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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi identificar variáveis que poderiam contribuir ou não 

para que crianças emitissem respostas que produziriam reforçadores maiores e 

atrasados. A partir de então, responder as seguintes perguntas: quais as respostas que 

crianças emitem enquanto esperam por reforçadores maiores e atrasados? Dentre as 

respostas observadas, existem encadeamentos ou estereotipias comportamentais? Existe 

algum tipo de relação ente o que se faz e o tempo de espera de maneira a facilitar a 

espera? Um fantoche poderia funcionar como audiência para o participante ampliando 

assim a cadeia de eventos públicos e diminuindo por sua vez a cadeia de eventos 

encobertos? Crianças esperando em duplas ou usando um fantoche teriam maiores 

tempos de espera por reforçadores maiores e atrasados? O arranjo experimental foi 

baseado nos estudos de Mischel, Ebbesen e Zeiss (1972). Participaram 15 crianças 

divididas em três condições experimentais: „sozinha‟, „fantoche‟ e „duplas‟. Elas 

deveriam esperar 15 minutos para obter dois chocolates e caso não esperassem, 

tocariam um sino, o experimentador retornaria e a criança ganharia o chocolate que 

estava junto dela. Os resultados mostraram que quatro das 15 crianças, não esperaram o 

tempo total. As crianças emitiram 14 categorias de respostas e as mais frequentes foram 

semelhantes para todas. Na condição „sozinho‟ houve menor variação na distribuição 

das respostas entre as categorias e menor número de respostas por minuto. A condição 

„fantoche‟ foi a única em que todos os participantes esperaram. Entretanto apenas um 

participante emitiu respostas verbais orais públicas, e isto não permite afirmar que o 

fantoche foi capaz de aumentar a emissão destas respostas verbais. Todavia o relato de 

um dos participantes não nos permite descartá-lo completamente como audiência. O 

padrão de respostas observáveis da condição „fantoche‟ foi semelhante ao da condição 

„sozinho‟, mas com uma média maior de respostas por minuto. Para a condição „duplas‟ 

foi possível observar que ter um interlocutor facilitou a espera e aumentou o número de 

respostas em novas categorias. Esta condição apresentou as maiores médias de respostas 

por minuto. Os resultados indicaram que as respostas verbais orais foram quase que 

exclusivamente nesta condição e os operantes verbais classificados mais comuns foram 

„tatos e mandos sobre a condição experimental‟ e „assuntos não relacionados‟. Foi 

observada estereotipia em apenas um participante (P5). A pouca variabilidade na 

condição „sozinho‟ e a maior variabilidade nas outras condições permitem afirmar que 

ambientes mais complexos permitiram a emissão de respostas em novas categorias. As 

crianças que tiveram tempos de espera mais longos foram as que apresentaram mais 

respostas por minuto e/ou responderam em tantas categorias quantas possíveis. 

 

Palavras-chave: autocontrole, reforçador menor e imediato, reforçador maior e atrasado, 

audiência e eventos privados. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to identify the variables that could or couldn‟t contribute 

to the emission of children responses that would produce larger and delayed reinforcers. 

This was made in order to answer the following question: which responses children emit 

while they were waiting for larger and delayed reinforcers? Does it occur chaining or 

stereotyped behaviors during the waiting period? Are there any relations between what 

is done and the waiting time so that it would facilitate the waiting period? Can a hand 

puppet work as an audience to the participants so that it could extend the chain of public 

events and diminish the chain of covert events? Those children that were waiting in 

pairs or using a puppet waited for longer periods in order to receive larger and delayed 

reinforcers? The experimental design was based on the Mischel‟s, Ebbesen e Zeiss 

(1972) study. Fifteen children participated in the study divided in three experimental 

conditions: “alone”, “hand puppet” and “peers”. They should wait for 15 minutes so that 

they would obtain two chocolates. If they didn‟t wait, they should ring a bell and the 

experimenter would return and the children/child would gain the chocolate that was 

close to her. The results showed that four of the 15 children didn‟t wait for the whole 

time. The children emitted 14 categories of responses and the more frequent categories 

were similar for all of them. In the condition “alone” it was observed a smaller variation 

on the distribution of the responses between the categories and a smaller number of 

responses per minute. The condition “hand puppet” was the only one in which all the 

participants waited. However, only one participant emitted public oral verbal responses, 

which doesn‟t allow the experimenter to say that the hand puppet enhancing the 

emission of these verbal responses. Otherwise, the report of one of the participants does 

not allow us to discard it entirely as an audience. The standard of the observed 

responses on the “hand puppet” condition was similar to the “alone” condition, but with 

a higher average of responses per minute. For the “peers” condition was possible to 

observe that an interlocutor facilitated the waiting and enhanced the number of 

responses in new categories. This condition presented the higher average of responses 

per minute. The results indicated that oral verbal responses were emitted almost 

exclusively in this condition. The categorized verbal operants most common were “tacts 

and mands about the experimental condition” and “unrelated subjects”. Stereotypy was 

observed in only one participant (P5). The low variability in the 'alone' condition and 

greater variability in the other conditions have revealed that more complex 

environments allowed the participants to respond into new categories. The children who 

had longer waiting times were the ones with the most responses per minute and/or 

responded in as many categories as possible. 

 

Keywords: self-control, smaller and immediate reinforcer, larger and delayed reinforcer, 

audience and covert events. 
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INTRODUÇÃO 
 Uma característica comum à terminologia do traço é atribuir variáveis 

internalistas como causas para os comportamentos. Evidenciando o uso frequente do 

termo autocontrole enquanto traço de um organismo, Castanheira (1993 e 2001) 

apresenta expressões que se caracterizam como traços na definição do que seja 

autocontrole. A autora aponta que o autocontrole pode ser encontrado com as seguintes 

definições: força de vontade, capacidade para manter o equilíbrio emocional interior, 

controlar os sentimentos e sensações, manter-se frio e calmo em situações adversas, 

dominar os impulsos, reger a própria vida, ser seguro de si e de suas escolhas, ser 

paciente, racional e prático.  

 Hanna e Ribeiro (2005) também afirmam que o autocontrole é um 

comportamento que frequentemente tem sido definido através de traços. De acordo com 

estas autoras, o uso do termo autocontrole com essa conotação (indivíduo 

autocontrolado ou não) diverge da idéia de que o indivíduo é capaz de emitir respostas 

diferentes, em graus diferentes nas mesmas situações ou não em fases distintas da vida.  

 Contrapondo-se a idéia clássica de causalidade internalista, Skinner (1953/1985) 

diz que a atribuição de causalidade interior não explica fenômenos, e propõe através do 

Behaviorismo Radical uma forma alternativa para o estudo do comportamento humano, 

incluindo os comportamentos que têm sido chamados de autocontrole. Na proposta 

skinneriana, todo comportamento público ou privado, é visto como um processo 

interacional entre organismo e ambiente. Para Skinner (1953/1985) não é suficiente 

apenas descrever estas interações, mas é preciso entender como elas se constituíram 

através da história de reforçamento do organismo. A variável dependente (respostas do 

organismo) só pode ser entendida a partir de sua relação com as variáveis independentes 

dispostas pelo ambiente (antecedentes e consequentes). 

 Hanna e Todorov (2002) declaram que a importância dada ao estudo do 

autocontrole justificaria todo esforço no sentido de buscar as influências do ambiente 

sobre a aquisição e manutenção de comportamentos denominados de autocontrole. 

Hanna e Ribeiro (2005) têm destacado duas características importantes dentro do campo 

de estudo do autocontrole. Os estudos sobre autocontrole têm sido inseridos na área de 

comportamento de escolha e partindo da idéia de que todo comportamento é 
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comportamento de escolha, as pesquisas e teorias advindas desses estudos poderiam ser 

aplicadas a todo comportamento. 

 Confirmando a declaração sobre a necessidade de buscar as influências do 

ambiente sobre o comportamento (Hanna & Ribeiro, 2005) é possível encontrar estudos 

sobre autocontrole em diversos campos de aplicação, como por exemplo: procrastinação 

(Enumo & Kerbauy, 1999; Hamisaki & Kerbauy, 2001), redução de peso (Ferster, 

1973; Heller & Kerbauy, 2000; Kerbauy, 1972;), impulsividade em crianças com 

desordens severas de comportamento (Volmer, Borrero, Lalli & Daniel, 1999), evitação 

de eventos aversivos (Deluty, 1978), prevenção e cuidados de saúde (Martins, 2001), 

autocontrole para crianças pré-escolares (Karoly & Dirks, 1977), implantação de 

comportamento adequado em adultos com incapacidade de desenvolvimento (Dixon, 

Hayes, Binder, Manthey, Sigman & Zdanowski, 1998).  

 Na perspectiva comportamental, o autocontrole tem sido objeto de vários 

estudos experimentais desde a década de sessenta. Nestes estudos, este comportamento 

tem sido nomeado de diversas maneiras, tais como auto-manipulação, auto-

gerenciamento, manipulação de contingências, autoexperimentação, autorregulação e 

auto-governo (Kerbauy, 2001).  

Na literatura sobre o tema autocontrole, nessa perspectiva, além dessa 

diversidade terminológica, o autocontrole tem sido entendido de maneiras distintas. Os 

trabalhos apresentam objetivos diferentes, porém não excludentes. Existem trabalhos 

como os de Rachlin (1972 e 1974) e Skinner (1953/1985) que tratam o autocontrole 

como um comportamento a ser descrito pelas relações funcionais estabelecidas entre as 

respostas de um organismo e seu ambiente e os trabalhos de Rehm (1996) e Rimm e 

Masters (1974) indicam que eles lidavam com o autocontrole como um conjunto de 

procedimentos que ensinavam o indivíduo a se controlar ou modificar seu próprio 

comportamento a fim de atingir objetivos a longo prazo.  

 Skinner (1953/1985) apresenta o autocontrole como um tipo de comportamento 

complexo. Ele afirma que no processo científico não se trabalha diretamente com casos 

complexos e que para entendê-los é importante partir de relações simples e então 

mostrar o efeito da combinação destas relações. De acordo com Skinner (1953/1985): 

 

Em uma ciência do comportamento começamos do jeito mais simples. 

Estudamos organismos relativamente simples com histórias relativamente 

simples e sob condições ambientais relativamente simples. Deste modo 
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obtemos o grau de rigor necessário para uma análise científica... uma fonte 

comum de mal-entendidos é a negligência do que acontece quando as 

variáveis se combinam de diferentes modos. Embora a análise funcional 

comece com relações relativamente isoladas, parte importante de sua 

tarefa é mostrar como as variáveis se interagem. (Skinner, 1953/1985, 

pp.198-199)  

 

 Hanna e Todorov (2002) afirmam que é justificável o uso de modelos 

experimentais de comportamentos complexos. À medida que as variáveis de controle 

desses comportamentos são identificadas torna-se possível prever e controlar os 

comportamentos nos mais diversos contextos e demonstrar que esses modelos ajudam 

na identificação das variáveis que instalam e mantêm esses comportamentos. Nesse 

artigo, os autores apresentam ainda alguns dos principais paradigmas que procuram 

explicar e discutir o comportamento chamado de autocontrole e fazem menção aos três 

principais: B. F. Skinner, W. Mischel e H. Rachlin. 

 Apesar de Skinner não ter estudado experimentalmente o autocontrole, o tema é 

abordado em algumas das suas principais obras 1953, 1968, 1974 e 1978 (Hanna & 

Todorov, 2002). A citação clássica de Skinner (1953/1985) afirma que “o indivíduo 

frequentemente passa a controlar parte do seu próprio comportamento quando uma 

resposta tem consequências conflitantes – leva a ambos os reforçamentos positivo e 

negativo” (p.230). De acordo com Hanna e Ribeiro (2005), entende-se autocontrole 

quando uma resposta controladora é emitida “deliberadamente”
1
, modificando aspectos 

da contingência que determinam a resposta subsequente. Hanna e Todorov (2002) 

apontam alguns aspectos que merecem atenção, dentro da obra de Skinner, sobre o que 

é chamado de autocontrole:  

 

1. Trata-se de uma contingência ou combinação de contingências com 

duas consequências para uma mesma resposta (reforçamento e punição) – 

esta resposta é chamada por ele de controlada (Rc);  

2. Envolve uma história individual onde ocorre o estabelecimento de 

propriedades aversivas para o comportamento controlado, idéia esta 

                                                 
1
  “Deliberadamente é um termo usado por Hanna e Ribeiro (2005), pois Skinner não usa este termo no 

texto original. 
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derivada da afirmação de que respostas que reduzem a probabilidade deste 

comportamento podem ser fortalecidas; 

3. Faz parte da contingência um segundo comportamento – chamado por 

ele de controlador (Rc
1
) – que muda algum aspecto que compõe as 

condições ambientais e altera a probabilidade da resposta controlada;  

4. As mudanças na contingência do comportamento controlado produzidas 

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 (emoção, drogas); d) tornar reforçadores/punidores 

altamente prováveis ou improváveis; ou e) desenvolver alternativas 

comportamentais que não impliquem em punição. Em qualquer desses 

casos a mudança produzida pelo comportamento controlador somente 

alterará a probabilidade desse comportamento se a probabilidade do 

comportamento controlado for alterada. (Hanna & Todorov, 2002, p.338) 

 

 Skinner (1953/1985) afirma que um indivíduo controla seu próprio 

comportamento como controlaria o comportamento de outras pessoas, isto é, 

manipulando variáveis do ambiente e ainda, que o autocontrole só se dá para um 

organismo quando existem dois cursos de ação distintos e que suas consequências 

variam em relação a algumas de suas propriedades (temporalidade, magnitude e/ou 

natureza), gerando uma situação de conflito.  

 Rachlin (1974) aponta que os psicólogos que estudam o autocontrole têm 

relatado que o autocontrole é o aqui versus o agora. O autocontrole seria demonstrável 

quando os pacientes destes psicólogos preferiam uma recompensa maior no futuro a 

uma menor no presente ou da mesma forma evitam danos maiores no futuro a menores 

danos no presente. Neste aspecto, o que influencia a escolha são parâmetros do 

reforçador, em que o reforçador atrasado é maior e o menor é imediato. Rachlin (1974) 

afirma que o que é manipulado são algumas dimensões do estímulo como a magnitude e 

o atraso e ele ainda afirma que, se caso a questão temporal fosse retirada, provavelmente 

o conflito gerado entre responder para reforçadores de magnitudes diferentes acabaria. 

Em Rachlin e Green (1972), a definição de autocontrole é a escolha de um estímulo 

reforçador maior no futuro em detrimento a um menor no presente através da resposta 
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de compromisso, isto é, uma resposta que se emitida elimina a possibilidade de 

responder na condição de escolha, que poderia levar ao reforçador imediato. 

 Catania (1999) traz uma posição que concorda com a de Skinner ao falar de 

autocontrole com relação à magnitude e temporalidade das consequências e das 

condições aversivas. Para Catania, além das escolhas feitas entre estímulos de 

magnitudes e temporalidades diferentes, o termo autocontrole também se aplica a casos 

nos quais se rejeita um reforçador menor e imediato para: 

 

evitar um evento aversivo grande mais tarde, ou em que um evento 

aversivo relativamente pequeno e imediato é aceito quando sua aceitação 

leva, mais tarde, a um reforçador maior, ou evita um evento aversivo 

maior... o oposto de autocontrole é denominado impulsividade (p.387).  

 

Também em conformidade com Skinner, Hanna e Ribeiro (2005) dizem que a 

grande importância para a Análise Experimental do Comportamento quanto à 

introdução do termo autocontrole foi o estabelecimento da escolha em situações de 

conflito como foco de estudo. As autoras apontam que o problema do conflito se dá 

quando duas ou mais variáveis relativas ao estímulo são manipuladas, na maioria das 

vezes, o atraso e a magnitude. Ainda, sobre isso dizem que, dada uma circunstância de 

escolha entre estímulos diferentes apenas no atraso, a preferência será pelo de menor 

atraso, e quando a diferença é a magnitude, a preferência será pelo de maior magnitude.  

 Vários estudos tem investigado apenas o comportamento de escolha envolvendo 

parâmetros do reforço, como magnitude e atraso. O estudo de Logue e Peña-Correal 

(1984) é um exemplo destes estudos.  Os estudos de Mischel estão mais próximos deste 

modelo do que daqueles que envolvem uma resposta controladora. Mischel é um autor 

cognitivista que propõe um procedimento de investigação que analistas do 

comportamento consideraram frutífero para investigação. O presente trabalho estará 

diretamente relacionado às investigações relacionadas ao modelo experimental proposto 

por Mischel.  

Os dois trabalhos de Mischel que se seguem, manipularam atraso e magnitude 

dos estímulos reforçadores, como alguns analistas do comportamento e destacam o 

interesse dos autores pelas atividades que as crianças realizam no período de espera, 

assim como as variáveis que poderiam interferir no comportamento de espera. 
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 Mischel e Ebbensen (1970) objetivaram investigar o atraso auto-imposto por 

gratificações
2
, através de medidas comportamentais diretas que variaram no tempo e no 

valor das gratificações (gratificação menor e imediata versus gratificação maior e 

atrasada). Os autores estavam interessados em investigar quais os processos 

psicológicos que estariam envolvidos na sustentação do comportamento de espera pela 

gratificação atrasada.  

 O procedimento experimental consistia numa condição na qual, crianças com 

idades entre três anos e seis meses a cinco anos e oito meses, deveriam esperar sozinhas 

a volta do experimentador, permanecendo sentadas e quietas em uma sala por um 

período máximo de 15 minutos.  

 Antes de iniciar a condição experimental, a criança foi treinada sobre a forma 

como poderia interromper o tempo de espera, a qualquer momento. Para isso, bastava 

que a criança comesse uma das gratificações menores (que os pesquisadores 

denominaram de estímulo sinal) para que o experimentador voltasse à sala. Foram então 

mostrados à criança dois estímulos comestíveis (cinco pretzels de duas polegadas e dois 

cookies em formato de animais), um claramente preferido por ela (determinado em um 

pré-teste). Para obter o estímulo preferido, a criança deveria esperar até que o 

experimentador retornasse à sala por conta própria. Mesmo nessa contingência, a 

criança era livre para solicitar a volta do experimentador a qualquer momento, e, nesse 

caso, o estímulo menos preferido era disponibilizado para a criança. Caso a criança 

esperasse o período total de 15 minutos, até que o experimentador retornasse, ela 

receberia o estímulo mais preferido. Em uma cadeira ao lado ficava uma caixa contendo 

brinquedos que seriam usados pelo experimentador e pela criança somente ao final da 

sessão experimental. 

  Algumas manipulações foram feitas para avaliar a influência da disponibilidade 

das gratificações atrasadas e imediatas e sua influência no comportamento de espera. 

Para isso foram criadas quatro condições diferentes: esperar com os dois tipos de 

gratificação à vista juntas (imediata e menos preferida/atrasada e mais preferida); 

esperar sem nenhuma das gratificações à vista; esperar com a gratificação imediata e 

menos preferida ou com a atrasada e mais preferida à vista. A variável dependente foi o 

tempo transcorrido entre a saída do experimentador e o seu retorno (chamado ou não 

pela criança). 

                                                 
2
 Durante a descrição dos experimentos serão preservados os termos utilizados pelos autores dos artigos, 

pois não é o objetivo deste trabalho discutir os termos cognitivistas utilizados por eles. 
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 Para este experimento foram escolhidos 16 meninos e 16 meninas. As crianças 

foram divididas aleatoriamente entre as quatro condições experimentais (quatro 

meninos e quatro meninas em cada uma delas). Ao retornar à sala, o experimentador 

indagava a criança sobre o que aconteceria em seguida (a criança deveria descrever a 

contingência para que o experimentador se certificasse do seu entendimento). Todas as 

crianças descreveram corretamente a contingência em vigor. 

 Contrariando a previsão de que ao aumentar a saliência das recompensas, as 

crianças tenderiam a ter maiores tempos de espera, os resultados indicaram que as 

crianças esperavam mais tempo quando as recompensas estavam ausentes do que 

quando qualquer recompensa era deixada disponível. Também indicaram uma ligeira 

tendência para um tempo menor de espera quando ambas as gratificações estavam 

presentes do que para quando apenas uma delas estivesse presente. Foi observado, 

também, que nenhuma das crianças conseguiu esperar o tempo total quando ambas as 

gratificações estavam disponíveis. Em resumo, as crianças, que tiveram as gratificações 

à vista, enquanto estavam esperando, esperam um tempo menor do que aquelas que não 

tiveram as gratificações para ver durante a espera.  

