupo que solucionou o maior número de problemas foi 

o grupo sem ADHD, seguido pelo grupo com ADHD e com medicação e pelo 

grupo com ADHD e sem medicação.  

 

Esses resultados mostram que para o grupo com ADHD (com e sem 

medicação) a preferência por imediaticidade e por qualidade aponta para uma 

impulsividade, tanto na variável de alocação por tempo quanto na de alocação 

por resposta. Por outro lado, para o grupo sem ADHD, a preferência por 

qualidade e imediaticidade não se manifesta estatisticamente significante. 

Dentre as implicações disso estão em primeiro lugar que o grupo com ADHD 

pode ser visto como apresentando um problema de autocontrole; outra 

implicação é que o achado de que a imediaticidade do reforço era uma 
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dimensão que influenciava para os participantes com ADHD (com e sem 

medicação) sugere que a medicação pode ter pouco efeito na funcionalidade 

definida com medidas objetivas de impulsividade.  

 

Além disso, os resultados encontram-se em consonância com outros 

estudos anteriores feitos pela pesquisadora principal e são inconsistentes com 

a literatura em ADHD, que diz que a medicação promove um controle da 

impulsividade. Por fim, outra consideração relevante é se a impulsividade pode 

ser avaliada em termos do atraso no período de troca por reforçadores 

preferidos nos terminais ou se diz respeito à distribuição de pontos, que podem 

funcionar como reforços condicionados. Os autores dizem que pesquisas 

básicas usando métodos análogos de autocontrole com humanos sugerem que 

entre a forma (troca por reforços preferidos, por exemplo) e o atraso, a primeira 

é o determinante mais crítico da escolha. A última consideração a ser feita 

aborda o alto potencial do estímulo preferido para competir efetivamente com a 

imediaticidade do reforço no desenvolvimento de autocontrole.  

 

A continuação da pesquisa relatada acima encontra-se no trabalho de 

Neef, et al. (2005a), intitulado Avaliação do tratamento farmacológico da 

impulsividade em crianças com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. Seu objetivo é conduzir uma análise entre-sujeitos dos efeitos 

de medicação estimulante em medidas de impulsividade definidas 

funcionalmente com 4 (quatro) estudantes com diagnóstico de ADHD. Mais 

especificamente, eles replicaram a avaliação no contexto duplo-cego, controle-

placebo, contrabalanceado por um delineamento de reversão para determinar 

(a) a extensão nas quais as escolhas entre respostas alternativas competitivas 
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são diferencialmente sensíveis à imediaticidade do reforçamento relativa a 

outras dimensões do reforço e (b) o efeito da methylphenidate na sensibilidade 

a essas dimensões.  

 

Participaram 4 (quatro) crianças que preenchiam o critério para ADHD 

pela APA (American Psychiatric Association). O estudo foi realizado nas casas 

das crianças, contando com uma ou duas sessões por dia. O aparato utilizado 

e a descrição das tarefas solicitadas são as mesmas do experimento anterior, 

bem como a linha de base e a definição das dimensões a serem postas em 

esquemas concorrentes (Q, I, R, E). Novamente, as variáveis dependentes são 

alocação por tempo e alocação por respostas. A avaliação foi aplicada 4 ou 2 

vezes nos participantes, no contexto de duplo-cego, controle-placebo, 

contrabalanceado por um delineamento de reversão (isto é, ABAB ou BABA, 

nos quais A= medicação e B= placebo). O farmacêutico preparou o placebo e a 

medicação em cápsulas gelatinosas idênticas e as doses da medicação 

estavam de acordo com as determinações médicas de cada participante.  

 

Para a variável de alocação por tempo, encontrou-se que 3 dos 4 

participantes preferiram imediaticidade em primeiro lugar, seguido por 

qualidade do reforço, enquanto que um participante escolheu qualidade em 

primeiro lugar, seguido por imediaticidade. Para a variável de alocação por 

respostas, os resultados foram similares aos obtidos pela alocação por tempo, 

entretanto, há algumas exceções, como na fase de placebo, em que a escolha 

pela taxa de reforços (em comparação com esforço) variou como a segunda ou 

última escolha entre os participantes. Com exceção de uma participante, não 

foram encontradas diferenças significativas entre as fases de medicação e 
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placebo com relação ao número de problemas resolvidos, à duração no 

engajamento na tarefa ou à porcentagem principal de respostas corretas.  

 

Os resultados sugerem que os padrões de alocação para as 4 (quatro) 

crianças favoreciam as alternativas dos problemas que produziam 

reforçamento imediato quando a imediaticidade competia com a taxa de 

reforços, esforço na resposta e qualidade do reforço, nas condições de placebo 

e medicação. Como ainda não é claro se a medicação afeta ou não o controle 

da impulsividade, algumas limitações podem ser apontadas sobre o estudo 

apresentado. Primeiramente, pode ser que a dosagem de medicação não seja 

significante para afetar a impulsividade; uma segunda possibilidade é que a 

dosagem era suficiente para afetar a topografia das respostas associadas com 

o diagnóstico de ADHD que são incluídas em escalas (como níveis de 

atividade, interrupção de outros, etc), mas que não são definidas como 

respostas de impulsividade neste estudo.  

 

Uma terceira consideração diz respeito ao instrumento de avaliação 

que pode não ter provido uma medida sensível da impulsividade. Consistentes 

com os achados da pesquisa anterior de Neef et al., a impulsividade 

caracterizava as escolhas das crianças com ADHD em alguma extensão, 

quando se usava um atraso que poderia ser socialmente relevante, como 24h. 

Entretanto, considera-se que a medicação pode ter algum efeito sobre o 

autocontrole em intervalos de curta duração, já que, de fato, com a 

manipulação da variável atraso de tempo, o valor do reforçador diminui na 

medida em que o atraso é maior [delay discounting]. Assim, quando se medica, 

a sensibilidade a atrasos menores é preservada, sugerindo a existência de um 
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limiar para a tolerância do atraso. Finalmente, também é possível hipotetizar 

que a medicação não afeta a impulsividade em graus significativos.  

 

A contribuição de Dixon e Falcomata (2004) estende as noções de 

autocontrole realizando uma pesquisa sobre a Preferência por atrasos 

progressivos e exercícios concorrentes de fisioterapia em um adulto com lesão 

cerebral adquirida. Partindo da discussão sobre impulsividade na fuga de 

tarefas objetivava aumentar a cooperação com a fisioterapia em um adulto 

enquanto lhe eram providas três escolhas: (a) um reforço menor e imediato, (b) 

um reforço maior distribuído depois de um atraso fixo e (c) o mesmo reforço 

maior distribuído depois de um atraso progressivo.  Para tanto, utilizou um 

sujeito – Ray, 31 anos – com lesão cerebral adquirida que lhe trazia 

dificuldades em controlar os músculos do pescoço. Todas as sessões foram 

conduzidas no seu ambiente natural. 

 

Em um primeiro momento foi realizada uma avaliação de preferências 

por estímulos múltiplos, e o reforçador selecionado foi um filme em DVD com 

cenas debaixo d`água e que mostra uma variedade de peixes e outras formas 

de vida selvagem aquáticas. Como delineamento experimental utilizou-se 

primeiro uma linha de base “natural” para determinar o nível apresentado pelo 

participante de “segurar sua cabeça” sem conseqüências programadas. Em 

seguida, uma linha de base “para escolha” foi induzida para avaliar a 

preferência de Ray entre reforços menores e imediatos e reforços maiores e 

atrasados. Por fim, foi instalada uma condição de treino de autocontrole que 

incluía as escolhas disponíveis na linha de base anterior, bem como uma 

terceira opção para reforçamento maior e contingente a atrasos progressivos.  
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Para a linha de base “natural”, Ray recebia a instrução “Levante sua 

cabeça o máximo que você puder” e foi mantida até ser observada uma relativa 

estabilidade na duração do comportamento de “segurar a cabeça”. Já na 

condição de linha de base “por escolha” eram calculadas as principais 

ocorrências do comportamento-alvo durante a linha de base natural com base 

na quantidade de tempo (em segundos) que ele permanecia engajado em 

segurar a cabeça. Como reforço, disponibilizava-se 10s de acesso ao DVD na 

condição de impulsividade e 30s de acesso na condição de autocontrole.  

 

Foi feito também um treino discriminativo envolvendo 2 escolhas-livres 

ou uma escolha-forçada. Na primeira, eram colocados 2 cartões coloridos na 

frente de Ray, apresentados de forma randômica entre as sessões. Nenhum 

prompt era emitido para iniciar a seleção. Uma vez que Ray fez contato com 

um dos cartões, o reforço correspondente (pequeno imediato ou grande 

atrasado) era lhe dado. A última condição (escolha-forçada) também se 

caracterizava pela escolha entre 2 cartões coloridos e Ray recebia a instrução 

para tocar um dos cartões. Caso ele selecionasse o cartão associado ao 

reforço menor e imediato, este lhe era distribuído imediatamente. Caso 

selecionasse o cartão associado com o reforço maior e atrasado, o cartão era 

removido e Ray recebia a instrução para se engajar em comportamento de 

segurar a cabeça. Se ele conseguisse permanecer na atividade durante 160 

segundos, o reforço era liberado depois deste intervalo.  

 

Cada tarefa era composta por um intervalo entre tarefas (ITI) que 

consista no tempo que o sujeito levava para consumir o reforço. Depois de 
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duas escolhas-forçadas consecutivas, Ray era submetido a 10 sessões de 

escolha-livre, durante as quais eram apresentados novamente os dois cartões, 

mas nenhum prompt inicial era provido e a conseqüência era distribuída como 

descrito acima. Essa condição permanecia até 3 sessões consecutivas que 

apresentavam as mesmas escolhas, tanto por impulsividade quanto por 

autocontrole.  

 

Depois, as sessões de treino em autocontrole eram similares às 

descritas na linha de base por escolha, mas com a adição da terceira condição 

de escolha, que consistia em um reforçamento de maior escala, mas que se 

iniciava com 0s de atraso e era aumentado progressivamente durante as 

tarefas. Durante as tarefas, portanto, eram apresentados 3 cartões com cores 

diferentes para a escolha e, caso Ray escolhesse o cartão que representava os 

atrasos progressivos, os atrasos na distribuição das conseqüências eram 

aumentados 10s por sessão, até que o atraso excedesse 160s.  

 

Foi observado que Ray preferia o reforço menor e imediato durante a 

linha de base por escolha, mas essa preferência foi revertida durante o treino 

de autocontrole, condição na qual Ray escolhia muito mais o maior reforço com 

atraso progressivo do que o reforço menor e imediato. Esses resultados 

mostram que a exposição a atrasos aumentados gradualmente para 

reforçamento de maior escala pode culminar em um aumento de autocontrole. 

Uma explicação possível para tais resultados é a história de exposição prévia 

aos estímulos discriminativos específicos usados associados com as 

conseqüências. Discute-se a contribuição do treino de autocontrole utilizando 

atrasos de reforçamento fixos (com menor e maior reforçamentos) e atrasos 
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progressivos não apenas para promoção de autocontrole, mas também para 

aumentar o engajamento em atividades-alvo identificadas como necessárias 

para um avanço do bem-estar físico para uma pessoa com lesão cerebral.  

 

Outra contribuição importante é a de Mueller et al. (2004) com seu 

estudo sobre o aumento da variedade de comidas consumidas ao se misturar 

comidas preferidas com não-preferidas. Essa pesquisa se baseou nos 

trabalhos de Piazza et al. (2002) e de Kern & Marder (1996) que mostravam 

que a apresentação simultânea de comidas era mais efetiva do que uma 

apresentação seqüencial para aumentar a aceitação de comidas não-

preferidas. O estudo tinha por objetivo estender o trabalho citado de Piazza et 

al. (2002) e de Kern & Marder (1996) de apresentação e fading simultâneos 

demonstrando a continuação do consumo de comidas não preferidas 

independententemente das comidas preferidas, seguindo um procedimento de 

apresentação simultânea.   

 

Os autores trataram a recusa por comida em duas crianças 

combinando elementos da apresentação simultânea de estímulos e do fading 

de estímulos. Para isso, primeiro eles demonstraram que as crianças comiam 

algumas comidas, mas não outras quando apresentadas em conjunto; depois, 

eles misturaram comidas não-preferidas com comidas preferidas em forma de 

incrementos, aumentando gradualmente 10% por vez. Por fim, eles expuseram 

comidas não-preferidas que haviam sido agregadas à mistura e comidas não-

preferidas que não haviam sido agregadas para avaliar os efeitos da mistura no 

consumo de comidas não preferidas. 
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Os dois participantes apresentavam um quadro de transtorno alimentar 

pediátrico e estavam submetidos ao programa de tratamento diário para recusa 

severa de comida. Com tratamentos preliminares ao estudo, os participantes 

começaram a comer o que seria designado na pesquisa por “comidas 

preferidas” – no caso, papa de maçã, pêssegos e peras – enquanto, que todas 

as outras comidas recusadas eram denominadas “não-preferidas”. Como 

delineamento experimental, primeiro os autores demonstraram que os 

participantes comeriam comidas preferidas e não as não-preferidas usando um 

delineamento reversível (ABAB) no qual a fase A era a apresentação de 

comidas preferidas e a fase B a apresentação de comidas não-preferidas. 

