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Todos estes comportamentos devem ser abordados de forma diferente. Com uma 
definição mais precisa de um comportamento, podemos começar a perceber as razões 
que levam à sua ocorrência. Quando falamos de comportamento, devemos de ser tão 
precisos que qualquer pessoa possa, de forma fiável, afirmar se, num dado instante, 
o comportamento que nos interessa está ou não a ocorrer. O principal motivo para a 
precisão, é que, se não soubermos exatamente do que falamos, a mudança torna-se 
impossível. Ou seja, se queremos chegar a algum lado, temos de saber onde estamos.

Outro problema com esta definição de comportamento é que não nos fornece 
informação sobre as circunstâncias em que este foi demonstrado. Quando, exatamente, 
é que a pessoa é agressiva ou preguiçosa? Todos os minutos do dia, todos os dias do 
ano? O indivíduo é agressivo com o chefe, com a família, com o animal de estimação, 
consigo próprio ou com todos? É preguiçoso quando joga futebol, quando estuda, 
quando trabalha ou sempre? Para além de perceber a forma de agressão ou preguiça 
exibida, é importante observar o que acontece antes do comportamento ocorrer (os 
antecedentes do comportamento ou estímulos discriminativos). Assim, teremos uma 
definição mais precisa do comportamento, o que pode levar a descobrir os fatores 
causais da sua ocorrência.

É igualmente importante saber o que aconteceu depois de o comportamento 
ocorrer, as consequências do comportamento específico, pois estas estão funcional-
mente ligadas aos antecedentes. Por outras palavras, os antecedentes influenciam o 
comportamento porque no passado foram associados com consequências específicas. 
Por exemplo, se for agressiva com o meu chefe serei despedida, mas se for agressi-
va com o meu animal de estimação, não. Ou no caso em que quando me empenho no 
trabalho, ganho mais dinheiro, mas quando me empenho a estudar, raramente passo 
exames - então, eu empenhar-me-ei no trabalho e não no estudo, logo é deduzida 
uma “preguiça” no estudo, não no trabalho.

A ciência descobriu que consequências específicas aumentam ou diminuem a  
probabilidade de repetição futura de um comportamento, sob as mesmas circunstâncias. 
O efeito das consequências é fundamental para a compreensão do comportamento. 
Isto não é uma teoria, mas a “lei do comportamento” natural. Por exemplo, se for a uma 
loja comprar leite e encontrar sempre o tipo de leite que procura, é provável que quando 
precisar de leite no futuro vá a essa loja. Se tentar comprar uns lápis na mesma loja, 
mas não os encontrar, não é provável que a visite quando precisar de lápis. Muitas 
consequências importantes são produzidas pelo comportamento apenas em determi-
nados sítios ou momentos.

Vejamos um caso que testemunhamos frequentemente num supermercado: 
uma criança pede um chocolate, a mãe ou o pai dizem não e a criança grita. Devido 
ao embaraço, cedem para que a criança pare de gritar e dão-lhe o chocolate. 
É provável que a criança comece a gritar da próxima vez que lhe recusarem algo 
num supermercado ou num sítio público. Acidentalmente foi reforçado o compor-
tamento indesejável da criança.

Claro que, com base neste princípio, também é possível aumentar a probabilidade 
de ocorrência de comportamentos desejados. Se a criança pede algo educadamente 
podemos aumentar a frequência deste comportamento no futuro, se não com um 
chocolate, com um elogio e a garantia de que o seu desejo será satisfeito.

Outro problema com a definição de comportamento, é o facto de este não ser 
sempre observado por outros. O que acontece com os comportamentos que não 

Introdução à análise comportamental, a ciência 
natural do comportamento humano 

A análise comportamental é a ciência do comportamento – 
para esclarecer esta frase temos que definir os termos 

ciência e comportamento.
A ciência é o esforço de compreender como algo funciona. Tenta-

mos compreender o mundo para ter algum controlo sobre o que nos 
acontece e sobre a nossa reação. O modo de pesquisa diferencia a 
ciência de outros tipos de procura de conhecimento.

Os cientistas não agem aleatoriamente, mas de forma sistemática, 
usam um método – o método científico. Este prevê que: 

· os termos ou conceitos sejam definidos (de forma a clarificar
sobre o que se fala); 
· que sejam colocadas questões específicas sobre as causas
dos acontecimentos;
· que os fatores causais sejam isolados através de experiências,
para prever a probabilidade de repetição de eventos similares no
futuro ou descobrir padrões. 
Isto constitui a ciência experimental, cujas descobertas podem ser 

aplicadas para melhorar as nossas vidas através da ciência aplicada.
Os investigadores da ciência do comportamento desenham 

experiências para compreender e, se necessário, modificar o com-
portamento. As experiências são a única forma de encontrar expli-
cações possíveis para o comportamento, uma vez que são a única 
forma de isolar fatores causais. Outros métodos não científicos, 
como a tradição ou a experiência e a autoridade, podem parecer 
eficazes a curto prazo, mas é impossível avaliar a sua eficácia a 
longo prazo ou replicá-la, pois é impossível isolar os fatores que 
funcionaram em cada caso.

Ao conduzir experiências para compreender o comportamento, 
devemos estar dispostos a aceitar que o que considerámos correto 
até aqui esteja errado. Se não testarmos as nossas perspetivas atuais, 
não há razão para recorrer à ciência. Tal como a ciência provou que a 
Terra é redonda quando todos pensavam que fosse plana, é possível 
concluir que o comportamento é diferente daquilo que pensávamos. 

O termo comportamento é difícil de definir de forma científica, 
pois é tão usado na linguagem corrente que nos parece familiar.  
Na linguagem corrente, o comportamento consiste naquilo que 
fazemos, mas esta definição é problemática. Em primeiro lugar, 
usualmente somos vagos quando nos referimos a um comportamen-
to. Por exemplo, quando dizemos que o comportamento de alguém 
é agressivo, queremos dizer que ele agride outros fisicamente, que 
os insulta, ou que se agride a si próprio? Se dizemos que alguém é 
preguiçoso, queremos dizer que não trabalha de todo, que tende a 
procrastinar, que trabalha devagar ou outra coisa?
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requer explicação é a variável dependente porque o seu nível depende do nível da 
variável independente (quando um varia, o outro varia em conformidade). Por exem-
plo, o nível de açúcar no sangue varia com a quantidade de açúcar consumido.

Testar variáveis independentes
Uma afirmação pode fornecer uma “causa” diferente do comportamento a explicar, e 
mesmo assim não ser verdadeira. É necessário testar uma variável para determinar 
se esta é ou não responsável pelo comportamento. É tentador atribuir a causa de um 
comportamento a algo que acontece concomitantemente, especialmente, quando 
coincide com as nossas crenças. 

Imagine uma criança que faz xixi nas calças alguns dias por semana. Nesses dias, 
a criança bebeu um refrigerante ao pequeno-almoço e nos dias em que não fez, a mãe 
aspergiu-a com água benta, mas a criança não consumiu muitos líquidos. Qual é a 
causa de a criança fazer ou não xixi nas calças?

As conclusões serão retiradas de acordo com as crenças e conhecimento ante-
rior sobre as ligações entre o consumo de líquidos e a micção. Se acreditar nos 
efeitos da água benta, acreditará que a criança não fez xixi nas calças em dias es-
pecíficos por ter sido aspergida com água benta. Se conhecer a ligação entre o 
consumo de líquidos e a micção, concluirá que a criança fez xixi nas calças por ter 
bebido demasiados refrigerantes. 

Numa pesquisa científica, asperger-se-ia a criança com água benta todos os dias 
e dar-se-lhe-ia muitos refrigerantes num único dia para verificar se nesse dia faria 
xixi nas calças. Seria então evidente que a causa da micção é a quantidade de líquido 
consumido. Ou então poder-se-ia dar à criança a mesma quantidade de líquidos todos 
os dias e aspergi-la com água benta apenas um dia. Se a criança não fizer xixi nas 
calças nesse dia, pode concluir-se que a água benta é eficaz para prevenir a micção.

Variáveis “causais” que não ajudam a explicar um comportamento
Muitas explicações de comportamento sem qualquer valor prático circulam de forma 
alargada. A maior parte refere-se a “agências”. Como não existe prova da sua existên-
cia, estas chamam-se construções hipotéticas.

Diz-se que estas “agências” estão escondidas no cérebro. Muitas pessoas recorrem 
a construções hipotéticas para explicar o comportamento. Duas construções hipotéti-
cas populares são a “memória de longo prazo” e a “memória de curto prazo”, apesar 
de nunca terem sido observadas. A sua função é explicar os comportamentos dos 
quais são prova, o que as torna casos típicos de construções hipotéticas. O problema 
é que mesmo que suponhamos que existem, estas não têm nada para oferecer em 
termos da previsão ou mudança do comportamento.

Temos evidências independentes de algumas explicações “internas” de compor-
tamento, como no caso da neurociência. Podemos observar algo do que se passa 
no cérebro quando uma pessoa está feliz ou triste, por exemplo, dado que as ligações 
entre as células nervosas variam de acordo com o comportamento. É útil perguntar 
porque é que estas ligações mudam e porque é que o comportamento muda simul-
taneamente. Ou seja, em vez de dizer que o comportamento se altera devido às 
alterações nas ligações, é mais útil perguntar qual é a causa das mudanças no 
comportamento e nas ligações.

podemos ver? O que acontece com pensamentos, perceções, e sentimentos, por 
exemplo? Estes são comportamentos ou algo diferente?

Na análise comportamental, a definição de comportamento inclui as nossas ações 
(andar, falar, etc.), os nossos pensamentos (monólogo e imaginação observados em 
privado), as nossas perceções (que estímulos ambientais reconhecemos e como 
reagimos) e os nossos sentimentos (frequentemente chamados emoções).