 Para testar a estabilidade dos dados obtidos foi feita uma replicação parcial dos 

dados na qual foi alterado um dos elementos da condição experimental: o sinal para o 

retorno do experimentador. Esta alteração ocorreu porque o sinal para retorno do 

experimentador (a criança comer um dos pretzels) era o mesmo que a gratificação, 

assim o sinal foi alterado para um sino e os resultados obtidos foram os mesmos do 

estudo anterior. 

 Os autores também puderam observar algumas das estratégias que as crianças 

usavam para aumentar a probabilidade de esperar pelo estímulo mais preferido, porém 

atrasado. Entre elas, os autores citam que as crianças evitavam manter contato visual 

com as gratificações, cobriram os olhos com as mãos, apoiavam as cabeças sobre os 

braços, falavam consigo mesmas, cantavam, brincavam com as mãos e os pés e 

tentaram dormir (uma delas realmente conseguiu). De acordo com os autores, essas 

“auto-distrações” funcionariam como uma atenuante de uma condição aversiva para 

uma condição menos aversiva. 

 

A presença das recompensas intensifica a magnitude do efeito de 

frustração dada à impossibilidade de acesso imediato à recompensa 

favorita, o que significativamente reduz a espera por essa gratificação. No 
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entanto, há mecanismos que podem intensificar a espera uma vez que 

significaria não atentar às recompensas manipuladas. Esses mecanismos se 

tratariam de atividades distrativas programadas pelos próprios 

participantes e sugere-se que as mesmas tenham sido mais eficazes 

especialmente quando as recompensas não se faziam presentes na mesa 

diante das crianças. (Mischel & Ebbesen, 1970, p.337) 

 

 Mischel, Ebbesen e Zeiss (1972) deram continuidade às investigações iniciadas 

nos estudos de Mischel e Ebbesen (1970). Como os autores haviam concluído, as 

atividades distrativas alteravam o período de espera, segundo eles, transformaram este 

período em algo mais prazeroso, e com a hipótese de que o tempo de espera poderia ser 

aumentado em função dessas atividades é que o este trabalho foi realizado.  

 Os autores, neste experimento, estavam interessados em descobrir “os 

mecanismos cognitivos e atencionais” envolvidos na espera pela gratificação mais 

atrasada. Para investigar o papel da cognição e da atenção no atraso da gratificação, foi 

dada aos participantes uma tarefa (um brinquedo para brincar), uma atividade cognitiva 

(instruções para pensar em coisas agradáveis, em músicas ou em brinquedos) para 

encorajar a criança a gerar seus próprios pensamentos ou nenhuma atividade para se 

engajar durante o período de atraso (sem instrução ou brinquedo). Este estudo envolveu 

a realização de três experimentos que mantiveram seu formato básico de retorno do 

experimentador ao término do tempo previsto ou pela sinalização feita pelo participante 

(tocar o sino).  

 No Experimento I, participaram cinquenta crianças com idade média de quatro 

anos e seis meses. Cinco meninos e cinco meninas foram randomicamente designados 

para cada uma das cinco condições experimentais. As condições experimentais 

consistiram de: Grupo I – espera com o reforçador maior e atrasado presente e com um 

brinquedo; Grupo II – espera com o reforçador maior e atrasado e com uma instrução 

dada pelo experimentador; Grupo III – espera com o reforçador maior e atrasado sem 

instrução ou brinquedo; Grupo IV – espera sem o reforçador maior e atrasado e com 

brinquedo e Grupo V – espera sem o reforçador maior e atrasado e com instrução. 

Todas as sessões terminavam com a criança e o experimentador brincando juntos com o 

brinquedo que havia sido deixado na sala. As gratificações usadas neste experimento 

foram um pretzel e um marshmellow, definidos como mais e menos preferido num teste 

de preferência anterior. Em todas as condições, as gratificações estavam disponíveis 
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para a criança ver. O procedimento de checagem do entendimento das crianças foi o 

mesmo que no estudo anterior. 

 Os autores afirmam que tempos maiores de espera foram observados quando os 

reforçadores estavam à disposição e que houve um tempo médio de espera muito baixo 

na condição na qual nenhuma distração estava disponível durante o período de espera, 

mesmo com os reforçadores presentes. O tempo de espera era maior quando as crianças 

tinham um brinquedo ou uma instrução para pensar em coisas boas durante o período de 

espera. Ao compararem os tempos de espera da condição que tinha um brinquedo com a 

que tinha uma instrução, os tempos maiores de espera foram observados na condição 

que tinha uma instrução dada pelo experimentador. Nenhuma criança esperou na 

presença das gratificações e sem as distrações (grupo III); No grupo I das dez crianças, 

quatro esperaram e das 10 crianças do grupo II, seis esperaram e nenhuma criança 

esperou quando os reforçadores não estavam disponíveis (grupos IV e V).  

  No Experimento II, os autores procuraram determinar se os tipos de instruções 

dados pelo experimentador poderiam afetar o tempo de espera. Este experimento contou 

com três condições: na primeira, os participantes deveriam pensar em coisas divertidas e 

alegres sem relação com as gratificações; na segunda, eles deveriam pensar em coisas 

ruins ou tristes e, na terceira condição, pensar nas gratificações. Este experimento 

contou 32 participantes, sendo que seis deles foram perdidos logo no início por não 

compreenderem as instruções ou porque haviam comido a recompensa enquanto 

esperavam pelo experimentador, visto que o retorno do experimentador só ocorreria 

com o toque do sino A média de idade dos participantes foi de quatro anos e nove 

meses. 

 Os autores concluíram que as crianças esperavam mais tempo quando distraídas 

pensando em coisas divertidas do que quando estavam pensando nas gratificações ou 

sobre coisas ruins. Pensar sobre as recompensas e pensar em coisas tristes tiveram a 

mesma média de tempo de espera. 

 O Experimento III foi delineado para verificar se as instruções dadas aos 

participantes para pensar na recompensa sem que ela estivesse presente prediria tempos 

menores de espera. Para isso foram formados três grupos: um deles como condição 

experimental e dois como grupos controles. As recompensas foram retiradas da vista 

dos participantes em todos os grupos (elas eram cobertas por uma tampa de bolo negra e 

fosca). Para os participantes da condição experimental foram dadas instruções para que 

pensassem sobre as recompensas enquanto esperavam, para um grupo controle nenhuma 
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instrução foi dada e para o outro grupo a instrução era para que a criança pensasse em 

coisas divertidas durante o período de espera. Dezesseis crianças com idade média de 

quatro anos e seis meses participaram deste experimento.  

Os resultados mostraram que o tempo de espera para o grupo sem instrução foi 

de 12 minutos e 86 segundos, enquanto pensar sobre coisas divertidas foi de 14 minutos 

e 48 segundos, dados muito próximos ao pensar em coisas divertidas dos experimentos I 

e II, enquanto esperar pensando nas recompensas foi de aproximadamente 78 segundos. 

Estes dados contradizem a suposição de que pensar sobre a recompensa em sua ausência 

aumentaria o tempo de espera por ela. Os autores concluíram que, mesmo quando as 

recompensas não estão visíveis, pensar sobre elas, serviu para diminuir, ao invés de 

aumentar, o tempo de espera pela recompensa preferida. Os autores defendem a 

possibilidade de atividades de distração abertas ou encobertas programadas pelas 

próprias crianças, aumentando o tempo de espera.  

 Na tentativa de verificar se os resultados encontrados nos estudos de Mischel 

poderiam ser reproduzidos e analisados sob a ótica da Análise do Comportamento, 

Grosh e Neuringer (1981) estudaram procedimentos análogos em pombos. Os autores 

manipularam diversas variáveis similares àquelas manipuladas nos estudos de Mischel e 

Ebbesen (1970) e Mischel e cols. (1972). De maior relevância para este estudo são as 

manipulações que buscavam verificar se atividades públicas ou encobertas realizadas 

durante o período de atraso do reforço são importantes para que o organismo possa 

produzir o reforçador de maior magnitude. 

 Grosh e Neuringer (1981) estabelecem como objetivo investigar se pombos e 

humanos se autocontrolariam de maneira similar e se as variáveis que afetam o 

autocontrole humano também influenciariam o autocontrole animal. Para isso usaram o 

paradigma de Mischel e cols. para estudar autocontrole em pombos. Neste estudo era 

dada a oportunidade para que pombos não emitissem respostas de bicar um disco e, 

então, receber um reforçador preferido, ou, bicar um disco durante um período de 

tempo e receber o reforçador menos preferido. Os autores manipularam variáveis 

análogas àquelas dos estudos de Mischel em sete experimentos. A sineta foi substituída 

por um disco iluminado que o pombo poderia bicar. Os pretzels e os crackers foram 

substituídos por dois tipos de alimentos usados na alimentação de pombos. Foram 

usados oito pombos, não ingênuos, que passaram por um procedimento de treino 

discriminativo com intervalos de atraso gradualmente introduzidos. 
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 No Experimento I os autores buscaram determinar se ver os estímulos mais e 

menos preferidos aumentaria ou não o tempo de espera, como em Mischel e Ebbesen 

(1970). Para isto, quatro pombos participaram deste experimento de três fases: 

reforçadores presentes, reforçadores ausentes e uma reversão à condição um.  

 Os resultados do Experimento I foram similares aos de Mischel e Ebbesen 

(1970), os pombos geralmente viam os dois comedouros, porém ver geralmente era 

seguido por uma tentativa de comer, que por sua vez era seguida pelo término da 

tentativa. Assim, aproximar-se do funil era rapidamente seguido por bicar o disco que 

daria acesso ao reforçador imediato e menor, diminuindo então as respostas 

denominadas de autocontrole. Grosh e Neuringer (1981) discutem esses resultados pela 

aversividade do período de atraso. Bicar o disco tem dupla função, negativamente 

reforçada (fuga do timeout) e positivamente reforçada pela liberação do reforçador 

menor e imediato.  

 O Experimento II contou com dois pombos e o objetivo era estudar se a 

oportunidade para a emissão de uma resposta alternativa (bicar um disco na parede 

oposta) aumentaria o autocontrole como no estudo de Mischel e cols. (1972). Para isso 

os pombos foram modelados a bicar um disco que ficava do lado oposto àqueles 

relacionados aos reforçadores até que o pombo atingisse um esquema FR20 por 75 

reforçamentos. Foram três procedimentos na condição experimental: no primeiro, o 

disco da parede oposta estava coberto e o procedimento de autocontrole com 

reforçadores presentes como no Experimento I. No segundo, o disco da parede oposta 

estava iluminado e num esquema FR20 e o terceiro procedimento era idêntico ao 

segundo, porém, em extinção. 

 Os resultados obtidos mostraram que na presença de uma resposta alternativa o 

autocontrole foi aumentado nos dois pombos participantes. Assim, os autores 

concluíram que a disponibilidade de uma resposta alternativa aumenta a probabilidade 

de reforçamento. 

 Os autores também criaram modelos experimentais para investigar variáveis 

como: se um estímulo condicionado apresentado durante o período de atraso poderia 

favorecer a diminuição do autocontrole nos pombos, como quando Mischel e cols. 

(1972) instruíram as crianças no que pensar enquanto esperavam (Experimento III); 

saber se um estímulo correlacionado somente com um estímulo reforçador positivo 

poderia afetar o autocontrole, de maneira diferente, de um estímulo correlacionado com 

uma consequência aversiva (Experimento IV); avaliar se o tempo de espera aumentaria 



12 

 

 

 

se o pombo tivesse acesso ao alimento antes de uma tentativa de autocontrole 

(Experimento V); determinar se uma experiência anterior bem ou mal-sucedida anterior 

poderia afetar o desempenho de autocontrole em pombos (Experimento VI); verificar se 

um esquema FR100 durante o intervalo de espera pelo reforçador maior aumentaria a 

frequência de respostas de autocontrole nos pombos (Experimento VII). 

 Vários estudos investigaram a relação entre responder durante o período de 

atraso do reforço e autocontrole tanto com infra-humanos como com humanos. Serão 

descritos abaixo os estudos de Logue e Peña-Correal (1984), Moreira e Abreu-

Rodrigues (2008) e Sales (2006) feitos com animais infra-humanos. 

Logue e Peña-Correal (1984) examinaram o responder durante os períodos de 

atraso e sua relação com o autocontrole usando um procedimento de fading que 

aumentava o período de atraso de 0.11 segundos para seis segundos. Neste 

procedimento, oito pombos poderiam bicar em dois discos durante o período de atraso 

do reforçador maior. Bicar em um dos discos produzia o reforçador menor e imediato e 

bicar no outro não produziria nenhuma consequência. Os resultados indicaram que os 

animais escolhiam mais a alternativa de autocontrole quando os atrasos eram menores. 

Outro resultado relacionado com a oportunidade de emitir respostas em um disco que 

não produziria consequência durante o intervalo de atraso (operante alternativo) foi 

semelhante aos achados de Grosh e Neuringer (1981) e de Mischel e Ebbesen (1970). 

Os animais bicaram mais frequentemente no disco alternativo, assim, facilitando a sua 

espera pelo reforçador de maior magnitude e atrasado  

 Moreira e Abreu-Rodrigues (2008) procuraram investigar o responder no 

período de atraso em um esquema concorrente que exigiria ou não variação na escolha 

e então avaliar a sua generalidade entre espécies. Para isso, as autoras submeteram 

quatro pombos a um procedimento com três condições, duas delas com atividades 

durante o intervalo de atraso do reforçador. As condições experimentais foram: linha de 

base (LB), variação durante o atraso (VAR), acoplamento durante o atraso (ACO),  e 

treino de variação (TV) antes da exposição à VAR.  

 Os objetivos em cada condição foram: na fase TV, treinar os animais a emitirem 

quatro respostas em sequência variada em dois discos iluminados pela luz verde; em 

LB era avaliar o comportamento de escolha dos sujeitos sem atividades programadas 

durante o intervalo de atraso; na condição VAR, verificar se o responder variado 

durante o intervalo de atraso no elo de AC influenciaria as escolhas por este elo que 

haviam sido observadas durante a LB e na condição ACO, o objetivo era verificar se 
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emitir sequências na ausência de exigência de variação, durante o período de atraso 

afetaria as escolhas por AC obtidas na LB.  

 Os resultados mostraram que as condições VAR houve maior variabilidade de 

sequências do que as condições ACO, além de que a oportunidade para responder tanto 

na condição VAR como ACO durante o período de atraso aumentou as escolhas por 

AC. As autoras também afirmam que o reforçador incondicionado (US) liberado ao 

final do elo de AC, poderia ter mantido o responder durante o atraso, isto porque o US 

não atua apenas sobre uma resposta, mas sobre várias. 

 Estudos não voltados para a investigação de autocontrole também produziram 

resultados que parecem esclarecedores e com resultados semelhantes aos obtidos pelos 

autores da área. Esta é a razão para descrever a seguir, o estudo de Sales (2006).  

 Sales (2006) investigou o que animais fazem em esquemas que requeiram 

baixas taxas de respostas. O que diferencia este estudo dos demais acima apresentados 

é que a autora não utiliza de referencial teórico sobre autocontrole para analisar seus 

dados. Sales (2006) procurou investigar as possíveis relações que se estabelecem entre 

respostas que produzem reforçadores em esquemas temporais de intervalo fixo (FI) e de 

reforçamento diferencial de baixas taxas (DRL) e outras atividades disponíveis para as 

quais não existem reforçadores programados. Para este estudo foram utilizados quatro 

ratos machos e uma caixa experimental composta de vários compartimentos nos quais 

estavam distribuídas diferentes atividades, além do compartimento onde o animal 

emitiria as respostas requeridas para a liberação do reforçador, neste caso pressão à 

barra. Os animais poderiam se engajar nestas atividades durante o intervalo entre 

respostas. Existiram duas condições experimentais: uma de acesso livre aos diferentes 

compartimentos e outra fechada, na qual o animal tinha acesso apenas ao comedouro e 

ao bebedouro. 

 Importante para este estudo são os resultados obtidos pelos  animais expostos à 

condição aberta, que adequaram melhor o responder a esquemas que requeriam baixas 

taxas de respostas para a produção dos reforçadores e que reproduziram seu padrão de 

respostas da condição aberta na condição fechada à medida que são expostos a essa 

condição. Para os animais reforçados no esquema FI, a condição fechada parece 

relacionada a uma maior taxa de respostas, menor intervalo entre os reforços e menor 

porcentagem de respostas reforçadas quando comparadas à condição aberta. Quanto ao 

engajamento em atividades durante o intervalo requerido para a produção do reforçador, 

os resultados indicaram que, quando o animal esteve na condição aberta ele respondeu 
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aos estímulos disponíveis em um determinado ambiente e que quando o animal esteve 

na condição fechada, ele nem sempre respondeu aos estímulos disponíveis naquela 

condição. A autora ainda conclui que os sujeitos na condição aberta apresentaram um 

desempenho mais eficiente em DRL do que na condição fechada. Assim, quando as 

condições de acesso foram invertidas, foi possível observar modificações no padrão de 

comportamento estabelecido. A autora conclui que o engajamento em outras atividades 

durante o DRL está relacionado à maior efetividade na produção de reforçadores. 

 Alguns estudos feitos com humanos analisaram respostas durante o período de 

atraso (Canavarros, 2009; Kerbauy, 1981; Kerbauy & Buzzo, 1991, Menezes, 2007) ou 

coletaram alguns dados referentes a estas respostas (Correia, 2009 e Fernandes, 2005). 

Os estudos de Kerbauy (1981) e Kerbauy e Buzzo (1991) se destacam no Brasil por 

utilizarem o modelo de Mischel.  

 Kerbauy (1981) estudou o comportamento de espera de 12 crianças usando o 

modelo de Mischel e cols. (1972). As crianças participantes tinham idade média de seis 

anos e dois meses. A autora usou dois tipos diferentes de chocolate. O procedimento 

contou com um treino anterior de saída e retorno do experimentador mediante o toque 

de um sino, bem como um teste de preferência que consistiu em perguntar às crianças 

qual dos dois chocolates elas prefeririam e obter três afirmações positivas consecutivas 

sobre a preferência de um dos chocolates. Após a delimitação do chocolate mais e 

menos preferido, era então explicado à criança que caso ela esperasse pelo retorno da 

experimentadora ganharia o chocolate mais preferido, mas se caso a criança quisesse 

interromper a espera, tocando o sino, a experimentadora retornaria e de lhe daria o 

chocolate menos preferido. Antes de sair, a experimentadora certificava-se de que a 

criança havia entendido as instruções solicitando que ela lhe contasse o que ganharia em 

cada uma das condições, se chamasse ou se esperasse pelo retorno dela. A criança então 

era deixada sozinha e a experimentadora observava o que a criança estava fazendo 

durante o período de espera. Os chocolates mais e menos preferidos ficaram à vista da 

criança durante a sessão.  

 Os resultados obtidos indicaram que 10 crianças esperaram e que duas não. A 

autora observou que as crianças emitiam respostas durante o período de espera, como: 

brincar com as mãos, brincar com um carrinho que não era da situação experimental, 

brincar com as pernas, olhar em direção a fresta por onde a observadora fazia suas 

observações, murmurar enquanto ficavam sentadas e brincar com um elástico. Algumas 

das crianças pareciam emitir sequências dessas respostas. No caso dos dois participantes 
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que não esperaram, o procedimento foi repetido e um dos participantes, então, 

conseguiu esperar o tempo determinado e a outra criança não foi inserida na condição 

experimental por mudar de preferência durante o teste. 

 A autora defende que mesmo em situações ambientais pouco estimuladoras, o 

indivíduo é capaz de produzir suas próprias distrações, seja por meio de respostas 

públicas ou encobertas. Além disso, durante o período de espera, as crianças deram 

dicas da emissão de comportamentos verbais encobertos através de comportamentos 

como gesticular ou brincar com as mãos. 

 Outro estudo que utilizou o mesmo modelo é o de Kerbauy e Buzzo (1991). As 

autoras realizaram este estudo para verificar se a espera por reforçadores atrasados 

dependeria do conhecimento da situação, do treino anterior em autocontrole, ou se a 

própria situação experimental favoreceria a aprendizagem de esperar por reforçadores 

maiores e atrasados, definido como autocontrole.  

 O procedimento consistiu em colocar a criança numa situação de escolha. A 

criança deveria escolher entre três e seis balas (manipulação da magnitude dos estímulos 

reforçadores). O tempo de atraso foi definido em quinze minutos sem o conhecimento 

prévio da criança. Participaram 27 crianças, com idades que variavam de seis anos e 

sete meses a sete anos e dez meses. As crianças foram divididas em dois grupos, um 

grupo com 14 participantes, que foram entrevistados pela experimentadora e que 

entraram para o grupo “contato com o experimentador” e 13 crianças que fizeram parte 

do grupo dos não-entrevistados. O procedimento foi semelhante ao de Kerbauy (1981). 