Depois, eles utilizaram um delineamento reversível (BCBCB) para avaliar a 

extensão na qual a criança comeria comidas não-preferidas antes e depois do 

tratamento com a mistura.  

 

Assim, após a avaliação de preferências inicial para comidas preferidas 

e não-preferidas, foi feita uma avaliação do tratamento com mistura, que 

consistia na apresentação conjunta de comidas preferidas e não-preferidas, 

seguida pela apresentação das comidas preferidas sozinhas e pela 

reapresentação das comidas misturadas, seguida pela apresentação das 

comidas não-preferidas sozinhas. Na fase de tratamento com mistura, as 

comidas eram apresentadas em conjunto e caso o nível de “aceitação” e “boca 

limpa” (respostas-alvo) fosse maior de 75% em 3 sessões consecutivas de 

mistura, a comida não-preferida era apresentada sozinha. Caso fosse menor 

de 75% em 6 sessões consecutivas, a comida sozinha não era apresentada e a 

proporção entre comidas não-preferidas e preferidas era diminuída. Caso fosse 

menor de 75% para comidas não-preferidas sozinhas, eram conduzidas 
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sessões de pós mistura para avaliar a efetividade do tratamento com mistura e 

caso a porcentagem fosse maior de 75%, o tratamento com a mistura 

continuava.  

 

Nas sessões de pós-mistura pretendia-se demonstrar que as crianças 

comeriam as comidas não-preferidas após o tratamento com a mistura. Essas 

sessões eram idênticas às de avaliação de comidas não-preferidas, com 

exceção de que apenas as comidas que haviam sido misturadas eram 

apresentadas. Nas sessões de comidas não-preferidas, apenas as comidas 

não misturadas eram apresentadas e elas eram selecionadas randomicamente.  

Foi definido previamente o reforçamento diferencial para um participante e o 

reforçamento não-contingente para outro, bem como que a aceitação das 

comidas misturadas seria seguida por um breve elogio e a recusa 

conseqüenciada com a permanência da colher nos lábios da criança. Também 

foi feito um follow-up cujo procedimento acompanhava os novos padrões 

adquiridos pelos participantes (as texturas dos alimentos eram aumentadas 

progressivamente) e a alimentação era feita pelos parentes das crianças.  

 

Para um participante a porcentagem de sessões com aceitação das 

comidas não-preferidas foi aumentando gradualmente durante as sessões de 

pós-mistura, assim como o nível de “boca-limpa”. O nível de aceitação durante 

as sessões de reversão de comidas não-preferidas, em contrapartida, 

continuava variável da primeira a sexta sessões. Para o segundo participante, 

a porcentagem de sessões com aceitação foi maior para comidas preferidas a 

não-preferidas, de forma que esses níveis foram aumentando 
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progressivamente durante as sessões de pós-mistura. Para os níveis de “boca 

limpa” alcançou-se uma taxa de 100% após a sexta sessão.  

 

Discorre-se a respeito do aumento do número e do tipo de comidas 

consumidas para ambos os participantes através da mistura incrementando 

grandes quantias de comidas não-preferidas com comidas preferidas, 

resultados que confirmam os achados de Piazza et al. (2002) e de Kern & 

Marder (1986) mostrando que a apresentação simultânea de comidas não-

preferidas e preferidas pode facilitar a aceitação das primeiras. Os resultados 

também estendem tais conclusões demonstrando que os participantes 

consumiriam comidas não-preferidas independente de elas serem seguidas por 

comidas preferidas. A primeira hipótese para esse processo é que a presença 

de comidas preferidas pode funcionar como operação abolidora para a 

aversividade da comida não-preferida e que, provavelmente, problemas de 

alimentação são mantidos por reforçamento negativo na forma de fuga da 

alimentação.  

 

A outra hipótese é que a presença de comidas preferidas na 

combinação com comidas não-preferidas pode ter alterado a efetividade da 

fuga como reforçamento. A terceira hipótese é que é possível que a repetição 

da prova pelos alimentos não-preferidos possa ter aumentado o consumo 

independente do procedimento de mistura. Uma limitação do estudo é que o 

comer ocorria por reforçamento negativo, devido à não retirada da colher 

quando da recusa. Outra limitação é que o procedimento de mistura foi 

combinado com reforçamento e com a não-remoção da colher, o que dificulta 
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saber ao certo o que mais influenciou a alteração de comportamento das 

crianças.  

 

A pesquisa de Fischer et al. (2004) denominada Avaliando os efeitos 

da extinção em comportamentos mantidos por atenção através da distribuição 

de atenção não-contingente ou identificação de estímulos via uma avaliação de 

estímulos competitivos, baseou-se em estudos que demonstravam que a 

distribuição não-contingente de estímulos competitivos pode reduzir 

efetivamente as taxas de comportamentos destrutivos mantidos por 

reforçamento positivo, mesmo quando as contingências para o comportamento 

destrutivo permaneciam intactas. Tinha por objetivo estender os achados de 

Hanley et al. (que consistiam na comparação dos métodos de reforçamento 

não contingente com tangíveis e extinção com reforçamento não contingente 

com atenção e extinção) e de Vollmer et al. (que consistia na comparação da 

extinção com e sem reforçamento não-contingente) comparando os efeitos (a) 

da extinção implementada sozinha,  (b) extinção implementada com 

distribuição não-contingente de reforço que mantinha o comportamento 

destrutivo (atenção) e (c) extinção implementada com reforçamento não-

contingente  por estímulos competitivos (identificados através da avaliação de 

estímulos competitivos).  

 

Outra proposta da pesquisa era avaliar a utilidade de uma avaliação de 

estímulos competitivos para comportamentos destrutivos reforçados por 

contingências sociais, considerando que seu estudo anterior (Fischer et al, 

2000) abordou essa questão apenas com 1 participante. Utilizou 4 participantes 

(J., S., K. e C.) com algum tipo de atraso no desenvolvimento e que 
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apresentavam comportamentos disruptivos, como auto-lesão e agressividade. 

Seu procedimento e delineamento experimental era composto por 3 fases que 

serão detalhadas abaixo. 

 

A primeira fase – análise funcional – avaliava sob controle de quais 

variáveis os comportamentos disruptivos apareciam, sendo que algumas 

dessas variáveis eram manipuladas, tais como itens tangíveis, atenção e 

demanda por tarefas. Na condição de atenção social, o terapeuta lia uma 

revista, enquanto o participante era instruído a brincar com seus brinquedos de 

baixa ou média preferência e caso ocorressem comportamentos destrutivos, o 

terapeuta provia uma repreensão verbal em FR 1. Na condição de demanda, o 

terapeuta usava uma instrução de 3 passos para instruir o participante a 

completar tarefas educacionais e, contingente ao comportamento destrutivo, 

lhe era permitido fugir da tarefa por 30s.  

 

Na condição tangível o participante tinha acesso a um item de alta 

preferência por 2 minutos, antes do início da sessão e, ao se iniciar a sessão, o 

item era removido pelo terapeuta e lhe era fornecido 30segundos de acesso ao 

item, caso surgissem comportamentos destrutivos. Uma condição de brincar 

com brinquedos foi incluída como uma condição-controle na qual não eram 

apresentadas demandas e o participante tinha acesso não-contingente à 

atenção e a estímulos de alta preferência. Para outros participantes foi incluída, 

além das 5 condições apresentadas, uma condição “sozinho”, na qual os 

participantes eram colocados em uma sala vazia enquanto um ou dois 

observadores os acompanhavam por um espelho falso.  
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Outra participante foi exposta às condições atenção social, demanda, 

tangíveis, brincar com brinquedos, ignorar e mandos. Nessa ultima condição, a 

participante era indagada sobre “o que ela gostaria de fazer” e o fazia, até que, 

após 2 min. o terapeuta dizia “agora nós vamos brincar do meu jeito” e escolhia 

uma atividade diferente. Essa condição visava determinar a extensão na qual o 

comportamento destrutivo da participante era mantido pelo fato de ser 

contrariada. 

 

Na segunda fase – avaliação de estímulos competitivos - era 

selecionada uma grande variedade de estímulos e atividades com base nas 

entrevistas com os cuidadores e com base nos resultados da avaliação de 

preferência por escolha-pareada anterior. Os participantes eram submetidos a 

uma condição controle, na qual nenhum estímulo estava disponível, e a uma 

condição de atenção não-contingente. Foram realizadas um total de 3 a 4 

sessões, nas quais os itens eram apresentados sozinhos e o comportamento 

destrutivo continuava a produzir atenção em FR1.  

 

Na terceira fase – análise do tratamento – as sessões se iniciavam com 

um período similar à condição de atenção da análise funcional. Depois, 3 

condições eram alternadas e, como o reforçamento não-contingente por 

tangíveis junto com extinção era o primeiro tratamento de interesse, essa 

condição era implementada primeiro nos 4 participantes. Nessa condição, o 

terapeuta não interagia com os participantes, e ignorava os comportamentos 

destrutivos, mas os estímulos selecionados pela avaliação de estímulos 

competitivos estavam disponíveis durante toda a sessão. Durante a extinção, o 
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terapeuta não interagia com o participante e ignorava qualquer comportamento 

destrutivo que ele emitisse.  

 

Por fim, durante a condição de atenção não-contingente junto com 

extinção, o terapeuta provia interações contínuas durante toda a sessão, mas 

não respondia diferencialmente aos comportamentos destrutivos, interagindo 

mesmo quando da ocorrência de comportamentos destrutivos. Durante a 

condição de tangíveis não-contingentes em conjunto com a extinção, o 

terapeuta novamente não interagiu com o participante e ignorou respostas 

destrutivas, mas os estímulos selecionados na avaliação de estímulos 

competitivos estavam continuamente disponíveis juntamente com os 

brinquedos de preferência baixa e moderada, que ficaram disponíveis durante 

todas as sessões da fase 3.    

 

Os resultados foram divididos nas três fases, da mesma forma que no 

procedimento. Para a fase 1, encontrou-se que os comportamentos do 

participante 1 eram mantidos por atenção; os do participante 2 por atenção e 

fuga das tarefas; os do participante 3 por atenção, fuga de demandas e por 

itens tangíveis e os do participante 4 por atenção. Para a fase 2, encontrou-se 

que há uma diminuição dos comportamentos destrutivos com o procedimento 

de tangíveis não-contingentes para todos os participantes. Entretanto, neste 

procedimento um pouco de atenção acaba por ser dispensada, fator que pode 

ter influenciado na sua eficácia.  

 

Por fim, para a fase 3, encontrou-se que o participante 1 diminuiu 

bastante a taxa de comportamentos destrutivos com a utilização de 
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reforçamento de atenção não-contingente, seguido por tangíveis não-

contingentes e extinção sozinha. Para o participante 2, ambos os tratamentos 

com reforçamento não contingente reduziram os comportamentos destrutivos a 

zero e a quase zero na extinção. Para o participante 3, as taxas de 

comportamentos–problema diminuíram mais no reforçamento por tangíveis 

não-contingentes, seguido por atenção não-contingente e extinção sozinha. Por 

ultimo, para o participante 4, a extinção apresenta um decréscimo lento e 

gradual dos comportamentos-alvo, enquanto que os outros dois procedimentos 

apresentaram um decréscimo imediato e quase tendendo o zero.  

 

Todos esses resultados contribuíram para mostrar que reforçamento 

por tangíveis não-contingentes junto com extinção e reforçamento por atenção 

não-contingente junto com a extinção produzem reduções rápidas e dramáticas 

de comportamentos destrutivos e ambos são mais efetivos do que a extinção 

implementada sozinha. O fato de que estímulos competitivos podem substituir 

efetivamente a atenção para a supressão de comportamentos-problema é 

encorajador, já que a substituição da atenção por estímulos competitivos 

permite maior flexibilidade quanto a quando e como cada procedimento deve 

ser associado com a extinção, bem como permite maior flexibilidade aos 

cuidadores que possuem mais dificuldades em prover atenção por uma grande 

quantidade de tempo no seu cotidiano.  

 

Outra contribuição é que na extinção bursts (reações emocionais) 

aconteceram, enquanto que nas outras condições esses efeitos foram 

suprimidos. Outro dado relevante é que a avaliação de estímulos competitivos 

pode ser útil mesmo com respostas que são reforçadas por conseqüências 
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sociais, para as quais a extinção pode ser útil. Dentre as limitações, aponta-se 

que ainda não é certo se os mesmo resultados podem ser produzidos por uma 

avaliação de preferência com menor tempo de consumo do item preferido após 

a sua escolha para evitar que haja a substituição dos reforços (o que se 

relaciona diretamente com a fase de avaliação de estímulos competitivos, cujos 

itens entrariam no lugar do estímulo reforçador do qual o sujeito está saciado) e 

o fato de que os reforços usados no reforçamento por tangíveis não-

contingentes não foram testados para determinar se eles mantêm as 

respostas-alvo.  