Em conclusão, a definição de comportamento deve incluir a descrição precisa do 
comportamento exibido (para que qualquer pessoa possa replicá-lo), bem como 
comportamentos não observados por outros, como pensamentos, perceções e sen-
timentos, e ainda os antecedentes e as consequências do comportamento.
 
Explicar o comportamento
Tentamos explicar o comportamento porque, ao encontrar as suas causas, podemos 
prever a probabilidade de demonstrações futuras. No entanto, encontrar a causa de 
uma única instância de um comportamento não é muito útil. Dizemos que alguém é 
preguiçoso, agressivo, gentil ou racista porque exibe frequentemente tipos específicos 
de comportamento que fazem parte de um padrão repetitivo. Esses padrões de com-
portamento evoluem lenta e constantemente. Na verdade, o nosso comportamento 
muda tão lentamente que essa mudança dificilmente é detetada. 

Se não olharmos para uma instância de comportamento como parte de um padrão, 
podemos recorrer a muitos tipos de análises mentais, como a noção de personalidade 
imutável. Se, por exemplo, vemos uma vez um aluno que não se senta à secretária, 
podemos dizer que este é hiperativo, mas é mais difícil cometer tal erro quando essa 
única instância de comportamento é vista como parte de um padrão geral. Também 
é hiperativo quando pinta ou vê desenhos animados? Onde está a hiperatividade 
nesses casos? Final - e crucialmente: a identificação de um padrão permite-nos 
prever quando outra instância do comportamento tem maior probabilidade de ocorrer.

Porque é que  o “racismo” não é uma causa
de discriminação racial – emoção e agressão

 
Explicações circulares que não explicam

Muitas afirmações explicam o comportamento de forma circular, explicando o 
comportamento com o próprio comportamento. Por exemplo, dizemos que um 

aluno não pode permanecer à mesa a fazer os exercícios por mais de 3 minutos porque 
sofre de perturbação de défice de atenção. Quando perguntamos quais as evidências  
de que sofre essa perturbação específica, a resposta é que não consegue concentrar-se 
nos exercícios por mais de 3 minutos (exatamente o comportamento que tentamos 
explicar). Ou seja, explicamos o comportamento apontando para o mesmo!

Quando consideramos o comportamento racista, frequentemente afirmamos que 
alguém odeia ou é agressivo para pessoas de etnias ou origens diferentes porque é 
racista. Mas o que é um racista? É alguém que, entre outras coisas, odeia ou é agres-
sivo para pessoas de etnias diferente. Ao tentar explicar o comportamento racista 
com o próprio comportamento construímos um círculo vicioso.

Na ciência, explicamos um fenómeno com outro fenómeno independente do que 
estamos a tentar explicar, a isto chamamos a variável independente. O fenómeno que 
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é o passado do futuro, se queremos que um aluno estude para passar nos 
exames, devemos estabelecer condições para que ele passe nos exames 
quando estudar.

A dotação genética e o seu papel no comportamento 
A hereditariedade desempenha um papel importante no comportamento. Uma 
pessoa baixa provavelmente não jogará basquetebol, mas nem todas as pes-
soas altas jogarão basquetebol. Alguns jogarão, outros não – essa diferença 
é produzida por algo nos diferentes ambientes. Se não praticar, não jogará 
bem. Portanto, a hereditariedade por si só não é uma causa de comportamen-
to. Embora a composição genética determine parcialmente as tendências, não 
pode explicar as especificidades do que fazemos e quando. A maioria das 
pessoas atribui muito à dotação genética, mas o comportamento é muito 
suscetível a influências ambientais. É um produto da dotação genética e de 
todas as interações desde a nascença. Mesmo algo básico como a língua que 
falamos deve-se mais ao nosso ambiente e menos à nossa herança genética.

Que ambiente é a causa?
Vivemos em diferentes ambientes físicos e sociais e cada um deles molda 
comportamentos distintos. Tendemos a comportar-nos de maneira diferente em 
diferentes condições ambientais. Comportamo-nos de maneira distinta no trabalho 
e em casa. É tentador procurar a explicação de um comportamento em algo que acon-
tece noutro ambiente. Obviamente, padrões de comportamento estabelecidos ao longo 
de toda uma vida de experiências influenciam o nosso comportamento. Mas o que 
qualquer um de nós continua a fazer ou começa a fazer de forma diferente num deter-
minado ambiente depende das contingências aí estabelecidas.

O nosso comportamento, moldado por experiências anteriores, molda o 
nosso ambiente e, então, o ambiente molda ainda mais o nosso comportamen-
to. No entanto, em vez de assumir que todo este controlo recíproco é influen-
ciado por fatores incidentais, utilizamos a ciência do comportamento para uma 
análise sistemática e benéfica. O ambiente controla o nosso comportamento e 
nós controlamos o nosso ambiente, estejamos ou não cientes disso. Não é uma 
questão de opinião ou valores. É uma lei natural que pode ser usada a nosso 
favor para uma vida melhor.

Distinguir a estrutura do comportamento (o que fazemos)
da sua função (porque o fazemos)

Estrutura/topografia

A estrutura de um comportamento é a sua aparência, um aspecto da sua 
coreografia, a forma física que ele assume. Por exemplo, caminhar en-

volve vários tipos diferentes de comportamento (velocidade, posição, distân-
cia, duração, frequência, etc.). O que aparenta ser um comportamento 
simples pode ser muito complexo.

Provavelmente, a dimensão mais comum do comportamento é a frequência 
– quão frequentemente ou quão raramente um determinado comportamento 

O funcionamento fisiológico do cérebro nunca nos informará sobre 
como ensinar matemática ou leitura. Apenas uma análise da interação 
entre o comportamento no seu ambiente oferecerá soluções para 
estes problemas. Para além disso, pode prescrever-se medicação 
para alterar a fisiologia do cérebro, mas não existe medicação para 
fazer alguém aprender uma língua ou resolver um problema.

Estádios de desenvolvimento e comportamento
Os estádios de desenvolvimento não são úteis  para explicar porque uma 
criança se comporta de determinada forma. A análise de Piaget é útil 
para descrever as capacidades que geralmente aparecem numa deter-
minada idade e a sua ordem, mas os estádios não explicam o compor-
tamento. O corpo amadurece, mas a passagem do tempo não é motivo 
para ações específicas. Uma criança não fala porque passaram três 
anos, mas devido ao crescimento físico e às interações que aconteceram 
nesse tempo. A criança não falará inglês porque tem três anos, se 
nunca ouviu inglês. Até a altura e o peso não são função do tempo, uma 
vez que, sem comida e água, nenhum crescimento ocorreria. O que 
acontece durante esse tempo traz a mudança, não o tique-taque do 
relógio. O campo do desenvolvimento contribui para descrever que 
capacidades são pré-requisitos para outras, descrevendo a sequência 
das capacidades, não as causas. Se uma criança tiver três anos e 
condições ambientais favoráveis, será capaz de falar.

Porquê metas e expectativas futuras não são úteis 
enquanto causas
No discurso corrente, atribuímos frequentemente ações a um 
evento futuro, como na afirmação: “a Maria está a estudar para 
passar no exame”. Um evento no futuro não pode ter um efeito 
sobre um evento no presente porque se a “causa” não acontecer 
(se Maria chumbar o exame) como podemos sustentar a nossa 
explicação? O estudo da Maria não pode ter sido causado por uma 
aprovação no exame que não aconteceu. 

Pode argumentar-se que a Maria estuda, não porque passará o 
exame, mas porque espera passar o exame. Nesse caso, ainda temos 
um problema: de onde vem a expectativa? Porque é que a Maria es-
pera passar e estuda, e o João não espera passar e não estuda?  
E, crucialmente, como podemos fazer que o João espere passar para 
que estude? Talvez, no passado, a Maria tenha passado exames es-
tudando. Assim, temos uma análise completa que leva a uma explicação 
útil: ter, no passado, aprovado exames devido ao estudo, conduz à 
expectativa de aprovar um exame estudando, o que, por sua vez, a 
leva a estudar agora. Portanto, se queremos que o João estude, temos 
que criar condições de sucesso nos exames quando estuda, para 
que ele tenha a expectativa de que será aprovado se estudar, o 
que o levará a estudar. Portanto, estudar é uma função de ter 
passado nos exames ao estudar no passado. E como o presente 
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Certos comportamentos podem ter a mesma estrutura, mas funções diferentes: 
o João bater no Pedro numa peça de teatro da escola tem uma função diferente de 
lhe bater no recreio. Igualmente, certos comportamentos podem ter formas diferentes, 
mas a mesma função. Se a Carla gritar ou bater o pé no supermercado para que a 
mãe lhe compre um chocolate, os dois comportamentos têm estruturas diferentes, 
mas a mesma função (obter o chocolate).

Distinguir tipos de comportamento: atos, atitudes e pensamento 
(comportamento instrumental) vs. sentimentos ou emoções 
(comportamento reflexivo) 
O termo comportamento operante (ou instrumental) descreve um comportamen-
to que “opera” no ambiente, distinguindo-se do comportamento respondente (ou 
reflexivo) causado por um estímulo precedente. Pode explicar-se um piscar de 
olhos respondente através do estímulo precedente: o Pedro piscou os olhos 
porque uma luz brilhante foi dirigida ao seu rosto. O comportamento operante é 
diferente: se disser ao Pedro “pisca”, ele pode piscar ou não. Para prever a  
probabilidade de o Pedro piscar ou não, deve considerar as consequências pas-
sadas de ter piscado quando lhe foi pedido, ou de ter seguido instruções.

A maioria das ações são operantes. As suas causas residem em interações indi-
viduais anteriores no ambiente. Os padrões de ação estão em constante mudança, 
ajustando-se às consequências que imediatamente seguem o comportamento. Nem 
tudo o que uma pessoa faz se repete. Apenas alguns operantes são “selecionados” 
pelas consequências para se tornarem mais fortes e mais propensos a fazer parte do 
padrão de comportamento. Esse fortalecimento dos comportamentos através das 
consequências chama-se condicionamento operante e ocorre constantemente.  
Mesmo antes do nascimento, o comportamento evolui através da interação de fatores 
genéticos e ambientais. Como os padrões de comportamento aparecem, se modificam 
ou permanecem iguais, constituem as leis da ciência do comportamento.