 A experimentadora perguntava à criança se ela preferiria ver ou esconder as 

balas durante o período de espera. A criança poderia ser colocada na condição escolhida 

ou não de maneira aleatória. Os participantes que não conseguiram esperar eram 

reconduzidos à sessão no dia seguinte, até que conseguissem esperar os 15 minutos. Por 

fim, todos realizavam novamente uma sessão. Conforme as autoras apresentaram, oito 

dos entrevistados esperaram para obter a recompensa maior e atrasada e seis não e do 

grupo dos não entrevistados, cinco esperaram e oito não. Dos 27 participantes da 

pesquisa, metade deles esperou e metade não em cada uma das condições. 

 Os resultados indicaram que os participantes que foram expostos mais de uma 

vez (a quantidade de treinos para cada sujeito variou de duas a cinco tentativas) ao 

procedimento conseguiram esperar. Para a população estudada (população de baixa 

renda) os dados indicaram que ver ou esconder as balas não se configurou em condição 

relevante, visto que as crianças esperaram ou não na condição de escolha. Os dados das 
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autoras diferem os dados de Mischel e cols. (1972) que mostram uma dificuldade maior 

de esperar quando os reforçadores estão visíveis. Outro resultado apontado pelas 

autoras, é que o procedimento foi estendido até que as crianças conseguissem esperar, 

com isso as crianças mostraram um padrão estável de preferência de espera, ou seja, 

mantiveram suas preferências por esperar com as recompensas escondidas ou não. 

 De acordo com Kerbauy e Buzzo (1991), todos os sujeitos emitiram uma série 

de comportamentos durante o tempo de espera que foram registrados e categorizados 

em quatro conjuntos: motores (locomoção na sala, tocar ou mexer nos objetos da sala e 

não referentes à situação experimental além dos movimentos corporais enquanto 

sentados, tais como, balançar os pés, espreguiçar, abrir a torneira da pia, andar até a 

janela), de exame do ambiente (permanecer sentado olhando em direção aos demais 

sujeitos ou partes da sala, por exemplo, olhar em direção à janela, anteparo móvel para 

observação), verbais e/ou gestuais (emissão de sons e/ou gestos que faziam supor 

pronúncia de palavras, embora inaudíveis, como gesticular ou movimentos da boca), 

dirigidos à situação experimental (direcionados às balas, à sineta e à caixa que escondia 

as balas) e de automanipulação (relacionados consigo próprio, tocando partes do corpo, 

quer o vestuário, por exemplo: coçar, chupar o dedo, mexer no agasalho).  

 O tempo médio para os que não esperaram foi de 3‟44”. Quanto à média de 

comportamentos durante o tempo de espera (número de respostas emitidas por minuto 

como unidade de tempo) dos que esperaram, foram obtidos: 34,4 para comportamentos 

motores, 3 comportamentos verbais e gestuais, 2,7 dirigidos a situação experimental e 

9,7 de auto-manipulação enquanto que para os que não esperaram foi de 38,9 de 

comportamentos motores, 47,09 de exame do ambiente, 6,6 de verbais e gestuais, 10,4 

dirigidos a recompensa e 8,4 de auto-manipulação. Pôde-se concluir que a emissão de 

comportamentos foi maior para os participantes que não esperaram por maior 

quantidade de balas, à exceção dos comportamentos de auto-manipulação. 

 Foram apresentados estudos que enfatizaram que a realização de atividades 

durante o período de espera aumenta a possibilidade de produção de reforçamento em 

condições em que vigora atraso do reforço (Grosh & Neuringer, 1981; Kerbauy, 1981; 

Kerbauy & Buzzo, 1991; Mischel & Ebbesen, 1970; Mischel, Ebbesen & Zeiss, 1972; 

Moreira & Abreu-Rodrigues, 2008) ou em esquemas que requeiram baixas taxas de 

respostas (Sales, 2006). Outros autores discutem que mesmo diante de ambientes pouco 

estimulantes, o indivíduo é capaz de produzir suas próprias estimulações, tanto pública 

quanto encobertamente (Kerbauy, 1981 e Kerbauy & Buzzo, 1991). Alguns autores 
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também discutiram que parte do comportamento durante o tempo de espera ocorre 

encobertamente e que os estudos até então não têm sido suficientes para explicar como 

isso ocorre (Kerbauy, 1981 e Kerbauy & Buzzo, 1991). 

 O estudo de Moroz (1991) buscou entender como eventos encobertos poderiam 

ser acessados e como seriam elos importantes no fenômeno comportamental chamado 

resolução de problemas. Este estudo é importante por investigar o papel de outro 

indivíduo em situações de resolução de problemas e por apresentar dados que 

justificam a importância desse outro membro como facilitador da publicização de 

eventos encobertos, como será visto em uma das condições experimentais do presente 

estudo. 

 Moroz (1991) estudou estratégias de resolução de problemas com crianças em 

situações não programadas por ela. As crianças observadas eram pré-escolares e tinham 

idades entre cinco e sete anos nas condições de sala de aula e nas condições de situação 

livre as idades variaram mais. As interações poderiam ocorrer tanto individualmente (a 

criança e o objeto) quanto em grupo de crianças ou crianças e adultos. O critério de 

seleção das situações-problema foi a presença de respostas não efetivas para sua 

resolução. A categorização dos dados obtidos foi feita por meio da reescrita de cada 

trecho das filmagens através de uma descrição de tríplice contingência (antecedente, 

resposta e consequente), transformando as descrições em encadeamentos 

comportamentais direcionados a um objeto, além de descrever se nesse processo o 

sujeito atuava sozinho, junto a alguém ou se deixava que o outro agisse por ela. Os 

principais resultados encontrados por Moroz (1991) são discutidos através dos 

seguintes aspectos: relação sujeito/adulto, sujeito/colega, respostas emitidas pelo 

sujeito/alteração da situação e a relação comportamento verbal/comportamento não-

verbal.  

 De acordo com a autora, na condição em que o sujeito da situação é o grupo, a 

emissão dos elos comportamentais para resolver o problema se dá por todos os 

membros do grupo, outra característica desta situação é que é pelo relacionamento 

estabelecido entre os membros do grupo que há a emissão da resposta que produz o 

reforço, resposta por sua vez que não faz parte do repertório individual do sujeito. 

 Moroz afirma que quando crianças são colocadas em condições que tenham que 

trabalhar em conjunto com outras pessoas, há um aumento considerável na emissão de 

respostas verbais e que uma considerável parte da resolução de problemas acontece 

encobertamente. A autora afirma que para ampliar o acesso aos eventos encobertos, 



18 

 

 

 

seria necessário um arranjo de contingências capazes de estender a parte manifesta da 

resolução de problemas, através de trabalhos em grupos ou em contextos em que outras 

pessoas do cotidiano do sujeito possam colaborar. Moroz ainda afirma que foi possível 

observar um aumento nas verbalizações em situações-problema resolvidas em grupo. 

Nas situações de grupo, a atuação conjunta foi fundamental para a resolução da 

situação-problema. Isto se deveu ao fato de que os elos comportamentais da interação 

dos sujeitos foram emitidos pelos diferentes membros do grupo e que parte dessas 

ações foi executada “em forma de espelho”, uma espécie de modelo de um sujeito para 

o outro.   

 Semelhante às conclusões de Moroz (1991), o trabalho de Braga (1994) mostra 

a influência do controle social em comportamentos comumente descritos como sendo 

mentais. 

 Braga (1994) ao estudar as relações envolvidas entre estímulos delineou um 

experimento que contou com a participação de dez adultos em duplas. A autora tinha 

como objetivo avaliar a relevância do processo de reversão de discriminação simples na 

formação de classes funcionais e de classes de estímulos equivalentes e 

consequentemente discutir as particularidades de cada uma das classes. Os participantes 

executaram os treinos e os testes em duplas. 

 Os resultados permitiram à autora concluir que para três duplas houve a 

emergência de relações de equivalência entre os estímulos de cada classe estabelecida. 

De acordo com as verbalizações, foi possível identificar que as duplas estabeleceram 

relações entre estímulos através de diferentes procedimentos (nomeação dos estímulos, 

exclusão, identificação pela posição do estímulo no monitor, referências a seleções 

incorretas, das consequências entre outros). A autora apontou ainda que o fato dos 

participantes trabalharem em duplas aumentou significativamente o número de 

verbalizações emitidas, confirmando os dados obtidos por Moroz (1991) que afirma 

que a facilitação de verbalizações espontâneas ocorre quando, em condições de 

resolução de problemas, os sujeitos são requeridos a trabalharem em conjunto. 

 Os resultados de Braga (1994), Moroz (1981) e a seguir Pasquinelli (2007) 

permitem a introdução de um conceito ainda não diretamente apontado neste trabalho. 

Trata-se do conceito de audiência. Skinner (1957/1978) afirma que o comportamento 

verbal é um comportamento operante reforçado por meio da mediação de um ouvinte 

especialmente preparado por uma comunidade verbal para agir como um mediador. 

Esta definição por sua vez, inclui a noção de que para se analisar episódios verbais é 
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preciso analisar as condições antecedentes e/ou consequentes que estejam diretamente 

associadas a eles. A audiência é apresentada por Skinner como um tipo específico de 

relação funcional, porém sem uma definição exata se ela seria um operante verbal 

distinto.  

 As autoras Fonai e Sério (2007) afirmam que na descrição dos operantes 

verbais, Skinner (1957) salienta o caráter antecedente em cada uma de suas definições 

dos operantes verbais, e coloca a audiência como sendo parte da condição antecedente 

para a emissão de uma resposta verbal. Fonai e Sério (2007) afirmam ainda que é 

importante observar que a função do ouvinte é especial, porque ele apresenta dupla 

função, tem tanto função de estímulo discriminativo para os outros operantes verbais 

quanto de função reforçadora. A audiência faz parte dos eventos reforçadores para 

respostas do falante. Segundo as autoras, Skinner (1957) utiliza o termo ouvinte quando 

a participação de outra pessoa no episódio verbal funciona como consequência e utiliza 

o termo audiência quando a participação do outro tem função evocativa (é um estímulo 

discriminativo).  

 Pasquinelli (2007) estudou o controle pela audiência em seis crianças com idade 

entre quatro e oito anos. Para este estudo foram utilizados fantoches feitos de pano e 

trechos de filmes editados de filmes comerciais. Os fantoches foram distribuídos como 

fantoches de treino e de teste. Um computador exibia os filmes e um segundo 

experimentador colaborava na manipulação dos fantoches por detrás de um anteparo 

similar a um teatro. Foram usadas fichas como S
r 
que eram dispensadas por dispositivo 

na parede do teatrinho, sempre que uma resposta correta fosse emitida. As fichas 

poderiam ser trocadas por brinquedos.  

 Segundo a autora, o procedimento exigia respostas verbais vocais dos 

participantes diante dos filmes e na presença de um dos fantoches. Cada fantoche 

exigiu dois conjuntos diferentes de respostas: repertório f composto de descrições de 

características físicas dos personagens dos filmes e/ou características 

obviamente/manifestadamente retratadas (descrição da vestimenta, características 

físicas ou ação do personagem) e repertório m que envolveu respostas consideradas 

mentalistas. 

 Na fase I, como procedimento do delineamento geral, os dois fantoches eram 

intercalados para apresentar os filmes e reforçavam respostas verbais de diferentes 

repertórios e davam dicas para a resposta correta, se estas estivessem programadas 

(treino). Na fase II, os fantoches apresentaram os mesmos filmes e mais quatro novos e 
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nenhuma resposta foi diferencialmente reforçada (testes). Em fases posteriores, foi 

mantido o mesmo procedimento de treino e teste, com a diferença de que o fantoche de 

teste f', que treinou e testou o repertório f na sessão anterior, passou a exigir as 

respostas do repertório m e o fantoche de teste M‟ passou a exigir respostas do 

repertório f. 

 A partir do desempenho de todos os seis participantes, a autora afirma que o 

delineamento foi capaz de estabelecer os fantoches como audiências que controlaram 

diferentes grupos temáticos do falante. Foi possível observar dois repertórios distintos 

estabelecidos em função da história de reforçamento estabelecida pelos fantoches. 

Também se observou que os fantoches tornaram-se estímulos com função 

discriminativa sobre a resposta verbal dos participantes. O procedimento também 

proporcionou aos fantoches selecionarem “sobre o que se fala”. A autora ainda afirma 

que os resultados “sugerem claramente que o relato de um falante, mesmo quando não 

é preciso, não é expressão exclusiva de sentimentos, pensamentos e vontades” (p.43). 

Apesar de reconhecer que variáveis outras estavam presentes na condição experimental, 

os resultados indicaram que a audiência foi uma variável relevante na seleção de 

aspectos descritos sobre o filme. 

 Os trabalhos acima descritos foram relevantes na formulação deste estudo. O 

modelo experimental usado nesta pesquisa se originou dos trabalhos de Kerbauy 

(1981), Kerbauy e Buzzo (1991), Mischel e Ebbesen (1970) e Mischel e cols. (1972). 

Estes autores propuseram uma situação em que crianças deveriam esperar um tempo de 

15 minutos para a obtenção de um estímulo reforçador de maior magnitude com um 

atraso ou então emitir uma resposta que traria o experimentador de volta à sala 

experimental e lhe daria acesso ao reforçador de menor magnitude, porém imediato. 

 Os trabalhos descritos de Grosh e Neuringer (1981), Kerbauy (1981), Kerbauy e 

Buzzo (1991), Logue e Peña-Correal (1984), Mischel e Ebbesen (1970), Mischel e cols. 

(1972), Moreira e Abreu-Rodrigues (2008) e Sales (2006) identificam a influência da 

disponibilidade para responder (programadas ou não) no tempo de espera por estímulos 

reforçadores de maior magnitude e atrasados.  

 O objetivo geral deste trabalho é buscar as variáveis que possam contribuir ou 

não para que organismos emitam respostas que produzam reforçadores maiores a longo 

prazo.  

  Estes estudos apoiaram a formulação das seguintes perguntas: quais são as 

respostas que crianças emitem durante o intervalo de espera por recompensas maiores e 
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atrasadas? Dentre essas respostas observadas, existem encadeamentos ou estereotipias 

comportamentais? Existe algum tipo de relação entre o que se faz e o tempo de espera, 

de maneira a facilitar ou não a espera?  

 Os estudos de Braga (1994) e Moroz (1991) apresentam a importância de um ou 

mais interlocutores em situações de trabalho em grupo. Nestas situações, os 

interlocutores poderiam proporcionar a diminuição da cadeia de eventos encobertos, 

por meio do aumento de emissão de respostas verbais orais. Já o experimento de 

Pasquinelli (2007) apresentou resultados de que um outro estímulo (fantoche) poderia 

servir como audiência através da equivalência com outros estímulos sociais. 

Fundamentadas nestes estudos surgiram os seguintes questionamentos: um fantoche 

poderia funcionar como audiência para o participante ampliando assim a cadeia de 

eventos públicos e diminuindo a cadeia de eventos encobertos? Crianças esperando em 

dupla teriam um aumento nas respostas verbais orais ou poderiam tornar públicos 

alguns dos encobertos relativos àquela situação? E por último: crianças esperando em 

duplas ou usando um fantoche teriam maiores tempos de espera por reforçadores 

maiores e atrasados?   
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MÉTODO 

 

Participantes: 

 

 Foram selecionadas inicialmente 22 crianças do primeiro ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de uma cidade do interior de MG. A sala escolhida 

foi a que tinha o menor número de alunos e que atenderia o número de participantes 

necessários para esta pesquisa. Das 22 crianças, 15 participaram da pesquisa e sete não. 

As sete crianças que não participaram foram descartadas por não terem conseguido 

reproduzir por três vezes consecutivas a instrução dada pelo experimentador sobre a 

sessão experimental. Destas sete crianças cinco eram meninos e duas meninas. A idade 

das crianças participantes variou de seis anos e dois meses a sete anos e quatro meses e 

a média de idade foi de seis anos e sete meses
3
. Na Tabela 1 são apresentados as idades, 

o sexo e a condição experimental dos participantes. 

 

 Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos conforme idade, sexo e condição experimental. 

SUJEITOS IDADE SEXO CONDIÇÃO EXPERIMENTAL 

P1 6 a 9 m F Só 

P2 6 a 2 m F Só 

P11 6 a 9 m F Só 

P12 6 a 2 m M Só 

P3 6 a 11 m F Dupla 

P4 7 a M Dupla 

P6 6 a 2 m F Dupla 

P7 6 a 9 m F Dupla 

P8 6 a 1 m M Dupla 

P9 7 a 4 m M Dupla 

P13 6 a 8m F Dupla 

P14 6 a 7m F Dupla 

P10 6 a 6 m F Fantoche 

P5 6 a 10 m F Fantoche 

P15 6 a 6 m M Fantoche 

                                                 
3
 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUCSP 
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 As quinze crianças participantes foram alocadas em cada uma das condições 

experimentais (sozinha, fantoche ou dupla) por meio de sorteio e ficaram assim 

distribuídas: quatro crianças na condição „sozinho‟ (três meninas e um menino), três 

crianças na condição „fantoche‟ (duas meninas e um menino) e oito crianças formaram 

quatro duplas (cinco meninas e três meninos) como está apresentado na Tabela 1. Esta 

tabela também apresenta os dados referentes às idades e ao sexo dos participantes. A 

ordem usada para a distribuição das crianças em cada condição foi na seguinte: sozinha, 

fantoche e dupla. 

Equipamento, material e setting: 

 

 A coleta dos dados ocorreu na biblioteca da escola onde foi preparado um 

espaço fechado por quatro biombos revestidos de material plástico branco e com altura 

aproximada de dois metros, além de um armário de aço, que demarcaram o espaço onde 

as crianças permaneceriam durante as sessões experimentais. Na Figura 1 está 

representada a distribuição dos equipamentos e a organização da sala.  A sala media 

7x12 mts, sendo que o espaço utilizado para a pesquisa era de 3x3 mts (retângulo 

demarcado no canto esquerdo superior da Figura 1). A área delimitada para a pesquisa 

continha um armário do lado esquerdo onde a filmadora (Samsung Digital Cam 34x 

Optical Powerful Zoom) ficou em cima, três cadeiras e uma mesa, sobre a qual ficava o 

sino, um ou dois Kinder ® ovos (um chocolate em formato de ovo, dividido em duas 

partes e contendo no seu interior uma embalagem plástica com algum brinquedo já 

montado ou para montar) e o fantoche. Do lado externo a área da pesquisa, logo atrás do 

armário, ficavam as duas colaboradoras da pesquisa, cada uma em uma mesa. Foram 

utilizados dois computadores (um Semp Toshiba Info e um Itautec) para a armazenagem 

dos dados filmados após cada uma das sessões. Em uma das condições experimentais 

foi utilizado um fantoche (um boneco feito de tecido com o formato de uma pessoa, que 

poderia ser manipulado com a mão dentro dele). A posição em que a câmera foi 

colocada permitiu a observação do que a criança estava fazendo durante o período de 

espera.  
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Figura 1: Distribuição do equipamento e organização da sala.  

                                    

Procedimento: 

 

1ª fase: Contato com os pais/responsáveis e com a escola  

 

 O consentimento livre e esclarecido (Apêndice 2) foi assinado pelos pais ou 

responsáveis pelas crianças após a apresentação de uma breve descrição da pesquisa 

feita dentro das dependências da escola (Apêndice 1). A assinatura do termo de 

consentimento por parte da direção da escola (Apêndice 3) foi feita após a apresentação 

do projeto de pesquisa para a equipe de direção e orientação escolar. Esta fase foi 

realizada duas semanas antes do início da coleta. 

 

2ª fase: Apresentação do Kinder ovo 

 

 Considerando que algumas crianças poderiam não conhecer o que era um Kinder 

® ovo, foi distribuído um chocolate deste tipo, uma semana antes, para todas as crianças 
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da sala selecionada para participar da pesquisa. Isto garantiu que todas as crianças 

tivessem pelo menos um contato com este estímulo. 

 

 A coleta ocorreu durante três dias consecutivos no período de aula das crianças. 