  

Uma última contribuição vem do artigo de O`Reilly, Lancioni & Sigafoos 

(2004) que utiliza uma avaliação por escolhas-pareadas para identificar as 

variáveis mantenedoras de problemas do sono. Para isso, trabalhou com uma 

criança de 5 anos de idade e com atraso de desenvolvimento. Como 

comportamentos-alvo foram determinados deixar fisicamente o quarto e dormir 

de vez em quando. Na fase de avaliação da escolha, 3 atividades favoritas 

(brincar com seus brinquedos favoritos, assistir a vídeos e ficar com a mãe) 

foram selecionadas com base em entrevistas com seus parentes e em 

observações. Durante essa avaliação, a participante poderia ter acesso a duas 

atividades uma vez que ela saísse do quarto. Cada atividade era apresentada 

em um cômodo diferente da casa, de modo que elas eram mutuamente 

exclusivas. As sessões de escolha vigoravam durante 10 min. e, no máximo, 2 

sessões por noite. 

 

Na intervenção, devido à rotina caótica de sono verificada na 

participante antes do estudo, implementou-se inicialmente um “esquema de 
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sono” para prover uma linha de base controlada. Uma vez que o esquema 

estava em vigor, os pesquisadores examinaram a influência da intervenção, 

derivada dos resultados da avaliação de escolha, usando um delineamento 

reversível BCBC. Para a fase de esquema de sono, estabeleceu-se uma rotina 

para a participante com lanche, troca de roupas, assistir ao vídeo favorito, 

horário definido de ser posta na cama e a ausência de livros ou brinquedos. A 

participante também era recolocada na cama, caso a deixasse.  

 

Na fase de distribuição por tempo-fixo de atenção a mãe da 

participante retornava ao seu quarto a cada 5 min. e interagia com ela por 

aproximadamente 20s. se ela ainda estivesse acordada (falar baixo, acariciar, 

ajustar as cobertas). Foram realizadas, também, observações de follow-up 

conduzidas durante um, seis e dozes meses após a intervenção. Durante a 

avaliação de escolha observou-se que a participante preferia estar com a mãe 

a se envolver nas outras duas atividades e, quando foi introduzido o esquema 

com a condição de atenção, reduziu-se bastante o número de vezes em que 

ela deixou o quarto.  

 

Quando a atenção foi retirada por 4 noites, enquanto o esquema de 

intervenção permanecia em efeito, os comportamentos de deixar o quarto e 

falar bastante antes de dormir reapareceram. Porém, quando o componente da 

atenção voltou a vigorar a freqüência desses comportamentos caiu novamente. 

O acompanhamento feito pelo follow-up mostrou que os resultados da 

intervenção foram efetivos por, pelo menos, um ano. Dentre as limitações do 

estudo estão o fato de que nem todos os parentes podem considerar viável 
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essa intervenção intensiva e, porque o esquema de atenção em tempo-fixo foi 

imposto em uma intervenção pré-existente (por exemplo, na fase de esquema 

de sono, quando da criação da rotina), ainda é incerto se a atenção 

disponibilizada sozinha seria uma intervenção efetiva. Por isso, futuras 

investigações deveriam examinar os efeitos independentes da distribuição de 

atenção em tempo-fixo em distúrbios do sono.  
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5. Discussão 

 

 

O conhecimento sobre o autocontrole tem se mostrado incipiente na 

área da Análise do Comportamento, principalmente porque apesar de existirem 

muitos estudos sobre o tema, ele ainda envolve questões que necessitam de 

maior aprofundamento. Os resultados dessa revisão mostram uma vertente 

possível para a realização de estudos em autocontrole, que é a pesquisa 

aplicada. Na análise do comportamento, esta área surgiu após anos de 

realização de pesquisas básicas e visava ampliar a área de trabalho de 

psicólogos e pesquisadores, verificando se os resultados encontrados 

experimentalmente com animais e que conceituavam processos básicos do 

comportamento também poderiam ser verificados em trabalhos com seres 

humanos, em ambientes diversos e com diferentes procedimentos.  

 

No presente estudo foi possível verificar grandes diferenças 

metodológicas, grande variedade de contextos, diferentes tipos de populações 

estudadas e resultados e discussões de pesquisas que refletem todo esse 

dinamismo e multiplicidade nas investigações. No que diz respeito às 

populações, percebe-se que há uma tentativa de desenvolver autocontrole em 

populações com diferentes faixas etárias e características.  Assim, percebe-se 

um expressivo número de pesquisas com indivíduos com desenvolvimento 

atípico e um número também expressivo de pesquisas com pessoas com 

transtornos de impulsividade ou com comportamentos caracteristicamente 

impulsivos, como no caso de jogadores patológicos ou indivíduos com hábitos 

de consumo abusivo de substâncias químicas.  
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Desde o surgimento da análise do comportamento estipulou-se a 

importância do rigor metodológico e terminológico no planejamento de 

pesquisas, sejam elas básicas ou aplicadas. As exigências de replicação e de 

controle de variáveis torna possível fazer uma investigação mais rigorosa dos 

processos comportamentais envolvidos na emissão de comportamentos-alvo, 

além de possibilitar o surgimento de novas formas de intervenção para 

promover um controle maior e a alteração desses comportamentos, quando 

prejudiciais ou causadores de sofrimento aos indivíduos acometidos. No 

entanto, na pesquisa aplicada é difícil promover um controle estrito de 

variáveis, pois além do comportamento humano ser complexo, há outras 

variáveis ambientais vigentes as quais não são possíveis de serem controladas 

como em um ambiente experimental controlado (p.ex. na caixa de Skinner).  

 

O trabalho com populações com desenvolvimento atípico é um trabalho 

interessante, pois tais sujeitos apresentam algum grau de insensibilidade a 

eventos ambientais, o que facilita a manipulação e o controle de variáveis, além 

de tornar os resultados mais visíveis através do registro de comportamentos-

alvo menos complexos. Da mesma forma, os comportamentos-problema 

evidenciados nesta população, tais como os apresentados nessa revisão 

(comportamentos agressivos, de fuga de tarefas, beliscar a pele, ADHD), são 

comportamentos bastante prejudiciais aos indivíduos por causarem desde 

lesões físicas até problemas de convívio social e familiar. No caso da outra 

parte da população pesquisada, com transtorno de impulsividade ou com 

comportamentos marcadamente impulsivos, seus comportamentos-alvo 

também são considerados como causadores de dificuldades no convívio 
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familiar e social, bem como causadores de problemas à saúde, como se 

verifica no caso da população com uso indevido de substâncias. Mas mesmo 

assim, o número de trabalhos realizados com este tipo de sujeito ainda é pouco 

expressivo, principalmente quando se considera que esta população é a que 

mais se apresenta atualmente para trabalhos em atendimentos psicoterápicos 

no contexto clínico.  

 

Ainda com relação ao trabalho com humanos, percebe-se que a 

caracterização dos sujeitos das pesquisas realizadas em clínicas e a 

caracterização dos sujeitos das pesquisas realizadas em ambientes naturais 

diferem entre si. Novamente, quando se está no ambiente natural, existem 

muitas outras variáveis sobre as quais não é possível exercer controle, ou seja, 

não se tem acesso a muitos dados relevantes da vida dos sujeitos que podem 

interferir nos resultados das pesquisas, mas que mesmo assim, contribuem 

para a expansão dos conhecimentos na área, trazendo inovações em métodos 

interventivos. É o caso das pesquisas conduzidas na própria casa do sujeito ou 

em escolas, por exemplo. Já para as pesquisas que ocorrem em clínicas, é 

possível obter maiores dados sobre os sujeitos, possibilitando intervenções 

mais específicas e com métodos mais efetivos para a mudança de 

comportamentos, tais como quando se utiliza a análise funcional de 

comportamentos-problema e, nos atendimentos de crianças, quando os pais 

fornecem dados sobre as preferências da criança a ser trabalhada.   

 

No âmbito das variáveis independentes estudadas, é possível 

perceber, através da revisão bibliográfica feita, que comparado com as 

variáveis elencadas na introdução do presente trabalho há uma maior 
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exploração de outras variáveis, que também são relevantes ao 

desenvolvimento de comportamentos de autocontrole, tais como a qualidade 

do reforço e o custo de resposta, embora a magnitude e o atraso do reforço 

ainda sejam as dimensões mais freqüentemente investigadas. Uma hipótese 

para esse fenômeno é que a manipulação do atraso no reforçamento e da 

magnitude do reforço são manipulações pontuais de algumas dimensões 

específicas do reforçamento enquanto que, atualmente, há uma mudança no 

foco de estudo dessas dimensões, pois passa-se a estudar outra propriedade 

da magnitude: a qualidade do reforço, alterando o foco antes restrito á 

quantidade de reforços produzidos.     

 

A qualidade do reforço aparece como sendo de grande relevância nas 

pesquisas de Kodak, Lerman & Call (2007), Kodak et al. (2007), Hanley, Iwata 

& Roscoe (2006), Neef et al. (2005a), Neef et al. (2005), Mueller et al. (2004) e 

O`Reilly, Lancioni & Sigafoos (2004), pois ao se manipular reforços mais-

preferidos e menos-preferidos estabelece-se um controle poderoso de 

estímulos que apresenta influência direta no responder impulsivamente ou não. 

Esta constatação se comprova pelo crescente uso da “avaliação de 

preferências” como um componente básico para o sucesso da intervenção, 

apesar de, em alguns casos, não ser diretamente manipulada nos 

procedimentos das pesquisas. Nas pesquisas em que a manipulação da 

qualidade do reforço acontece diretamente no procedimento, foi possível 

observar que houve uma mudança de comportamento que evidenciava  

autocontrole por parte dos sujeitos, em especial quando sua manipulação 

estava atrelada também a outros procedimentos, como o fading.  
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O custo de resposta é outra variável que merece ser mais explorada. É 

escasso o número de pesquisas realizadas -  Kodak, Lerman & Call (2007), 

Tiger, Hanley, & Hernandez (2006) e Dixon & Falcomata (2004). Nessas 

pesquisas, o custo de resposta se mostrou uma variável de grande importância 

principalmente porque a sua manipulação contribuiu para a compreensão do 

que se chamou de “reversão da preferência”. O custo de resposta acompanha 

a noção de que há um limiar para a reversão, embora não se saiba ao certo se 

esse limiar depende (ou não) unicamente da história de reforçamento pela qual 

um indivíduo passa. Assim, também se faz necessária a realização de mais 

pesquisas para o aprofundamento dessa questão.  

 

Sobre a influência dessas duas variáveis – qualidade do reforço e custo 

de resposta – na recidiva de comportamentos impulsivos, é possível inferir que, 

no primeiro caso, com a existência da possibilidade da reversão de preferência, 

essa reversão pode incidir no sentido da recaída a comportamentos impulsivos, 

principalmente quando a qualidade do reforço decai ou se torna 

desproporcional à aversividade da tarefa (pouco “recompensador”). No 

segundo caso, sabe-se que quando o custo de resposta adquire valores muito 

altos, os indivíduos param de responder ou alteram o tipo de resposta (podem 

passar a responder impulsivamente), também influenciando na recaída. Isso 

significa que planejar contingências que visem não apenas a promoção de 

autocontrole, mas também prevenção de recaídas à impulsividade possa não 

ser uma tarefa tão simples quando parece, pois deve considerar, ou pelo 

menos tentar abarcar, quase todas as variáveis controladoras, um trabalho que 

se torna extremamente difícil de ser feito no ambiente natural, como discutiu-se 

anteriormente.   
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A escolha (oportunidade ou não de escolher) também é vista como 

outra variável de influência, aspecto que, até então, não era considerado nas 

pesquisas sobre o tema, apesar de ter sido levantado por Skinner (1953/1994) 

que as situações de conflito são determinantes para o autocontrole. Esta 

discussão parece ter se perdido no decorrer do tempo, relegando-se a segundo 

plano a investigação de seu papel no autocontrole. Entretanto, isso não 

significa que o seu papel de influência tenha sido diminuído. A pesquisa de 

Tiger, Hanley, & Hernandez (2006) aborda a oportunidade de escolha como 

algo a ser considerado no planejamento de intervenções para aquisição de 

autocontrole, pois valores dessa variável, que pode ter influência pela história 

de vida dos sujeitos, podem transformar um procedimento em algo aversivo 

dependendo da escolha que é solicitada e se há ou não possibilidade de fugir 

de sua realização. Entretanto, muito pouco foi discutido sobre essa aspecto, 

deixando aberto outro campo importante de pesquisas.  

