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Resumo 
 
 

A psicologia de maneira tradicional é vista como uma ciência da mente, principalmente 

no que é chamado de “mente humana”. O americano Jonh B. Watson publicou um 

artigo que inaugurou o termo de Behaviorismo, conhecido também pelos termos de 

Análise do Comportamento, Teoria Comportamental, Comportamentalismo e Análise 

Experimental do Comportamento. A Análise do Comportamento, foi essencial para a 

Psicologia, pois proporcionou o alcance de status de ciência, dissociando então a 

psicologia da tradição filosófica. A Análise do Comportamento é definida como uma 

abordagem psicológica, com o objetivo de compreensão do ser humano, através da 

sua relação com o ambiente em que ele vive. O presente trabalho teve como objetivo 

geral, inserir ao ambiente da criança, novos comportamentos utilizando 

procedimentos básicos da Análise do Comportamento. Como método foi utilizado o 

treino discriminativo com o auxílio dos operantes verbais, (tato e ecoico) e a 

aprendizagem sem erro. Os materiais utilizados durante a pesquisa foram, câmera 

filmadora de celular; folha de registro; folhas e carimbo como economia de fichas. O 

estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos contidos na portaria 466/2012, 

uma vez que os questionários que foram aplicados durante a coleta de dados não 

trouxeram complicações legais e nem desconforto ao participante. Os resultados 

obtidos deste treino, foram de grande aproveitamento para a pesquisa, foi notado uma 

grande eficácia das intervenções. A criança respondeu corretamente a todos os 

estímulos e de maneira independente e sem a utilização de reforçadores, foi possível 

comprovar o desenvolvimento da criança em aprender novos repertórios com o uso 

do treino discriminativo. 
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1- Introdução 
 

A psicologia de maneira tradicional é vista como uma ciência da mente, 

principalmente no que é chamado de “mente humana”. Em meados do século IX e XX 

tinha predominância da psicologia acadêmica introspectiva, em que os instrumentos 

e métodos da fisiologia teve adaptação às dificuldades tradicionais da filosofia, 

principalmente da composição e gênese das percepções e sensações do mundo e a 

relação de como se teve a origem do conhecimento humano (NETO, 2002). 

No ano de 1913, o americano Jonh B. Watson publicou um artigo que 

inaugurou o termo de Behaviorismo, no qual tinha como título “ Psicologia: como os 

behavioristas a veem”. Em inglês o termo “behavior” tem o significado de 

comportamento, então para o domínio dessa teoria é usado o Behaviorismo e também 

os termos de Análise do Comportamento, Teoria Comportamental, 

Comportamentalismo e Análise Experimental do Comportamento. Watson postulou 

então como objeto da psicologia, o comportamento, pois ele apresentava a 

consistência em que os psicólogos estavam em busca que é o objeto mensurável e 

observável, então ele relatou que os experimentos podem ser realizados em distintos 

indivíduos e ambientes. As características trazidas pelo Behaviorismo, foi essencial 

para a Psicologia, pois proporcionou o alcance de status de ciência, dissociando então 

a psicologia da tradição filosófica (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001).  

A Análise do Comportamento é definida como uma abordagem psicológica, 

com o objetivo de compreensão do ser humano, através da sua relação com o 

ambiente em que ele vive. Nesse sentido busca identificar como os indivíduos 

interagem com seus ambientes a partir dos conceitos de condicionamento pavloviano; 

condicionamento operante; discriminação de estímulos e esquemas de reforçamento. 

Com a finalidade de tentar prever e controlar o comportamento e sob que 

circunstâncias o comportamento tem maior probabilidade de ocorrer. (MOREIRA E 

MEDEIROS, 2007). 

De acordo com os princípios básicos da Análise Comportamental, temos o 

Reforçamento, que são as consequências que aumentam a probabilidade de o 

comportamento voltar a ocorrer. Temos a Punição, que são tipos de consequências 

de comportamentos que torna sua ocorrência menos provável. A Discriminação 

seleciona o ambiente no qual ocorrerá o comportamento. E a Generalização permite 



 

 

que novas respostas sejam aprendidas de forma mais rápida, não sendo necessária 

a modelagem direta da mesma resposta para cada estímulo (RIBEIRO, 2012).  

O controle discriminativo de estímulos foi estabelecido quando um 

determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença do SD 

(estímulo discriminativo) e baixa probabilidade de ocorrência na presença do SΔ 

(estímulo Delta), ou seja, todas as palavras que você sabe ler e usar corretamente, os 

nomes das pessoas, dos objetos, das cores, praticamente toda a nossa aquisição de 

linguagem depende de treinos discriminativos. (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

A análise do comportamento aplicada, ou ABA (Applied Behavior Analysis, na 

sigla em inglês) é um termo decorrente do campo científico do Behaviorismo, é usada 

para a compreensão do comportamento e muito  utilizada no atendimento a pessoas 

com desenvolvimento atípico, como os transtornos invasivos do desenvolvimento 

(TIDs), caracterizado pela presença de prejuízos significativos na área da 

comunicação, interação social e comportamento, sendo cinco: autismo, síndrome de 

Rett, Transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de 

Asperger e Transtorno Desintegrativo da Infância. A ABA observa, analisa e explica a 

associação entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem (SILVA, 

2016).  