As crianças foram chamadas para participarem da pesquisa por meio de sorteio e 

alocados em cada uma das condições: sozinho, fantoche ou dupla. A partir desta fase, a 

pesquisa contou com a colaboração de duas pesquisadoras assistentes, ambas, alunas 

deste programa de pós-graduação. A função das pesquisadoras assistentes foi de 

controlar o equipamento de filmagem e de anotar informações importantes como o 

tempo de duração da espera, tempo de início e fim de cada sessão, alguma decisão 

tomada pelo experimentador ou até mesmo alguma análise do que estivesse ocorrendo. 

 

3ª fase: Treino da resposta de retorno do experimentador 

 

 Esta e todas as próximas fases foram realizadas no mesmo dia para cada 

participante. O primeiro passo foi perguntar à criança o que a ela preferiria, se um ou dois 

Kinder® ovos: 

 

 “O que você prefere ganhar, um ou dois Kinder® ovos?  

 

 Após a criança responder a esta pergunta, era dada a seguinte instrução para 

cada participante:  

 

“Nós agora vamos fazer uma brincadeira. Em alguns momentos eu terei 

que sair da sala e quando eu sair, você(s) poderá (ão) me trazer de volta. 

Para me trazer (em) de volta é só você(s) tocar (em) esta sineta. Você (s) 

entendeu (ram)? Você(s) pode(m) repetir como funciona? Então agora 

nós vamos testar como funciona.” 

 

 Após esta instrução, o experimentador saiu da sala e retornou após o toque da 

sineta por três vezes com todas as crianças. Este procedimento ocorreu por três vezes 

consecutivas para cada criança. A instrução seria repetida caso a criança não 

descrevesse a contingência contida na instrução, Caso a criança errasse a descrição da 
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contingência em três tentativas, ela não participava da pesquisa e ganharia apenas um 

Kinder® ovo.                     

 

4ª fase: Distribuição dos participantes nas condições experimentais.  

 

Condição ‘sozinho’: Nesta condição a criança permaneceu sozinha na sala por um 

período máximo de 15 minutos. Caso ela permanecesse o tempo total, obteria dois 

Kinder® ovos, um que já estava com ela e outro novo e se tocasse o sino antes da 

passagem dos 15 minutos, o experimentador retornava à sala e lhe dava o Kinder® ovo 

que já estava com ela. A instrução desta condição foi a seguinte: 

 

“Agora que você já sabe como me trazer de volta, eu vou sair, mas antes 

disso vou deixar com você o Kinder® ovo. Você vai ganhar este 

Kinder® ovo, caso você me chame de volta, antes que eu volte por mim 

mesmo. Você se lembra como me traz de volta? Caso você consiga 

esperar a minha volta, você ganhará mais um Kinder® ovo.” 

 

“Você entendeu? Diga-me, então, como funciona! Você pode me dizer o 

que você vai ganhar se me chamar de volta? E se me esperar?, Como 

você faz para me trazer de volta?, Se você tocar a sineta e me trouxer de 

volta o que irá acontecer? E se você não tocar a sineta e esperar? Agora 

que você já entendeu, eu vou sair e volto daqui a pouco!” 

                

Condição ‘fantoche’: Nesta condição a criança permaneceu sozinha na sala e teve 

como diferencial da condição anterior, a presença de um fantoche que, após uma 

apresentação prévia, poderia funcionar como audiência durante o período de espera. O 

experimentador apresentava o fantoche da seguinte forma, após a etapa de “treino da 

resposta de retorno do experimentador”: 

 

“Este aqui é o meu amigo Pedrinho. Ele me disse que gostaria de lhe 

conhecer. Você pode contar para ele o que vai acontecer aqui na nossa 

brincadeira?”   
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 Após esta apresentação, a seguinte instrução foi dada: 

 

“Agora que você já sabe como me trazer de volta, eu vou sair. Antes 

disso vou deixar com você um Kinder® ovo. Você vai ganhar este 

Kinder® ovo, caso me chame de volta, antes que eu volte por mim 

mesmo. Você se lembra como me traz de volta? Caso você consiga 

esperar a minha volta, você ganhará mais um Kinder® ovo. Você 

entendeu? Diga-me, então, como funciona! Agora que você já entendeu, 

eu vou sair e volto daqui a pouco. Vou deixar com você o meu 

amiguinho Pedrinho que vai lhe fazer companhia durante o tempo em 

que eu estiver fora. Se você quiser conversar com ele durante o tempo 

que eu estiver fora, você pode!” 

                                      

Condição ‘duplas’: Esta condição experimental teve o mesmo formato das anteriores, 

porém, a sessão foi conduzida com duas crianças ao invés de uma sozinha ou uma com 

o fantoche. Cada uma das crianças ficou com um Kinder® ovo. Nesta condição a 

instrução foi a seguinte:  

 

“Agora que vocês já sabem como me trazer de volta, eu vou sair. Antes 

disso vou deixar com vocês um Kinder® ovo para cada uma, que vocês 

ganharão caso me chamem de volta, antes que eu volte por mim mesmo. 

Vocês se lembram como me traz de volta? Caso vocês consigam esperar 

a minha volta, vocês ganharão outro Kinder® ovo. Vocês entenderam? 

Digam-me, então, como funciona?” 

  

Critérios para a tabulação e análise dos dados: 

 As filmagens foram transcritas demarcando intervalos de dez segundos para a 

tabulação e análise dos dados. A partir das transcrições, as respostas emitidas foram 

separadas em quatorze categorias construídas com base nas categorias propostas por 

Kerbauy e Buzzo (1991) e das respostas propostas por Danna e Matos (1982): mudança 

na postura ou posição, manipulação de pessoas, manipulação de objetos, motoras 

repetitivas, locomoção, exame da condição experimental Kinder ® ovo, exame da 

condição experimental câmera, exame da condição experimental sino, exame da 
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condição experimental fantoche, expressões faciais, voltadas para o próprio participante, 

observação do ambiente, verbais gestuais e verbais orais.  

 Em alguns casos a topografia das respostas foi a mesma, mas a depender do seu 

contexto elas eram classificadas em outra categoria, como foi o caso das respostas 

verbais gestuais. Estas respostas diversas vezes apresentaram topografia similar às da 

categoria de mudança de posição e postura por exemplo. O que as diferenciava durante 

a categorização foi o seu contexto, por exemplo: levanta e abaixa os ombros; 

levanta/abaixa a mão esquerda/direita. 

 Na Tabela 2 são apresentadas a lista das categorias, suas definições e as 

respostas que foram nelas incluídas. 

 Foram estabelecidos dois critérios básicos para a categorização de cada uma das 

respostas. O primeiro critério foi de que se uma resposta tivesse duração superior a dez 

segundos (intervalo de transcrição) seria tabulada como uma única ocorrência no 

intervalo que foi iniciada (por exemplo, vira o rosto para a esquerda) e como uma 

ocorrência no próximo intervalo. O segundo critério é que as respostas que ocorressem 

mais de uma vez durante o intervalo de dez segundos e que fosse possível identificar 

início e fim dentro de um mesmo intervalo (por exemplo, bater as mãos sobre a mesa) 

seriam tabuladas conforme o número de ocorrências que fosse observado naquele 

intervalo. 

 Com relação ao momento exato em que as transcrições deveriam iniciar, optou-

se por iniciá-las no momento em que o experimentador fechasse a porta do espaço 

usado para a pesquisa dentro da biblioteca. 

 

 



Tabela 2: Categorias de respostas emitidas pelos participantes durante o período de espera, suas definições e exemplos incluídos em cada categoria 4. 

CATEGORIAS DEFINIÇÃO DA CATEGORIA EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

MUDANÇA NA 
POSTURA OU POSIÇÃO 

(MPP) 

Respostas motoras que mudem o contato já existente do participante 
com o meio físico. 

Senta sobre as pernas em cima da cadeira; vira o corpo de lado na cadeira, 
ficando com o lado esquerdo apoiado na mesa; abaixa-se; senta-se; com o 
apoio das mãos sobre a cadeira, ajeita-se; 

MANIPULAÇÂO DE 
PESSOAS (MP) 

Respostas motoras que envolvam o contato do participante com o 
outro participante. 

Afasta o rosto do rosto de P(...); estica o pescoço na direção de P(...); ao ser 
tocada por P(...) senta-se; posiciona-se mais próxima de P(...) ainda em pé; 
abaixa-se sobre o colo de P(...);vira-se para P(...);inclina-se em direção a 
P(...); rapidamente se inclina em direção a P(...); 

MANIPULAÇÃO DE 
OBJETOS (MO) 

Respostas motoras que envolvam o contato físico do participante 
com o meio físico, exceto àqueles relacionados à condição 
experimental. 

Passa todos os dedos sobre a superfície da mesa; toca na mesa com as 
laterais das mãos abertas; balança-se sobre a cadeira; coloca o pé 
esquerdo/direito sobre a cadeira; encosta a mão direita/esquerda na parede 
lateral; 

MOTORAS 
REPETITIVAS 

(REP) 

Respostas motoras repetitivas que envolvam uma relação entre o 
corpo do participante com alguma parte do ambiente físico. 

Inclina/balança o corpo para os lados; balança o corpo com o impulso das 
pernas; sacode o corpo (balança as pernas); alterna a movimentação dos 
dedos colocando-os um de cada vez sobre a mesa; com o dedo indicador 
da mão direita toca/bate na mesa; 

LOCOMOÇÃO 

(RL) 
Respostas que resultem no deslocamento do participante em relação 
a pontos fixos do espaço. 

Caminha no vão entre a parede direita e a mesa; volta para a mesa pelo vão 
entre a parede direita e a mesa; sai do campo de visão da câmera; volta 
para a mesa. 

EXAME DA CONDIÇÃO 
EXPERIMENTAL 

KINDER OVO (KO) 
Respostas que envolvam contato direto com o Kinder® ovo. 

Olha para o Kinder® ovo; olha para os dois Kinder® ovo; olha para o 
Kinder® ovo à sua frente; olha para o Kinder® ovo que está mais baixo; 
inclina-se na direção do Kinder® ovo; segura o Kinder® ovo com a mão 
esquerda/direita; 

EXAME DA CONDIÇÃO 
EXPERIMENTAL 
CÂMERA (ECA) 

Respostas que envolvam contado direto com a câmera filmadora. 
Olha para à câmera; vira o rosto em direção à câmera; aponta o dedo 
indicador da mão direita/esquerda para a câmera; aponta o dedo indicador 
para a câmera com o braço esticado; aparece na frente da câmera; 

                                                 
4
 Ver CD anexo com a lista completa das respostas em cada categoria. 
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CATEGORIAS DEFINIÇÃO DA CATEGORIA EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

EXAME DA CONDIÇÃO 
EXPERIMENTAL SINO 

(ES) 
Respostas que envolva contato direito com o sino. 

Olha para o sino; olha por debaixo do sino; pega o sino; larga/solta o sino; 
ergue/levanta o sino; ergue o sino com os dedos médio e polegar da mão 
direita/esquerda; arrasta o sino sobre a mesa com a mão direita/esquerda; 

EXAME DA CONDIÇÃO 
EXPERIMANTAL 

FANTOCHE (FAN) 
Respostas que envolvam contato direito com o fantoche. 

Olha para o fantoche; tira a mão direita/esquerda do fantoche; coloca a mão 
esquerda/direita dentro do fantoche junto com a mão direita/esquerda; 
levanta e abaixa a mão esquerda/direita com o fantoche; 

EXPRESSÕES FACIAIS 
(EF) 

Respostas motoras que envolvam os músculos faciais. 
Aperta os lábios; olhos arregalados e sobrancelhas levantadas; abre a boca; 
fecha os olhos; fecha/cerra os dentes; com os olhos semicerrados; franze a 
testa/cenho; 

VOLTADAS PARA O 
PRÓPRIO 

PARTICIPANTE (PP) 

Respostas motoras que envolvam o contato com seu próprio corpo 
e/ou vestuário. 

Enche a boca de ar; assovia; ri; arrota; pára de tossir; faz barulho de ronco; 
assopra; espirra; passa a mão esquerda/direita no rabo de cabelo; passa a 
mão esquerda/direita atrás da orelha arrumando o cabelo; 

VERBAIS GESTUAIS 
(VG) 

Respostas verbais ou não que funcionem como estímulo evocativo 
para o ouvinte e que sempre ocorram na condição dupla (direcionada 
ao outro participante) e/ou, sejam acompanhadas de uma resposta 
verbal oral. 

Abre/ e fecha a mão direita/esquerda; dá tchau para a câmera; toca na mão 
direita/esquerda de P(...); ergue a mão direita na direção de P(...); levanta e 
abaixa os ombros; levanta/abaixa a mão esquerda/direita; junta as mãos 
próximas à boca; cochicha com P(...); com o indicador levantado 
movimenta-o na horizontal. 

OBSERVAÇÃO DO 
AMBIENTE (AMB) 

Respostas de observação do ambiente físico experimental.  
Olha para o lado em direção à porta ao som da porta se fechando; olha para 
a porta; olha para cima/baixo; olha para o lado direito/esquerdo; 

VERBAIS ORAIS (VO) 

Respostas verbais orais que durante a transcrição funcionassem 
como estímulo evocativo para o ouvinte (ele mesmo ou o outro 
participante). Estas respostas foram predominantes da condição 
‘duplas’ e a resposta de um participante diante de uma resposta 
verbal oral do outro participante forneceu a indicação de que teria a 
função evocativa. 

Ver Tabela 3. 



Análise funcional das respostas verbais orais: 

 Quanto à categoria de respostas verbais orais, algumas respostas emitidas pelos 

participantes não puderam ser transcritas porque os participantes falavam baixo ou por 

problemas de áudio do equipamento. Por esta razão, estas respostas foram categorizadas 

como inaudíveis e tabuladas como uma única ocorrência em cada intervalo em que 

ocorreram. 

 As respostas verbais orais, além de serem analisadas topograficamente, foram 

analisadas funcionalmente. A análise topográfica destas respostas foi feita da mesma 

maneira que para as demais respostas, ou seja, foram computadas cada uma das falas de 

cada participante nos intervalos de dez segundos. Já para analisar funcionalmente as 

respostas verbais orais, elas foram categorizadas em relação aos operantes verbais 

descritos na Tabela 3, utilizando o formato de categorização e definição adaptado de 

Oda (2009) e alguns exemplos que foram encontrados nas transcrições. 

 Para esta classificação, as verbalizações foram transcritas nas sequências em que 

ocorreram, de maneira a identificar o falante e o ouvinte de cada interação verbal. Cada 

fala foi considerada como uma verbalização até que o outro participante iniciasse outra 

verbalização e caso a fala de um participante ultrapassasse o intervalo, ela seria 

catalogada como uma nova ocorrência no intervalo seguinte.  

 

Teste de concordância inter-observadores: 

 Os testes de concordância foram feitos por dois avaliadores, ambos analistas do 

comportamento. Cada um dos avaliadores assistiu ao vídeo de uma das condições 

experimentais pré-determinada, a seguir, comparavam as transcrições feitas pelo autor, 

avaliando a concordância com as suas, e por fim, faziam as suas próprias categorizações 

das respostas transcritas, de acordo com uma tabela de categorias feita pelo autor. Após 

esta etapa, o autor comparou as categorizações feitas por ele e as feitas pelos 

observadores. A seguir, foram feitos os cálculos de cada um dos testes de concordância. 

De acordo com os cálculos, as médias gerais de acordo foram: 93% na condição 

„sozinho‟, 97% na condição „fantoche‟ e 79% na condição „duplas‟
5
.

                                                 
5
  O valor de 79% de concordância na condição „duplas‟ ocorreu devido à discrepância nos resultados nas 

categorias „expressão facial‟, „próprio participante‟ e „ambiente‟ para um dos avaliadores e em „verbais 

gestuais‟ para o outro avaliador. 



Tabela 3: Classificação das verbalizações emitidas pelos participantes durante o período de espera. 

Rótulo Caracterização Exemplos de respostas 

Tatos sobre a 
condição 

experimental (TCE) 

Verbalizações que descrevem elementos da situação experimental ou 
relacionados ao próprio comportamento, que parecem estar sob controle de 
antecedentes (relações entre eventos e respostas dos participantes). 

Eu vou tocar o sino! / Ele tá demorando muito! Eu quero tirar um 
cochilo! Eu vou cochilar! / Eu tenho que comer isso, se eu não comer 
isso logo eu vou virar a cabeça. Se eu to olhando pra frente eu vou tá 
olhando para trás. 

Tatos Gerais (TG) Verbalizações que descrevam eventos outros na sala experimental. 
Sabe quando parece que o pé da gente tá formigando? Tem um tanto 
de formiga. / Ai tá muito frio! 

Mando sobre a 
condição 

experimental (MCE) 

Verbalizações que parecem afetar o comportamento do outro participante ou 
do próprio comportamento, ou de ambos, relacionadas com aspectos das 
contingências programadas, sob controle da condição subsequente, que 
especifiquem respostas a serem emitidas e/ou a consequência das mesmas. 

Isso, faz...fica quietinha sem mexer em nada, nem... / Você quer que 
eu toco? / Vamos ficar conversando? Pode sim! / Olha a câmera lá! 

Mandos Gerais 
(MG) 

Verbalizações outras, sob controle da condição subsequente, que 
especifiquem respostas a serem emitidas e/ou a consequência das mesmas. 

Vem brincar com a gente! / Então vamos tirar uma soneca?/ Ô Luiz! 
Luiz, eu quero ir no banheiro! / Vamos ganhar dois Kinder ® ovo? / 
Cala a boca! Cala a boca! 

Mando + tato Verbalizações que parecem ter dupla função combinando mandos e tatos. 
Quero fazer xixi...ô Luiz! Eu quero ir no banheiro! 

Cala a boca! Eu vou contar pra tia isso! 

Assuntos não 
relacionados 

Verbalizações outras que não atenderam às caracterizações acima (por 
exemplo, intraverbais, ecóicos e demais operantes verbais não descritos 
acima). 

Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco... / Quá... quá...quá... / Vamos 
direto ao assunto, o que interessa. Vamos direto ao assunto. Carlos, o 
quê que a Josefa fez pra você? / A dona Josefa tá no carro presa. 
Então foi você que foi presa, porque não dá conta de cuidar do seu 
pai? 
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RESULTADOS: 
 

  

 Das vinte e duas crianças da sala de aula escolhida, quinze participaram da 

pesquisa e sete não, e das 15, 11 delas esperaram. As 11 crianças que esperaram 

estavam assim distribuídas: duas das quatro na condição „sozinho‟, todas as três na 

condição „fantoche‟ e seis das oito crianças formando três duplas. As quatro crianças 

que não esperaram foram: duas crianças na condição „sozinho‟ (9min. e 28seg. e 3min. 

e 50seg. respectivamente) e uma dupla (9min. e 47seg.). Todas as crianças ao serem 

questionadas sobre sua preferência em ganhar um ou dois Kinder ® ovos, declararam 

preferir dois.  

Além das condições experimentais previstas, outras condições não planejadas 

poderiam interferir na espera. Foram identificados possíveis indícios da interferência de 

três condições (recreio, jogo do Brasil na copa e aniversário da professora). A Tabela 4 

apresenta a distribuição dos participantes ao longo dos dias da coleta, os eventos que 

poderiam ter influenciado na seleção dos participantes, o momento em que a sessão 

ocorreu (antes ou depois do recreio), o número de participantes e não participantes, o 

número de participantes que esperaram e não esperaram, a condição experimental de 

cada um deles e o respectivo tempo de espera. 

 A primeira destas condições foi o intervalo de recreio. Neste período, as crianças 

participaram de brincadeiras que envolviam esforço físico e com isso, algumas delas 

chegaram para a sessão agitadas e/ou cansadas. O intervalo de recreio também era o 

momento em que as crianças poderiam comer tanto uma refeição semelhante ao almoço, 

como outras guloseimas, e isso poderia ter alterado o valor do estímulo usado como 

consequência atrasada.  

 As sessões de nove participantes ocorreram antes do intervalo do recreio e após 

para os outros quatro. Das crianças que tiveram suas sessões antes do intervalo, sete 

delas esperaram (duas na condição „sozinho‟, quatro na condição „duplas‟ e uma na 

condição „fantoche‟) e duas não (condição „sozinho‟). Para as crianças que participaram 

das sessões após o recreio, quatro delas esperaram (duas na condição „duplas‟ e duas na 

condição „fantoche‟) e duas não esperaram (condição „duplas‟). Proporcionalmente, 

78% das crianças que tiveram suas sessões antes do recreio esperaram e após o recreio 
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67%, o que indica possivelmente uma pequena interferência desta condição nos tempos 

de espera e no valor do estímulo.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes e não participantes durante os três dias de 

coleta e eventos importantes que influenciaram no número de participantes. 