 

Para a discussão do papel da variável “atraso de tempo na distribuição 

de reforço”, Shahan & Lattal (2005) trazem uma contribuição bastante 

relevante. Eles sistematizam o procedimento de atraso de reforçamento de 

várias maneiras, como por exemplo, através de um atraso sinalizado ou não-

sinalizado, através de um atraso fixo ou variável e com ou sem a possibilidade 

de responder durante este atraso. Discutem que o atraso sinalizado, bem como 

o que ocorre em tempo-fixo e com a possibilidade de responder durante o 

período de atraso envolve maior probabilidade do aparecimento de 

comportamentos autocontrolados, ao contrário de atrasos não-sinalizados, com 
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tempo-variável e que não permitem o envolvimento em outras atividades 

durante a espera.  

 

Um trabalho que aborda essa questão é a pesquisa de Kodak, Lerman 

& Call (2007) em que a discriminação entre cartões e banners e o pareamento 

destes com comidas e atrasos tinham por função sinalizar o atraso, embora o 

participante tivesse a oportunidade de escolher entre o atraso e o não-atraso. 

Uma pesquisa que trabalha com a noção de tempo-fixo e com a possibilidade 

de responder durante o atraso é a de O`Reilly, Lancioni & Sigafoos (2004) que 

manipulou a atenção em tempo-fixo e possibilitava breves emissões de 

respostas durante a espera pelo sono, constituindo-se em uma intervenção 

bastante eficiente para a diminuição de problemas para dormir. Por fim, uma 

pesquisa que manipulou a possibilidade de responder durante o atraso é a de 

Borrero & Vollmer (2006) que criou a condição “tangíveis com reforçamento 

diferencial de respostas alternativas”, nas quais a manipulação de itens 

tangíveis acontecia para evitar comportamentos agressivos e auto-lesivos dos 

participantes.  

 

Em todos esses casos, a recaída pode aparecer, pois, como se sabe, 

esquemas de reforçamento variáveis, apesar de gerarem grande resistência à 

extinção dos comportamentos quando o procedimento é bem realizado, 

também podem chegar a atingir valores tão altos que a espera se torne 

aversiva e haja a possibilidade de emissão de outros comportamentos, 

inclusive os impulsivos (ressurgência) que podem ter tido uma história de 

reforçamento passada fortalecedora. Caso estes comportamentos sejam 

selecionados, comportamentos impulsivos podem ser reinstalados e voltar a 
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ocorrer com grande freqüência. A sinalização do atraso da conseqüência 

também pode tornar a espera mais provável e ser de grande utilidade para a 

manutenção de comportamentos autocontrolados, mas a simples sinalização 

não é garantia de que a espera pelo reforço se manterá, de forma que 

comportamentos impulsivos podem ocorrer principalmente se o tempo de 

espera for muito longo.  

 

Ainda sobre o papel do estímulo que acompanha o atraso, quando se 

está diante da possibilidade de responder durante o mesmo, tal questão foi 

trabalhada na contribuição proposta por Mischel (1970), retomada por Kerbauy 

(1991), em sua revisão de literatura, assim como foi abordada por Grosh & 

Neuringer (1981). Indaga-se se a espera pode ser aversiva a ponto de 

enfraquecer o comportamento de esperar ou qualquer comportamento que está 

sendo emitido durante a espera. Até o momento discutiu-se que fazer alguma 

atividade durante a espera pode funcionar em um primeiro momento, mas, 

posteriormente, enfraquece a resposta que está sendo emitida, principalmente 

quando o atraso não está sinalizado. Assim, ainda questiona-se o efeito de 

punição exercido pela espera nos outros comportamentos emitidos durante 

este período e esta área pode ser promissora para novas descobertas.  

 

Uma dificuldade encontrada na análise dos resultados das pesquisas 

apresentadas diz respeito à quantidade de variáveis independentes agregadas 

em cada pesquisa. Os procedimentos que envolvem muitos “pacotes” de 

variáveis independentes vigorando juntas tornam difícil, na análise dos 

resultados, saber ao certo qual variável foi responsável pelas mudanças ou 

manutenções verificadas nos comportamentos. As análises tornam-se 



 131

imprecisas e aumenta-se a necessidade de muitas outras pesquisas para sanar 

as imprecisões desses resultados.  

 

Da mesma forma, pesquisas no ambiente natural dificultam um controle 

mais estrito das variáveis em vigor. Um exemplo disso por ser retirado da 

pesquisa feita por Jesse Dallery & Irene M. Glenn (2005), cuja intervenção foi 

feita através de um monitoramento da quantidade de CO via video-clip por 

email a cada 8 horas, além da distribuição de vales via internet para trocar por 

produtos na medida em que as amostras de CO se mostrassem reduzidas. Não 

se sabe se os valores foram forjados de alguma maneira. Outras pesquisas 

como as de John Roll (2005) e a de Twohig & Hayes (2007) também 

apresentam questionamento acerca do controle de variáveis, pois os 

participantes, apesar de monitorados quanto ao uso de substâncias, podiam ter 

acesso às drogas de consumo ou estarem submetidos à ação de outras 

possíveis variáveis que influenciem no seu consumo.  

 

Apesar disso, as pesquisas procuram neutralizar as influências das 

variáveis ambientais com seus procedimentos sofisticados. Como o 

levantamento e a manipulação de todas as variáveis em ambientes naturais 

são praticamente impossíveis de serem feitos, quando essas pesquisas 

ocorrem, elas agregam uma série de procedimentos que vigoram em conjunto. 

Nesse sentido, uma importante área de estudo seria a de pesquisas sobre 

como se dão as interações entre as variáveis independentes, ou seja, verificar 

se elas alteram (ou não) e de que forma alteram os comportamentos-alvo, no 

caso, comportamentos impulsivos e de autocontrole, quando vigoram em 

conjunto.  
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Dentre os trabalhos aqui apresentados, assiste-se a esta tentativa em 

investigações como as de Neef et al. (2005a), Neef et al. (2005), que buscaram 

identificar relações entre ADHD, medicação e dimensões do reforço, como 

taxa, qualidade, esforço e intervalo pós resposta (imediaticidade) como 

variáveis.  Tiger, Hanley e Hernandez (2006), administraram a oportunidade de 

escolha e não-escolha, número (quantidade) de itens reforçadores, custo de 

respostas. Tais variáveis interagem entre si estabelecendo relações de 

preferência e não-preferência e no controle fisiológico e comportamental dos 

comportamentos impulsivos, considerando que eles ocorrem como 

comorbidades em casos de determinadas doenças. Essa ação conjunta pode 

ser bastante útil principalmente quando a recidiva de comportamentos 

impulsivos pode ser extremamente prejudicial ao sujeito ou ao sucesso da 

intervenção que ele está recebendo.   

 

Outra importante contribuição para o estudo de autocontrole é a 

investigação sobre a interação contexto – atraso e magnitude do reforço e seu 

efeito sobre a escolha por comportamentos impulsivos ou autocontrolados, 

como foi verificado na pesquisa de Dixon et al (2006). Esta pesquisa é de 

grande relevância por ser a única encontrada que considera o contexto como 

variável determinante para a emissão de comportamentos impulsivos ou 

autocontrolados. Apesar dos autores também manipularem o atraso e a 

magnitude do reforçamento, seu objetivo principal e verificar se os padrões de 

comportamento de jogadores patológicos se alteram de acordo com a 

situação/local em que ele se encontra.  
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De acordo com seus resultados, indivíduos considerados como 

jogadores patológicos mostraram-se mais sensíveis ao atraso no reforçamento 

e à sua magnitude, bem como bastante suscetíveis à emissão de 

comportamentos impulsivos a depender do contexto em que se encontram. É 

como se o atraso diminuísse o valor do reforço, quando se está exposto a 

ambas as condições – atraso e magnitude - , e tende-se a optar por um 

reforçador menor e mais imediato em detrimento de um reforço maior e mais 

atrasado, em especial em um contexto em que o comportamento [impulsivo] já 

é normalmente emitido. Uma possibilidade é que esse fenômeno seja 

provocado pelo valor aversivo da espera que supera, muitas vezes, o valor da 

magnitude do reforço, principalmente pelo histórico de reforçamento que os 

indivíduos tenham com essas condições e que está diretamente relacionado 

com o contexto, ou seja, pessoal dos sujeitos, bem como a locais que são 

freqüentemente pareados com a emissão de determinados comportamentos. 

 

Um exemplo disso é quando as pessoas dizem que “só bebem quando 

estão com amigos” ou “só fumam quando estão ansiosos” (por mais que 

sentimentos não causem comportamentos, ou seja, fuma-se e fica-se ansioso 

porque algo aconteceu). Isso nos leva a uma das grandes críticas comumente 

feitas a intervenções pontuais, como as que são feitas nas casas de reclusão 

para dependentes químicos ou em clínicas para perda de peso, como spas. 

Nesses casos, as mudanças ocorrem por um período de tempo e as variáveis 

que realmente controlam o consumo de drogas ou o comer excessivo vão 

continuar disponíveis no ambiente das pessoas quando elas retornarem de 

seus locais de tratamento, contribuindo para que recaídas aconteçam.  
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Outro ponto é que, por mais que intervenções no ambiente natural não 

garantam um alto controle de variáveis, elas podem ser eficazes no sentido de 

tentar, mesmo que minimamente, manipular as variáveis ambientais 

diretamente ligadas aos comportamentos impulsivos. Além disso, o adequado 

planejamento dessas intervenções torna mais provável a administração de 

reforços naturais, preocupação que todas as pesquisas em ambientes 

alternativos possuem e que tentam promover através das avaliações de 

preferências, realizadas em quase todas as pesquisas apresentadas. Como se 

sabe, reforços naturais favorecem a emissão dos comportamentos esperados, 

auxiliam na alteração de comportamentos-problema, além de promover 

generalização, aumentando a probabilidade de emissão dos comportamentos 

“aprendidos” em outras situações além daquela na qual o treino foi conduzido. 

Já reforços arbitrários dificilmente permanecem controlando os 

comportamentos-alvo, pois, em geral, dependem da mediação de outras 

pessoas e estas nem sempre estarão presentes para administrá-los.  

 

Como foi apresentado na introdução, O`Leary & Dubey (1979) 

identificam que o autocontrole facilita os processos de manutenção e 

generalização para outros contextos, na medida em que o indivíduo se torna 

capaz de descrever seu próprio comportamento e as contingências em vigor, 

quando da sua emissão. Mas mesmo assim, o comportamento de autocontrole 

não é, por si só, generalizável para outros contextos, pois as pessoas podem 

apresentar autocontrole para determinadas situações e não para outras. 

Entretanto, a descrição e análise de contingências podem facilitar o controle de 

variáveis relacionadas a comportamentos impulsivos. 
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 A discussão sobre controle e manipulação de variáveis ainda 

apresenta outro desdobramento de ordem conceitual e que promove 

discussões acirradas nos dias de hoje. Segundo Skinner (1953/1994), no caso 

de respostas controladoras, postulou-se que a manipulação, para que haja 

autocontrole, deva ocorrer no estímulo antecedente e que quando esta 

manipulação é feita nas conseqüências, acontece o que se denominou auto-

reforçamento. Um questionamento feito por Kerbauy (1991) percorre a 

discussão de se o auto-reforçamento indica a manipulação de um estímulo 

positivo a si próprio contingente à emissão de um comportamento ou se 

significa remover um estímulo negativo, mas pouco foi explorado a esse 

respeito. Mas ao se pensar que o auto-reforçamento parte do princípio de que 

pretende-se aumentar a probabilidade de emissão da resposta, talvez ambas 

as colocações sejam possíveis.  

 

A autora também apresenta em seu trabalho a visão de Bandura (1964, 

1966) sobre o auto-reforçamento. Para ele, “os padrões de auto-reforçamento 

podem ser aprendidos através da exposição ao modelo, cujos padrões de 

reforçamento são afetados pelas experiências anteriores de modelação e, 

nesse caso, teria o mesmo efeito do reforçamento auto-administrado na 

manutenção da resposta” (Kerbauy, 1991, p. 131). Este ponto de vista alia-se a 

alguns procedimentos utilizados em análise do comportamento para promoção 

de mudanças comportamentais, conduzindo à conclusão de que  a aquisição 

de padrões auto-reforçadores pode ser explicada como quaisquer outros 

comportamentos, estando sujeita às mesmas leis e podendo estar sensível aos 

mesmos procedimentos.  
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A autora coloca ainda que “o reforçamento auto-administrado tem o 

mesmo efeito que o externamente administrado, especialmente quando a 

pessoa antecipa reforçadores do tipo ‘aprovação social’ por desempenhar 

certos comportamentos. Provavelmente o auto-reforçamento não será mantido 

sem suporte externo” (p. 131). A eficácia da utilização de reforços naturais 

nesse processo é unânime, mas pode só ocorrer em situações especiais o que 

dificultaria o seu acesso, aumentando a chance de recaídas, pelo custo de 

resposta.  

 

Nico (2001) apresenta a questão do auto-reforçamento como “uma 

contradição interna ao esquema conceitual Skinneriano” (p. 63), principalmente 

porque o próprio Skinner discorreu pouco e de forma inconclusiva sobre este 

assunto. Para a autora, assumir a existência do auto-reforçamento, ou 

manipulação das conseqüências, significa desconsiderar as influências do 

ambiente como selecionador das respostas através de suas conseqüências. 