Os cientistas do comportamento não apelam a “agências internas” como causas 
do comportamento. Uma pessoa não evita falar com uma pessoa de etnia ou origem 
diferente porque é racista. Evita falar com uma pessoa diferente de si próprio porque 
as consequências fortalecem o comportamento de não falar com pessoas específicas. 
Isto é bom porque as consequências podem mudar e, portanto, os padrões de com-
portamento também.

Comportamento instrumental (operante) e a sua relação com
as consequências: o princípio do reforço e a classe operante 
Uma consequência que aumenta a probabilidade futura de repetição de um comporta-
mento chama-se reforço. O comportamento é fortalecido. É importante notar que o 
reforço é definido funcionalmente: um estímulo é um reforço apenas se aumentar a 
probabilidade de repetição do comportamento (do qual é uma consequência imediata), 
não por ser considerado agradável. Assim, uma tablete de chocolate pode não ser 
um reforço se não aumentar a probabilidade de o comportamento ocorrer com 
mais frequência no futuro. Da mesma forma, gritar com alguém pode ser um 
reforço se aumentar a possibilidade de o comportamento (do qual gritar foi 
uma consequência imediata) se repetir.

ocorre. Podemos querer aumentar a frequência com que uma pessoa caminha 
ou diminuir a frequência com que consome doces.

A duração é outra dimensão do comportamento que pode ser alterada. 
Refere-se ao espaço de tempo em que uma pessoa desenvolve um determina-
do comportamento. Por exemplo, podemos querer aumentar a quantidade de 
tempo em que uma criança faz trabalhos de casa, mas diminuir a quantidade 
de tempo em que está em frente a um ecrã.

A latência é o tempo entre o final de um evento e o início de outro. Por exemplo, é 
importante saber quanto tempo uma criança demora a começar a fazer os exercícios 
depois de receber instruções para fazê-lo. O professor esperaria que isso demorasse 
apenas dois ou três minutos. Para alguns comportamentos, a latência pode ser longa. 
Se pedir a uma criança que arrume o seu quarto, não espera que ela o faça em alguns 
minutos e ficará satisfeito se ela o fizer no próprio dia. Outros comportamentos têm 
latências muito mais curtas. Se uma criança correr para a estrada e você disser “pára!!” 
espera uma resposta imediata.

Função
Porque é que o João bate no Pedro? Porque é que a Joana completa os exercícios em 
poucos minutos? Sempre que pergunta “porquê?”, está a inquirir sobre as condições ou 
eventos dos quais depende o comportamento. As respostas têm um “porquê” explícito 
ou implícito: o João bateu no Pedro porque queria parecer forte perante os colegas.  
A Joana completou os exercícios rapidamente porque, geralmente, ao terminar ela pode 
jogar o seu jogo de computador favorito. 

Responde-se à pergunta “porquê?” ao identificar as relações funcionais entre o 
comportamento e os fatores que determinam se ele ocorre ou não (o comportamento 
é a variável dependente e os fatores que determinam se ocorrerá ou não a variável in-
dependente; a relação entre eles é uma relação funcional). Se ao concluir os exercícios 
a Joana receber mais em vez de jogar computador, provavelmente o seu comporta-
mento mudará e atrasará a conclusão até ao fim da aula.

Muitas variáveis independentes podem estar envolvidas. O João bate no Pedro se 
os seus amigos estiverem presentes e/ou se não houver professor presente. Uma relação 
funcional específica a relação entre o comportamento a explicar e uma ou mais variáveis 
que o afetam. Geralmente, as relações funcionais entre comportamentos e fatores 
ambientais não são suficientemente claras para permitir a atribuição de um valor exato 
à variável dependente conhecendo o valor da variável independente. No entanto, ao 
encontrar a relação funcional podemos, pelo menos, prever a direção da mudança.

Pode não ser possível prever o número de minutos que a Joana atrasará para  
conclusão dos exercícios (se depois receber mais), mas podemos prever um atraso. 
Outros fatores podem desempenhar um papel importante, como a professora elogiar 
o trabalho, a dificuldade dos exercícios e até reforços cinestésicos ou sensoriais au-
toproduzidos pelo comportamento de completar os exercícios. Qualquer relação 
funcional é mantida dentro de certos limites. Todas as “leis” da ciência funcionam 
dentro de determinados constrangimentos. Apenas ao satisfazer certas condições se 
aplica uma relação funcional específica. Uma análise funcional tenta encontrar di-
mensões do ambiente relacionadas com a possibilidade de ocorrência de um com-
portamento específico. Por outras palavras, a função de um dado comportamento é 
a razão pela qual é demonstrado.
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A oportunidade de participar em atividades favoráveis: o que podemos fazer (prat-
icar desporto, ouvir música, ver televisão, etc.).

Reforços de eficácia generalizada: podem ser trocados por uma grande variedade 
de reforços. O mais comum é o dinheiro que podemos trocar por alimentos, atividades, 
etc. Com crianças podemos usar um quadro de símbolos em vez de dinheiro:  
as crianças que demonstram comportamentos desejados são reforçadas com sím-
bolos e quando preenchem o quadro (com 20 símbolos, por exemplo), podem ter 
acesso a uma atividade ou alimento favoritos, um vídeo ou qualquer outro reforço.

Como o comportamento instrumental é afetado pelas 
consequências: reforço diferencial, extinção e indução de novas 

formas de comportamento
 
Aprendizagem por discriminação de estímulos 

Este é o produto da aprendizagem por reforço diferencial: aprendemos a emitir um 
comportamento específico na presença de alguns estímulos, mas não de outros. 

Por exemplo, na presença da pergunta “qual é a capital de Itália?”, uma criança re-
sponderá “Roma”. A pergunta é um estímulo e a resposta correta é o comportamen-
to reforçado anteriormente na presença da mesma.

Igualmente, a pergunta “qual é a capital de Itália?” sinaliza que a resposta “Londres”, 
“Atenas” ou qualquer outra exceto “Roma” não será reforçada, visto que respostas se-
melhantes não foram reforçadas no passado. Qualquer estímulo antecedente que leva 
a um comportamento que é então reforçado (consequência) torna-se um estímulo que 
sinaliza a disponibilidade de reforço quando volta a ocorrer no futuro. Este chama-se 
estímulo contextual porque é um estímulo que sinaliza a disponibilidade de reforço. 

O que foi descrito acima está diretamente relacionado com a contingência de 
três termos. Especificamente, é provável que um determinado comportamento 
ocorra na presença de um estímulo específico porque foi no passado reforçado 
naquele contexto e não noutro.

Extinção de um comportamento
Afirma-se correntemente que, se ignorarmos um comportamento problemático, ele 
desaparecerá. Este processo é descrito como extinção na análise comportamental e 
é um dos princípios do comportamento. O princípio da extinção afirma que, se um 
comportamento reforçado anteriormente deixar de ser seguido por uma consequên-
cia de reforço, então esse comportamento específico terá menos probabilidade de 
ocorrer numa situação semelhante no futuro. Isto significa que se quisermos diminuir 
a frequência futura de um comportamento específico, devemos remover o reforço, 
evitando configurações que permitem aceder ao reforço com outras formas de com-
portamento da mesma classe operante. 

Existem dois tipos de extinção usados para lidar com comportamentos indesejáveis:
A extinção social consiste em ignorar uma resposta para diminuir a probabilidade 

futura de ocorrência do comportamento. Considere uma criança que diz palavrões 
para chamar a atenção dos pais. Os pais já tinham, inadvertidamente, reforçado o 
comportamento da criança, ao dar atenção sob a forma de repreensão. Se os pais 
removerem o reforço, ignorando o comportamento, tê-lo-ão colocado em extinção.

Naturalmente, não existe apenas uma forma de comportamento com uma 
forma de consequência. Diferentes formas de comportamento podem produzir 
o mesmo resultado. Para ir para o escritório posso caminhar, ir de carro, de 
bicicleta, de táxi ou de autocarro. Estas ações resultarão em chegar ao escritório 
(consequência). Classe operante é o termo usado para definir os comportamen-
tos que têm a mesma consequência. Isto é útil porque se quisermos mudar o 
comportamento é importante mudar as consequências para todos ou para cada 
um dos comportamentos pertencentes à mesma classe operante, dependendo 
do objetivo.

Se quisermos diminuir a frequência de uma birra cuja consequência seja 
obter chocolate, não devemos reforçar os comportamentos que pertencem a 
esta classe operante (gritar, bater o pé, atirar coisas, etc.). Se quisermos aumen-
tar o comportamento “pedir educadamente”, devemos reforçar todos os com-
portamentos dessa classe operante (dizer “Por favor, posso comer um pedaço 
de bolo”, “Pode passar-me o sal”, etc.). Ou seja, um reforço é eficaz na mudança 
de comportamento se não houver outro comportamento disponível que pertença 
à mesma classe operante.

O que é um reforço para uma pessoa, pode não o ser para outra - o que é 
reforço num estádio da nossa vida, pode não o ser noutro. Por exemplo, algumas 
crianças gostam de carrinhos (carrinhos são reforços) e outras gostam de jogos 
de tabuleiro (jogos de tabuleiro são reforços). Algumas pessoas gostam de  
jogar xadrez e outras odeiam. Um certo tipo de doce pode ter sido um reforço 
importante quando era criança, mas não na idade adulta.

Estas mudanças podem ser demonstradas em vários indivíduos ou durante 
longos períodos no mesmo indivíduo. No entanto, mudanças a curto prazo podem 
acontecer frequentemente: se comeu muito gelado durante o dia, no final do dia 
este pode já não ser um reforço. Por outro lado, se não comeu durante horas e 
apenas tiver brócolos à disposição, estes serão um grande reforço (pelo menos 
até saciar a fome), embora geralmente não goste de brócolos.