DIA EVENTO HORARIO 
CRIANÇAS 
TESTADAS 

CRIANÇAS NÃO 
SELECIONADAS 

PARTICIPANTES 

CONDIÇÃO 
TEMPO DE 

ESPERA (MIN) N 

1 - 

Antes do 
recreio 

04 00 15’ 03 sim 
01 soz. 

02 dupla 

  9’28” 01 não  01 soz. 

Depois do 
recreio 

04 01 15’ 01 sim 01 fan 

  9’47” 02 não  02 dupla 

        

2 

C
op

a 

Antes do 
recreio 

05 01 15’ 03 sim 
01 fan 

02 dupla 

  3’50” 01 não  01 soz. 

Depois do 
recreio 

- - - - - 

        

3 

A
ni

ve
rs

ár
io

 d
a 

pr
of

es
so

ra
 

Antes do 
recreio 

05 04 15’ 01 sim 01 soz. 

  - 00 não  - 

Depois do 
recreio 

04 01 15’ 03 sim 
01 fan 

02 dupla 

  -  - 

Total   22 07  15  

 

 Apesar dos resultados não indicarem um dado expressivo sobre a influência do 

jogo do Brasil na copa, sobre o tempo de espera dos participantes, torna-se relevante 

apontar que todas as sessões foram realizadas antes do intervalo do recreio porque as 

aulas terminariam logo após este horário neste dia. A última participante deste dia (P11) 

se dirigiu para a sala falando sobre a saída deles para verem o jogo. Talvez este tenha 

sido um dos fatores dela ter esperado apenas três minutos e cinquenta segundos. 
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 Outra condição relevante foi o aniversário da professora. A festa aconteceria em 

um espaço físico fora da escola, por volta das 16 horas. Neste dia houve o maior 

número de não participantes, sendo que a maioria dos não participantes ocorreu antes do 

recreio. Nove crianças foram levadas para a sessão e quatro delas não participaram. Este 

número equivale a 44% do total de crianças deste dia, praticamente a metade delas.  

 Todas as crianças que não se tornaram participantes estavam na condição 

„fantoche‟ e tiveram como dificuldade de entendimento da condição no momento em 

que este estímulo foi introduzido na descrição da contingência e por isso não é possível 

afirmar que tenha sido o aniversário da professora o fator mais relevante para o número 

alto de não participantes deste dia. 

 A descrição dos resultados não contará com os dados da dupla formada por P3 e 

P4. Esta dupla esperou o tempo total, porém não foi possível analisar seus dados por 

problemas técnicos na filmagem. Os dados serão apresentados por condição 

experimental e separados entre os participantes que esperaram e aqueles que não 

esperaram.  

 

Participantes na condição ‘sozinho’: 

 

 Quatro crianças participaram desta condição, três meninas (P1, P2 e P11) e um 

menino (P12). Dois delas esperaram (P2 e P12) o tempo total de 15 minutos para a 

obtenção dos dois Kinder ® ovos e dois não esperaram (P1 e P11). P1 esperou por nove 

minutos e 28 segundos e P11 por três minutos e 50 segundos. 

 Na Figura 2 estão representadas as respostas emitidas pelos dois participantes 

que não esperaram (P1 e P11) durante o período de espera. Nos painéis à esquerda estão 

o número de respostas emitidas durante o período de espera em cada uma das 

topografias analisadas e nos à direita está a frequência acumulada destas respostas por 

minuto. 

 Para P1 e P11, a categoria „ambiente‟ foi a mais frequente durante toda a sessão, 

seguida da categoria „próprio participante‟. As respostas voltadas para o „sino‟ 

ocorreram com maior frequência nos últimos minutos da sessão. Para P1, a curva 

„próprio participante‟ apresentou uma aceleração a partir do sétimo minuto e a categoria 

„Kinder ® ovo‟ entre o quarto e sétimo minuto e diminuindo a seguir. Foi possível 

observar também que as demais respostas foram pouco frequentes permanecendo dentro 

da mesma variação.  
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Figura 2: Respostas emitidas por P1 e P11 durante o período de espera na condição sozinho. No painel à esquerda está o número de 
respostas emitidas em cada uma das categorias para cada participante e no à direita a frequência acumulada das respostas emitidas 
durante o período de espera. 
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Figura 3: Respostas emitidas por P2 e P12 durante o período de espera na condição sozinho. No painel à esquerda está o número de 
respostas emitidas em cada uma das categorias para cada participante. No painel à direita está a frequência acumulada das respostas 
emitidas durante o período de espera. 
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 O jogo da copa, como descrito acima, pode ter interferido no tempo de espera de 

P11. Esta participante permaneceu o menor tempo na sessão, três minutos e cinquenta 

segundos. P11 apresentou um aumento abrupto das respostas na categoria „próprio 

participante‟ a partir do segundo minuto. Ela apresentou um padrão comportamental 

semelhante a P1. P1 e P11 responderam com mais frequência em algumas categorias 

enquanto que a maioria permaneceu próximas umas das outras, devido a sua baixa 

frequência de respostas.   

 Na Figura 3 estão representadas as respostas emitidas pelos participantes que 

esperaram (P2 e P12) na condição „sozinho‟. A curva de respostas da categoria 

„ambiente‟ se mantém como a mais frequente para P12 e a segunda mais frequente para 

P2. Destacam-se para estes participantes as respostas voltadas para os estímulos 

experimentais. 

 Conforme a Figura 3 é possível observar que P2 emitiu o maior número de 

respostas direcionadas para o „Kinder ® ovo‟ (148) em todos os minutos a partir do 

quinto, e menor número nas categorias „ambiente‟ (72) e „sino‟ (61). Este participante 

emitiu respostas das categorias de maior frequência durante toda a sessão. As respostas 

direcionadas para o „sino‟ ocorreram com maior frequência a partir do décimo primeiro 

minuto.  

 De acordo com a Figura 3, o participante P12 emitiu mais respostas nas 

categorias „ambiente‟ (196), „Kinder ® ovo‟ (77) e „câmera‟ (67). P12 emitiu durante os 

cinco minutos iniciais o maior número de respostas por minuto na categoria, diminuindo 

ao longo da sessão. As respostas da categoria „Kinder ® ovo‟ foram distribuídas em 

todos os minutos e as respostas da categoria „câmera‟ ocorreram em 14 dos 15 minutos 

da sessão. A única resposta „verbal oral‟ (“seis”) foi emitida no nono minuto, logo após 

a emissão de uma resposta verbal gestual (movimentos das mãos). Isto poderia indicar 

que o participante estava engajado em respostas encobertas (contando). Esta resposta foi 

classificada como „assunto não relacionado‟.  

 Mesmo com uma pequena variação na distribuição das respostas neste grupo, o 

padrão comportamental dos participantes que esperaram foi semelhante aos que não 

esperaram, isto é, responderam frequentemente a poucas categorias. Nesta condição 

experimental, parece que para os dois participantes que não esperaram (P1 e P11), a 

emissão de muitas respostas nas categorias „mudança de posição e postura‟, „próprio 

participante‟, „ambiente‟ e „sino‟ pode indicar cansaço ou pouca adaptação ao ambiente 
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experimental. Estas respostas tiveram suas maiores frequências próximas aos minutos 

finais da sessão.  

 De acordo com a Tabela 5, que apresenta a média de respostas por minuto de 

cada participante em todas as condições, os resultados evidenciam que todos os 

participantes da condição „sozinho‟ apresentaram uma média de 23,8 respostas por 

minuto. Os participantes que não esperaram em média 18,9 enquanto os que esperaram 

responderam em média de 28,7 respostas. Isto indica que emissão de mais respostas por 

minuto pode ter aumentado os tempos de espera. 

 

Tabela 5 – Média de respostas emitidas por minuto para todos os participantes de cada 

condição. 

Participante Condição Espera Nº médio de Rs / min 
Média de Rs / min 

Por tempo de espera 

Média de Rs / min 

por condição 

P1 

Sozinho 

Não 
18 

18,9 

23,8 
P11 19,8 

P2 
Sim 

23,1 
28,7 

P12 34,3 

P5 

Fantoche Sim 

33,5 

33,4 33,4 P10 27,1 

P15 39,7 

P6 

Dupla 

Não 
40,3 

40 

42,9 

P7 39,7 

P8 

Sim 

28,1 

44,4 
P9 48,5 

P13 47,8 

P14 53,2 

Média Geral - - 34,8 - - 

 

 Observam-se respostas semelhantes para os participantes da condição „sozinho‟. 

Para todos os participantes, as categorias mais frequentes foram: „ambiente‟, „Kinder ® 

ovo‟, „sino‟, „câmera‟, „mudança de posição e postura‟ e „próprio participante‟. Parece 

que responder no maior número de categorias possíveis foi uma característica dos 
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participantes desta condição que conseguiram esperar. Pode se observar que todos os 

participantes desta condição responderam mais em um número menor de categorias e 

menos num número maior delas. Todos os participantes da condição „sozinho‟ 

responderam ao estímulo experimental sino. Os participantes que esperaram 

responderam a outros estímulos não ficando sob controle exclusivo do sino (estímulo 

que produziria o término da sessão), com exceção de P2 que responde 61 vezes a este 

estímulo e mesmo assim conseguindo esperar o tempo total da sessão. Todos os 

participantes desta condição emitiram respostas na categoria „câmera‟ (um deles emitiu 

apenas três respostas), mesmo não tendo sido alertados sobre a sua presença. 

  

Participantes na condição ‘fantoche’: 

 

 Três crianças participaram desta condição, duas meninas (P5 e P10) e um 

menino (P15). Todas esperaram o tempo de 15 minutos para a obtenção dos dois Kinder 

® ovos. Como os participantes da condição „sozinho‟, os participantes P10 e P15 

apresentaram semelhanças nas categorias de respostas mais frequentes. Já o participante 

P5 foi o mais distinto ao apresentar predominância de respostas na categoria „fantoche‟.  

 A Figura 4 apresenta a frequência de respostas emitidas pelos participantes desta 

condição durante o período de espera. De acordo com esta figura, P5 emitiu mais 

respostas nas categorias „fantoche‟ (305), „ambiente‟(80) e „manipulação de objetos‟ 

(37). Percebe-se que a curva das respostas „fantoche‟ distancia-se das demais durante 

todo o período de espera. Os dados mostraram que nenhuma resposta verbal oral ou 

gestual ocorreu apesar do grande número de respostas em relação ao fantoche. P5 emitiu 

respostas na categoria „ambiente‟ em todos os intervalos da sessão aumentando a partir 

do sexto minuto. As demais categorias seguem quase paralelas com poucas respostas 

durante toda a sessão, um padrão similar ao dos participantes da condição „sozinho‟. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

F
re

qu
ên

ci
a 

de
 r

es
po

st
as

 

 
  

  

  
Categoria de respostas Tempo  

    
Figura 4: Respostas emitidas por P5, P10 e P15 durante o período de espera na condição de fantoche. No painel à esquerda está o número de respostas em cada uma das categorias para cada 
participante. No painel à direita está a frequência acumulada das respostas emitidas durante o período de espera. 
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 Para P10, as maiores frequências de respostas aconteceram nas categorias 

„ambiente‟ (120 respostas), „próprio participante‟ (104) e „mudança de posição e 

postura‟ (62). As respostas „ambiente‟ e „próprio participante‟ ocorreram em todos os 

intervalos. A curva da categoria „próprio participante‟ teve sua inclinação semelhante à 

de „mudança de posição e postura‟. A frequência da categoria „fantoche‟ aumentou a 

partir do terceiro minuto até o final da sessão, contudo a frequência não foi tão grande 

como para P5. Este participante distribuiu suas respostas mais frequentes em mais 

categorias quando comparado com os outros dois participantes desta condição. 

 P15 emitiu mais respostas nas categorias „ambiente‟ (265), „mudança de posição 

e postura‟ (98) e „próprio participante‟ (63). As respostas direcionadas para o„fantoche‟ 

aumentaram sua frequência a partir do sétimo minuto. P15 emitiu respostas 

direcionadas ao sino até o oitavo minuto e parando a partir de então. Este participante 

apesar de responder frequentemente na categoria „ambiente‟, variou suas respostas entre 

as demais categorias, mas não tanto quanto P10. Este participante apresentou um padrão 

semelhante aos participantes da condição „sozinho‟, como fez P5. 

 P15 foi o único participante a emitir respostas verbais orais nesta condição. De 

acordo com os resultados, estas respostas estavam no mesmo intervalo em que ele 

exibiu alguma resposta direcionada ao fantoche, porém não é possível afirmar que esta 

única resposta verbal realmente tenha sido para o fantoche. Na Tabela 6, está 

representado o número de respostas „verbais orais‟ emitidas pelos participantes durante 

a sessão e suas classificações funcionais
6
. De acordo com esta tabela, três vocalizações 

emitidas por P15 indicaram uma possível descrição de contingência (“Eu sei por que eu 

tô aqui! Tem que esperar um tempo para depois (inaudível)”, “Eu sei por que eu tô 

aqui!” e “Ficar aqui esperando tanto tempo...”) e isto foi classificado como um „tato 

sobre a condição experimental‟; três falas não foram possíveis de ouvir e houve uma 

fala classificada como um „mando geral‟ (“Luiz”) onde a participante chama pelo 

experimentador. 

 Os três participantes desta condição apresentaram frequências altas de respostas 

nas categorias „exame do ambiente‟, „fantoche‟, „próprio participante‟ e „mudança de 

posição e postura‟. Os participantes 10 e 15 distribuíram suas respostas em mais 

categorias do que P5, que respondeu quase que somente na categoria „fantoche‟. Todos 

                                                 
6
 Para analisar os dados da categoria „verbal oral‟, ela foi dividida em sete subcategorias: „tatos sobre a 

condição experimental‟ (TCE), „tatos gerais‟ (TG), „mandos sobre a condição experimental‟ (MCE), 

„mandos gerais‟ (MG), „mando + tato‟ (M+T), „assuntos não relacionados‟ (ANR) e „inaudível‟ (INAU). 
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os participantes responderam aos estímulos experimentais mesmo estas categorias não 

estando entre as mais frequentes, exceto P5 que não respondeu ao Kinder ® ovo. P5 e 

P15 apresentaram um padrão de distribuição de respostas similar aos participantes da 

condição „sozinho‟ que responderam frequentemente a poucas categorias e respondendo 

pouco a muitas categorias. 

 A Tabela 5 mostra que os participantes da condição „fantoche‟ apresentaram em 

média 33,4 respostas por minuto. Este resultado é superior ao encontrado para a 

condição „sozinho‟, até mesmo para aqueles que esperaram o tempo total da sessão. Isto 

sugere que um ambiente alterado pode ser responsável por maiores tempos de espera, 

visto que o ambiente desta condição experimental contou com um estímulo a mais do 

que a condição „sozinho‟. 

 

Participantes na condição ‘duplas’: 

 

 Oito crianças, divididas em quatro duplas, participaram desta condição. A dupla 

P3 e P4 (um menino e uma menina) não terão seus dados apresentados devido a 

problemas técnicos na filmagem. As duplas restantes foram formadas da seguinte 

maneira: P6 e P7 (duas meninas), P8 e P9 (dois meninos) e P13 e P14 (duas meninas). 

P6 e P7 esperaram por 9 min. e 47 segundos e formaram a única dupla que não esperou 

o tempo total da sessão.   

 Apesar da categoria „ambiente‟ ter apresentado um número alto de respostas 

para muitos participantes desta condição, outras categorias como „mudança de posição e 

postura‟, „manipulação de pessoas‟ e verbais orais‟ também se destacaram. Parte do 

ambiente desta condição foi o outro, e isto parece se refletir nas inclinações das curvas 

durante a sessão. A distribuição das respostas nesta condição se altera quando 

comparadas às curvas das outras condições. É possível perceber que os participantes 

distribuem suas respostas em mais categorias do que nas outras condições 

experimentais. 

 As respostas „verbais orais‟ foram quase que exclusivas da condição „duplas‟, 

como se pode observar na Tabela 6, que apresenta o número de respostas verbais orais 

para os participantes que as emitiram em cada condição experimental. As subcategorias 

„tatos‟ e „mandos sobre a condição experimental‟ foram as respostas „verbais orais‟ 

mais freqüentes que puderam ser classificadas, porém este dado não é conclusivo, visto 
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que as respostas na subcategoria „inaudíveis‟ foi bastante frequente gerando dados não 

conclusivos. 

 

Tabela 6 – Número de respostas verbais orais de acordo com as categorias propostas 

para análise para cada participante das condições experimentais. 

SUBCATEGORIAS 
NÚMERO DE RESPOSTAS VERBAIS ORAIS 

P6 P7 P8 P9 P13 P14 P12 P15 TOTAL 

TCE 14 15 06 12 08 15 00 03 73 

TG 07 04 09 05 01 11 00 00 37 

MCE 16 06 03 06 13 08 00 00 52 

MG 06 05 00 07 02 03 00 01 24 

M+T 01 03 06 07 04 09 00 00 30 

ANR 19 16 01 02 02 07 01 00 48 

INAUDÍVEL 04 04 06 11 45 23 00 03 96 

TOTAL 67 53 31 50 75 76 01 07 360 

  

 As respostas emitidas pela dupla que não esperou (P6 e P7) estão representadas 

na Figura 5. As curvas com as maiores frequências para P6 foram: „mudança de posição 

e postura‟(89) que ocorreu durante toda a sessão e „manipulação de pessoas‟(61) que 

apresentou um aumento a partir do terceiro minuto se sobressaindo das demais 

categorias, exceto „mudança de posição e postura‟. A categoria „ambiente‟ apresentou 

um aumento gradual ao longo da sessão a partir do segundo minuto, como ocorreu na 

categoria „próprio participante‟. As categorias „verbais gestuais‟ e „câmera‟ aumentaram 

sua frequência a partir do quarto minuto. As respostas „Kinder ® ovo‟ e „sino‟ 

aconteceram no último minuto e as 55 respostas „verbais orais‟ aumentaram 

gradativamente ao longo da sessão. Na Figura 5 é possível observar no painel à 

esquerda que P6 distribuiu suas respostas entre as outras categorias, contudo com 

frequência menor que a categoria „mudança de posição e postura‟.  
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Figura X: Respostas emitidas por P6 e P7 durante o período de espera na condição ‘duplas’. No painel à esquerda está o 
número de respostas emitidas em cada uma das categorias para cada participante. No painel à direita está a frequência 
acumulada das respostas emitidas durante o período de espera. 
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 Conforme a Figura 5, as categorias com maiores frequências para P7 foram: 

„mudança de posição e postura‟ com 91 respostas, „próprio participante‟ com 62 e 

„verbais orais‟ com 50 respostas. Observa-se nos resultados que as respostas de 

„mudança de posição e postura‟ apresentaram um aumento superior às demais 

categorias a partir do quarto minuto, enquanto a categoria „próprio participante‟, 

segunda maior em frequência, acompanhou o desempenho de „mudança de posição e 

postura‟ até o sexto minuto diminuindo sua frequência a partir de então. A categoria 

„manipulação de pessoas‟ aumentou a partir do quarto minuto enquanto as respostas da 

categoria „ambiente‟ aumentaram lentamente a partir do segundo minuto. As categorias 

„sino‟ e „Kinder ® ovo‟ aumentaram no penúltimo minuto. As respostas „verbais 

gestuais‟ foram mais frequentes entre o quinto e o oitavo minuto. A categoria „verbais 

orais‟ apresentou um aumento gradual no transcorrer da sessão. Esta dupla apresentou 

como diferencial das condições sozinho e fantoche, a distribuição de suas respostas em 

quase todas as categorias. 

 A Figura 6 apresenta as respostas verbais orais emitidas por todos os 

participantes da condição „duplas‟. Esta figura mostra as curvas da categoria „verbal 

oral‟ para a dupla P6 e P7 no painel superior. O que se destaca é o fato de que P7 emitiu 

respostas verbais orais e gestuais voltadas a tocar o sino durante toda a sessão, enquanto 

que P6 emitiu respostas na tentativa de evitar isto, através de respostas verbais orais 

classificadas em „mandos sobre a condição experimental‟ ou através de respostas não 

verbais como retirada da mão de P7 do sino, por exemplo. Este dado evidencia-se nos 

resultados da subcategoria „mandos sobre a condição experimental‟ no final da sessão 

como apresentado na Figura 6. Os „assuntos não relacionados‟ (cantar ou contar 

história) parecem interferir na espera. Cantar ou contar história sugeriram que a emissão 

destas respostas tendiam a alterar o responder dos participantes aos estímulos 

experimentais.   