 
2- Objetivos 
 

2.1- Geral: 

 

Discutir a aplicação da análise do comportamento. 

 

2.2- Específicos: 

 

- Conhecer a eficácia da aplicação da análise do comportamento;  

- Destacar as mudanças de comportamento; 

- Descrever a aquisição de novos repertórios do indivíduo. 

 

3- Metodologia  
 

3.1 Participante  

 



 

 

O participante desta pesquisa foi M. A. S. (nome fictício), 5 anos, sexo 

masculino, estudante da turma jardim II da Educação Infantil de uma rede particular 

de ensino, localizada em Goiânia. M. A. S. reside em Goiânia com sua família na 

região Norte da capital. É o mais velho de dois irmãos. De acordo com os pais a 

criança em questão não apresenta nenhuma dificuldade de aprendizagem, porém se 

mostra bastante inseguro diante de perguntas feitas por outras pessoas. A mãe, a 

senhora B. P. A. S., assinou o termo de consentimento, concordando com que fosse 

feita a gravação das sessões de psicoterapia, como também a discussão sob 

supervisão do professor responsável; a análise do caso e a possível elaboração de 

artigo de final de curso. Foi estabelecido o sigilo sobre a identidade do cliente. 

 

3.2 Local 

 

A pesquisa foi feita em várias etapas sendo cada uma delas em ambientes 

diferentes. A primeira foi realizada no dia vinte de abril na residência de uma das 

pesquisadoras A., em uma área ampla, bem iluminada e ventilada, havendo a 

presença de sua irmã e de uma outra pesquisadora H.  A segunda etapa foi realizada 

no dia oito de maio, em uma das salas de aula do Centro Universitário Alves Faria, na 

presença das pesquisadoras L., A., e G. Era uma sala ampla, arejada e bem 

iluminada. A terceira etapa foi feita no dia onze de maio novamente na mesma sala 

citada na segunda etapa; na presença de todas as pesquisadoras em questão, A., H., 

L., G., e E. A quarta etapa foi realizada no dia dezessete de maio, na garagem da 

residência da criança pesquisada, estando presentes duas das pesquisadoras assim 

como o pai da criança e o seu irmão de três anos. A quinta etapa foi realizada no dia 

dezenove de maio na sala de aula do Centro Universitário Alfa, na presença das 

pesquisadoras, A., G. e L. E a última etapa no dia vinte de maio no mesmo local citado. 

 

3.3 Materiais 

 

Os materiais utilizados durante a pesquisa foram, câmera filmadora de celular; 

folha de registro; folhas e carimbo como economia de fichas. Para a confecção dos 

estímulos visuais foi utilizado slides no software Power Point, contendo imagens das 

bandeiras de alguns Estados e dos números romanos. Como reforçadores foi utilizado 

guloseimas como chocolate e bala. 



 

 

 

3.4 Procedimento 

 

O critério para a seleção do cliente foi feito por uma das pesquisadoras, na 

intenção de ensinar algo ainda não aprendido pela criança a ser pesquisada, e por ela 

se incluir na faixa etária desejada. 

Foram realizados encontros semanais, sendo duas vezes por semana com 

duração de uma hora cada encontro. No primeiro encontro, foi realizado uma 

entrevista inicial com os pais da criança, como também a coleta de dados. Nesse 

mesmo encontro foi realizado a linha de base, com a criança que é a coleta de dados 

sobre o comportamento de interesse antes de qualquer intervenção para uma 

comparação com os resultados após as intervenções. Nesse momento a criança teve 

seu primeiro contato com os estímulos, sendo os números romanos de I a V e também 

as bandeiras dos Estados de São Paulo, Alagoas, Acre, Goiás e Tocantins.   

No segundo encontro, no turno vespertino, foi realizado a primeira intervenção, 

sendo a ajuda ecóica imediata (respostas verbais controladas por estímulos 

discriminativos verbais auditivos e mantido por reforçadores sociais, então o indivíduo 

atua como ouvinte e como falante). Foi apresentado à criança os estímulos e 

imediatamente uma das pesquisadoras ecoava (falava), sentada atrás dela, a 

resposta certa. A criança repetia as respostas, conforme a pesquisadora ecoava, cada 

vez que a criança acertava podia carimbar um quadrinho da folha de economia de 

fichas, e a cada cinco acertos ela ganhava um pedaço de chocolate como reforço. 

No terceiro encontro foi utilizada novamente a intervenção de ajuda ecoica, 

porém houve um intervalo de 1 segundo para a pesquisadora ecoar. No quarto 

encontro da pesquisa, foi utilizada a intervenção de ajuda ecoica com intervalo de 2 

segundos para a pesquisadora ecoar. 