Assim, segundo Nico, no processo de autocontrole, uma resposta não gera 

condições para outra ocorrer (como o fazem as conseqüências), mas altera a 

probabilidade da ocorrência de outra resposta (como o fazem os estímulos 

antecedentes).  

 

Nenhuma das pesquisas encontradas discorreu sobre auto-

reforçamento. Uma possibilidade é que este ponto já seja considerado 

devidamente esclarecido para a comunidade behaviorista radical e que, 

portanto, nem chega a ser considerado nos experimentos desenvolvidos, mas 

ainda há a possibilidade de que este assunto não seja considerado como 
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esgotado e que as pesquisas apenas tenham deixado de abordar este aspecto. 

De um jeito ou de outro, esta área constitui importante campo para a realização 

de pesquisas que visem aprofundar mais essa discussão que ocorre entre 

diferentes áreas da psicologia, como com os cognitivistas, por exemplo.  

 

O grau de controle das variáveis testadas na pesquisa aplicada varia 

bastante, mas observa-se uma busca de alternativas que permitam um controle 

maior sobre a observação dos comportamentos dos sujeitos. A pesquisa de 

John Roll (2005) e Jesse Dallery & Irene M. Glenn (2005) ilustram esse avanço 

ao promoverem pesquisas que controlem, por exemplo, a correspondência 

verbal/não-verbal nos comportamentos dos sujeitos, ao monitorarem os níveis 

de monóxido de carbono e evitarem que os participantes omitam informações 

dos pesquisadores. A correspondência verbal/não-verbal é uma variável difícil 

de ser controlada, pois não se sabe como o repertório dos participantes foi 

desenvolvido para isso e, ao exercer esse controle, busca-se minimizar a ação 

de outra variável que pode interferir nos comportamentos dos sujeitos, que é o 

caráter aversivo que comportamentos impulsivos podem ter assumido em suas 

vidas, levando-os a mentir sobre eles.  

 

Dentre as implicações desse controle da correspondência verbal/não-

verbal podem surgir discussões sobre como, por exemplo, mentiras podem 

contribuir para a emissão de comportamentos impulsivos e até mesmo para a 

recaída de comportamentos autocontrolados anteriormente. Apesar de se 

saber que a ausência de correspondência verbal/não-verbal interfere na 

aquisição e manutenção de autocontrole, também não foram encontradas 

pesquisas aplicadas que avaliaram a influência e a existência ou não de tal 
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controle. Pergher (2002) mostra como é possível alterar a correspondência e a 

não-correspondência entre verbal e não-verbal realizando treinos com crianças 

em idade escolar para relatar aos outros sobre as atividades que seus colegas 

haviam realizado. Ele apresenta em sua revisão outras pesquisas que abordam 

o relatar o próprio comportamento a outras pessoas e as diferentes formas de 

manipulação necessárias para que se mantenha a correspondência. Este é um 

aspecto importante no que diz respeito ao autocontrole – o relato 

correspondente ou não àquilo que fez ou deixou de fazer. Seus resultados 

demonstraram que é possível garantir a correspondência entre verbal e não-

verbal e a grande influência que o controle social possui neste processo. Como 

pesquisas básicas não foram estudadas na presente revisão, talvez sejam 

encontradas mais pesquisas sobre isso em outros periódicos, como o JEAB. 

  

Sobre o controle por regras, percebe-se que ele pode ser assumido 

como motivação (operação estabelecedora) pelo fato das regras especificarem 

as contingências mais prováveis de aquisição de reforço, mas podem ser 

aversivas ou causarem insensibilidade às contingências. Ao gerar 

insensibilidade às contingências, podem contribuir para a recaída de 

comportamentos impulsivos, ou seja, quando o indivíduo responde frente a 

descrições de contingências específicas unicamente, a alteração das 

contingências pode requerer outras respostas as quais o indivíduo, por não 

estar sensível a essas mudanças, pode não chegar a emitir. Na presente 

revisão não foram encontradas pesquisas que manipulassem regras como 

variáveis que influenciam na aquisição e manutenção de autocontrole, sendo 

esta também uma área bastante interessante e que pode gerar grandes 

debates.   
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Nesse sentido, quando não é devidamente ensinado ao indivíduo como 

agir, como é feito em um processo de modelagem, por exemplo, ele pode não 

saber como se comportar em outras situações que podem ocorrer em sua vida 

e voltar a emitir padrões que anteriormente eram consequenciados 

positivamente (por mais que isto envolva também punição futura, como no caso 

de comportamentos impulsivos). Assim, um drogadicto que respondia com o 

consumo exagerado e contínuo de substâncias químicas em determinadas 

circunstâncias, pode passar por mudanças que o façam emitir novos 

comportamentos que não requeiram o abuso de substâncias. Mas, diante de 

uma nova crise ou de uma nova alteração em seu contexto de vida, ele pode 

voltar a emitir comportamentos de abuso, principalmente por uma inabilidade 

em saber responder de outra forma.  

 

Outro ponto que merece ser discutido é a questão da substituição de 

escolhas autocontroladas por impulsivas, que podem ocorrer no que se 

denomina de “substituição ou reversão da preferência”. Questiona-se se há um 

limiar de atraso ou magnitude que possam desencadear essa reversão ou se 

esses valores variam de acordo com cada indivíduo pelas suas próprias 

histórias de reforçamento. Outra influência que precisa ser melhor investigada 

é a do custo de resposta relacionada à reversão, pois ela pode estar ligada ao 

nível de “tolerância à frustração” ou ao histórico com intermitência, aspectos já 

discutidos anteriormente. As pesquisas de Kerbauy (1991) e de Kodak, Lerman 

& Call (2007) abordam a questão, levantando essas variáveis (atraso, 

magnitude, custo de resposta e qualidade do reforço) como determinantes na 

reversão.  
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Para essas pesquisas, quando o atraso é muito longo ou muito 

inconstante, quando a magnitude de um reforço é muito pequena ou 

desproporcional ao esforço despendido pelo sujeito no desempenho da tarefa e 

quando a qualidade da recompensa varia, aumenta-se a probabilidade de 

ocorrência do processo de reversão da preferência. Sendo estas as variáveis 

cruciais, o devido planejamento e manipulação das mesmas deve ser 

providenciado na pesquisa sobre autocontrole.  

 

Outro aspecto que não foi discutido por nenhuma pesquisa encontrada 

é o AUTO de autocontrole, ou seja, o caráter individual ou pessoal do controle. 

Sobre isso, como já foi abordado na introdução deste trabalho, Nico (2001) 

discorre que “(...) ao controlar seu próprio comportamento, o individuo torna-se 

a um só tempo o objeto do controle – já que um comportamento seu é 

controlado – e o sujeito do controle – já que é o seu comportamento que exerce 

controle” (p. 47).  Entretanto, quase todas as pesquisas aplicadas que foram 

estudadas apenas apresentaram manipulação de variáveis feitas, em geral, 

pelos experimentadores, excluindo-se “o controle pelo próprio comportamento” 

dos procedimentos.  

 

Dentre as pesquisas encontradas nos resultados, a de Twohig & Hayes 

(2007), a de Dixon et cols. (2006), a de John Roll (2005) e a de Jesse Dallery & 

Irene M. Glenn (2005) são as que mais se aproximam de discussões como esta 

feita sobre um possível “controle pelo próprio comportamento”, principalmente 

quando se discute sobre “a força de vontade” que os participantes devem ter 

para aderirem aos procedimentos, quando eles deveriam realizar as medições 
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de forma correta e fidedigna. A “força de vontade” pode ser compreendida, pelo 

senso comum, tanto como eventos privados (emoções), quanto como 

operações estabelecedoras ou motivacionais que auxiliariam na emissão de 

comportamentos autocontrolados, principalmente na ponderação feita entre 

conseqüências aversivas e positivas a curto e a longo prazo. Mas mesmo 

assim, ainda permanece a questão de se as operações estabelecedoras ou 

motivacionais podem ser classificadas como exercendo um controle do 

comportamento pelo próprio comportamento.  

 

É interessante, quando se pensa em procedimentos para alterar 

hábitos, tentar viabilizar alterações que exijam autocontrole e que não levem à 

impulsividade. Um desses procedimentos foi particularmente utilizado na 

pesquisa com crianças com distúrbios alimentares e consiste na apresentação 

simultânea de estímulos reforçadores e aversivos. Tal procedimento pode 

alterar a aversividade de estímulos de forma que venham a se tornar 

reforçadores. Existem várias hipóteses explicativas para a eficácia desse 

procedimento.  

 

Uma delas é que quando se apresenta estímulos potencialmente 

reforçadores, eles tendem a diminuir o valor aversivo do outro estímulo que 

concorre na situação. Outra hipótese é a de que quando se combina 

procedimentos como, no caso do experimento, a manipulação de diferentes 

magnitudes de comidas reforçadoras e aversivas no momento da mistura, a 

aproximação das comidas não preferidas funciona como se estivesse sendo 

feita por um procedimento de fading, tornando menos aversiva as mudanças 

nos padrões já instalados. Mesmo assim, não se descarta a hipótese de que o 
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pareamento ou a apresentação simultânea de reforçadores e punidores 

também possa enfraquecer o que é positivo e, por esse motivo, os 

procedimentos são manipulados gradualmente, podendo inclusive regredir 

quando as mudanças esperadas no sentido de ampliar o repertório dos sujeitos 

não acontecem.   

 

Ainda sobre essa pesquisa com crianças com distúrbios alimentares 

pode-se discutir a questão das conseqüências concorrentes em vigor. As 

aversivas são experienciadas em curto prazo, como comer comidas não 

preferidas, e as positivas são experienciadas a longo prazo, como comer 

comidas preferidas e não temer mais risco à saúde. Como foi discutido acima, 

manipulou-se tanto a magnitude do reforço, pelas diferentes quantidades de 

comida preferida e não-preferida que foram apresentadas, quanto a qualidade 

do reforço, ao lidar com comidas que eram e que não eram aceitas pelas 

crianças. Entretanto, ainda são necessárias maiores pesquisas nesta área que 

compreende os distúrbios alimentares como problemas de autocontrole, pois 

poucos elementos da história de vida dessas crianças foram levantados, de 

forma a gerar questionamentos sobre se tais comportamentos eram ou não 

problemas reais com autocontrole ou algum outro tipo de disfunção causada 

por outras variáveis ambientais desconhecidas.   

 

Outra questão bastante discutida na área e que pode ser verificada nas 

pesquisas encontradas é a que diz respeito ao quanto o comportamento verbal 

influencia na aquisição de autocontrole. Os pesquisadores não chegaram a um 

consenso, pois indivíduos verbais podem preferir impulsividade da mesma 

forma que indivíduos não verbais podem escolher por autocontrole, a depender 
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das variáveis ambientais que o acompanharam desde o início de sua vida. Isso 

circunda, inclusive, a discussão com animais, pois, muitos experimentos em 

pesquisa básica utilizam-se de modelos análogos ao encontrado no 

autocontrole em seres humanos, em animais e em condições experimentais.  

 

Mesmo assim, a discussão sobre a influência do comportamento verbal 

na aquisição e manutenção de autocontrole ainda é um tema bastante 

discutido, como foi possível verificar pela pesquisa de Sonuga-Barke et cols. 

(1989) e pelas pesquisas com crianças com atrasos no desenvolvimento e 

comprometimento do comportamento verbal (Kodak, Lerman & Call, 2007; 

Kodak et al., 2007; Lane et al., 2006; Borrero & Vollmer, 2006; Lerman et cols, 

2006; Hanley, Iwata & Roscoe, 2006;  Tiger, Hanley, & Hernandez, 2006; Neef 

et al., 2005; Neef, Bicard, Endo, Coury, & Aman, 2005; Dixon & Falcomata, 

2004; Mueller et al., 2004; Fischer et al, 2004 e O`Reilly, Lancioni & Sigafoos, 

2004). Geralmente, essas pesquisas apresentam em seus procedimentos 

prompts físicos, como modelo, ou verbais, graduando as solicitações conforme 

as capacidades dos participantes fossem sendo aprimoradas.  

 

Outro ponto polêmico é o que circunda os procedimentos denominados 

como de “economia fechada” – quando os reforços são disponíveis apenas 

durante a sessão experimental - e a privação excessiva a que esse 

procedimento pode levar, principalmente no caso da pesquisa com humanos. 

No caso de sujeitos experimentais é mais fácil manter um controle sobre seus 

pesos ad lib, ao contrário dos procedimentos aplicados com humanos, cujo 

controle é bem mais restrito. Sessões de economia fechada levam os sujeitos a 
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trabalharem muito mais para obtenção de reforços do que em sessões com 

economia aberta.  

 

Entretanto, o custo de resposta pode chegar a níveis tão elevados na 

economia fechada que pode causar danos à saúde dos sujeitos experimentais, 

por fazê-los responder de maneira excessiva. Por outro lado, a privação 

excessiva também pode desencadear recaída a comportamentos impulsivos, 

principalmente pela colaboração que a privação tem no processo de reversão 

de preferência, já discutido anteriormente.  