 Os resultados indicam uma relação entre as respostas verbais e as não verbais 

nos últimos minutos de espera. Os „mandos sobre a condição experimental‟ ocorreram 

no mesmo momento em que a categoria „manipulação de pessoas‟ aumentou de 

frequência no final da sessão. Para P6 a subcategoria „mandos sobre a condição 

experimental‟ apresentou um aumento abrupto entre o oitavo e décimo minuto, período 

em que P9 aumenta a emissão de „tatos sobre a condição experimental‟. As 

subcategorias „tato sobre a condição experimental‟ e „assuntos não relacionados‟ 

parecem ter relação direta com „mudança de posição e postura‟ e „próprio participante‟. 
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Essa movimentação, tanto em direção a si mesma quanto à colega, lhe permitiu 

responder com mais frequência aos estímulos do ambiente, inclusive à sua colega. 

 Também foi possível observar respostas com função de mando para o 

experimentador: “Vem brincar com a gente!”. A dupla P6 e P7 emitiu „verbais orais‟ a 

todos os estímulos experimentais. Os dados mostraram também tatos sobre o espaço 

físico onde o experimento ocorria: “Ele pôs um pano aqui! Que legal! Ele tampa o 

armário!”. Como a coleta foi realizada no período de inverno, o clima frio pode ter sido 

uma OE que parece ter controlado consideravelmente o comportamento das duas 

participantes e que tornado a espera mais difícil a espera: “Ai tá muito frio!”. 

 Os operantes verbais mais frequentes para P6 e P7 foram „assuntos não 

relacionados‟, „tatos sobre a condição experimental‟ e „mandos sobre a condição 

experimental‟. 

 Algumas respostas foram classificadas como „inaudíveis‟ pelo fato de que P6 e 

P7 ficaram cochichando durante a sessão. Se a categorização pudesse ter sido feita, 

talvez outras relações ficassem mais evidentes. Esta dupla apresentou uma média de 40 

respostas por minuto e foi a única que não esperou. Este resultado é inferior apenas aos 

participantes que esperaram na condição „duplas‟, de acordo com a Tabela 5. 

 A Figura 7 apresenta as respostas emitidas pelos participantes P8 e P9 durante o 

período de espera. Estes dois participantes esperaram o tempo total de duração da 

sessão. Para P8, as respostas de maior frequência foram: 147 em „ambiente‟, 75 em 

„mudança de posição e postura‟ e 38 em „manipulação de pessoas‟. Em relação à 

categoria „ambiente‟, as respostas se tornaram mais frequentes a partir do segundo 

minuto, enquanto que para „mudança de posição e postura‟, a curva passa a ter uma 

aceleração que acompanha „ambiente‟, porém em frequência menor. Mesmo estando 

entre as mais frequentes, a categoria „manipulação de pessoas‟ tem suas respostas 

próximas às de menor frequência. Com exceção das duas categorias de maior frequência 

(„ambiente‟ e „mudança de posição e postura‟), as curvas das demais categorias se 

concentram próximas umas das outras, o que parece indicar menor variação de respostas 

para este participante e sua similaridade com o padrão da condição „sozinho‟, o que o 

diferencia dos demais na mesma condição. 
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Figura 6: Respostas verbais orais emitidas para todos os participantes na condição duplas. As duplas estão distribuídas por linhas. Os valores do eixo Y são referentes à frequência acumulada das respostas verbais orais e o eixo X 
representa o tempo da sessão. Os valores máximos do eixo Y de cada dupla foram regulados pelo maior número de respostas emitido por um dos participantes da dupla. Os operantes verbais classificados foram TCE (tatos sobre a condição 
experimental), TG (tatos gerais), MCE (mandos sobre a condição experimental), MG (mandos gerais), M + T (mandos + tatos), ANR (assuntos não relacionados) e INAU (inaudíveis). 
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 P9 responde com maior frequência às categorias „mudança de posição e postura‟ 

(139), „Kinder ® ovo‟ (120) e „ambiente‟ (94). A categoria „mudança de posição e 

postura apresenta frequência mais elevada que todas as outras categorias durante a 

sessão e apresenta um pico de respostas no último minuto. A categoria „Kinder ® ovo‟ 

aumenta a sua frequência a partir do sétimo minuto como acontece para a categoria 

„ambiente‟. Este participante é a segunda criança mais atuante de todas, exceto P14. Ele 

emitiu 48,5 respostas por minuto durante o tempo de espera e, além disso, distribuiu 

suas respostas em todas as categorias possíveis. A diversificação no responder 

observado na dupla anterior parece se reproduzir para este participante. 

 P9 apresentou um padrão mais variado de respostas na categoria „verbal oral‟ do 

que P8 de acordo com a Figura 6. Observa-se que na subcategoria „tatos sobre a 

condição experimental‟ a curva apresenta uma inclinação abrupta entre o oitavo e o 

décimo quinto minuto, período em que este participante fala com P8 sobre o Kinder ® 

ovo; a curva de „mandos gerais‟ tem um aumento de frequência nos últimos três 

minutos, momento em que P9 pede instruções para P8 de como arrotar; „tatos + 

mandos‟ se eleva entre os minutos oito e onze (P9 chama o experimentador pedindo a 

ele para ir ao banheiro) e por fim „tatos gerais‟ aumentou a frequência entre o nono e o 

décimo terceiro minuto, ainda com relação a aprender a arrotar. Os „tatos sobre a 

condição experimental‟ tinham conteúdo relacionado, principalmente nos minutos 

finais, ao chocolate e a demora para o experimentador retornar. 

 Os participantes P8 e P9 apresentaram respostas em todas as categorias. Nesta 

condição experimental P9 emitiu um total de respostas maior e mais variado que P8 

durante toda a sessão. As categorias com maiores frequências foram semelhantes para 

ambos. O participante P9 emitiu mais respostas „verbais orais‟ do que P8, enquanto que 

P8 emitiu mais respostas „verbais gestuais‟. Os dois participantes responderam a todos 

os estímulos experimentais. Conforme a Figura 6, que apresenta os resultados da 

categoria „verbal oral‟, é possível perceber que P8 apresentou dados menos variados do 

que P9.  

 A transcrição das falas permitiu observar que várias das respostas verbais orais 

de P9 tinham conteúdo relacionado a operações estabelecedoras (OEs), como: “Quero 

fazer xixi... ô Luiz, eu quero ir ao banheiro”, “Esqueci de fazer xixi”, “Tô com muita 

fome”, “Tô com vontade de ir ao banheiro” e “Eu to com sono”. P9 apresentou 

respostas que possivelmente teriam função de mando em relação ao experimentador, 

topograficamente semelhantes às anteriores, descritas como possíveis OEs. 
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 P8 e P9 também emitiram respostas „verbais orais‟ direcionadas aos estímulos 

experimentais. Várias vezes aparecem respostas de P8 para P9 dizendo pra ele não tocar 

o sino, de P9 para P8 apontando para a câmera (mandos, visto que P8 dizia que o 

experimentador estaria os vendo) e de ambos em relação ao Kinder ® ovo (tatos sobre o 

chocolate estar amassado). Observam-se respostas de mando que tinham relação de 

controle de P8 sobre P9, por exemplo, “Não!” (quando P9 tenta abrir a embalagem do 

chocolate), “A câmera vai ouvir!” (quando P9 começa a falar alto) e “Não vai tocar 

não!” (quando P9 aproxima a mão do sino). Também ficou evidente a emissão de 

respostas de tato relacionadas ao experimentador: “Ele tá demorando muito!”. 

 Dentre as respostas verbais obtidas, foi possível destacar algumas que parecem 

ter funcionado como estratégias para os participantes esperarem: “Vamos ficar 

esperando”, “Eu vou dormir aqui”, “Então vamos tirar uma soneca”, “Eu quero dar um 

cochilo! Eu vou cochilar”. Estas respostas geralmente tinham a função de „mando geral‟ 

ou de „tato geral‟. Foi possível observar que P9 cantarolou uma descrição de 

contingência: “Eu vou esperar o meu pintinho nascer! O ovo é marrom? Esse ovo é 

marrom?”, “Hum, que bom, que vida boa! Comi tudo meu Kinder ® ovo! Só deixei um 

brinquedinho! Agora eu vou engolir esse brinquedo aqui!”. Ele também descreve 

parcialmente a contingência, porém, sem cantar nesta fala: “Esperar para ganhar outro 

ovinho...”. 

 As respostas emitidas pela dupla que esperou P13 e P14 durante o período de 

espera estão representadas na Figura 7. Suas respostas oscilaram em preponderância em 

três categorias: „manipulação de pessoas‟ (MP) com 143 respostas, „mudança de 

posição e postura‟(MPP) com 129 e „ambiente‟ (AMB) com 108 respostas. A categoria 

„manipulação de pessoas‟ teve um aumento em sua frequência a partir do décimo 

primeiro minuto, sobressaindo das demais nos últimos dois minutos da sessão, 

possivelmente foram na sua maioria, respostas de contracontrole de P13 para P14 ao 

tentar tocar o sino; „mudança de posição e postura‟ aumentou gradativamente ao longo 

da sessão e a categoria „ambiente‟ acompanhou o movimento das duas de maior 

frequência até o décimo minuto. As categorias „verbal oral‟ e „verbal gestual‟ 

apresentaram frequências semelhantes até o sexto minuto. A partir daí, „verbal gestual‟ 

se sobressaiu até o décimo quarto minuto, quando „verbal oral‟ atinge os mesmos 

valores. 

 Para P14, as categorias „mudança de posição e postura‟ (188), „próprio 

participante‟ (178) e „ambiente‟ (131), oscilaram em predominância até o décimo 
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minuto; „mudança de posição e postura‟ se sobressaiu a partir do décimo primeiro 

minuto e a categoria „próprio participante‟ apresentou um aumento gradual, quase 

atingindo o mesmo valor de „mudança de posição e postura‟. É perceptível um aumento 

progressivo nas respostas da categoria „câmera‟ até o décimo terceiro minuto. 

Observam-se aumentos graduais de respostas que envolvem „manipulação de pessoas‟ e 

„verbal oral‟ ao longo de toda a sessão. 

 Segundo a Figura 6, P13 emitiu respostas inaudíveis com uma frequência 

superior a todas as subcategorias e „tatos e mandos sobre a condição experimental‟ com 

frequência acima das demais subcategorias. As outras subcategorias mostraram um 

padrão peculiar ao apresentarem longas pausas após serem emitidas. A curva de 

„mandos sobre a condição experimental‟ apresenta aceleração negativa entre o terceiro e 

décimo minuto, isto reflete o comportamento de P13 ao tentar controlar o 

comportamento de P14 com relação ao sino. É possível observar que na curva „tatos 

sobre a condição experimental‟ ocorrem picos entre o terceiro e quinto minutos, um 

aumento gradual até o minuto nove e um pico entre o décimo segundo e décimo quarto 

minutos, estes intervalos mostram P13 descrevendo a contingência para P14, isto é, se 

ela tocasse o sino elas não ganhariam o outro chocolate. Já na subcategoria „tatos + 

mandos‟, o pico ocorre entre o décimo primeiro e décimo terceiro minutos. Esta 

participante emitiu respostas verbais em várias subcategorias na tentativa de impedir 

que P14 toque o sino. 

 Como se observa na Figura 6, P14 emitiu respostas „inaudíveis‟ em alta 

frequência como P13. Existe um aumento de respostas classificadas como „tatos sobre a 

condição experimental‟ entre o sexto e nono minuto (a participante fala sobre o 

chocolate e sobre o sino e como ter o chocolate na frente lhe deixa “maluca”). „Tatos 

gerais‟ são mais frequentes entre o nono e o décimo primeiro minuto, no momento em 

que ela fala sobre as dores em sua perna; a categoria „mandos + tatos‟ tem seu pico de 

respostas no intervalo entre o quarto e o sexto minuto, aqui, ela fala que está fingindo 

que vai tocar, mas que não vai fazê-lo. Todos estes picos de respostas mostraram o 

comportamento de P14 em direção ao sino.  

 Esta dupla foi a que apresentou o maior número de respostas inaudíveis na 

condição „duplas‟. Ambos emitiram o mesmo número de respostas em „verbal oral‟(67) 

e P13 apresentou mais respostas na categoria „verbal gestual‟ que P14. P13 e P14 

responderam às mesmas categorias e dentre estas as que apresentaram as maiores 

frequências foram semelhantes. 
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Figura 7: Respostas emitidas por P8 e P9 durante o período de espera na condição ‘duplas’. No painel à esquerda está o número de respostas emitidas em cada uma 
das categorias para cada participante. No painel à direita está a frequência acumulada das respostas emitidas durante o período de espera. 
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 No início da sessão observa-se a emissão de mandos (o conteúdo era a forma 

como cada um deles deveria se comportar durante a espera) por parte dos dois 

participantes. Aparecem mandos relacionados às situações que aconteceram dentro da 

sessão (“amarra o tênis”) e em relação ao tempo de espera (“quanto tempo faz que nós 

estamos aqui dentro?”). P13 frequentemente usou de mandos para controlar o 

comportamento de P14, por exemplo, quando P14 estava engajada em respostas 

direcionadas „para o sino‟ (“Cala a boca! Eu vou contar pra tia isso!”). Alguns mandos 

parecem indicar possíveis modelos de respostas que um dos participantes julgava como 

úteis para esperar e que o outro deveria também emitir (“Eu vou deitar!” e logo em 

seguida a outra participante também se deita). 

 Os resultados mostraram a emissão de „verbais orais‟ relacionados a cada um 

dos estímulos experimentais: câmera (“olha a câmera”, um mando + tato), Kinder ®ovo 

(“vai vencer dia 20...”, um tato sobre a condição experimental) e o sino (“tiririm 

tiririm”, um tato). Aparecem tanto descrições das contingências parcialmente corretas 

(“Se você vai onde ele tá, a gente não ganha dois!”) quanto integralmente corretas. Estas 

descrições parcialmente corretas parecem ter função também de mando, como no caso 

de “Se você tocar a gente não vai ganhar mais um.”. Aparecem tatos que indicaram 

possíveis OEs (“Eu tenho que comer isso logo. Se eu não comer isso logo eu vou virar a 

cabeça. Se eu tô olhando para frente eu vou tá olhando para trás.” e “Tá me deixando 

maluca de vontade de comer ovo.”). Outros tatos descreveram a demora do pesquisador 

e a aversividade do tempo de espera (“Ele tá demorando”. e “Ele tá demorando 

demais.”).  

 Segundo a Tabela 5, a condição „duplas‟ apresentou a maior média de respostas 

por minuto. A média para os que não esperaram foi de 40 respostas por minuto e 44,4 

para os que não esperaram, e isto gerou uma média de 42,9 respostas por minuto. Está 

média foi superior tanto a condição „sozinho‟ quanto para a condição „fantoche‟. 

Novamente, este dado indica que um ambiente cada vez mais complexo possibilita mais 

oportunidades para responder. O padrão de variabilidade dos dois participantes pode 

sugerir que isto se deva porque as respostas eram diretamente reforçadas. A dupla que 

não esperou (P6 e P7), tal como os que não esperaram na condição „sozinho‟, foram os 

que menos responderam dentro dos participantes desta condição, e P8 foi a única 

exceção. 

 A Tabela 7 foi criada para avaliar a influência do outro participante no tempo de 

espera. O valor da porcentagem refere-se à soma das respostas da categoria 
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„manipulação de pessoas‟, „verbal gestual‟, „verbal oral‟ e as respostas direcionadas 

para o outro participante que estavam na categoria „exame do ambiente‟.  Os resultados 

mostraram que os participantes gastaram entre 18 e 41% do total de suas respostas 

direcionadas para o outro participante e que em todas as duplas, um dos integrantes 

sempre respondeu com maior frequência 

  

Tabela 7 – Porcentagem de respostas direcionadas para o outro participante na condição 

‘duplas’.  

Participante 

Respostas 
de 

manipulação 
de pessoas 

(n) 

Verbal 
gestual 

(VG) 

Verbal 
Oral 

(VO) 

Respostas 
de exame 

do ambiente 

(n) 

Total 

(n) 
%  

Total 
de Rs 

P6 61 30 55 20 166 41 403 

P7 47 19 50 15 131 33 397 

P8 38 21 30 21 110 26 421 

P9 77 02 47 08 134 18 728 

P13 143 66 67 10 286 40 717 

P14 85 19 67 19 190 24 798 

 

 Alguns padrões observados no responder dos participantes da condição „duplas‟ 

foram: todas as duplas responderam aos estímulos experimentais disponíveis na sessão 

(sino, câmera filmadora e Kinder ® ovo); apresentaram respostas com maior frequência 

que foram classificadas nas mesmas categorias; parecem indicar que as respostas de um 

membro geralmente é semelhante as respostas do seu par. e por fim os participantes 

distribuem suas respostas em um número maior de categorias que os participantes das 

outras condições experimentais. 

 Além das análises feitas para as crianças que participaram, outras análises foram 

feitas com os dados das crianças que não participaram. Das vinte e duas crianças da sala 

de aula escolhida, sete delas não participaram da pesquisa. Contudo, seus vídeos foram 

transcritos para que os fatores que poderiam ter contribuído para que elas não 

atingissem o critério de participação pudessem ser analisados. Todos os participantes 

excluídos não compreenderam as instruções (repetir três vezes consecutivas a instrução 

dada pelo experimentador) e estavam na condição „fantoche‟. 

 NP1 ao ser indagado sobre como funcionaria a condição experimental (aqui será 

então chamada de brincadeira), descreveu a contingência acrescentando mais elementos 
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que aqueles descritos pelo experimentador na instrução e de maneira incorreta (“Eu vou 

lá te achar e te trazer de volta”, “eu vou lá buscar você” e “eu vou lá te achar”). NP1 

também acrescentou o fato de haverem estímulos competitivos com a condição 

experimental, o sino da própria escola como uma variável que poderia atrapalhar o 

experimentador escutá-lo quando tocasse o sino. Outro aspecto relevante observado 

com NP5 foi a emissão da resposta de tocar o sino exatamente no momento em que o 

experimentador abriu a porta. Aqui, o experimentador após ter dado a instrução e saído 

da sala, esperava até que o participante tocasse o sino, caso contrário, ele entrava e 

perguntava ao participante o que ele deveria fazer. Outro fato que pode ter 

comprometido o entendimento de NP1 foi descrever incorretamente parte da 

contingência. Os dados desse participante sugerem que ele não sabia da brincadeira, 

tanto que foi excluído. Porém, já tinha comentado alguma coisa de como ela funcionaria 

(“Isso aqui foi fácil pra todo mundo, não foi?”). Isso pode indicar que os participantes 

poderiam ter trocado informações a respeito do que teria acontecido a eles durante o 

tempo que ficaram fora da sala.  

 Para NP2 e NP3 foi possível perceber um controle parcial da instrução e uma 

descrição inversa sobre as contingências (“Uhum! Para trazer de volta eu não toco o 

sino e daí eu não ganho. Daí se eu tocar o sininho eu ganho”). Todos os não-

participantes eram da condição „fantoche‟. 
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DISCUSSÃO 

 

 Os participantes deste trabalho foram distribuídos em três condições 

experimentais com o objetivo de responder às seguintes perguntas: 1) Quais as respostas 

que crianças emitem durante o intervalo de espera por reforçadores maiores e 

atrasados?, 2) Dentre as respostas observadas, existem encadeamentos ou estereotipias 

comportamentais?, 3) Existe algum tipo de relação entre o que se faz e o tempo de 

espera, de maneira a facilitar a espera?, 4) Um fantoche poderia funcionar como 

audiência para o participante, ampliando assim a cadeia de eventos públicos e 

diminuindo por sua vez, a cadeia de eventos encobertos?, 5) Crianças esperando em 

duplas ou usando um fantoche teriam maiores tempos de espera por reforçadores 

maiores e atrasados? 

 As respostas emitidas pelas crianças durante o período de espera apresentaram 

uma grande diversidade, de maneira que foi necessária a criação de 14 categorias para 

classificá-las. Os resultados indicaram que entre as categorias mais frequentes, muitas 

foram comuns à todas as condições. Mesmo com essas semelhanças, cada condição 

experimental apresentou suas particularidades em relação às categorias mais frequentes. 

 Ao serem destacadas as cinco categorias de maior frequência para os quatro 

participantes na condição „sozinho‟ foi observado que comportamentos classificados 

nas categorias „ambiente‟ e „próprio participante‟ foram os mais frequentes para todos 

eles e para três deles, as categorias „Kinder ® ovo‟, „mudança de posição e postura‟, 

„câmera‟ e „repetitivas‟ apareceram também como mais frequentes.  

