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O modelo da equivalência de estímulos vem sendo usado em pesquisas 

desenvolvidos na área da Análise do Comportamento como um recurso metodológico 

para o estudo de comportamentos simbólicos. Isso é viabilizado pelo procedimento 

experimental que leva estímulos diferentes, que não fazem parte de classes perceptuais, 

a se tornarem substituíveis uns pelos outros no controle do comportamento. 

Considerando a importância da comunidade verbal na formação de conceitos e 

comportamento simbólico, foi demonstrado, em estudos da bibliografia (e.g., Carvalho 

e de Rose, 2014; Moxon, Keenan & Hine, 1993; Watt, Keenan, Barnes, & Cairns,1991), 

que os participantes apresentaram probabilidades diferentes de emergência de relações 

condicionais quando esses pertencem a determindados grupos/comunidades. O estudo 

aqui relatado visou investigar, se a participanção como membro de torcidas organizadas 

de futebol afeta a emergência de relações condicionais definidas pelos 

experimentadores. Participaram do estudo 28 torcedores de três times de futebol da 

primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano de 2011. Relações condicionais entre 

estímulos foram treinadas para formar três classes de estímulos com três estímulos cada. 

O procedimento de treino foi o de escolha de acordo com modelo. As classes eram 

compostas por escudos dos times de futebol correspondentes aos 
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torcedores/participantes (Estímulos A), fotografias de obras de arte abstratas (Estímulos 

B), adjetivos positivos, negativos e neutros (Estímulos C). O experimento envolveu três 

etapas, sendo a primeira o pré-treino; a segunda consistiu do ensino de relações 

condicionais entre estímulos (AB e BC) com reforço contínuo (100%), seguido pelo 

ensino dessas relações condicionais com reforço intermitente (50%); a terceira era 

formada pelos testes de simetria das relações BA e CB, teste de transitividade das 

relações AC e teste de transitividade simétrica (equivalência) das relações CA. Além 

dos testes de transitividade e de equivalência com os estímulos previamente 

apresentados na etapa de ensino, foram realizados blocos de testes nos quais havia o 

acréscimo de uma relação inédita (A4C4), envolvendo o escudo de um time neutro (A4) 

e a palavra escrita “Campeão” (C4). Os resultados mostraram que durante a etapa de 

ensino das relações condicionais, o número médio de repetições foi maior nos dois 

blocos da fase de ensino com 100% de feedback, que foram os primeiros executados, do 

que nos blocos da fase com 50% de feedback. A porcentagem média de acertos durante 

os blocos da etapa de ensino em que o critério foi alcançado esteve próxima a 100% 

para os três grupos de torcedores. Na etapa de teste das relações emergentes, a 

porcentagem média de acertos dos três grupos ficou acima do critério de 90% apenas no 

Teste de Simetria, não sendo alcançado o critério de acertos em nenhum dos testes de 

transitividade ou de equivalência. A análise dos erros demonstrou que os participantes 

apresentaram um número mais alto de erros nas tentativas envolvendo o escudo do 

próprio time e o adjetivo negativo, e o escudo do time caracterizado como o principal 

rival e o adjetivo positivo. Um número mais baixo de erros foi observado nas tentativas 

com o time caracterizado como menos rival e o adjetivo neutro. Nos blocos em que 

havia o acréscimo da relação inédita, os participantes tenderam a selecionar a palavra 

“Campeão” diante do escudo do próprio time. Esses resultados permitiram concluir que 
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relações verbais pré-experimentalmente estabelecidas interferiram na formação de 

relações emergentes, sendo o fator rivalidade entre times importante para que os 

participantes apresentassem maior ou menor dificuldade para responder de acordo com 

as classes definidas no experimento. Essas classes envolviam relações em que havia 

conflito no controle de estímulos com as que foram estabelecidas na história 

extraexperimental de cada grupo de torcedores. Esses resultados podem contribuir para 

melhorar a compreensão de processos envolvidos na formação de classes de estímulos 

equivalentes e possibilitam identificar os fatores que determinam os diferentes graus de 

emergência de relações codicionais arbitrárias. 
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