 

Outro ponto é que a aquisição de reforços, na grande maioria das 

pesquisas com humanos, é feita durante as sessões e com a utilização de 

pontos ou dinheiro, de forma que esses reforços só poderão ser consumidos 

após o término da sessão, por meio da troca por itens consumíveis, 

acarretando atraso no reforçamento propriamente dito. Já na pesquisa com 

animais, os reforços são quase sempre consumíveis. Essa diferença consiste 

em uma tentativa de, na pesquisa aplicada, aproximar as condições de 

reforçamento daquelas que são características em humanos, já que neste 

âmbito os reforços são, em sua grande maioria, generalizados, como é o caso 

da atenção e do dinheiro. Este é um ponto que pode ocasionar amplas 

discussões em termos metodológicos, mas verifica-se que pouco tem sido 

discutido nos últimos anos.   

 

Um possível questionamento que pode ser feito com base nos 

resultados encontrados é sobre o papel dos comportamentos encobertos na 

aquisição e manutenção de comportamentos autocontrolados. A pesquisa de 
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Twohig e Hayes (2007) é a única que aborda esta questão, mas muitos 

aspectos dessa teoria ainda têm sido discutidos considerando o seu caráter 

emergente dentro da análise do comportamento. Conclui-se que essa área de 

pesquisa não apresenta dados suficientes que comprovem a influência desses 

comportamentos no planejamento e execução de mudanças nas contingências 

em vigor e que novas pesquisas sobre as influências de eventos encobertos 

em comportamentos de autocontrole se fazem necessárias.  

 

Sobre a variabilidade comportamental que pode estar ligada ao 

autocontrole, Kerbauy (1991) cita Sidmam ao dizer que “a variabilidade é maior 

quando se trata de comportamentos autocontrolados por meio de auto-

observação” (p. 124). Isso porque a auto-observação requer maior 

sensibilidade às contingências em vigor e contribui para que o indivíduo planeje 

diferentes arranjos de contingências, ao inverso do que acontece quando se 

está sob controle de regras ou quando as descrições de contingências provêm 

de outras fontes, extrínsecas ao sujeito, promovendo um planejamento de 

contingências novas mais estereotipadas e que pode não ser tão eficiente no 

controle de respostas impulsivas. Contingências mal planejadas podem 

contribuir para a reincidência de comportamentos impulsivos, considerando que 

o controle sobre tais comportamentos é bastante fraco, em comparação com 

um planejamento eficiente de contingências, ou seja, que considera as 

variáveis e os reforçadores mais poderosos de acordo com a história de vida 

de cada sujeito. 

 

Sobre variação comportamental, Moreira (2007) investiga em sua 

pesquisa o paradigma de Rachlin (1970), utilizando pombos em seu 
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experimento para avaliar os efeitos da variação durante o atraso do reforço 

sobre a escolha por autocontrole. Para isso, ela realizou 6 procedimentos: 

treino preliminar, testes de sensibilidade, linha de base, treino de variação, 

variação durante o atraso, acoplamento durante o atraso e retorno à linha de 

base. Seus resultados indicaram que a contingência em vigor durante o atraso 

no elo do experimento correspondente ao autocontrole, nas condições de 

variação durante o atraso e acoplamento durante o atraso, controlou o 

responder e foi verificada maior variabilidade na condição de variabilidade 

durante o atraso. Também foi observado que o responder durante o atraso 

aumentou a escolha por autocontrole e que a exigência ou não de variação 

comportamental durante o atraso, entretanto, não afetou diretamente a escolha 

por autocontrole. Essa pesquisa traz uma grande contribuição para a discussão 

inicialmente proposta por Mischel e Rachlin sobre a realização de atividades 

durante o atraso. As pesquisas de O`Reilly, Lancioni & Sigafoos (2004) e 

Borrero & Vollmer (2006) são as que mais se aproximaram dessa discussão ao 

inserir a manipulação de tangíveis durante um período de atraso, mas muito 

pouco foi abordado sobre essa variação nas pesquisas encontradas.  

 

Outro destaque pode ser feito ao papel do reforço social na 

impulsividade e no autocontrole. O controle social, amplamente discutido na 

introdução da pesquisa, é um dos grandes responsáveis pela alteração ou 

manutenção de comportamentos, sejam eles positivos ou não para os 

indivíduos (isto é, o controle social pode levar os indivíduos a se envolverem 

em comportamentos prejudiciais a si mesmos, tais como o consumo abusivo de 

drogas, por exemplo). Pela revisão feita, encontrou-se o reforço social nas 

pesquisas de O`Reilly, Lancioni & Sigafoos (2004), que aborda a atenção da 
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mãe como variável reforçadora de controle para eliminação de problemas para 

dormir; Fischer et al. (2004), que utiliza atenção não-contingente juntamente 

com a extinção como procedimentos para aumento de autocontrole sobre 

comportamentos auto-lesivos; Lerman et cols. (2006), que discutiu sobre a 

interferência da atenção dos pesquisadores na interação com os participantes 

quando da resolução de problemas que, pelas diferenças de seus níveis de 

dificuldade, demandavam mais ou menos tempo do pesquisador com o sujeito; 

Borrero & Vollmer (2006) que também utilizaram da atenção como uma forma 

de controle, além de utilizar em conjunto outros procedimentos como 

esquemas de reforçamento;  Lane et al. (2006) que discute sobre a influência 

da intervenção terapêutica sozinha (basicamente através da atenção e de 

procedimentos comportamentais), medicamentosa sozinha e a utilização das 

duas para diminuição de comportamentos disruptivos e a de Twohig & Hayes 

(2007) que ao fazer da ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso) o 

instrumento utilizado para a promoção de comportamentos autocontrolados 

sobre o consumo abusivo de substâncias químicas, considera as influências 

sociais no processo de aquisição e manutenção de comportamentos 

disruptivos, que podem ser verificados pela análise dos valores, pela desfusão 

e pela aceitação que constituem etapas do processo terapêutico.  

 

Todas essas pesquisas manipulam a atenção como uma variável de 

controle relevante quando se trata de impulsividade. Quando se aborda o viver 

em grupo é praticamente impossível excluir a função que agrupamentos de 

pessoas possuem atualmente na determinação de padrões sociais de 

comportamento. Isso se verifica, por exemplo, quando se observa grupos de 



 148

adolescentes que adotam padrões de comportamentos específicos, seja nos 

hábitos cotidianos, seja nas vestimentas ou na forma de comunicação. A 

manipulação desta forma de controle é essencial para a mudança de padrões 

considerados prejudiciais e esta manipulação tem sido feita de diferentes 

formas: ligando a atenção a diferentes esquemas de reforçamento, ligando a 

atenção a outros procedimentos, como fading, dentre outros meios. Mesmo 

assim, ainda é difícil fazer um controle maior desta variável, principalmente em 

pesquisas aplicadas, de forma a ser este um campo promissor para novas 

investigações.  

 

Por fim, sobre a influência da taxa de respostas na aquisição e 

manutenção de comportamentos autocontrolados, pela pesquisa de Sonuga-

Barke, Lea e  Webley (1989) foi possível verificar que alguns indivíduos ficam 

sob controle dessa variável, enquanto que outros não. A taxa de resposta pode 

estar atrelada ao custo de resposta, pois respostas mais fáceis de serem 

emitidas ocorrem com mais freqüência no tempo. Mas não foram encontradas 

pesquisas recentes que avaliassem tal influência.  
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6. Considerações finais  

 

 

 

A área de pesquisa do autocontrole para a análise do comportamento 

ainda necessita ser mais explorada, principalmente com a realização de 

pesquisas que investiguem as limitações encontradas até o momento, sejam 

elas conceituais, metodológicas ou de aplicação. Atualmente verifica-se que há 

um impasse com relação à própria definição do tema autocontrole, pois 

verifica-se uma grande mudança nesse conceito do postulado por Skinner 

(1953) para o proposto por Rachlin (1970) e outra grande mudança desde a 

criação do paradigma de Rachlin para as pesquisas que vêm se sucedendo até 

o presente momento.  

 

Skinner (1953/1994) pauta-se nas conseqüências concorrentes para a 

mesma resposta e com atraso de tempo, constituindo a situação de conflito, 

para conceitualizar tal processo, enquanto que Rachlin baseia-se na noção de 

compromisso e na noção de que, para alguns compromissos, torna-se inviável 

a mudança de escolha. Essa discussão pode ter várias implicações para todos 

os estudos feitos até então, sendo necessário um resgate conceitual para que, 

talvez, novas soluções sejam encontradas.  

 

Uma extensão dessa discussão pode ser feita sobre os 

desdobramentos da análise do comportamento no que diz respeito a suas 

vertentes de análise de contingências - molar e molecular. As primeiras 

pesquisas desenvolvidas por Mischel, por exemplo, são denominadas de 

moleculares ou, como apresenta Kerbauy (1991), modelos de atrasos locais 
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(Logue, 1988). Isso porque, segundo a autora, a escolha no paradigma de 

autocontrole depende do atraso pré-reforço e do acesso ao reforço embora o 

fator tempo pós-reforço também possa afetar a escolha. A autora ainda 

apresenta um contraponto a isso, delineado pelo modelo molar que, segundo a 

definição proposta por Logue (1988) considera a maximização da quantidade 

total de reforços recebida por um período de tempo e o mínimo de energia 

gasta para a obtenção deste reforço. Pelo valor de sobrevivência que as 

explicações sobre essa diferença apontam, podem ser estendidas à discussão 

de autocontrole em analogias aos modelos econômicos usados atualmente 

com reforços generalizados.  

 

Sobre isso, também discorrem Sullivan (2004), que realizou uma 

pesquisa sobre maximização da quantidade total de reforços e sensibilidade ao 

seu atraso em tarefas de autocontrole com humanos, e Baum (1999) que faz 

uma análise epistemológica dessa conceituação pautada nas descobertas e 

proposições de Skinner e Rachlin. Ao enfatizar as influências de eventos 

passados na determinação dos comportamentos presentes, a duração dos 

comportamentos, por mais breves que eles sejam, e a noção de que eventos 

internos não são causas de comportamentos, muitas contribuições e avanços 

teóricos foram possibilitados para a psicologia behaviorista. A diferenciação 

entre os modelos molar e molecular  parece estar bem explicitada pelo  que foi 

possível verificar nas pesquisas encontradas, pois identificou-se uma 

consideração, cada vez maior, de novos aspectos do ambiente, o que resultou 

na descoberta e na afirmação de novas variáveis de controle sobre a 

impulsividade.  
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Pesquisas que discutam o papel dos eventos internos no processo de 

autocontrole se fazem necessárias, seja para avaliar sua influência, seja para 

colocá-los em um outro patamar de análise. Ao mesmo tempo, tais estudos 

poderiam dialogar com outras abordagens e ampliar a compreensão que outros 

teóricos possuem dos preceitos da análise do comportamento, inclusive para o 

estudo do autocontrole, especificamente.  

 

Outra importante área de estudo deve ser a que procure investigar qual 

o efeito das interações entre variáveis independentes na instalação e 

manutenção de comportamentos impulsivos e autocontrolados, pois dessa 

contribuição poderão ser encontradas outras formas de se isolar e trabalhar 

variáveis, com vistas a beneficiar os indivíduos que apresentem 

comportamentos com intercorrências à sua saúde e às suas relações sociais. 

Essa discussão pode promover um diálogo maior entre os trabalhos realizados 

com pesquisas básicas e aplicadas, visando uma maior troca de 

conhecimentos que possam auxiliar o desenvolvimento de novas descobertas e 

entendimentos sobre o tema do autocontrole, como o que se procurou fazer 

nos trabalhos de Fischer et al (2004); Neef, Bicard, Endo, Covey & Amam 

(2005); Neef et al (2005); John Roll (2005) e Tiger, Hanley & Hernandez (2006).  

 

Permaneceram questionamentos a serem respondidos por dois 

motivos principais: em primeiro lugar porque dificilmente todos os 

questionamentos serão solucionados, de forma que novas respostas geram 

novas perguntas e, depois, porque a área de estudos de autocontrole encontra-

se, de forma geral, em efervescência e necessitando de sistematizações para 
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tornar mais claros os próximos caminhos a serem percorridos e as novas 

possibilidades de investigação.  

 

Verificou-se também que os modelos de Skinner e Rachlin 

permanecem sendo os “pontos de partida” das discussões sobre o tema, o que 

indica certa unicidade e coesão teórica dentro da análise do comportamento. 

Mas, ao mesmo tempo, também se verifica o surgimento de novas propostas 

de abordagem, como é o caso da de Hayes (2007) que propõe uma forma 

alternativa de compreender, abordar e discutir processos comportamentais que 

influenciam na aquisição de autocontrole, como foi verificado. Essa troca de 

conhecimento é bastante produtiva e esperam-se, com isso, grandes 

progressos, já que a variabilidade é condição essencial para a seleção de 

alternativas que possam mostrar-se efetivas também para a compreensão dos 

comportamentos humanos.  
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Tabela Comparativa das pesquisas encontradas no JABA no período de 2004 a 2007 

Autores Ano Sujeito
s 

Variáveis 
Independ
entes 

Procedimento Resultados Discussão 

Twohig 
& Hayes 

2007 3 
universi
tários 

Sessões 
de terapia 
– ACT – 
“pacote” 
de 
variáveis. 

