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Porque seguimos determinadas instruções e não outras? Porque alguém segue 

instruções mesmo quando elas não condizem com o que realmente acontece? Porque insistir 

em algo que não “dá certo”? A persistência do comportamento humano não é algo bom ou 

ruim por si só, depende do comportamento e do contexto em que ela ocorre. Ela é foco de 

duas linhas de pesquisas experimentais da Análise do Comportamento, a que é denominada 

“Comportamento Governado por Regras” e a denominada “Momentum Comportamental”. 

Em ambas são investigados os efeitos de instruções sobre a resistência do comportamento à 

mudança. 

Ao focalizar o tema Momentum Comportamental, são estabelecidos programas 

(esquemas de reforço) nos quais a contingência (condição para a liberação da consequência) 

requer dois ou mais comportamentos a serem apresentados diante de eventos distintos. Um 

exemplo de uma situação desse tipo são as contingências que estabelecem parar diante do 

semáforo quando a luz está vermelha e prosseguir quando a luz está verde. Quando o 

comportamento estudado experimentalmente se estabiliza ao ser submetido a um determinado 

tipo de esquema de reforço, como o esquema múltiplo, uma variável ambiental é modificada 

com o objetivo de verificar se o responder do indivíduo é afetado. Quanto mais esse 

responder se modificar, dizemos que ele é menos resistente à mudança.  

O paradigma do Momentum comportamental parte de uma analogia da Lei de 

Movimento de Newton, a qual tem como base a função entre massa e velocidade. Na 

analogia comportamental formulada por Nevin (1974), as variáveis funcionais são: taxa de 

reforço e taxa de resposta, respectivamente. Quanto maior taxa de reforço obtida em um 

componente (condição do esquema de reforço múltiplo), maior a resistência do 

comportamento à mudança frente a alterações ambientais. Por isso, o uso de esquema 

múltiplo é relevante, ele alterna condições em uma mesma sessão, ou seja, dois ou mais 
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comportamentos diferentes podem ser comparados(dos Santos, 2005; Porto, Ramos & Costa, 

2011). 

Ao focalizar o tema Comportamento Governado por Regras, destaca-se o 

comportamento instruído. Os estudos geralmente são feitos com mais de um grupo de 

participantes e com instruções diferentes para cada um. Posteriormente, a instrução ou a 

condição é alterada, sendo observado se o comportamento do indivíduo é modificado. Um 

exemplo simples é quando uma mãe pede a seu filho que “leve um casaco para a escola, pois 

mais tarde pode esfriar”. O seguimento dessa instrução por parte do filho dependerá da sua 

história em seguir regras da mãe, além da temperatura do ambiente. Caso esteja calor e ele 

não tenha passado frio anteriormente quando a mãe lhe disse isso, é provável que o filho não 

leve o casaco quando sair. Contudo, se o clima estiver mais fresco e ele tenha passado frio 

algumas vezes por não seguir instruções da mãe, é provável que ele leve o casaco.  

Apesar de apresentarem diferenças metodológicas, ambas as linhas de pesquisa 

(comportamento governado por regras e momentum comportamental) estudam a persistência 

do comportamento. Então, algumas questões surgem: é possível verificar se comportamentos 

instruídos em um esquema de reforço múltiplo apresentam resistência à mudança diferente, 

de acordo com o paradigma do Momentum Comportamental? Será que os dados 

corroborariam com aqueles já obtidos pelos estudos sobre comportamento governado por 

regras, de que o seguimento de regras correspondentes contribui para uma maior persistência 

do comportamento? Para responder essas questões, novas pesquisas experimentais devem 

retomar essas diferenças de procedimentos e obter dados entrelaçando essas duas áreas, já 

que ambas estudam a persistência do comportamento humano. 
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