Este é o efeito de processos chamados saciedade e privação, dois lados da 
mesma moeda, a chamada potência de reforço. Se um indivíduo não teve acesso 
a um reforço específico durante muito tempo, então, por um curto período, a sua 
potência de reforço aumentará. Por outro lado, se um indivíduo teve acesso a um 
reforço por um longo período, a sua potência de reforço diminuirá no curto prazo. 
Portanto, se queremos usar algo como reforço, é aconselhável restringir o  
acesso por um tempo suficiente para aumentar a sua potência de reforço.

Por outras palavras, as crianças não devem, antes da sessão, ter acesso aos 
reforços que usamos durante um programa de intervenção. Da mesma forma, 
se formos a uma festa e estivermos de dieta, é aconselhável comer algo  
saudável antes para diminuir a potência de reforço dos alimentos e evitar con-
sumir pratos não saudáveis.

O que pode funcionar como reforço
Reforços tangíveis: o que podemos tocar (alimentos, bebidas, brinquedos, etc.).

Reforços sociais: o que obtemos através da interação com outros (atenção, 
abraços, beijos, sorrisos, elogios, etc.).
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o comportamento indesejado de dizer palavrões (ao não responder) devem, em 
simultâneo, reforçar cada instância de linguagem educada para aumentar a sua 
frequência e preencher o vácuo deixado pela extinção dos palavrões.

Extinção de comportamentos desejados
Como é possível inadvertidamente reforçar comportamentos inadequados, também é 
possível colocar inadvertidamente comportamentos apropriados em extinção. Considere 
uma criança que brinca calmamente e ninguém lhe presta atenção: estamos a extinguir 
o comportamento desejável de brincar discretamente. 

Pior, quando a criança começa a reclamar ou gritar, damos atenção ao seu compor-
tamento e, assim, reforçamos com a nossa atenção o comportamento indesejado de 
reclamar e gritar. Para reforçar o comportamento apropriado devemos prestar atenção 
ao comportamento da criança quando brinca calmamente (podemos parar o que estamos 
a fazer e dar-lhe um abraço) e ignorar o seu comportamento quando ela grita ou reclama.

Reforçar comportamentos incompatíveis 
com comportamentos indesejados
Podemos diminuir a frequência de uma forma de comportamento sem usar a extinção, 
se quisermos evitar a explosão de extinção e as reações emocionais associadas. Uma 
resposta pode ser diminuída quando alocamos mais reforços a outros comportamentos.

Se a frequência de um comportamento aumentar, a frequência de outro di-
minuirá, devido à economia de comportamento. Demonstramos um número 
limitado de comportamentos num determinado tempo. Especialmente, quando 
alocamos mais reforços a um comportamento incompatível. Por exemplo, se 
queremos que uma criança se sente à secretária, prestamos mais atenção a 
esse comportamento em vez de prestar atenção ao comportamento de se le-
vantar, mesmo que não possamos extingui-lo imediatamente. Eventualmente, 
o comportamento mais frequentemente reforçado (sentar-se) suplantará o 
comportamento que raramente é reforçado (levantar-se).

Ensinar novas competências com a mesma função dos 
comportamentos indesejáveis
Os comportamentos indesejáveis diminuirão quando um comportamento desejável 
produzir as mesmas consequências. Por exemplo, se uma criança aponta para um 
biscoito para pedir, só devemos dar-lhe o biscoito quando ela disser “biscoito” ou uma 
resposta verbal equivalente, dependendo das suas capacidades de comunicação.

À medida que a criança aprende a comunicar verbalmente para pedir  
comida usando pedidos normais, é provável que pare de apontar. Esse processo  
acontece rapidamente se as pessoas no ambiente da criança não derem atenção 
quando a criança aponta e, ao mesmo tempo, reforçarem imediatamente os pedidos 
verbais adequados.

Ensinar novas capacidades
Ao reforçar um comportamento que já ocorre, podemos prontamente e com sucesso 
aumentar a sua frequência. No entanto, o que fazemos se o comportamento que queremos 
reforçar ocorre muito raramente ou nem ocorre? Podemos nunca detetar o comporta-
mento. Nesse caso, devemos aplicar o método da modelagem:

A extinção sensorial consiste em remover o estímulo sensorial que reforça 
uma resposta para diminuir a probabilidade futura de ocorrência do comporta-
mento. Imagine uma criança que bate num objeto de metal porque o ruído a 
estimula. Se os pais guardarem o objeto, dizemos que os pais colocaram o 
comportamento de lhe bater em extinção.

Infelizmente, a extinção não é tão simples quanto parece à primeira vista e devem 
considerar-se várias questões.

A explosão de extinção 
Quando um comportamento não é reforçado como antes, aumentará em frequência, 
duração ou intensidade por algum tempo antes de diminuir. O que acontece quando 
um amigo não atende uma chamada? Não paramos de ligar imediatamente e  
podemos até ligar com mais frequência do que o normal antes de parar. Portanto,  
o comportamento aumenta temporariamente antes de parar. Essa mudança de 
comportamento observa-se em quase todos os casos em que um comportamento 
específico é posto em extinção. É importante compreender este efeito, porque po-
demos pensar que o procedimento fracassou e desistir, mas o oposto é verdade.

Se removermos um reforço e verificarmos um aumento do comportamento, 
significa que removemos o reforço real (a consequência que manteve o comporta-
mento). Mais ainda, se desistirmos durante a explosão de extinção, podemos  
inadvertidamente reforçar a explosão de resposta, ou seja, aumentar a probabilidade 
de observar o comportamento mais frequentemente no futuro, dado que reforçámos 
a maior frequência (quando um comportamento é reforçado, todas as suas dimensões 
são reforçadas ao mesmo tempo, incluindo a frequência).

Agressão induzida por extinção
Quando introduzimos a extinção, podemos observar um comportamento emo-
cional na forma de agressão ou aborrecimento. Os estímulos produzidos pelo 
processo de extinção causam reações indesejadas. Os estímulos produzidos pelo 
comportamento respondente, no que lhe concerne, provavelmente emitirão ações 
agressivas. Por exemplo, quando o nosso computador falha ao iniciar, podemos 
amaldiçoá-lo ou bater-lhe.

Recuperação espontânea
Quando um comportamento é interrompido devido à extinção, pode ocorrer novamente 
em situações semelhantes, mesmo após um longo período sem reforço. Este fenóme-
no chama-se recuperação espontânea. Nesse caso, é necessário cuidar que não seja 
inadvertidamente reforçado o comportamento específico recuperado ao dar-lhe 
atenção, pois perder-se-ão os efeitos da extinção.

A aplicação efetiva da extinção
Quando removemos um comportamento do repertório de alguém, criamos um 
vácuo de comportamento. Outro comportamento preencherá esse vácuo e deve-
mos cuidar que seja um comportamento adequado, não indesejado. Logo, é 
muito importante reforçar comportamentos desejados enquanto extinguimos 
comportamentos indesejados, para preencher o vazio com comportamentos 
reforçados cuja frequência aumentou. Por exemplo, se os pais decidem extinguir 
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Distinguir entre reforço positivo e reforço negativo 

Existem dois tipos de reforço: positivo e negativo. Seja qual for o tipo, o reforço 
é algo que aumenta a probabilidade de uma forma de comportamento se 

repetir no futuro. 
Reforço positivo - É um tipo de reforço em que um estímulo é apresentado ime-

diatamente após a ocorrência de um comportamento e, como resultado, a frequência 
de ocorrência desse comportamento aumentará no futuro. Por exemplo, uma criança 
que brinca silenciosamente recebe um abraço e a probabilidade de repetição do com-
portamento de brincar silenciosamente aumenta.

Reforço negativo - É um tipo de reforço em que um estímulo irritante, assustador, 
doloroso, nojento ou de outra forma adverso é removido como resultado do compor-
tamento. A palavra “negativo” é usada para referir a remoção de um estímulo em 
consequência do comportamento. Por exemplo, se estivermos a andar e começar a 
chover, podemos interromper esse estímulo adverso abrindo um guarda-chuva.  
Se um vizinho faz barulho e pedimos que pare, o nosso pedido será negativamente 
reforçado pelo fim do barulho - e haverá maior probabilidade de nos comportarmos 
de forma semelhante da próxima vez que alguém nos perturbar. Da mesma forma, 
se tivermos uma dor de cabeça e a dor parar ao tomar uma aspirina, aumenta a 
probabilidade de tomar aspirina da próxima vez que tivermos uma dor de cabeça.

Reforço diferencial e extinção noutros contextos:
a raiz de todo o conhecimento

Como aprendemos

Desde a nascença, aprendemos sobre o mundo através dos processos de reforço e 
extinção. O nosso comportamento é reforçado quando respondemos de certa forma 

a uma característica específica do ambiente e extingue-se quando respondemos de 
qualquer outra forma.

Por exemplo, um bebé encontra um pedaço de bolo no chão e coloca-o na boca 
- este comportamento é reforçado com um sabor doce. Quando encontra um pedaço 
de papel no chão e o prova, o comportamento de colocar na boca coisas que encon-
tra no chão extingue-se. Então, aprende o conceito de comida doce.

Noutro caso, uma criança diz “mãe” e o rosto sorridente da mãe aparece.  
Quando pronuncia uma palavra sem sentido nada acontece. Então, aprende a pala-
vra “mãe”. Ainda noutro caso, a criança vê a cor vermelha, diz vermelho e o seu 
comportamento é reforçado com algum tipo de reforço social. Se disser verde ao 
ver vermelho, nada acontece. Assim aprende o conceito de vermelho. A isto chama-se 
discriminação de estímulos.

