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 É comum que psicólogos se questionem sobre o que faz uma pessoa persistir em 

comportamentos que são prejudiciais, como alguém que se mantém em um relacionamento 

afetivo mesmo depois de constantes brigas entre o casal. O mesmo questionamento pode ser 

feito para comportamentos benéficos ao indivíduo, por exemplo, o que faz algumas pessoas 

continuarem a desempenhar atividades diárias como sair com os amigos e trabalhar, mesmo 

após a perda de um ente querido ou o aumento de exigências no local de trabalho? O 

comportamento que persiste a despeito das mudanças ambientais depende de uma série de 

variáveis, compreender tais variáveis podem ser importante na medida em que pode contribuir 

para a previsão da resistência do comportamento às mudanças. Além disso, tal compressão 

pode ser importante para a implementação de intervenções que tem o objetivo de aumentar ou 

diminuir a frequência de um comportamento. 

As respostas emitidas por um indivíduo podem ser fortalecidas (reforçadas) ou 

enfraquecidas pelos eventos que as seguem (Skinner, 1981). Para compreender porque um 

comportamento persiste é indispensável uma análise do papel das consequências, 

principalmente no que diz respeito ao princípio do reforço (i.e., o responder aumenta quando 

produz reforçadores) (Catania, 1999). A Teoria do Momentum Comportamental propõe um 

modelo experimental para estudar a resistência a mudanças, por meio do qual tem sido 

investigado o efeito de diferentes parâmetros do reforço, como a magnitude (quantidade de 

reforço), a frequência e o atraso do reforço. Os resultados de pesquisas baseadas nesse modelo 

sugerem que quanto maior a frequência, maior a magnitude e menor o atraso do reforço, mais 

resistente à mudança é o comportamento. Esses dados pressupõe que diferentes parâmetros do 

reforço são variáveis importantes a serem manipuladas para compreender o comportamento 

que persiste apesar das mudanças ambientais. 
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Vários estudos que objetivaram avaliar o efeito de diferentes taxas, magnitudes ou 

atrasos do reforço já foram realizados, principalmente utilizando animais como sujeitos 

experimentais, mas ainda são escassos os estudos com humanos que verificaram o efeito da 

magnitude do reforço na resistência do comportamento a mudanças. Diversas situações da 

vida diária estão relacionadas a contextos nos quais há maior ou menor densidade 

(magnitude) de reforço. Estímulos reforçadores podem ser ricos em um ambiente não ser em 

outros, isso quer dizer que a quantidade ou a duração de reforço muda a depender do 

contexto. Um exemplo são os trabalhos com alta ou baixa remuneração ou os ambientes nos 

quais uma pessoa recebe mais ou menos elogios. Portanto, parece indispensável entender 

como e em que grau a magnitude do reforço afeta o comportamento humano. 

A Teoria do Momentum Comportamental representa um avanço para as pesquisas 

sobre resistência do comportamento a mudanças por contribuir com um modelo experimental 

para estudar tal fenômeno. O efeito de diferentes parâmetros de reforço são estudados e 

muitos dados já foram obtidos, principalmente, de pesquisas utilizando animais como 

sujeitos, embora avanços ainda sejam necessários no que diz respeito a pesquisas com 

humanos. Espera-se que os resultados obtidos em pesquisa básica sejam utilizados para 

implementar intervenções eficazes,  aumentando ou diminuindo a frequência dos 

comportamento em diferentes contextos.  
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