Sessões de ACT - 
“lições de casa”, 
questionário de 
Valores, 
Aceitação, 
Desfusão, 
Compromisso 

1 participante parou de 
consumir a droga 
completamente e os 
outros 2, voltaram a 
consumir, mas em 
menor quantidade do 
que na linha de base. 

Não se sabe ao certo quais 
variáveis interferiram no 
automonitoramento e a 
avaliação formal para o 
diagnóstico é restrita. 

Kodak, 
Lerman 
& Call 

2007 3 
crianças 
com 
desenvo
lviment
o 
atípico 

Qualidade 
do reforço 
e custo da 
resposta 
(esquema 
de 
reforçame
nto) 

Avaliação de 
preferência para 
comidas, 
discriminação 
entre cartões e 
banners e 
pareamento 
destes com 
comidas e atrasos, 
pareamento entre 
cores e problemas 
de matemática, 
linha de base, 
reforçamento em 
economia livre e 
reforçamento pós-
sessão. 

Todas as crianças 
escolhiam o item de 
menor preferência 
quando o esquema era o 
de economia livre e o 
item de maior 
preferência para 
esquemas de 
reforçamento pós-
sessão. Quando o custo 
de resposta era alto, 
verificava-se uma 
substituição dos 
reforçadores. 

Reforçamento pós-sessão 
aumenta a sensibilidade ao 
esquema em vigor e os 
sujeitos respondiam mais 
do que quando o esquema 
era o de economia livre. 

Kodak et 
al. 

2007 5 
crianças 
com 
desenvo
lviment
o 
atípico 
e fuga 
de 
tarefas 

Número e 
grau de 
dificuldad
e nas 
tarefas, 
nível de 
preferênci
a por 
tarefas e 
variação 
na 
qualidade 
do reforço 

Avaliação de 
preferência para 
itens tangíveis, 
comidas e tarefas, 
análise funcional 
dos 
comportamentos 
de fuga, treino 
discriminativo 
para cupons e 
itens, 3 fases de 
intervenção 
(avaliar se 1- há 
aumento e 
diminuição na 
preferência por 
tarefas (escolha 
reforçada por 
comida ou fuga) ; 
2- se há mudança 

Verificou-se que os 
comportamentos-
problema são sensíveis 
a reforçamento negativo 
e à comida (reforçador 
positivo primário). 

Os comportamentos de 
escolhas dos participantes 
podem ter refletido maior 
sensibilidade à duração 
total da sessão do que às 
contingências imediatas 
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na preferência 
quando a fuga é 
acompanhada de 
outros reforços e 
3- se há mudança 
na preferência por 
tarefas caso a 
qualidade do 
reforço também 
mude) 

Dixon et 
cols. 

2006 20 
adultos 
que 
preench
iam os 
critérios 
do 
SOGS 
para 
jogador
es 
patológi
cos 

Magnitud
e e atraso 
de 
reforços, 
contextos 
de jogo e 
não-jogo 

Avaliação pré-
experimental do 
SOGS, escolhas 
monetárias 
hipotéticas 
múltiplas com 
quantias e atrasos 
diferentes 

Jogadores patológicos 
são menos suscetíveis a 
conseqüências atrasadas 
no contexto de jogo; há 
mudança no padrão 
comportamental pela 
alteração do contexto 

Discute-se a 
especificidade da amostra, 
a ausência de controle 
sobre perdas e ganhos 
anteriores, o não controle 
das situações financeiras 
dos participantes e o não 
controle das diferenças 
entre os contextos 

Lane et 
al. 

2006 J., 9 
anos, 
com 
ADHD 
e 
comport
amentos 
de 
beliscar 
a pele 

Atividade
s 
competiti
vas e 
intervenç
ões: 
medicame
ntosa 
somente, 
terapêutic
a somente 
e 
medicame
ntosa e 
terapêutic
a juntas 

Análise funcional 
de 
comportamentos 
disruptivos, 
delineamento 
ABCBAB para 
manipulação de 
objetos. 

Atividades competitivas 
diminuem a freqüência 
de comportamentos de 
beliscar a pele 

A intervenção mais eficaz 
acontece quando a terapia 
ocorre em conjunto com o 
uso de medicação 

Borrero 
& 
Vollmer 

2006 W., 7 
anos, 
com 
desenvo
lviment
o 
atípico 
e 
comport
amentos 
agressiv

Tipo de 
reforçame
nto 
socialmen
te 
mediado 
(com 
atenção, 
com itens 
tangíveis 
e com 

Avaliação de 
preferência por 
itens tangíveis, 
linha de base 
múltipla 
(condição atenção 
com FI e 
extinção; 
condição 
tangíveis com 
DRA, extinção e 

A manipulação de 
variáveis diminui a 
emissão de 
comportamentos-
problemas e aumenta a 
emissão de 
comportamentos 
adequados 

Discute-se a importância 
de controles múltiplos 
para comportamentos-
problema e a efetividade 
do modelo de avaliação 
funcional para múltiplos 
reforços 
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os fuga) atraso no 
reforçamento, e 
condição fuga 
com DRA e 
extinção) 

Lerman 
et cols. 

2006 J. e A., 
4 anos, 
com 
autismo 
e 
comport
amentos 
agressiv
os 
mantido
s por 
fuga de 
tarefas 

Quantida
de e 
atraso nas 
tarefas 

Análise da 
magnitude das 
tarefas, análise do 
atraso e análise de 
autocontrole 

Verificou-se um 
aumento nos 
comportamentos 
autocontrolados de J.  e 
não houve alteração nos 
comportamentos de A. 

Discute-se que manipular 
quantias e atrasos de tarefa 
beneficia a aquisição de 
autocontrole, que as 
diferenças nas quantias e 
atrasos estavam associadas 
a reforçamento negativo e 
que a densidade total da 
atenção não era igual, pois 
a condição de atraso 
aumentava o tempo de 
realização das tarefas 

Hanley, 
Iwata & 
Roscoe 

2006 10 
adultos 
com 
atraso 
no 
desenvo
lviment
o 

Avaliar os 
efeitos da 
satisfação 
e do 
condicion
amento, 
envolven
do 
múltiplos 
estímulos, 
atrasos 
longos e 
avaliação 
dos 
efeitos da 
manipula
ção 

Avaliação de 
preferências por 
itens tangíveis, 
avaliação dos 
itens menos 
preferidos no 
ambiente 
doméstico, 
pareamento de 
estímulos, fase de 
saciação e fase de 
condicionamento 
e nova avaliação 
de preferências 

Foi verificada a 
inversão das 
preferências nos dois 
sujeitos que haviam 
apresentado maior 
estabilidade nas 
preferências na linha de 
base inicial; as maiores 
trocas nos rankings de 
atividades observadas 
foram as que se 
seguiram à introdução 
dos procedimentos de 
saciação e 
condicionamento; o 
ranking de todos os 
itens juntados com um 
dos procedimentos 
mudou na direção 
esperada; a operação de 
saciação resultou em 
mudanças mais rápidas 
e expressivas no 
ranking do que o 
procedimento de 
condicionamento. A 
variabilidade na 
preferência pode ser 
imposta provendo-se 
acesso freqüente aos 
itens de maior valor ou 
pareando os de menor 

A avaliação de 
preferências deveria ser 
feita freqüentemente, para 
refletir as mudanças como 
uma função da exposição 
às contingências em vigor 
no experimento; 
demonstra a importância 
prática e conceitual de 
operações estabelecedoras, 
as quais alteram os efeitos 
reforçadores dos estímulos 
e a probabilidade de 
comportamentos que 
produziram aquele 
estímulo no passado e que 
operações estabelecedoras 
não requerem proximidade 
temporal para alterar a 
influência dos reforços no 
comportamento 



 164

valor com outros 
reforçadores 

Tiger, 
Hanley, 
& 
Hernand
ez 

2006 6 
crianças 
com 
desenvo
lviment
o típico 
e 
atípico 

Oportunid
ade de 
escolha e 
não-
escolha, 
número 
(quantida
de) de 
itens 
reforçado
res, custo 
de 
respostas 

Avaliação de 
preferência por 
comidas, 
discriminação de 
estímulos, regras 
e exposição às 
situações 
experimentais, na 
fase experimental 
foram realizados 
4 experimentos: 
1- avaliação de 
preferências por 
escolha/não-
escolha, 2- 
avaliação da 
influência do 
número de itens 
na escolha, 3- 
avaliar qual o 
valor da escolha 
para os 
participantes que 
preferiam “não-
escolher” e 4- 
visava quantificar 
a preferência pela 
escolha, 
aumentando 
gradualmente o 
custo de resposta. 

No primeiro 
procedimento, 5 (cinco) 
preferiam “escolher” e 
um participante preferiu 
não escolher. No 
segundo procedimento, 
2 participantes 
mantiveram sua 
preferência pela folha 
de tarefa laranja (com 
maior número de 
reforços) e essa escolha 
só se inverteu quando o 
valor da folha azul 
(inicialmente com 
menor número de 
reforços) ficou maior do 
que o da laranja. No 
terceiro experimento, 
para 3 participantes 
aumentou o número de 
escolhas pelo link 
“escolha” quando o 
valor deste link subia; 
para 1 deles o número 
de escolhas decai 
quando o valor do link 
regride (1 participante 
abandonou o estudo 
antes do valor regredir). 
No quarto experimento, 
os sujeitos mantiveram-
se escolhendo até 32, 12 
e 8 vezes, até 
inverterem a preferência 
para não-escolha. 

Discute-se sobre a 
importância de se manter 
os reforçadores idênticos 
entre si e que a 
oportunidade de escolha 
pode funcionar como 
operação estabelecedora e 
como reforço em si 
mesma, sendo esses 
achados consistentes com 
estudos anteriores. 

Cox, 
Cox, & 
Cox 

2005 25 
particip
antes de 
12 
comuni
dades 
seniors 

Sinal 
como 
prompt 
(operação 
estabelece
dora) 

Radares 
registravam se 
motoristas e 
passageiros 
estavam com os 
cintos afivelados 
na entrada e na 
saída das cidades. 

A rotina de exposição a 
sinais informativos e 
motivacionais levam a 
maior rotina de uso do 
cinto de segurança. 
Uma intervenção breve 
pode ser bastante útil 
para a segurança e pode 
influenciar tanto 
homens quanto 
mulheres (motoristas e 
passageiros). 

Nem todos os motoristas 
eram seniors, não 
possibilitando a 
generalização dos 
resultados para este grupo; 
os motoristas nos vários 
pontos de medida podiam 
não ser os mesmos 
motoristas, dificultando a 
extensão dos resultados 
sobre desempenho 
individual; embora os 
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símbolos utilizassem 
mensagens motivacionais, 
sua função como 
ocasionadora do efeito de 
utilizar o cinto, não foi 
estabelecida. 

John 
Roll 

2005 22 
adolesc
entes 
que 
faziam 
uso de 
cigarro 

Medida 
de CO e 
valores 
como 
conseqüê
ncia (para 
comparec
imento 
nas 
sessões 
versus o 
valor da 
amostra 
de CO) 

Dois grupos 
(abstinência e 
assistência), linha 
de base para 
monóxido de 
carbono; material 
educativo e 
instrução (usar a 
força de vontade 
para parar de 
fumar), 
monitoramento 
diário de amostras 
de CO com 
gratificação, 
follow-up com 
gratificação 

Durante a intervenção o 
grupo abstinência 
permaneceu mais em 
abstinência do que o 
grupo assistência. A 
taxa de recaída após o 
follow up foi maior no 
grupo assistência. Os 
participantes do grupo 
abstinência 
apresentaram maior 
necessidade física de 
fumar do que os 
participantes do grupo 
assistência. 