Mas o que acontece se o conceito ao qual devemos responder compreende 
mais de uma característica (como acontece na maioria das vezes)? A característi-
ca que prevalecerá depende da nossa história individual. Se mostrarmos um 
triângulo vermelho a uma criança que aprendeu as cores, mas ainda não aprendeu 
as formas, ela dirá vermelho. Mas se já aprendeu as cores e as formas, não saberá 
qual é a resposta certa e precisará de uma ação precursora. Perguntará se deve 
responder à característica de forma, à cor ou a ambos, ou realizará uma ação 

A modelagem é o desenvolvimento de um novo comportamento pelo  
reforço sucessivo de aproximações ao comportamento alvo e extinção  
de aproximações anteriores.

É assim que os pais costumam ensinar os bebés a falar. Quando se mostra 
uma bolacha a uma criança, esta pode fazer o som vocal “cha” e receber a bolacha 
como reforço por tentar o “comportamento de fala”.

À medida que a criança se desenvolve e se torna mais competente na  
linguagem, os seus pais começam a moldar o seu comportamento. Na presença 
de uma bolacha o som vocal “cha” deixa de ser reforçado com um biscoito e  
espera-se que a criança diga “lacha”. Por outras palavras, “cha” foi extinto e  
“lacha” foi reforçado.

O comportamento pode ser ainda mais moldado de modo que apenas a  
palavra “bolacha” seja reforçada com uma bolacha e todos os outros sons  
reforçados precedentemente serão colocados em extinção. A modelagem pode 
e continuará naturalmente até que a criança diga “quero bolacha” e depois até 
que a criança diga “posso comer uma bolacha, por favor” para que a enunciação 
de frases seja moldada.

Várias dimensões de comportamento podem ser moldadas:
Estrutura - a forma física de uma resposta. Por exemplo, podemos ajudar uma 

criança a segurar um lápis, o que a ajudará a escrever melhor e mais rapidamente.
Duração - quanto tempo alguém se envolve numa atividade. Por exemplo, 

podemos ajudar alguém a aumentar o tempo de estudo reforçando primeiro cinco 
minutos de estudo, depois dez e aumentar gradualmente o tempo de estudo 
necessário para o reforço.

Intensidade - a força de uma resposta. Podemos definir a intensidade da voz 
que uma criança tímida usa ao falar na sala de aula.

Velocidade - a rapidez ou lentidão com que a ação ocorre.

Para tornar a modelagem eficaz, várias questões devem 
ser consideradas:
Devemos especificar claramente o comportamento final desejado
Não queremos avançar muito rapidamente, para não exigir demasiado em  
pouco tempo. Só avançamos quando a aproximação anterior estiver bem esta-
belecida. No entanto, se a criança pára de aprender porque avançamos  
demasiado rápido, não devemos temer voltar a uma etapa anterior para que o 
comportamento funcione novamente. 

Contudo, não queremos avançar demasiado devagar, pois um longo 
período de reforço numa etapa fortalecerá tanto o comportamento que será 
difícil mudá-lo.

Devemos avançar em pequenos passos. Em caso de dúvida, escolhemos o 
menor passo de todos. Não podemos esperar que alguém que estude apenas 
cinco minutos por dia passe para cinco horas no dia seguinte. Isso teria sido um 
aumento demasiado grande e provavelmente fracassaria.
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Generalização de estímulos: porque agimos de maneira semelhante 
em situações semelhantes
Generalização é o nome para a propagação do efeito de uma situação antecedente 
para outras que partilham propriedades semelhantes. Se, ao entrar numa padaria, 
for informado de que um determinado produto se chama “bolo”, poderá identificar 
corretamente outros bolos na mesma prateleira sem mais treino. Na maioria das 
vezes, poderá reconhecer bolos maiores, menores ou de formatos diferentes.  
Provavelmente também será capaz de reconhecer bolos noutras lojas. Quanto maior 
a semelhança física, maior a probabilidade de ocorrer uma generalização.  
A generalização ocorre constantemente porque dois estímulos nunca são idênticos. 
Mesmo que pareçam, diferem pelo menos no que diz respeito ao ambiente ou ao 
momento em que são apresentados os estímulos.

Discriminação de estímulos: porque agimos de maneira diferente 
em situações diferentes
Responder de forma diferente a diferentes propriedades de objetos ou eventos chama-se 
discriminação. Tal como a generalização, o controlo discriminativo de estímulos ocorre 
constantemente. Bebés que dizem “papá” quando um homem está presente  
(generalização), dirão “papá” na presença do pai (discriminação). A discriminação ocorre 
quando dizer “papá” recebe consequências diferenciadas. Quando o pai está presente, 
o comportamento é reforçado, quando outro homem está presente, é extinto.

A discriminação é difícil! Os bebés devem aprender a responder às propriedades 
que identificam o papá. Essas propriedades (roupas, penteados, perfume, etc.) 
mudam de um dia para o outro. Se a aparência do papá mudar drasticamente, 
muitos bebés reagirão como se o papá fosse um estranho e podem chorar. Falar 
com a criança (proporcionando assim estímulos discriminativos suplementares) 
geralmente ajuda a criança a perceber que o estranho é, na verdade, o papá.  
Nem a generalização, nem a discriminação explicam o comportamento, apenas 
descrevem as conexões funcionais entre estímulos discriminativos, comportamen-
to operante e consequências.

Discriminação generalizada e formação de conceitos:
porque agimos de forma eficaz em novas situações

Treino Tradicional de Discriminação

Qualquer característica do ambiente relacionada com o reforço de um  
operante ganha controlo sobre como responder na sua presença. O treino 

de discriminação é, portanto, uma questão de relacionar as propriedades dos 
antecedentes e as consequências de responder versus não responder na sua 
presença. Essas propriedades são as  características definidoras que as  
pessoas observam.

Características raciais como contextos diferenciais de reforço 
do comportamento
Quando vemos uma pessoa nova e procuramos chegar a uma conclusão sobre  
o seu carácter, cria-se uma situação de resolução de problemas. Em princípio, a 

precursora pensando principalmente no que é apropriado em cada situação.
Se estiver numa aula de geometria, pode dizer triângulo, mas numa aula 

de arte, pode continuar sem saber e terá que realizar mais ações precursoras 
que formam uma cadeia. Pode ter de pedir estímulos discriminativos suple-
mentares ou pensar sobre a tarefa que está a executar. Está a desenhar formas 
ou a pintar uma paisagem com flores? Em todo o caso, responder corretamente 
ao estímulo discriminativo de um triângulo vermelho, deve comportar-se em 
cadeia. Essa cadeia é semelhante a qualquer cadeia de comportamento quan-
do é necessário resolver um problema.

A contingência de três termos entre contexto,
ação e contexto

Nenhum comportamento ocorre num vácuo. Todos os comportamentos 
ocorrem num contexto e quando as consequências das ações diferem em 

diferentes situações, as pessoas aprendem a responder adequadamente.  
Imagine que um estranho na rua lhe pede que se dispa. Fugiria aterrorizada. 
Agora suponha que um médico, durante um exame importante, lhe pede a 
mesma coisa. Neste contexto, não hesitaria. Dependendo da consequência 
anterior de um comportamento num determinado contexto, esta definição 
sinalizará as possíveis consequências no futuro se um comportamento espe-
cífico for emitido. Esta relação é chamada de contingência de três termos. 

Diferenças entre o controlo dos antecedentes no condicionamento 
respondente e no operante
O controlo dos antecedentes sobre o comportamento operante difere do con-
trolo dos antecedentes sobre o comportamento respondente. Comportamentos 
respondentes envolvem reflexos cujas respostas se explicam simplesmente 
através da identificação do estímulo anterior. Se “saltar” for uma resposta  
reflexa a um som alto, o comportamento explica-se ao identificar o ruído ante-
rior. O salto é provocado. Por outro lado, saltar depois de alguém mandar não 
pode ser explicado apenas pelo estímulo anterior. É um comportamento operan-
te, controlado pelas consequências de saltar quando se é instruído a fazê-lo.  
Um aluno pode ou não saltar.

As relações entre um operante, as consequências que o mantêm e os ante-
cedentes relevantes nas situações em que ocorre constituem a contingência de 
três termos. Aplica-se o termo contingências de reforço para representar essas 
relações, embora algumas contingências envolvam punição. Mas a punição é 
eficaz para reduzir a possibilidade de repetição do comportamento punido através 
do processo de reforço negativo. Ou seja, quando uma forma de comportamen-
to é punida, é menos provável que se repita porque é substituída por ações que 
são negativamente reforçadas (removendo a ameaça da punição).

No entanto, visto que todos os padrões de comportamento são reforçados 
de uma forma ou outra, se o reforço do comportamento punido for mais forte 
do que o reforço negativo de remover a punição, esta não será eficaz.
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independente. Imagine uma criança que aprende o alfabeto. A criança aprende as 
primeiras duas a cinco letras e depois as duas a cinco letras seguintes e assim por 
diante. Eventualmente, todas as letras são encadeadas para formar o alfabeto inteiro.

Encadeamento para trás - A tarefa é dividida numa série de etapas, mas a última 
etapa é ensinada primeiro, seguida pela penúltima e assim por diante até chegar à 
primeira. Imagine uma criança que aprende a fazer o nó dos atacadores. Fazemos a 
maior parte do nó, exceto a última etapa que é puxar os dois laços para o lugar. Em 
seguida, fazemos a maior parte do nó, exceto o último, que a criança aprende a fazer 
independentemente. Eventualmente, toda a cadeia de comportamentos é aprendida, 
avançando progressivamente para trás, para a etapa inicial.

Cadeias operantes socialmente interligadas
Em muitas cadeias operantes não existe um elemento social, o que significa que cada 
etapa da cadeia é o resultado do comportamento de um indivíduo específico.  
Por exemplo, quando cozemos esparguete: colocamos água na panela, ligamos o 
fogão, colocamos a panela no fogão, fervemos a água, colocamos o esparguete na 
água a ferver e esperamos até que esteja pronto. 