 No quinto encontro a criança já podia responder de forma independente ao 

visualizar os estímulos. Já no sexto e último encontro, a criança já identificava todos 

os estímulos passando por um processo chamado sonda, ela não tinha reforço e nem 

ajuda ecoica. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 



 

 

O estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos contidos na portaria 466/2012, 

uma vez que os questionários que foram aplicados durante a coleta de dados não trouxeram 

complicações legais e nem desconforto ao participante. 

 
4- Resultados e discussão 

  
Por meio da entrevista com os pais da criança, foi identificado que M. A. S.  tem 

um bom desenvolvimento de aprendizagem de acordo com sua idade.  Então foi 

apresentado aos pais diversos estímulos para que pudesse ser escolhido duas 

categorias, em que a criança não havia tido contato até o momento.  

 Na figura 1 apresenta o desempenho da criança nas diferentes etapas do 

treino de estimulo discriminativo, em que foi usado o tato de algarismos romanos como 

operante verbal.   

Figura 1. Quantidade de respostas corretas e independentes em cada fase do treino discriminativo – 
Tato de Algarismo Romanos.  

 

Fonte: Os autores (2017). 
 

As Conforme pode ser observado no gráfico a cima, na linha de base (L.B) a 

criança não respondeu aos 20 estímulos corretamente, como já esperado. E nessa 

etapa não há reforçador. 

Na ajuda ecoica com atraso de um segundo (AE1’’), a criança não apresentou 

na primeira e na segunda etapa desta intervenção as respostas corretas dos 20 

estímulos que foram apresentados, na qual a criança apresentou 18 respostas 
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corretas, sendo 16 independentes e na segunda teve 19 acertos, sendo 17 

independentes, logo foi necessário repetir outra etapa desta mesma intervenção, em 

que a criança teve 20 respostas corretas, nas quais todas foram independentes, e 

assim podendo passar para a próxima intervenção e a cada 5 acertos, ele foi 

reforçado.  A intervenção seguinte foi a ajuda ecoica com atraso de dois segundos 

(AE2”), o M. A. S. respondeu a todos os estímulos corretamente de maneira 

independente e o reforço segue da mesma maneira.  

A próxima etapa foi a independente (IND), em que a criança respondeu sozinha 

sem ajuda das pesquisadoras. Ele conseguiu acertar todos os estímulos corretamente 

e esta etapa foi a última em que ele foi reforçado.  

Para verificar se a criança teve total aprendizagem em relação aos estímulos 

apresentados, foi feita a etapa da Sonda, que é a comparação da linha de base com 

o desempenho final. A criança então respondeu aos estímulos mais uma vez de 

maneira correta e independente, e não teve reforço.  

Na figura 2 apresenta o desempenho da criança nas diferentes etapas do treino 

de estimulo discriminativo, em que foi usado o tato de bandeiras dos estados, como 

operante verbal. 

 

Figura 2. Quantidade de respostas corretas e independentes em cada fase do treino discriminativo – 

Tato de Bandeiras dos Estados.  

 

Fonte: Os autores (2017). 
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Como pode ser observado no gráfico a cima, na linha de base (L.B) a criança 

acertou somente 1 estímulo corretamente, dos 20 que foram apresentados a ele, e 

não teve reforço nesse momento.  

 Na ajuda ecoica imediata (AEI), a criança respondeu de maneira correta e 

independente aos 20 estímulos, pois ao ouvir imediatamente umas das pesquisadoras 

ecoando, ele repetia. Após cada estímulo respondido corretamente, ele carimbava a 

folha de economias de fichas e ao acumular 5 carimbos, ganhava o reforçador.  

A intervenção seguinte foi a ajuda ecoica com atraso de um segundo (AE1”), o 

M. A. S. respondeu a todos os estímulos corretamente, porém somente 10 respostas 

foram independentes e o reforço segue da mesma maneira. 

Na ajuda ecoica com atraso de dois segundos (AE2’’), a criança não apresentou 

na primeira etapa desta intervenção as respostas corretas dos 20 estímulos que foram 

apresentados, ele respondeu de forma correta 19 estímulos, sendo 11 independentes, 

e então foi necessário repetir novamente esta etapa, na qual a criança respondeu 20 

estímulos de maneira correta, e 17 independentes, e assim podendo passar para a 

próxima intervenção.  

A penúltima intervenção foi a independente (IND), na qual a criança respondeu 

sozinha aos estímulos apresentados, conseguindo então acertar aos 20 estímulos 

corretamente, sendo que nesta etapa ele teve os últimos reforçamentos.   

 

6- Considerações Finais 
 

A criança respondeu de forma independente aos 20 estímulos, pois como era 

ecoado imediatamente por umas das pesquisadoras, ele repetia o que ouvia. E após 

cada estímulo respondido corretamente, ele carimbava a folha de economias de fichas 

e ao acumular 5 carimbos, ele ganhava o reforçador. 

A criança respondeu corretamente a todos os estímulos e de maneira 

independente e sem a utilização de reforçadores, foi possível comprovar o 

desenvolvimento da criança em aprender novos repertórios com o uso do treino 

discriminativo. 
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