 Na condição „fantoche‟, as categorias mais frequentes para todos os participantes 

foram „fantoche‟, „ambiente‟, „próprio participante‟ e „câmera‟. A categoria „mudança 

de posição e postura‟ foi mais frequente para dois deles. Nota-se que, com exceção da 

categoria „fantoche‟, estas respostas foram semelhantes às dos participantes da condição 

„sozinho‟.  

 As categorias mais frequentes para todas as duplas foram: „manipulação de 

pessoas‟, „mudança de posição e postura‟, „próprio participante‟ e „ambiente‟. A 

categoria „verbal oral‟ foi quase que exclusiva desta condição experimental. O fato de as 

respostas das categorias „verbal oral‟ e „manipulação de pessoas‟ estarem entre as mais 

freqüentes nesta condição sugerem que o ambiente social teve um controle importante 

no responder dos participantes nesta condição. 



57 

 

 

 

 Os resultados indicaram que não foi suficiente observar somente quais foram as 

respostas mais frequentes para se obter um panorama geral do responder em cada 

condição experimental. Outro aspecto a ser observado é a distribuição das respostas 

entre as possíveis categorias em cada condição experimental.  

 Analisando a distribuição de respostas entre as categorias para cada condição, os 

resultados indicaram que na condição „sozinho‟, os participantes distribuíram suas 

respostas em 7 ou 8 das 12 categorias possíveis, exceto P12 que emitiu suas respostas 

em 11 das 12 possíveis. Nesta condição, os participantes que não esperaram, 

distribuíram suas respostas em menos categorias do que os que esperaram. Este 

resultado indicou que distribuir as respostas em um número maior de categorias 

possíveis aumentou o tempo de espera na condição „sozinho‟. 

 Todos os participantes da condição „fantoche‟ distribuíram suas respostas em 8 e 

9 das 13 categorias possíveis, exceto P15, que respondeu em 11 delas. P5 e P10 

distribuíram suas respostas de maneira semelhante à condição „sozinho‟. 

 A condição „duplas‟ parece destoar das outras duas categorias no que diz 

respeito à distribuição das respostas entre as categorias. Com exceção de P13 que 

respondeu em 11 das 13 das categorias possíveis, os demais participantes responderam 

em 12 e 13 categorias. Essa outra pessoa adicionada à condição ampliou o tempo de 

espera, visto que outras categorias de respostas começaram a acontecer diferentemente 

das condições „sozinho‟ ou „fantoche‟. Os participantes da condição „duplas‟ passaram a 

responder nas categorias „manipulação de pessoas‟, „verbal gestual‟ e „verbal oral‟. Este 

resultado indica que a condição „duplas‟ foi capaz de produzir maior distribuição de 

respostas entre as categorias do que as condições „sozinho‟ e „fantoche‟. Este pode ser 

um possível critério indicativo de que a maior variabilidade, aqui avaliada pela 

distribuição de respostas semelhante entre as várias possibilidades pode estar 

relacionada a maiores tempos de espera.  

 Com relação às categorias mais frequentes para cada condição, é possível dizer 

que a emissão de respostas classificadas como „ambiente‟, „próprio participante‟ e 

„mudança de posição e postura‟ foram comuns para todos os participantes e que o 

número médio destas respostas por minuto foi maior para os que esperaram. A Tabela 9 

apresenta a média de respostas por categorias emitidas pelos participantes que 

esperaram ou não o tempo total da sessão. Os dados apresentados na tabela indicam que 

os participantes que emitiram o maior número de respostas por minuto dentro das 
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categorias „ambiente‟, „próprio participantes‟ e „mudança de posição e postura‟ 

apresentaram maiores tempos de espera. 

 Parece haver muitas semelhanças entre os participantes dos grupos considerando 

as categorias mais freqüentes. Contudo algumas diferenças decorrentes das condições 

foram observadas para alguns participantes, por exemplo, na condição „fantoche‟, 

somente uma criança apresentou respostas „verbais orais‟ enquanto outra que não 

apresentou respostas „verbais orais‟ declarou ter ficado conversando com o fantoche 

enquanto esperava; na condição „duplas‟, um dos participantes emitiu um padrão de 

respostas semelhante aos participantes da condição „sozinho‟ (muitas categorias com 

poucas respostas e poucas categorias com muitas); no caso da condição „fantoche‟, este 

estímulo exerceu um controle quase que exclusivo para uma das participantes (P5), e 

isto não foi observado para os demais, apesar de ela ser a quarta resposta mais freqüente 

para P10. Outra categoria não tão frequente, mas que parece ter exercido uma influência 

importante no tempo de espera das duplas foi a categoria „verbais orais‟. Estas respostas 

exerceram diferentes controles nos participantes, entre eles o de controle do 

comportamento do outro membro por meio de mandos ou de facilitador para as 

respostas que poderiam ter produzido reforçadores durante o tempo de espera, como por 

exemplo, quando os dois membros se engajam em contar histórias ou cantar.  

 É possível que a conclusão sobre a relação entre o que se faz e o tempo de espera 

envolveria a consideração de muitos aspectos como freqüência de respostas 

classificadas em determinadas categorias, variação e quantidade de respostas.  

 Comparando as condições experimentais e suas respectivas médias de respostas 

por minuto, a condição „sozinho‟ foi a de menor média (23,8), seguido por „fantoche‟ 

(33,4) e depois pelas „duplas‟ (42,9). Este dado indica que à medida que o ambiente se 

tornou mais complexo, as crianças tiveram mais possibilidades para responder.  

 Os resultados apresentados na Tabela 5 indicaram que os participantes que não 

esperaram emitiram um número médio de respostas por minuto inferior aos que 

esperaram na condição „sozinho‟ e na condição „duplas‟, exceto P8, os demais 

participantes que esperaram emitiram mais respostas por minuto do que os que não 

esperaram. Os resultados da condição „sozinho‟ podem ser comparados com os de 

Kerbauy e Buzzo (1991). Estas autoras apresentaram dados que mostram que os 

participantes que não esperaram emitiram o maior número de respostas por minuto. 
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 A Tabela 9
7
 foi feita para verificar se os estímulos experimentais disponíveis 

durante o tempo de espera teriam influenciado o responder das crianças. Os 

participantes que esperaram apresentaram as seguintes médias
8
 de respostas 

direcionadas para os estímulos experimentais: 45% na condição „sozinho‟, 38% na 

condição „fantoche‟ e 27% na condição „duplas‟. Estes resultados indicaram que os 

estímulos experimentais controlaram mais o comportamento dos participantes da 

condição „sozinho‟ e menos na condição „duplas‟. Analisando as médias de respostas 

direcionadas para os estímulos experimentais para os que esperaram e não esperaram 

observou que os participantes que esperaram os estímulos experimentais controlaram 

mais o responder na condição „duplas‟ (37,5%) do que na „sozinho‟ (20,5%). 

 No estudo de Mischel e Ebbesen (1970), as crianças que tiveram os doces a 

disposição tiveram tempos menores de espera e no Estudo I de Mischel, Ebbesen e 

Zeiss (1972), as crianças que viam os doces tiveram tempos maiores de espera. O 

resultado encontrado neste trabalho mostra que a grande maioria das crianças esperou, 

mesmo tendo o chocolate à sua frente, o que confirma os dados de Mischel, Ebbesen e 

Zeiss (1972). Entretanto, o que pode ter colaborado para tempos maiores de espera é 

que as crianças acabaram transformando os estímulos experimentais em possíveis 

brinquedos, como foi o caso de todos os participantes da condição „sozinho‟ que 

responderam tanto ao sino quanto ao chocolate; na condição „fantoche‟, todos os 

participantes responderam ao sino, ao fantoche e ao chocolate e na condição „duplas‟, 

todos responderam ao chocolate e ao sino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Para obter o número de respostas direcionadas para os estímulos experimentais, foi necessário separar 

da categoria „ambiente‟ as respostas que tinham relação ao outro participante e então adicioná-las aos 

demais valores das outras categorias de estímulos experimentais („manipulação de pessoas‟, „verbais 

orais‟, verbais gestuais‟, „sino‟, „Kinder ® ovo‟, „câmera‟ e „fantoche‟). 
8
  Estas médias foram tomadas tirando a média das porcentagens de respostas emitidas pelos participantes 

em direção aos estímulos experimentais que esperaram e que não esperaram.  
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Tabela 8 – Porcentagem de respostas emitidas pelos participantes que esperaram e não 

esperaram em relação aos estímulos experimentais (sino, chocolate, câmera, fantoche e o 

outro participante). 

Participantes 

 

Condição 

Esperaram Não esperaram 

Rs aos Ss 
Experimentais 

% 
Total de 

Rs% 
Rs aos Ss 

Experimentais 
% 

Total 
de Rs 

P1 Soz    49 27 180 

P11 Soz    11 14 79 

P2 Soz 212 61 346    

P12 Soz 148 29 514    

P5 Fant 334 66 503    

P10 Fant 106 26 406    

P15 Fant 123 21 595    

P6 Dupla    166 42 403 

P7 Dupla    131 33 397 

P8 Dupla 110 26 421    

P9 Dupla 134 18 728    

P13 Dupla 286 40 717    

P14 Dupla 190 24 798    

 

 Mischel e Ebbesen (1970) também observaram as estratégias usadas pelos 

participantes durante o tempo de espera. Muitas das respostas citadas por eles foram 

observadas neste experimento dentro das categorias „próprio participante‟, „mudanças 

de posição e postura‟, „verbais orais‟ entre outras, como por exemplo, apoiar a cabeça 

sobre os braços, falar consigo mesmo, cantar, brincar com as mãos ou tentar dormir. 

Este dado também é confirmado pelo estudo de Kerbauy (1981). A autora afirma que 

alguns participantes acabam por entreter-se até mesmo com seu próprio corpo. Os dados 

deste estudo parecem concordar com o que Mischel, Ebbesen e Zeiss (1972) apontam ao 

observar o comportamento das crianças durante a espera. No estudo de Mischel, 

Ebbesen e Zeiss (1972) os autores afirmam que as respostas emitidas pelas crianças 

(públicas ou privadas) têm a função de suprimir a aversividade do período de espera e 
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assim sustentar a sua escolha pelo reforçador de maior magnitude e atrasado. Neste 

estudo os dados de todos os participantes sugerem que as crianças se engajaram em 

respostas que na maioria das vezes aumentou o tempo de espera e pode, por sua vez, ter 

diminuído a aversividade dele, possivelmente pelo que é afirmado por Grosh e 

Neuringer (1981) ao falarem sobre a emissão de respostas durante o período de espera 

que produziriam seus próprios reforçadores condicionados.  

 Os estudos de Fernandes (2005) e Menezes (2007) também identificaram 

diversas respostas que ocorreram durante o tempo de espera e assim afirmaram que tais 

respostas foram importantes para os tempos de espera. Os estudos de Kerbauy (1981), 

Kerbauy e Buzzo (1991) e Mischel, Ebbesen e Zeiss (1972) apresentaram como 

resultados importantes o fato de que o que se faz enquanto se espera tem influência no 

tempo esperado. Os últimos autores concluíram que o tempo de espera é reduzido 

quando não se disponibiliza algum tipo de atividade para a criança. Os resultados deste 

estudo mostraram que os participantes nas condições fantoche e duplas tiveram tempos 

melhores de espera, e isso se deve em parte, a ambientes com mais elementos 

disponíveis (um fantoche e outra pessoa) durante as sessões experimentais.  

 No caso deste trabalho, o resultado indica que mesmo não tendo atividades 

programadas à disposição das crianças, elas foram capazes de produzir suas próprias 

estimulações ao brincarem com os estímulos experimentais. Inclusive, brincar com o 

fantoche que foi um estímulo introduzido na sessão com uma função diferente a de 

brinquedo. 

 Kerbauy (1981) afirma que em ambientes pouco estimuladores, o indivíduo é 

capaz de produzir suas próprias atividades de espera. Os dados dos participantes da 

condição „sozinho‟ parecem estar relacionados aos dados obtidos por Kerbauy. Na 

condição „sozinho‟, ao analisar as respostas „próprio participante‟ e „mudança de 

posição e postura‟, é possível concluir que estas respostas tiveram como ponto comum o 

corpo do participante como ambiente para a produção de respostas concorrentes às 

respostas de tocar o sino (resposta que terminaria com a sessão). Quando os 

participantes não se envolviam em respostas direcionadas aos estímulos externos ao seu 

corpo, parece que eles foram capazes de produzir autoestimulação sensorial de diversas 

maneiras. Quanto aos eventos encobertos, parece que as crianças que permaneceram nas 

condições „sozinho‟ e „fantoche‟ fizeram uso mais frequente deste tipo de respostas. Na 

condição „duplas‟ o aumento no número de respostas da categoria „verbais orais‟ não 
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elimina a possibilidade da emissão de comportamentos encobertos por parte dos 

participantes. 

 Grosh e Neuringer (1981) afirmaram em seus resultados que se um organismo 

tiver a oportunidade de emitir uma resposta alternativa durante o tempo de espera, 

aumenta-se a probabilidade da obtenção do reforçador de maior magnitude, porém 

atrasado, devido à emissão de respostas durante o período de espera que produzem seus 

próprios reforçados. Esta discussão também é encontrada em Logue e Peña-Correal 

(1984), Moreira e Abreu-Rodrigues (2008) e por Sales (2006). Menezes (2007) também 

discute este aspecto. Para Menezes (2007), respostas programadas ou não, poderiam 

manter o tempo de espera, justamente porque produziriam outros reforçadores 

condicionados que não o reforçador de maior magnitude e atrasado. A partir disso, a 

autora levanta a seguinte questão: será que realmente esta condição de espera por um 

reforçador atrasado e de maior magnitude, se trata de uma condição de autocontrole, 

visto que existem os reforçadores condicionados liberados logo após a emissão de cada 

resposta durante o tempo de espera? Neste trabalho parece que, durante o tempo de 

espera, ocorreram respostas que possivelmente produziram seus próprios reforçadores 

imediatos em quaisquer das condições experimentais estabelecidas e com isso 

aumentaram os tempos de espera, principalmente nas condições fantoche e duplas.  

 Os resultados da condição „duplas‟ (tempos maiores de espera e aumento na 

frequência de respostas „verbais orais‟) parecem estar de acordo com os dados 

apresentados por Braga (1994) e Moroz (1991) quando estas autoras afirmam que 

quando indivíduos estão em situações-problema e podem contar com a participação de 

outras pessoas, geralmente conseguem enfrentá-las de maneira mais eficiente, 

principalmente porque tendem a aumentar o número de verbalizações e assim serem 

reforçados pelo ambiente social. O aumento das verbalizações na condição „duplas‟ 

produziu seus próprios reforçadores condicionados, principalmente porque as 

verbalizações de um dos participantes poderiam impedir o colega de terminar a sessão 

tocando o sino, de criar condições concorrentes à resposta de tocar o sino e até de 

transformar a condição experimental em uma condição menos aversiva.  

 Em vários momentos das sessões das duplas, foi possível observar que um 

membro serviu como modelo para o outro, como por exemplo, quando um dos 

participantes diz “vou dormir” ou “vou ficar quietinha” e o outro faz o mesmo remete 

ao que Skinner (1953/1985) aponta no capítulo sobre comportamento social. Ele diz que 

“se comportar como o outro se comporta tem alta probabilidade de ser reforçado” (p. 



63 

 

 

 

298). Neste exemplo o fato de um dos componentes da dupla se comportar como o 

outro pode ter gerado tempos maiores de espera porque ambos deixaram de responder 

aos estímulos experimentais, principalmente ao sino. 

 . Os resultados apontados aqui mostraram que os participantes se engajaram em 

atividades durante o período de espera e dentre estas respostas, algumas delas como 

mexer-se na cadeira, cantar, emitir relatos verbais sobre a contingência e bater com os 

dedos sobre a mesa também foram observadas no estudo de Correia (2009) e outras 

como cantar e girar na cadeira apareceram no estudo de Canavarros (2009). 

 Kerbauy e Buzzo (1991) afirmaram que os comportamentos registrados por 

minutos geralmente apareceram em uma dada seqüência, o que poderia indicar 

comportamentos encobertos, possivelmente regras para se esperar pelas balas. Os 

encadeamentos de respostas no presente estudo, não foram claramente identificados, 

mas as estereotipias parecem que sim, para pelo menos um dos participantes. No caso 

do participante P5, entendendo estereotipia como não variar o responder, é possível 

observar que ele passou os quinze minutos com o fantoche nas mãos, movimentando-o 

quase sempre da mesma maneira. Os resultados sugerem que na condição „duplas‟, as 

respostas estereotipadas não foram identificadas. Isso parece não ocorrer porque, nesta 

condição, se estabeleceu uma relação entre dois participantes e nem sempre era possível 

que um dos participantes repetisse frequentemente as mesmas respostas ou mesmo 

emitisse uma sequência comportamental. Estas observações sugerem que o ambiente 

social favorece a ocorrência de respostas diversas.  

 A condição „fantoche‟ foi criada para verificar se um fantoche poderia se 

estabelecer como audiência para o participante durante o período de espera e assim 

aumentar a emissão de respostas verbais orais públicas. Os resultados mostraram que o 

estímulo fantoche não foi suficiente para ampliar a emissão de respostas verbais orais 

públicas. Apenas um dos participantes as emitiu e com frequência muito baixa (sete 

respostas), mas que parece não terem sido direcionadas para o fantoche e sim a ele 

mesmo enquanto ouvinte. 

 O fato de não haverem respostas verbais orais públicas não exclui a 

possibilidade de o fantoche ter sido audiência para os participantes. Ele pode sim ter 

sido audiência para comportamentos encobertos como sugere a fala de P5, que disse ter 

ficado conversando com o fantoche. Apesar dos três participantes desta condição terem 

emitido respostas em relação ao fantoche, apenas para um deles estas respostas foram 
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dominantes, neste caso, o total de respostas voltadas para o fantoche ocupou 61% do 

total das respostas emitidas por ela.  

 Pode-se supor que o fantoche não se foi capaz de evocar respostas verbais 

públicas porque as crianças não foram expostas por tempo suficiente a este estímulo 

antes das sessões. A apresentação do fantoche ocorreu somente durante o período da 

instrução. As próximas pesquisas deveriam cuidar deste problema aumentando o 

número de exposições das crianças ao fantoche antes de iniciarem as sessões de espera.  

 Somente a presença de outra criança na condição „duplas‟ não foi o único 

determinante dos tempos de espera terem sido maiores. Também foi preciso que as 

crianças interagissem verbalmente uma com a outra. Uma peculiaridade observada na 

condição „duplas‟ foi que uma resposta em forma de mando geralmente era seguida pela 

execução do que aquela resposta dizia por parte do outro participante. Nesta condição 

experimental, os mandos foram um dos operantes verbais analisados mais frequentes 

entre as respostas verbais. Isto parece confirmar que em condições sociais, o controle 

verbal entre os membros de um grupo seja uma variável considerável no 

comportamento dos pares. Além do controle verbal, os participantes emitiram respostas 

de restrição física para que o outro participante não tocasse o sino. 

 Apesar de o fantoche ter sido inserido na condição experimental com a possível 

função de audiência, o mesmo pode ter funcionado como tal, porém no nível encoberto. 

O fantoche também não foi suficiente para evocar respostas verbais públicas, como 

afirmado anteriormente. Com relação à condição „fantoche‟, é possível sim afirmar que 

o uso deste estímulo contribuiu para tempos maiores de espera, visto que todos os três 

participantes desta condição esperaram os 15 minutos. 