No entanto, existem cadeias operantes onde os estímulos discriminativos e os 
estímulos de reforço são fornecidos por outros. Por exemplo, quando entro numa 
padaria, o vendedor diz “posso ajudar” e eu digo “queria um pão”. Não digo “bom 
dia”. Se eu disser “queria alguns pães”, o vendedor provavelmente dirá “quantos” e 
assim por diante. Portanto, há uma troca mútua de estímulos e essa troca é deter-
minada em grande parte pela nossa experiência anterior em situações semelhantes. 
Dependendo da consequência de comportamentos semelhantes no passado,  
tendemos a reagir de certa forma, mas o nosso comportamento é constantemente 
moldado pelas respostas dos outros.

Discriminação racial como interlocução de cadeias operantes
A discriminação racial (na forma de ação ou discurso) é uma cadeia operante 
socialmente interligada. Numa troca entre pessoas que exibem comportamen-
to racista, a nossa reação ao seu discurso será positivamente reforçada se for 
agradável e não será reforçada (ou será punida) se for desagradável. Portanto, 
num contexto social onde há principalmente um discurso racista, tendemos a 
fazer o mesmo.

Da mesma forma, se interagirmos com uma pessoa de etnias ou origem 
diferente e expressarmos ódio, espera-se que a reação da outra pessoa seja 
agressiva e a nossa reação será ainda mais agressiva e o problema aumentará. 
Por fim, a “convicção” de que pessoas de diferentes etnias são agressivas será 
“confirmada”. Porém, não é factual que os outros sejam agressivos. Ambos nos 
envolvemos numa cadeia socialmente interligada de trocas mutuamente agres-
sivas. Cada elo dessa cadeia é um estímulo discriminativo para a ameaça, 
negativamente reforçado pelo esforço de remover essa ameaça com um ataque.

característica com a qual estamos familiarizados na nossa história 
individual prevalece, mas podemos estar errados. Se a pessoa tem 
olhos azuis e na nossa história encontramos pessoas com olhos azuis 
que foram gentis e amigáveis, podemos concluir que a pessoa é ami-
gável e gentil. Mas é correto? Não é melhor interagir com a pessoa 
antes de confiarmos nela? 

O contrário acontece quando vemos uma pessoa com pele escura, 
por exemplo, e na nossa história individual ouvimos que pessoas com 
pele escura são hostis e respondemos erroneamente a apenas uma 
característica dessa pessoa. Não seria melhor interagir com a pessoa 
antes de rejeitarmos a sua companhia para não perder a oportunidade 
de uma possível interação amigável?

Analisando as relações seriais complexas
entre atos, consequências e as consequências

dos atos subsequentes: a cadeia operante

Encadeamento

O encadeamento é um procedimento usado para ensinar uma pessoa 
a desenvolver uma cadeia de comportamentos que constitui uma 

capacidade funcional. Frequentemente, o que parece à primeira vista 
um comportamento simples é bastante complexo quando visto com 
mais atenção.

Tomemos, por exemplo, escovar os dentes. Pegamos na escova de 
dentes e no tubo de pasta. Abrimos o tubo; despejamos a quantidade 
eficiente de pasta na escova e fechamos o tubo novamente. Escovamos 
os dentes; enxaguamos a boca e limpamos a escova. Ter dentes limpos 
no final da cadeia ou receber elogios por escovar os dentes funciona 
como um reforço para o engajamento na cadeia de comportamentos.

A sequência completa é conhecida como cadeia operante - uma se-
quência de estímulos discriminativos e respostas em que cada resposta 
se torna o estímulo discriminativo da próxima, bem como o estímulo de 
reforço da anterior e a última resposta é seguida pelo reforço final.  
As conexões estímulo-resposta são os “elos” que mantêm a cadeia uni-
da. Existem três tipos principais de encadeamento:

Apresentação da Tarefa Total - O professor realiza toda a tarefa do 
início ao fim numa única unidade e pede ao aluno para imitar. Esta é 
uma ferramenta de aprendizagem poderosa para indivíduos com boa 
capacidade de imitação. No entanto, muitos indivíduos têm capacidades 
de imitação fracas e devem ser empregues abordagens diferentes.

Encadeamento para frente - A tarefa é dividida numa série de etapas, 
a etapa inicial é aprendida primeiro e, em seguida, o aluno é ajudado nas 
restantes. Depois é ensinada a segunda etapa e o aluno conclui as duas 
primeiras etapas independentemente se é ajudado nas outras - e assim 
sucessivamente até que todas as etapas sejam executadas de forma 
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da cadeia, além de ser um estímulo discriminativo para a próxima etapa, também se 
torna um estímulo de reforço, visto que nos aproxima do reforço final. Assim, cada 
elo torna-se um reforço positivo condicional. A sua função de reforço condicional 
advém do reforço diferencial e da extinção do reforço de ações quando presentes e 
ausentes, respetivamente.

Por exemplo, se quero sair com os meus amigos sexta-feira à noite, gosto do 
telefonema que faço para os convidar, gosto do tempo que gasto em preparar-me, 
gosto da viagem até ao ponto de encontro e, no final, recebo o reforço final que é a in-
teração com os meus amigos. Então, eu não gosto apenas da interação final, mas 
também costumo gostar do telefonema, do tempo de preparação e da viagem. A função 
reforçadora do telefonema, da preparação e da viagem advém do fato de que irei en-
contrar os meus amigos quando ligar, preparar-me e for até ao ponto de encontro, e 
não encontrarei os meus amigos quando não ligar, não me preparar e não for até ao 
ponto de encontro.

Em conclusão, tudo o que gostamos faz parte de uma cadeia que finalmente levará 
a um reforço final, dependendo sempre das consequências passadas de cada etapa.

Porque não gostamos do que não gostamos:
o reforço negativo condicional
Igualmente, grande parte do nosso comportamento operante faz parte de uma cadeia 
que leva a um reforço negativo final. A função de reforço negativo condicional de cada elo 
da cadeia deriva do reforço diferencial e da extinção do reforço de ações quando presentes 
e ausentes, respetivamente. As coisas de que não gosto removem uma ameaça final 
como parte de uma cadeia operante. Se eu considero pessoas de outras etnias, uma 
ameaça, então os comportamentos de não gostar delas, evitá-las ou até mesmo  
atacá-las verbal ou fisicamente, são, na verdade, partes de uma cadeia que leva à  
ausência de interação com essas pessoas e ao afastamento da ameaça.

Autossatisfação: potência de reforço condicional de eventos
auto-produzidos
Nem todos os estímulos de reforço são fornecidos por outros. Muitas vezes, as conse-
quências corporais das nossas ações, produzidas imediata ou automaticamente  
ao exibir as mesmas, são estímulos reforçadores. Podem também adquirir potência 
reforçadora através do reforço diferencial e da extinção do reforço de comportamentos 
na sua presença ou ausência, respetivamente. Quando cantamos sozinhos em casa e 
ninguém nos ouve, os estímulos reforçadores do nosso comportamento são provavel-
mente os sons ou o movimento da boca e da língua.

Características raciais como reforços condicionais
Se fizermos uma cadeia de cadeias socialmente interligadas onde a outra pessoa 
interage connosco positivamente, então as suas características raciais podem 
tornar-se – além de estímulos discriminativos para interação social positiva –  
reforços condicionais positivos. 

Por outro lado, se a minha interação com pessoas de certas características raciais 
forem punidas pelos meus pares, as suas características raciais podem tornar-se reforços 
condicionais negativos através do reforço negativo diferencial de evitá-los (removendo  
a ameaça de ser punido) na sua presença.

Discriminação e motivação dos estímulos: 
potência do reforço condicional 

Condicionamento do Respondente

O termo aprendizagem inclui dois processos diferentes, condicionamento respon-
dente e condicionamento operante. O comportamento respondente ocorre 

sempre em resposta a um estímulo específico como parte de um reflexo. Os reflexos 
consistem numa reação fisiológica específica a um estímulo precedente. Alguns são 
inatos e não dependem da aprendizagem (o sumo de limão provoca salivação). Os 
reflexos fazem parte do funcionamento do sistema nervoso. No entanto, um novo 
estímulo que não tem efeito inicial numa resposta reflexa pode ser transformado 
para suscitar essa resposta.

Isto pode acontecer se um estímulo neutro for apresentado um pouco antes da 
apresentação de um estímulo que já provoca uma resposta. Depois de alguns  
desses pares, o estímulo neutro provocará a mesma resposta sem a presença do 
estímulo que já produzia a resposta. Embora não possamos alterar os reflexos 
herdados, temos que lidar com respondentes aprendidos. Em qualquer ambiente, 
pode encontrar medo, ansiedade, hostilidade ou raiva, com os seus operantes 
correlativos de retraimento ou agressão.

Estes respondentes surgem através do emparelhamento: uma característica ante-
riormente neutra de uma situação chega a suscitar as mesmas emoções produzidas 
pelos eventos punitivos ou amedrontadores que com esta estavam emparelhados.  
Nem todas as emoções são más, claro. Emoções positivas também resultam do  
emparelhamento. Fotos de uma pessoa que amamos provocam muitas vezes os  
sentimentos afetivos que geralmente se sentem na sua presença. Todas as emoções 
fazem parte do comportamento e devem ser consideradas com o comportamento 
operante para entender porque as pessoas se comportam de determinada forma.

Condicionamento operante
A maioria das ações é operante, o que significa que as suas causas residem nas in-
terações do indivíduo num ambiente em mudança. Os padrões de comportamento 
ajustam-se constantemente aos tipos de consequências que produzem. O condicio-
namento operante refere-se a esta evolução constante do comportamento através 
do processo de seleção de formas operantes de comportamentos através das  con-
sequências. Apenas as formas reforçadas de comportamento serão selecionadas e 
se tornarão parte do padrão usual de comportamento. O condicionamento operante 
começa antes de nascermos, com a interação de fatores genéticos e ambientais - e 
continua durante toda a nossa vida.