O manejo de 
contingências pode reduzir 
o índice de fumo entre 
adolescentes, entretanto, 
os participantes do grupo 
que receberam vales 
contingentes a abstinência 
estavam mais aptos para 
reduzir o fumo, do que 
aqueles que receberam 
vales contingentes à 
assistência; o 
comportamento verbal 
auxilia na confirmação dos 
dados observados, como 
pelos relatos de craving e 
necessidades físicas de 
fumar; e dentre as 
limitações estão o pequeno 
tamanho da amostra e o 
escasso monitoramento do 
fumar 

Jesse 
Dallery 
& Irene 
M. 
Glenn 

2005 4 
fumante
s 
saudáve
is com, 
pelo 
menos, 
2 anos 
de 
história 
de 
consum
o de 
cigarro 

Magnitud
e do 
reforço e 
monitora
mento do 
comporta
mento 

Monitoramento 
da quantidade de 
CO via video-clip 
por email a cada 8 
horas, linha de 
base múltipla 
concorrente e 
reversível nas 
quais os 
participantes 
ganhavam vales 
que poderiam ser 
trocados por 
mercadorias em 
lojas; na fase de 
modelagem os 
participantes 
ganhavam vales 
para cada redução 
nos valores de 
CO, na fase de 
thinning os 

Obteve-se que 3 (três) 
dos 4(quatro) 
participantes 
produziram valores de 
CO durante a indução à 
abstinência, thinning e 
retorno à linha de base 
que atingiram o critério 
estabelecido, além de 
algum período de 
manutenção de 
abstinência 

O método de internet-
vales é um método viável 
para a redução nos 
comportamentos de fumar 
e discute-ser sobre a 
possibilidade de 
falsificação dos dados e 
sobre a possibilidade do 
aumento nos valores dos 
vales e da realização da 
intervenção junto com 
uma intervenção 
farmacológica. 
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participantes 
ganhavam vales 
para cada 4 e 8 
amostras 
consecutivas e 
negativas, por 
fim, havia um 
retorno à linha de 
base. 

Neef et 
al. 

2005 58 
crianças
, entre 7 
e 14 
anos, 
com e 
sem 
ADHD 
(dentre 
os que 
possue
m 
diagnós
tico de 
ADHD, 
os com 
e sem 
medicaç
ão), de 
3 
escolas 
públicas 
e 1 
privada 

ADHD, 
Medicaçã
o e 
dimensõe
s do 
reforço, 
como 
taxa, 
qualidade, 
esforço e 
intervalo 
pós 
resposta 
(imediatic
idade da 
conseqüê
ncia) 
 

Problemas de 
reforços variáveis 
com reforços 
disponíveis em 
intervalos 
variáveis (30, 60 
e 90s), atraso na 
distribuição (no 
fim de sessão ou 
na próxima 
sessão) e 
reposição dos 
reforços (lojas A 
ou B) 
O procedimento 
consistia em uma 
linha de base, 
uma avaliação 
inicial e uma 
replicação 
envolvendo 4 
(quatro) 
dimensões do 
reforço: taxa (R), 
qualidade (Q), 
imediaticidade (I) 
e esforço (E). 

As diferenças nas 
performances são 
maiores entre os 
participantes do grupo 
com ADHD. Para a 
variável alocação por 
tempo, o grupo com 
ADHD e sem 
medicação apresentou 
maior preferência por 
imediaticidade, em 
primeiro lugar, e por 
qualidade, em segundo, 
assim como o grupo 
com ADHD e com 
medicação. Já o grupo 
sem ADHD apresenta 
maior preferência por 
qualidade, em primeiro, 
e pela imediaticidade, 
posteriormente. Já para 
a variável de alocação 
por respostas, o grupo 
com ADHD e sem 
medicação preferiu, em 
primeiro lugar, 
qualidade e depois, 
imediaticidade, 
enquanto que o grupo 
com ADHD e com 
medicação preferiu 
imediaticidade em 
primeira instância, e 
qualidade em segunda 
instância. Para o grupo 
sem ADHD, a 
preferência maior 
incidiu sobre a 
qualidade e sobre o 
esforço. O grupo que 
solucionou o maior 

Esses resultados mostram 
que para o grupo com 
ADHD (com e sem 
medicação) a preferência 
por imediaticidade e por 
qualidade aponta para uma 
impulsividade, tanto na 
variável de alocação por 
tempo quanto na de 
alocação por resposta. Por 
outro lado, para o grupo 
sem ADHD, a preferência 
por qualidade e 
imediaticidade não se 
manifesta estatisticamente 
significante. 
O grupo com ADHD pode 
ser visto como contendo 
um problema de 
autocontrole e a 
medicação pode ter pouco 
efeito na funcionalidade. 
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número de problemas 
foi o grupo sem ADHD, 
seguido pelo grupo com 
ADHD e com 
medicação e pelo grupo 
com ADHD e sem 
medicação 

Neef, et 
al. 

2005a 4 
crianças 
que 
preench
iam o 
critério 
para 
ADHD 
pela 
APA 

Sensibilid
ade à 
imediatici
dade do 
reforçame
nto 
quando 
comparad
a com 
outras 
proprieda
des do 
reforço, 
como 
qualidade, 
esforço e 
taxa e o 
efeito da 
methylphe
nidate na 
sensibilid
ade a 
essas 
dimensõe
s 

Problemas de 
reforços variáveis 
com reforços 
disponíveis em 
intervalos 
variáveis (30, 60 
e 90s), atraso na 
distribuição (no 
fim de sessão ou 
na próxima 
sessão) e 
reposição dos 
reforços (lojas A 
ou B) 
O procedimento 
consistia em uma 
linha de base, 
uma avaliação 
inicial e uma 
replicação 
envolvendo 4 
(quatro) 
dimensões do 
reforço: taxa (R), 
qualidade (Q), 
imediaticidade (I) 
e esforço (E). 
Delineamento de 
reversão duplo-
cego ABAB ou 
BABA para 
cápsulas de 
medicação e 
placebo. 

Para a variável de 
alocação por tempo, 
encontrou-se que 3 dos 
4 participantes 
preferiram 
imediaticidade em 1º 
lugar, seguido por 
qualidade do reforço, 
enquanto que um 
participante escolheu 
qualidade em 1º lugar, 
seguido por 
imediaticidade. Para a 
variável de alocação por 
respostas, os resultados 
foram similares aos 
obtidos pela alocação 
por tempo. Os padrões 
de alocação para as 4 
(quatro) crianças 
favoreciam as 
alternativas dos 
problemas que 
produziam 
reforçamento imediato 
quando a imediaticidade 
competia com a taxa de 
reforços, esforço na 
resposta e qualidade do 
reforço, nas condições 
de placebo e medicação. 

Dentre as limitações, pode 
ser que a dosagem de 
medicação não seja 
significante para afetar a 
impulsividade; não se sabe 
se a dosagem era 
suficiente para afetar a 
topografia das respostas 
associadas com o 
diagnóstico de ADHD que 
são incluídas em escalas, 
mas que não são definidas 
como respostas de 
impulsividade neste 
estudo e que, talvez, o 
instrumento de avaliação 
pode não ter provido uma 
medida sensível da 
impulsividade. 

Dixon & 
Falcoma
ta 

2004 Sujeito 
único – 
Ray, 31 
anos – 
com 
desenvo
lviment
o 
atípico 

Magnitud
e do 
reforço, 
atraso do 
reforço, 
aumento 
gradual 
do custo 
de 

Primeiramente 
realizou-se uma 
avaliação de 
preferências por 
estímulos 
múltiplos e como 
delineamento 
experimental 
utilizou-se 

Ray preferia o reforço 
menor e imediato 
durante a linha de base 
por escolha, mas essa 
preferência foi revertida 
durante o treino de 
autocontrole. Isso 
mostra que a exposição 
a atrasos aumentados 

Uma hipótese é a história 
de exposição prévia aos 
estímulos discriminativos 
específicos usados 
associados com as 
conseqüências. Discute-se 
a contribuição do treino de 
autocontrole utilizando 
atrasos de reforçamento 



 168

resposta primeiro uma 
linha de base 
“natural”, depois, 
uma linha de base 
por escolha e, por 
fim, foi instalada 
uma condição de 
treino de 
autocontrole. 

gradualmente para 
reforçamento de maior 
escala pode culminar 
em um aumento de 
autocontrole. 

fixos (com menor e maior 
reforçamentos) e atrasos 
progressivos. 

Mueller 
et al. 

2004 2 
crianças 
com 
quadro 
de 
transtor
no 
aliment
ar 
pediátri
co, 
submeti
dos ao 
progra
ma de 
tratame
nto 
diário 
para 
recusa 
severa 
de 
comida 

Apresenta
ção 
simultâne
a de 
estímulos, 
fading, 
imediatici
dade do 
reforço 

Apresentação 
simultânea de 
estímulos 
reforçadores e 
positivos, 
delineamento 
reversível ABAB 
para comidas 
preferidas e não 
preferidas, 
delineamento 
reversível 
BCBCB para 
avaliar se as 
crianças 
comeriam 
comidas não-
preferidas antes e 
depois da 
exposição à 
mistura de 
comidas 
preferidas e não-
preferidas 

Para um participante a 
porcentagem de sessões 
com aceitação de 
comidas não preferidas 
foi aumentando 
gradualmente durante as 
sessões de pós-mistura, 
assim como o nível de 
“boca-limpa”. Para o 2º 
participante, a 
porcentagem de sessões 
com aceitação foi maior 
para comidas preferidas 
a não-preferidas, de 
forma que esses níveis 
foram aumentando 
progressivamente 
durante as sessões de 
pós-mistura. 

A apresentação simultânea 
de comidas não-preferidas 
e preferidas pode facilitar 
a aceitação das primeiras; 
os participantes 
consumiriam comidas 
não-preferidas 
independente de elas 
serem seguidas por 
comidas preferidas. A 1ª 
hipótese para esse 
processo é que a presença 
de comidas preferidas 
pode funcionar como 
operação abolidora para a 
aversividade da comida 
não-preferida e que, 
problemas de alimentação 
podem ser mantidos por 
reforçamento negativo na 
forma de fuga da 
alimentação; outra 
hipótese é que a presença 
de comidas preferidas na 
combinação com comidas 
não-preferidas pode ter 
alterado a efetividade da 
fuga como reforçamento; a 
repetição da prova pelos 
alimentos não-preferidos 
pode ter aumentado o 
consumo independente do 
procedimento de mistura. 

Fischer 
et al. 

2004 Utilizou 
4 
particip
antes 
com 
atraso 
no 
desenvo

Atenção 
não-
contingen
te, 
tangíveis 
não-
contingen
tes, atraso 

1ª fase: análise 
funcional, que 
avaliava sob 
controle de quais 
variáveis os 
comportamentos 
disruptivos 
apareciam; 2ª 

Os resultados 
contribuíram para 
mostrar que 
reforçamento por 
tangíveis não-
contingentes junto com 
extinção e reforçamento 
por atenção não-

Discute-se que a 
substituição da atenção 
por estímulos 
competitivos permite 
maior flexibilidade quanto 
a quando e como cada 
procedimento deve ser 
associado com a extinção 
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lviment
o e que 
apresent
avam 
comport
amentos 
disrupti
vos, 
como 
auto-
lesão e 
agressiv
idade 

de 
reforçame
nto, 
estímulos 
competiti
vos 

fase: avaliação de 
estímulos 
competitivos, em 
que era 
selecionada uma 
grande variedade 
de estímulos e 
atividades com 
base nas 
entrevistas com 
os cuidadores e 
com base nos 
resultados da 
avaliação de 
preferência e 3ª 
fase: análise do 
tratamento, em 
que eram 
manipulados a 
extinção, atenção 
não contingente e 
tangíveis não 
contingentes 
juntamente com 
extinção 

contingente junto com a 
extinção produzem 
reduções rápidas e 
dramáticas de 
comportamentos 
destrutivos e ambos são 
mais efetivos do que a 
extinção implementada 
sozinha. 

e permite maior 
flexibilidade aos 
cuidadores que possuem 
mais dificuldades em 
prover atenção por uma 
grande quantidade de 
tempo no seu cotidiano. 
Aborda-se que na extinção 
bursts (reações 
emocionais) acontecem, 
enquanto que nas outras 
condições esses efeitos 
foram suprimidos. Por 
fim, a avaliação de 
estímulos competitivos 
pode ser útil mesmo com 
respostas que são 
reforçadas por 
conseqüências sociais, 
para as quais a extinção 
pode ser útil. 

O`Reilly
, 
Lancioni 
& 
Sigafoos 

2004 Uma 
criança 
de 5 
anos de 
idade 
com 
atraso 
de 
desenvo
lviment
o. 

Atenção, 
tangíveis, 
atraso de 
reforçame
nto 

Fase de avaliação 
da escolha para 
brinquedos, 
atenção da mãe e 
assistir a vídeos; 
para a fase de 
esquema de sono, 
estabeleceu-se 
uma rotina; na 
fase de 
distribuição por 
tempo-fixo de 
atenção a mãe da 
participante 
retornava ao seu 
quarto a cada 5 
min. e interagia 
com ela por 
aproximadamente 
20s. se ela ainda 
estivesse 
acordada; follow 
up de um ano. 

Observou-se uma 
redução no número de 
vezes que a criança 
deixou o quarto e, a 
partir da introdução da 
rotina e da atenção da 
mãe, a criança passou a 
dormir, comportamento 
observado também no 
follow up de um ano 
que se seguiu à 
intervenção. 

Dentre as limitações, nem 
todos os parentes podem 
considerar viável essa 
intervenção intensiva e, 
porque o esquema de 
atenção em tempo-fixo foi 
manipulada em uma 
intervenção pré-existente 
(por exemplo, na 
montagem de uma rotina, 
na fase de esquema de 
sono), ainda é incerto se a 
atenção disponibilizada 
sozinha seria uma 
intervenção efetiva. 

 