 Algumas crianças não conseguiram esperar o tempo total de 15 minutos para 

ganhar os dois chocolates como haviam dito para o experimentador que queriam, antes 

da sessão começar. Isto pode ser explicado pelo fato de que quando a criança responde à 

pergunta do experimentador, os aspectos reais da condição de espera, não estão 

presentes, isto é, parte da aversividade encontrada no período de espera não está 

presente e o que está presente no momento da resposta podem ser apenas os aspectos 

positivos entre escolher um ou dois Kinder ® ovos. Este dado pode fortalecer o que 

Pierce e Cheney (2004) apontam sobre a reversão de preferência ao longo do tempo: 

 

Uma das coisas interessantes sobre situações de autocontrole é que nossas 

preferências mudam ao longo do tempo. Isto é, nós podemos valorizar 
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estudar ao invés de festejar uma semana antes da festa, mas valorizamos a 

festa quando a noite da festa chega. Howard Rachlin (1970, 1974) e 

George Ainslie (1975) sugeriram independentemente que estas reversões 

de preferências podem ser analisadas como mudanças na efetividade do 

reforçamento na medida em que aumenta o atraso. O princípio de 

Ainslie-Rachlin é que o valor do reforçamento diminui na medida em que 

aumenta o atraso entre fazer uma escolha e obter o reforçador. (Pierce & 

Cheney, 2004, p.258)
9
   

 

 Analisando outros controles do comportamento dos participantes observa-se que 

outra variável, manejada pelos participantes da condição „duplas‟, foi a utilização da 

professora ou do experimentador (por meio da câmera filmadora) como um estímulo 

coercitivo para que o colega não emitisse a resposta de tocar o sino. Isto se torna 

interessante porque as crianças não foram informadas da presença de uma câmera 

filmadora no ambiente experimental, e mesmo assim elas responderam frequentemente 

a este estímulo. Inclusive, é possível perceber que a câmera algumas vezes, passou a 

exercer a função de agente controlador na condição dupla. As crianças utilizaram dela 

para controlar o comportamento do colega, alegando que o experimentador estaria lhes 

observando através do equipamento e que por isso eles deveriam permanecer quietos ou 

obedecer as regras que lhes foram passadas. Na condição dupla, as respostas “verbais 

orais‟ e/ou „verbais gestuais‟ possibilitaram esta informação, enquanto que nas demais 

condições ela foi obtida quando a criança olhava para a câmera ou fazia algum tipo de 

gesto em direção a ela. Nestes exemplos de situações de controle social, é possível 

perceber que nem sempre o experimentador precisou estar presente na situação para que 

os participantes se comportassem como se ele estivesse presente e isto se parece com o 

que Skinner afirma: 

 

Os estímulos sociais são importantes porque os reforçadores sociais com 

os quais se relacionam são importantes. (...) Nosso comportamento pode 

ser muito diferente na presença ou a ausência de uma determinada 

                                                 
9
 One of the interesting things about self-control situations is that our preferences change over time. That 

is, we may value studying over partying a week before the party but value partying when the night of the 

party arrives. Howard Rachlin (1970, 1974) and George Ainslie (1975) independently suggested that 

these preference reversals could be analyzed as changes in reinforcement effectiveness with increasing 
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pessoa. Quando simplesmente vemos a pessoa, em um agrupamento, 

nosso repertório disponível imediatamente muda. Se, em acréscimo, 

percebemos que nos olha, ficamos sob o controle de um estímulo ainda 

mais restrito – não apenas está presente, está nos olhando. O mesmo 

efeito poderia se originar sem se perceber que ela nos olha diretamente, 

mas sim por intermédio de um espelho. Quando encontramos seus olhos, 

também sabemos que ela sabe que estamos olhando para ela. (Skinner, 

1953/1985, p. 290) 

 

 A condição experimental parece ter se tornado reforçadora para os participantes. 

Como a coleta aconteceu sempre nos períodos de aula, as crianças mantiveram contato 

com seus pares, dentro ou fora da escola, após terem participado da pesquisa, e pelo fato 

de que a seleção foi por sorteio, não era possível que as crianças soubessem exatamente 

quando seria chamada para participar e isso teria aumentado sua agitação ao verem um 

colega voltando para a sala com o chocolate. Estes comportamentos (crianças em pé, 

falando ao mesmo tempo e andando pela sala) foram observados quando o 

experimentador retornava à sala com a criança e através do relato da professora e isto 

possibilitou avaliar que talvez, sair da sala para participar de uma brincadeira e ganhar 

um ou dois chocolates com brinquedo possa ter tornado este estímulo ainda mais 

reforçador para as crianças. 

 Os resultados obtidos nas três condições parecem indicar que o chocolate pode 

ter deixado de ser um Sd para a resposta consumatória. As respostas emitidas em outras 

categorias funcionaram como respostas concorrentes à resposta de consumação. Ao 

fazerem quaisquer outras coisas que não fossem em direção do chocolate, os 

participantes provavelmente diminuiriam as chances de tocar o sino para assim poderem 

emitir a resposta de consumação. 

 Na análise das duplas é importante destacar que algumas respostas emitidas por 

um dos participantes para manter o colega esperando, podem ser consideradas respostas 

de autocontrole, na medida em que eles manipularam variáveis para tornar mais 

provável suas respostas de espera. Contudo, o participante que espera porque o colega o 

segurou, o ameaçou, ou o convidou para outra atividade está se comportado sob 

controle do outro, o que caracteriza controle social. Esse entrelaçamento foi proposto 

                                                                                                                                               
delay. The Ainslie–Rachlin principle is that reinforcement value decreases as the delay between making 

a choice and obtaining the reinforcer increases.” (Pierce & Cheney, 2004, p.258) 
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por Skinner (1953/1985) no capítulo em que discorre sobre autocontrole e quando 

apresenta algumas das formas de controle que o indivíduo pode usar para controlar tanto 

o seu comportamento quanto o de outras pessoas.  

 Algumas das técnicas de controle (contenção física, punição, manipulação de 

estímulos e fazer alguma outra coisa), como ele as chama, também ficaram evidentes 

dentro dos resultados deste trabalho. As respostas que as tornaram evidentes não foram 

analisadas como autocontrole por estarem mais relacionadas a controle social como, por 

exemplo: contenção física foi encontrada na condição dupla, quando um dos 

participantes tenta tocar o sino e o outro participante a impede abraçando-a; punição: 

também observada na condição dupla na qual, um dos participantes usa de ameaça 

(“Vou contar pra tia”) para que o outro participante não toque o sino ou em outro caso, 

um belisca o outro; a manipulação de estímulos foi observada quando os participantes 

da condição „duplas‟ mudavam de assunto quando um dos participantes indicava que 

iria terminar a sessão tocando o sino; fazer alguma outra coisa é evidente quando os 

participantes se engajam em cantigas ou até em histórias contadas. 

  Concluindo este trabalho, é importante perceber que parte do comportamento 

chamado de autocontrole é aprendida pelas condições geradas pelo ambiente social. 

Segundo Skinner (1974/2006): 

 

O eu controlador, por outro lado, é construído principalmente pelo meio 

social, o qual tem suas razões egoístas de ensinar uma pessoa a mudar o 

comportamento de maneira a este tornar-se menos adversativo e, 

possivelmente, mais reforçador para outrem. (Skinner, 1974/2006, p.153) 

 

 Esta afirmação de Skinner permite pensar em autocontrole como uma forma de 

comportamento socialmente aprendido. O indivíduo ao se comportar de maneira a 

esperar por reforçadores maiores, porém atrasados, garante, em parte, uma condição 

menos aversiva e mais reforçadora não só para o si como para o grupo a que pertença, 

como na condição „duplas‟, na qual aqueles participantes que se comportaram da 

maneira como o outro membro indicou, isto é, não tocou o sino, conseguiram produzir a 

consequência maior não só pra ele, mas também para o seu par. 

 Ainda sobre o caráter social do autocontrole, Skinner (1974/2006) afirma ainda 

que à medida que um organismo aprende a manipular seu ambiente a ponto de produzir 

mais respostas de autocontrole, as contingências sociais vão perdendo amiúde a sua 
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importância e o organismo passa a ficar sobre controle das consequências de seu próprio 

comportamento. Assim, muitas vezes, se torna difícil falar sobre por que se comporta 

desta forma, pois muitos dos controles destas respostas podem ser privados. Segundo 

Skinner (1974/2006) “podemos ser tão inconsciente dos estímulos que usamos no 

autocontrole quanto daqueles que usamos para dar uma cambalhota”.  

 Outro aspecto relevante é observar que o indivíduo ao emitir uma resposta de 

autocontrole pode produzir consequências aversivas a curto prazo. Diante dessas 

conseqüências aversivas, os organismos tendem a engajar-se em respostas que 

diminuam ou evitem os efeitos decorrentes de sua escolha. O caráter de bem-estar 

momentâneo das respostas de fuga/esquiva emitidas durante o tempo de espera pode ser 

confirmado com a declaração de Skinner: 

 

O objetivo do autocontrole é comumente chamado de auto-satisfação ou 

auto-realização. A satisfação parece estar relacionada com a realização, 

com evitar restrições e descobrir reforçadores positivos. A realização 

parece estar mais voltada para a maximização das histórias genética e 

ambiental, de modo a libertar a pessoa de seus contextos imediatos. Em 

ambos os casos, a ênfase está claramente no aqui e agora, no ser, no bem-

estar ou na transformação momentânea. (Skinner, 1974/1976, p.197)
10

 

 

 Este estudo permitiu perceber que os participantes tenderam a aumentar os 

repertórios comportamentais que produziriam reforçadores positivos e diminuir 

repertórios que não os produziriam ou ainda, que pudessem produzir estimulação 

aversiva. Todas as categorias de respostas exploradas aqui possibilitaram observar que 

um participante se comportou conforme o ambiente disponível em cada condição 

experimental. E de acordo com Rachlin (1976): 

 

 “Auto-controle é realmente um termo impróprio para uma mudança auto-

induzida, pois, apesar de alguns padrões de comportamento poderem vir 

de dentro de nós mesmos no sentido de que elas foram adquiridas antes do 

                                                 
10

  “The goal of self-management is often called self-fulfillment or self-actualization. Fulfillment seems 

to be concerned with achievement, with avoiding restraints and discovering positive reinforcers. 

Actualization seems to have more to do with maximizing genetic and environmental histories in order to 

free a person from immediate settings. In both cases the emphasis is clearly upon the here and now, on 

being or well-being or momentary becoming”. 
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nascimento ou logo depois, o que é que leve um comportamento a 

aparecer num dado momento deve vir da interação com o ambiente. 

Assim, auto-controle realmente se refere ao uso de certos aspectos do 

ambiente para controlar o comportamento. (Rachlin, 1976, p. 206)
11

 

 

 Outra observação a ser feita é a de que os participantes nem sempre se 

comportaram de maneira manifesta que fosse capaz de ser descrita por outro pessoa. 

Esta forma de se comportar encobertamente tem produzido perguntas como a que este 

trabalho pretendeu responder, sobre a capacidade de o fantoche ampliar a cadeia de 

eventos públicos e diminuir a cadeia de eventos encobertos e os resultados deste 

trabalho não foram suficientes para responder esta pergunta.  

 Os estudos de Grosh e Neuringer (1981) e Kerbauy e Buzzo (1991) mostraram 

que tanto animais quanto humanos que foram submetidos a mais sessões de escolha 

entre reforçadores de menor magnitude e imediato e reforçadores de maior magnitude, 

porém atrasados tenderam a emitir mais respostas de autocontrole, isto é, preferiram os 

reforçadores maiores e atrasados. Porém, ao contrário de Grosh e Neuringer (1981) e 

Kerbauy e Buzzo (1991), no presente estudo, das 15 crianças que participaram 11 delas 

esperaram com uma única sessão para cada criança independente da condição 

experimental em que esteve.  

 Durante este trabalho foi possível perceber, principalmente através das respostas 

verbais orais, que as contingências de autocontrole colocavam os participantes em 

situações de conflito com algum aspecto de aversividade, principalmente entre uma 

condição menos (ganhar um chocolate) e outra mais reforçadora (ganhar dois 

chocolates). Nestas condições os participantes que foram capazes de responder mais em 

ambientes pouco estimulantes tiveram melhores resultados. Tornar o tempo de espera 

menos aversivo de maneira a alcançar as consequências distantes parece ser o grande 

foco dos estudos sobre autocontrole.  

 Resta ainda discutir alguns aspectos que se tornaram importantes e que deveriam 

ser considerados em pesquisas futuras. Com relação às instruções, os dados referentes 

às crianças que foram descartadas como participantes, parecem indicar que a descrição 

incorreta da regra está relacionada à transmissão das instruções entre eles. Isto se tornou 

                                                 
11

 “Self-control is acutally a misnomer for self-induced change, for although some patterns of  behavior 

may come from within ourselves in the sense that they were acquired before birth or soon thereafter, 
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mais evidente no último dia de coleta, conforme Tabela 3. Houve tempo suficiente entre 

o primeiro e o último dia de coleta para que os participantes trocassem informações 

dentro ou fora da escola. As crianças poderiam ter transmitido as regras da brincadeira 

com um controle pouco preciso sobre as contingências, e assim sendo, teriam omitido 

e/ou distorcido alguns de seus elementos e como visto nos dados, no terceiro dia (dia de 

maior perda de possíveis participantes) houve outros fatores que contribuíram para que 

os participantes não compreendessem as instruções. Dessa maneira as últimas crianças 

foram as que mais erraram na descrição das contingências não se tornando participantes 

da pesquisa. Essa hipótese também pode ser fundamentada pelo fato de que algumas das 

crianças chegaram para a sessão experimental perguntando sobre os estímulos 

experimentais, antes mesmo que o experimentador mencionasse algum desses 

elementos ou até mesmo tivessem entrado na sala preparada para a pesquisa. Para 

resolver este problema, as futuras pesquisas poderiam coletar seus dados num único dia 

e garantir que os participantes não tivessem contato uns com os outros, por exemplo, 

sendo liberados da escola logo após a sessão experimental. 

  Algumas palavras usadas nas instruções podem ter aumentado a dificuldade dos 

não participantes em entenderem o seu conteúdo. Uma destas palavras foi “funciona” 

que parece tratar-se de um termo técnico que para as crianças não teriam o mesmo 

significado que para o experimentador (o que iria acontecer durante a brincadeira). Uma 

pergunta feita pelo experimentador, que ocorreu várias vezes durante a instrução era 

“como faz para me trazer de volta?”. Está pergunta com finalidade de checar se as 

crianças seriam capazes de descrever as contingências dadas na instrução, acabou por 

quebrar a sequência da instrução, fazendo com que o experimentador repetisse várias 

vezes a mesma frase e isto parece ter gerado uma dificuldade para os participantes ao 

terem que reproduzir a instrução dada pelo experimentador. Outra expressão que 

também pode ter gerado dubiedade, é “chame de volta”. Esta expressão pode ter 

produzido a emissão da resposta “buscar” para um dos não-participantes, isto é, parece 

que ele entendeu que teria que ir buscar o experimentador ao invés de chamá-lo através 

do toque do sino. Para resolver o problema da reprodução correta da instrução, talvez 

uma saída seja testar vários tipos de instruções para ver qual delas apresenta melhor 

resultado. 

                                                                                                                                               
whatever causes a behavior to appear at a giver time must come from interaction with the environment. 

Thus self-control really refers to the use of certain aspects of environment to control behavior”. 
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 Uma situação que ocorreu durante as condições experimentais e para a qual não 

foi planejado antecipadamente um procedimento adequado, foi o término da brincadeira 

quando o participante não tivesse descrito corretamente a contingência. Em alguns casos 

a sessão terminou abruptamente sem ter sido descrito para o participante porque ele não 

iria continuar na brincadeira e por sua vez poder ganhar outro Kinder ® ovo. 

 Este trabalho também mostra que é necessário controlar algumas variáveis que 

aqui não foram controladas, e que se mostraram de alguma forma, influentes nos 

resultados. Entre elas estão, os horários que as sessões ocorreram, o contato entre os 

participantes após a sessão, atividades fora da rotina escolar e a disponibilidade de mais 

tempo para a coleta. 

 Em suma, os resultados deste trabalho mostraram que ambientes mais 

complexos permitem que indivíduos respondam com maior frequência e de maneira 

variada enquanto esperam por reforçadores maiores e atrasados. Também mostrou que 

os estímulos experimentais exerceram controle no responder dos participantes, ou por 

terem se tornado possíveis brinquedos ou por criarem ambiente social durante a espera. 

Os resultados mostraram ainda, que o ambiente social tem um controle considerável 

sobre o comportamento de crianças. A maioria das crianças se comportou de maneira a 

produzir o reforçador maior e atrasado para ambas, isto é, o comportamento de cada 

uma produziu o reforçamento para as duas.  
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APÊNDICES 

 



 

 

 

 

 

Apêndice 1. Roteiro da apresentação da pesquisa feita à diretora e coordenadora 

pedagógica da escola onde a pesquisa foi realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

 

O QUE ACONTECE DURANTE O PERÍODO DE ESPERA? 

Luiz Antonio Bernardes 

 

IMPORTÂNCIA: Estudos tem se preocupado em descobrir o que acontece enquanto as 

pessoas precisam esperar por alguma coisa. Os resultados têm demonstrado que muito do que 

acontece nesse período pode contribuir para se conseguir esperar ou não. Os resultados também 

mostram que as pessoas, enquanto esperaram, tendem a fazer muitas coisas, como por exemplo: 

distrair-se com algum objeto, conversar consigo mesmo (pensar), falar com outras pessoas, 

brincar, etc. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Procurar entender o que as pessoas fazem durante o período de 

espera em diferentes situações. 

 

DE QUE FORMA: As crianças permanecerão em uma atividade, com duração média de 15 a 

30 minutos, que consistirá em permanecer sozinha ou não, esperando pela minha volta. A 

criança também poderá ficar com um fantoche ou com um colega que eu definirei, 

provavelmente por sorteio. 

 

Será preparado um espaço dentro da biblioteca, fechado por dois biombos, que demarcaram o 

espaço onde a criança permanecerá durante a atividade. Uma filmadora ficará será utilizada e 

colocada em um local onde a criança não possa tocá-la.  

 

Serão utilizados dois computadores para armazenagem dos vídeos.  

 



 

 

 

 

O espaço físico será suficiente para dispor uma mesa com uma ou duas cadeiras e uma sineta. 

 

As atividades, só serão filmadas, mediante autorização dos pais ou responsáveis por cada uma 

das crianças.  

 

As crianças ganharão chocolate mais brinquedo após a atividade. 

 

Eu irei buscá-las e levá-las na sala de aula. 

 

Participarão da pesquisa apenas as crianças de uma das salas de pré-escola. 

 

Ao final da produção da minha dissertação me comprometo a proferir uma palestra para os 

professores e pais a respeito do que foi observado durante este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apêndice 2: Termo de consentimento livre e esclarecido dirigido aos pais das crianças 

participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Senhores pais ou responsáveis: 

 Meu nome é Luiz Antonio Bernardes, aluno do curso de pós-graduação em psicologia 

experimental da PUCSP. Estou realizando um trabalho com objetivo de estudar como crianças 

agem em uma situação de espera. Durante este estudo a criança poderá consumir chocolate e 

ganhar brinquedos.  

 Todo o estudo será filmado e a criança poderá desistir de participar a qualquer 

momento. 

 Os participantes dessa pesquisa receberão um ou dois Kinder® ovos. Solicito a 

participação de seu filho (a) neste estudo, que consistirá da participação dele em uma atividade 

de aproximadamente 15 minutos de duração. 

 A identidade do seu filho (a) será resguardada e as informações obtidas serão utilizadas 

apenas em publicações científicas ou em congressos. 

 A sua autorização será confirmada mediante assinatura abaixo. 

 

Eu, ________________________________________________________, autorizo: 

(  ) A participação do meu (minha) filho (a) nesta pesquisa.  

(  ) Autorizo a filmagem do meu (minha) filho (a) durante a atividade. 

(  ) Autorizo divulgar as imagens para fins didáticos e científicos. 

( ) Autorizo meu (minha) filho (a) a consumir chocolate Kinder® ovo e ganhar pequenos 

brinquedos. 

Declaro que estou ciente de todas as informações aqui descritas e que minhas dúvidas estão 

esclarecidas. 

Assinatura: ___________________________________  

Data: _____________________ 

 

Endereço de contato do experimentador: Rua Bartira, n° 387, Perdizes, São Paulo/SP. 



 

 

 

 

 

Apêndice 3 – Termo de consentimento para a realização da pesquisa dentro das 

dependências da escola assinado pela diretora. 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Senhora Diretora: 

 

 

 Eu Luiz Antonio Bernardes, aluno do curso de pós-graduação em psicologia 

experimental da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, venho através deste, 

solicitar-lhe a colaboração em minha pesquisa de mestrado. A pesquisa tem por objetivo 

estudar o comportamento de crianças em situação de espera. Para isso necessito de pelo 

menos 15 (quinze) crianças pré-escolares, além de um espaço físico que me permita 

distribuir uma mesa com duas cadeiras e uma filmadora com tripé. 

 Em contrapartida à sua colaboração me comprometo a proferir em sua escola, 

uma palestra, relativa ao tema proposto nesta pesquisa, assim que for autorizado por 

minha orientadora Dra. Nilza Micheletto, professora do curso de mestrado. 

 Agradeço a sua atenção e colaboração. 

 

 

 Luiz Antonio Bernardes 

 

Endereço de contato do experimentador e do orientador: Rua Bartira, n° 387, Perdizes, 

São Paulo/SP. 

 

 

RECEBIDO: 

 

 