Porque gostamos do que gostamos:
o reforço positivo condicional

A maioria das nossas atividades faz parte de uma cadeia operante. Muito do que 
fazemos não é reforçado pelo estímulo de reforço final, mas torna-se num estímu-

lo discriminativo que conduzirá aos próximos passos de uma cadeia que, eventualmente, 
levará ao reforço final. Como estímulo discriminativo que leva ao reforço final, cada elo 
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Comando verbal - é um comando onde o professor usa um som ou uma palavra 
para orientar a criança para a resposta. Por exemplo, pode dizer a primeira sílaba 
da palavra que é a resposta correta a uma pergunta.

Gerar discriminação e generalização: comandos de 
enfraquecimento (fade out)
Embora os comandos possam ser úteis para ensinar um comportamento novo ou 
difícil, é importante eliminá-los rapidamente. Caso contrário, o aluno não aprenderá a 
demonstrar os comportamentos desejados de forma independente. A maneira mais 
fácil de fazer isso é pelo método de enfraquecimento.

Enfraquecimento (fading)
O enfraquecimento refere-se à retirada gradual de um comando. Pode não ser 
sensato retirar um comando abruptamente. Se, por exemplo, segurar a mão de 
uma criança para guiá-la para escrever, deve gradualmente afrouxar a pressão 
até tocar na sua mão sem a guiar, manter por um tempo a sua mão sobre a mão 
dela e, finalmente, retirá-la completamente. Assim, retirou com sucesso o 
estímulo físico e a criança pode desenvolver o comportamento de escrever de 
forma independente.

Gerar discriminação e generalização:
o uso de modelos

Usando a semelhança física para modelagem

Desde os primeiros dias de vida, os humanos aprendem a copiar os outros.  
Na idade escolar, a maioria das crianças imita comportamentos. Copiam aque-

les que obtêm os tipos de reações que eles gostariam. Uma pessoa que os outros 
imitam é o modelo. Ao demonstrar um procedimento na aula, é modelado um 
comportamento para os alunos imitarem - é o modelo. Os pares também podem 
ser usados   como modelos.

Modelagem em vídeo do comportamento do próprio aluno
Para ajudar a melhorar o desempenho, podem ser feitos vídeos sobre o comporta-
mento do próprio aluno. No entanto, para dar um bom modelo do próprio comporta-
mento, o vídeo pode ser editado. A ideia por trás da edição é mostrar o aluno a agir 
quase perfeitamente. Não se mostram os erros porque se quer que a pessoa copie o 
comportamento perfeito, não que imite erros. O aluno vê-se comportando-se  
perfeitamente! Às vezes, o resultado deste procedimento é uma mudança dramática 
na direção do comportamento adequado.

Pares como modelos
Os pares também foram usados como modelos. Um aluno que se comporta de 
maneira adequada recebe elogios. Espera-se que os outros copiem o comporta-
mento reforçado. Deve então elogiar imediatamente o comportamento dos alunos 
imitadores. Os seres humanos são extremamente sensíveis à relação entre o 
comportamento e as suas consequências – mesmo quando o observam noutros.

Gerar discriminação e generalização: avaliar a relação entre 
o atual e o alvo
O processo de discriminação e generalização é difícil. É uma cadeia operante de  
solução de problemas com muitos estímulos discriminativos e muitas características 
ou ambientes para os quais uma resposta específica pode ser disseminada. Que ele-
mentos prevalecerão?

Isto depende principalmente da nossa história individual. O que aprendemos no 
passado pode estar em conflito com o que devemos discriminar ou generalizar.  
Por exemplo, se nos apresentarem a palavra verde escrita em caracteres vermelhos 
e perguntarem qual é a cor da palavra, será difícil dizer vermelho porque a resposta de 
dizer verde quando se vê escrita a palavra verde foi reforçada no passado. Pelo contrário, 
se vir a palavra vermelho, assim escrita em caracteres vermelhos, responderá pron-
tamente. Assim, para criar uma cadeia operante de resolução de problemas, temos 
que avaliar o repertório atual do indivíduo e avaliar se há um conflito funcional com o 
repertório alvo.

Além disso, quando devemos fazer uma discriminação com vários elementos e um 
dos elementos é mais óbvio do que os outros, esse elemento tende a prevalecer, o que 
às vezes pode ser prejudicial. Por exemplo, se tiver que escolher tomates e lhe forem 
dados dois tomates, dos quais um é grande e de aparência impecável e o outro peque-
no e deformado, poderá escolher o mais bonito. Mas pode haver outro elemento que 
não é óbvio, como por exemplo, que o tomate de boa aparência é geneticamente 
modificado. Se conhecesse esse elemento que tomate escolheria?

Gerar discriminação e generalização: selecionar estímulos 
discriminativos e reforçadores
Como fazer as escolhas certas e resolver estes problemas? Se quisermos resolver 
problemas e evitar erros, devemos testar as nossas perceções com ações e tentativas 
precursoras. Não podemos julgar as pessoas apenas pela aparência, porque essa dis-
criminação e generalização pode ser prejudicial. No mínimo, perdemos a alegria da 
interação com pessoas interessantes que podem enriquecer a nossa vida. Temos que 
tomar uma ação precursora que é a interação.

Gerar discriminação e generalização: usar comandos
Os comandos podem ser vistos como auxiliares na aprendizagem de um novo 
comportamento. Existem tipos diferentes de comandos que oferecem orientação 
física, visual ou auditiva. Um comando pode ser qualquer coisa que ajude a esta-
belecer um novo comportamento ou o “início” do novo comportamento desejado. 
A melhor maneira de usar um comando é aplicá-lo em simultâneo, ou um pouco 
depois, do estímulo inicial, a instrução.

Comando físico - é um comando em que o professor guia fisicamente o aluno 
para a resposta apropriada. Por exemplo, pode colocar a sua mão sobre a mão de 
uma criança para guiá-la nos seus primeiros esforços para segurar um lápis e es-
crever.

Comando gestual - é um comando onde se usa um gesto para mostrar o com-
portamento desejado. Por exemplo, ao colocar uma pergunta de escolha múltipla 
pode apontar para a resposta correta.
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Determinantes da atenção seletiva
e desatenção seletiva
Provavelmente basearemos a nossa discriminação em experiências anteriores. 
Não prestaremos atenção ao corte de cabelo, mas a maioria de nós reparará na 
presença ou ausência de um sorriso. Muita atenção aos detalhes será problemáti-
ca e nenhuma também.

Atribuição racista como discriminação
mal-adaptada de eventos complexos

A nossa perceção do outro é baseada na discriminação do conceito complexo de 
“outro”. O problema que devemos resolver é quem é outra pessoa. Normalmente, 

não temos estímulos discriminativos suficientes para perceber corretamente um 
conceito tão complexo e baseamo-nos no que está disponível, geralmente a aparên-
cia da pessoa, mais especificamente, as suas características mais distintas.

Assim, em vez de verificar a nossa perceção com estímulos discriminativos suple-
mentares, chegamos rapidamente a uma conclusão com base no elemento que  
prevalece e que pode não ser o mais importante. Por outras palavras, baseamos a 
nossa discriminação do conceito de “outro” na cor da pele, dos olhos, no sotaque, etc.

No entanto, para uma discriminação mais informada, devemos pedir estímulos 
discriminativos suplementares que só podem ser fornecidos através da interação.

Outras fontes de discriminação racial:
Reforço positivo diferencial - Outra fonte de discriminação racial deriva do reforço  
positivo diferencial. Se os membros da sua sociedade expressam uma opinião nega-
tiva sobre pessoas de outras etnias e concorda, o seu acordo é reforçado com amizade 
e companheirismo. Se discordar, o seu comportamento será punido ou colocado em 
extinção. Portanto, segundo o princípio do reforço, tenderá a expressar uma opinião 
negativa sobre pessoas de etnias diferentes, dado que esta é a forma de comporta-
mento que foi reforçada diferencialmente.

Reforço negativo diferencial - A explicação da discriminação racial que se baseia no 
princípio do reforço negativo está intimamente relacionada com o argumento acima. 
Existem duas formas possíveis de formar a discriminação racial com base no reforço 
negativo diferencial.

Se reagir a pessoas que fazem comentários negativos sobre pessoas de diferentes 
etnias ou origens, o seu comportamento será punido. Podem dizer ser tonto ou igno-
rante e evitar interagir consigo no futuro. Para remover a ameaça (reforço negativo) de 
ser punido, tenderá a concordar com o discurso e as ações racistas.

Mas nem sempre é a remoção da ameaça de terceiros que forma a discriminação 
racial. É também a remoção de uma ameaça proveniente do seu próprio sentimento 
de inferioridade. Se os outros são piores, nós tornamo-nos melhor que alguém. Pode 
não ser perfeito, mas eles são piores. É um grande alívio não ser o pior de todos! A 
remoção da ameaça provoca no respondente um comportamento de alívio (sentimen-
to) e a ação ou discurso racista é emparelhado com o alívio (comportamento respon-
dente condicional) e, finalmente, a ação ou discurso racista gera alívio sem a presença 

Gerar discriminação e generalização: o uso de regras e instruções 
Regras e instruções são contingências que especificam estímulos discriminativos – 
descrevem verbalmente o comportamento que pode levar ao reforço. Se ações ante-
riores de seguir instruções e regras foram reforçadas, então a correspondência entre 
as instruções, regras e estímulos produzidos pelo comportamento do indivíduo tornar-
se-ão um estímulo reforçador além de um estímulo discriminativo como parte de uma 
cadeia que levará a um reforço final conhecido.

Estímulos discriminativos auto-construídos
O termo estímulo discriminativo auto-construído refere-se ao comportamento 
de resolução de problemas em oposição à tentativa e erro. Numa situação em que 
uma pessoa deve resolver um problema sem receber um estímulo discriminativo 
que permita seguir uma cadeia operante de comportamento em direção à solução, 
essa pessoa dará passos aleatórios na esperança de alcançar o reforço final (a 
solução para o problema) ou construir um estímulo discriminativo.

