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Estudar condições em que comportamentos de humanos persistam quando o 

contexto muda é de grande importância, pois pode auxiliar no planejamento de 

intervenções que fortaleçam ou enfraqueçam comportamentos. Essas condições podem 

ser estudadas com o paradigma de pesquisa do Momentum Comportamental, pois esse 

modelo permite avaliar a persistência do responder antes e depois de uma mudança no 

contexto. Esse paradigma propõe duas situações, que se alternam aleatoriamente, em 

que comportamentos são fortalecidos. Após essa condição composta de duas situações, 

um evento perturbador é inserido no contexto para que o comportamento seja 

desestabilizado e a resistência do comportamento é avaliada observando o quanto o 

comportamento mudou comparando as duas situações com e sem o evento perturbador. 

Para que a resistência do comportamento possa ser avaliada, primeiramente, é 

necessário que um comportamento seja fortalecido por meio de apresentações de 

consequências quando a pessoa completa o que é exigido pela contingência. De acordo 

com o modelo de seleção pelas consequências (Skinner, 1981), as consequências do 

responder têm papel determinante no fortalecimento e manutenção de comportamentos 

e essas devem ser imediatas para que um processo de aprendizagem seja mais eficiente. 

Porém, isso nem sempre acontece, pois o comportamento dos humanos pode ser afetado 

tanto por consequências imediatas quanto por atrasadas em diversos contextos de suas 

vidas. Assim, consequências imediatas ou atrasadas podem ser variáveis interessantes 

de serem investigadas.  

Em um estudo hipotético que avalie o efeito de consequências imediatas e 

atrasadas na resistência do comportamento a mudanças em humanos, um software 

poderia ser programado com condições referentes ao modelo de pesquisa do Momentum 

Comportamental (ver Craig, Nevin & Odum, 2014 para maiores esclarecimentos). A 

primeira condição poderia ser composta por duas situações: em uma delas, ao completar 
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o que o é exigido pelo contexto, o comportamento de clicar em um retângulo na tela é 

imediatamente seguido pelo ganho de pontos. Na outra situação, ao completar o que é 

exigido, ainda é necessário que o participante espere um tempo para ganhar pontos. 

Após um tempo mantendo essa condição, o contexto mudaria para a segunda condição: 

o participante poderá ganhar ou perder pontos (evento perturbador) ao clicar no 

retângulo. 

Essa situação hipotética permitiria investigar qual das duas variáveis (ganhar 

pontos imediatamente ou após um tempo) tem mais efeito sobre a resistência do 

comportamento a mudanças após um evento perturbador ser inserido. Portanto, essa 

resistência pode ser avaliada comparando o comportamento antes e depois de os 

participantes perderem pontos. Esse tipo de estudo pode evidenciar questões relevantes 

quanto ao fortalecimento imediato ou atrasado de comportamentos direcionando tanto 

para pesquisas básicas que também terão humanos como participantes, quanto no 

contexto aplicado (e.g., abuso de álcool ou drogas, comportamentos estereotipados 

como no espectro autista, compulsão alimentar) auxiliando em intervenções nesses 

comportamentos ou no arranjo de contingências para o estabelecimento de novos 

comportamentos. 
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