Por exemplo, se receber 50 caixas e tiver que encontrar uma que contém 50 euros, ao 
seguir o método de tentativa e erro, abrirá caixas aleatoriamente até chegar à que contém 
o dinheiro. O método de solução do problema seria abrir uma caixa, marcá-la se estiver 
vazia para não a abrir novamente, abrir outra, marcá-la e assim sucessivamente.  
Desta forma, constroem-se estímulos discriminativos para evitar abrir as mesmas caixas.

Outro exemplo é o processo que uma pessoa realiza para não esquecer um 
número: para se recordar do número 848444 pode tentar simplesmente lembrar-se 
ou pode construir um estímulo discriminativo para recordá-lo. Um estímulo dis-
criminativo eficaz será descrever o número da seguinte forma: 8 depois metade de 
8 e depois 8 e metade de oito 3 vezes.

Estímulos discriminativos auto-construídos na resolução
de problemas: como os estímulos produzidos pelo fracasso 

evocam ou induzem uma ação eficaz

Quando tentamos resolver um problema (cadeia operante de comportamento) e 
auto-construímos estímulos discriminativos, muitas vezes estes guiam-nos em 

direção ao reforço final (a solução do problema) através do método de exclusão. Como 
no exemplo das caixas, os estímulos discriminativos (marca nas caixas vazias) mostram 
qual não é a solução para o problema. Assim, os nossos fracassos levam-nos à caixa 
correta. Portanto, é uma cadeia operante de fracassos que nos leva ao reforço final. 
Por outras palavras, cada fracasso é uma aproximação adicional ao final da cadeia 
(solução/sucesso) e adquire potência de reforço condicional como um elo de uma 
cadeia operante.

Discriminação de eventos complexos
Quando devemos discriminar estímulos com muitas propriedades ou elementos, 
baseamo-nos num número limitado destes. Por exemplo, como discriminar alguém 
amigável entre várias pessoas?
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presença de pessoas da minha etnia (estímulo discriminativo), interação (com-
portamento), ausência de engano ou roubo (reforço negativo). Visto que temos 
mais probabilidade de encontrar pessoas da nossa própria etnia, esse reforço 
adventício negativo pode facilmente formar-se.

Por outras palavras, removo a ameaça de engano ou roubo interagindo com 
pessoas da minha própria etnia. Eventualmente, esse estímulo de reforço nega-
tivo suscita alívio e este torna-se um reforço positivo para a ação que o produziu 
(interagir com pessoas da minha própria etnia e evitar pessoas de outras).  
Então, evitar pessoas de etnias diferentes por si só, torna-se um estímulo de 
reforço positivo (um prazer).

Agressão racial como falha na resolução de problemas
Do exposto, podemos concluir que a discriminação racial é, na maioria das vezes, um 
fracasso na resolução de um problema. Isto pode assumir a forma de discriminação 
mal-adaptada de eventos complexos, reforço positivo diferencial, reforço negativo 
diferencial, imitação generalizada, conformidade generalizada a regras, estímulos 
auto-construídos ou reforço adventício produzido pela ação simultânea. Estes estão 
principalmente relacionados com o comportamento operante e, mais especificamente, 
com as cadeias operantes. Abaixo, discutiremos o comportamento respondente em 
relação à discriminação racial.

Relação entre agressão e punição.
Como funciona a punição e porque deve ser evitada,

especialmente em consequência de agressão

A discriminação e o discurso racistas são uma forma de comportamento agressivo 
que, funcionalmente, se iguala a qualquer forma de comportamento agressivo 

cuja consequência é evitar a interação com pessoas de etnias/origens diferentes. 
 A punição, sendo a apresentação de um estímulo aversivo ou a retirada de um reforço 
positivo, provoca o comportamento respondente de medo. 

Eventos que retrocedem ou acontecem ao mesmo tempo que a punição também  
estão associados ao evento de punição e provocam medo. Esses eventos (estímu-
los eliciadores condicionais), que incluem eventos cinestésicos e sensoriais do 
nosso corpo, tornam-se um estímulo discriminativo para qualquer ação que remo-
va o medo – geralmente fugir ou atacar.

A remoção do medo provoca alívio. Qualquer evento que antecede ou ocorre ao 
mesmo tempo da remoção do medo torna-se um estímulo evocativo de alívio e,  
simultaneamente, um estímulo reforçador positivo. Assim, os eventos corporais que 
experimentamos (cinestésicos ou sensoriais) quando fugimos ou atacamos adquirem 
uma potência de reforço positiva.

Por outras palavras, o nosso corpo “gosta” de fugir ou atacar sem a presença de 
punição. Logo, o comportamento agressivo tem consequências reforçadoras e a sua 
frequência aumenta. Nem é preciso dizer que, se a punição for uma das possíveis causas 
da agressão, então, ao punir a agressão, apenas causaremos mais agressão.

de uma ameaça, devido ao emparelhamento. Como qualquer ação que provoque alívio 
é positivamente reforçada, espera-se que aumente a frequência da atividade racista.

Imitação generalizada - Já mencionámos que tendemos a copiar o comportamen-
to que tem consequências positivas para outros. Se pertence a um grupo onde co-
mentários negativos ou ações agressivas contra pessoas de etnias diferentes são 
mutuamente reforçados, provavelmente tenderá a copiar esse comportamento.

Conformidade generalizada com as regras - A conformidade generalizada com 
as regras da comunidade pode ser outra fonte de discriminação racial. Se a maio-
ria das pessoas no grupo com que interage demonstram comportamento racista, 
então, se no seu passado a conformidade com as regras foi reforçada, provavel-
mente conformar-se-á com as regras da comunidade que atribuem às pessoas 
de diferentes etnias características como inferioridade, agressividade, preguiça 
ou outras características negativas.

Estímulos auto-construídos - Voltando à cadeia operante de resolução de 
problemas e aos estímulos auto-produzidos: como mencionámos, quando deve-
mos resolver um problema, mas nenhum estímulo discriminativo está disponív-
el para nos guiar ao longo da cadeia operante de comportamento em direção à 
solução, damos passos aleatórios na esperança de chegar ao reforço final (a 
solução para o problema) ou construímos um estímulo discriminativo. Uma vez 
que geralmente nos é solicitada a solução para os problemas e, porque na nossa 
história a admissão de ignorância foi punida, tendemos a seguir o segundo pro-
cesso, a autoconstrução de estímulos. 

No caso da discriminação racial, se nos pedirem, por exemplo, para procurar 
uma solução para o desemprego e não a encontrarmos, recorreremos a experiên-
cias anteriores para construir estímulos discriminativos precursores. Se no 
passado ouvimos repetir muitas vezes que os imigrantes roubam empregos, 
tendemos a recorrer a essas informações sem tentar aplicar o processo de ten-
tativa e erro. Assim, concluiremos que a causa do desemprego é a imigração e 
que se esta for eliminada, eliminaremos também o desemprego.

Reforço adventício produzido por ação coincidente no tempo - Por vezes, cer-
tos eventos ocorrem imediatamente após a emissão de um comportamento es-
pecífico mas sem serem produzidos por ele. Por exemplo, se vestir uma camisa 
azul, fizer um exame e for aprovado, apesar de o fato de vestir a camisa azul não 
ter tornado disponível a consequência de passar no exame, pode acidentalmente 
tornar-se um estímulo discriminativo para a consequência de passar no exame.

Então, podemos acidentalmente acabar com a seguinte contingência de três 
termos: eu visto uma camisa azul (estímulo discriminativo), faço um exame 
(comportamento), passo (consequência). Claro que a camisa azul não causou o 
sucesso (dir-se-ia que este foi causado pelo estudo), mas só porque aconteceu 
ao mesmo tempo do meu estudo (e provavelmente é mais distinta que estudar) 
pode tornar-se um forte estímulo discriminativo para o sucesso.

O mesmo processo pode tornar-se fonte
de discriminação étnica/racial.
Eu interajo com pessoas da minha própria étnica muitas vezes e não fui engana-
do ou roubado. Pode assim formar-se a seguinte contingência de três termos: 
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Evocação e reforço positivo de comportamento
incompatível como alternativa eficaz à punição

e ao reforço negativo

Pode surgir a questão de como lidar com o comportamento racista sem o punir.  
Como já referimos, podemos aumentar a frequência de uma forma de comporta-

mento incompatível para diminuir a frequência de outra forma de comportamento.
Devido à economia de comportamento, não podemos fazer duas coisas incom-

patíveis simultaneamente (não podemos estar de pé e sentados ao mesmo tempo). 
Portanto, ao aumentar a frequência de um comportamento incompatível desejável, 
automaticamente, a frequência do comportamento indesejado diminuirá sem a ne-
cessidade de qualquer intervenção específica.

Relativamente ao comportamento racista, uma forma de comportamento 
incompatível é a interação positiva com pessoas de diferentes etnias. Ou seja, 
reforçando essas interações, automaticamente o comportamento racista diminuirá 
(não se pode ser racista e interagir positivamente com pessoas de diferentes 
etnias simultaneamente).

Agressão e emoção: os atos agressivos são determinados 
pelas suas consequências passadas em contextos semelhantes, 

não por sentimentos ou emoções. O que chamamos emoções 
ou sentimentos são comportamentos reflexivos (respondentes), 

principalmente a excitação do sistema nervoso autónomo, 
muitas vezes devido a estímulos evocativos condicionais.

O comportamento respondente não é afetado pelas suas  
consequências, mas os estímulosproduzidos por ele podem 

evocar um comportamento agressivo

Atos agressivos não são causados   pelo sentimento de “racismo”. Tanto os compor-
tamentos, sentimentos (comportamento respondente) e atos agressivos (com-

portamento operante) são determinados por experiências anteriores. 
Os sentimentos de racismo são estímulos evocativos condicionais que se tornam 

estímulos de reforço positivo devido a eventos de medo experimentados no passado. 
Os atos agressivos são o resultado de uma solução de problemas fracassada devido 
a estímulos discriminativos errados que usamos ao longo da cadeia operante para 
resolver o problema que, por sua vez, foi determinado por experiências anteriores.
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