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RESUMO  

O presente estudo foi realizado com o objetivo analisar o autocontrole de crianças a partir da variação 
simultânea da magnitude e do atraso do reforço, com e sem a possibilidade de realização de atividades 
distrativas durante o período de atraso do reforço. Os participantes, 11 crianças com idade de 5 a 11 anos, 
com e sem o diagnóstico de TDAH, foram submetidas a esquema concorrente-encadeado num computador. 
A conseqüência produzida pela resposta no primeiro elo, dava início ao segundo elo e uma nova resposta, 
sobre o mesmo componente selecionado anteriormente, produzia, em VI15s, uma nova conseqüência e o 
início do o período de atraso do reforço (FT) com ou sem as atividades distrativas. O terceiro elo tinha 
início logo após o fim do período de atraso. Os participantes foram submetidos a duas condições de linha de 
base, uma para avaliar o controle que a dimensão magnitude do reforço exercia sobre o responder, a outra 
para avaliar o controle da dimensão atraso do reforço. Na condição experimental, houve a variação 
simultânea da magnitude e do atraso do reforço com ou sem a possibilidade de realização de atividades 
distrativas durante o período de atraso. Esta variação envolveu quatro fases, em um dos componentes o 
período de atraso e magnitude do reforço permaneceu constante (10s e 1 ficha); e no outro componente, 
ambos foram aumentados progressivamente(30s e 5 fichas, Fase 1; 60s e 10 fichas, Fase 2; 1min e 30s, Fase 
3; e 2 min, Fase 4). Em seguida, os participantes foram submetidos a uma nova condição, semelhante à 
anterior, porém sem as atividades distrativas. Tal condição tinha início a partir da Fase 4. Caso a criança 
alcançasse o critério para encerramento da fase (responder em dez tentativas consecutivas sobre o um 
mesmo componente), o programa era finalizado; caso contrário, a criança voltaria para uma fase anterior, e 
assim sucessivamente. Em todas as condições ao final do período de atraso, entrava em vigor o período de 
acesso ao reforço. Fichas, representadas por traços verdes na tela do computador, foram utilizadas como 
reforço. As fichas eram ganhas num esquema CRF, e trocadas por brinquedos no final da sessão. Os 
participantes hierarquizavam os objetos, considerados como potenciais reforçadores, no início de cada 
sessão. O valor máximo era de 250 fichas e, progressivamente, de 10 em 10, esse valor ia diminuindo até 
chegar ao número mínimo de 10 fichas. A hipótese era que tais valores pudessem indicar o valor reforçador 
de cada objeto, de maneira que o reforço de maior valor tivesse o maior preço (250 fichas) e o reforço de 
menor valor tivesse o preço mais baixo (10 fichas). Ao final de cada sessão, o participante conferia o 
número de fichas obtidas na tela do computador e as trocava pelos itens que podia comprar, conforme o 
valor estipulado, pelo próprio participante. Os resultados encontrados revelam que, na fase de linha de base 
de magnitude, as crianças, na maioria das tentativas, responderam no componente que produzia magnitude 
alta, mas na linha de base atraso, a maioria respondeu no componente que produzia maior atraso do reforço. 
Quando houve manipulação simultânea dessas variáveis, os participantes responderam mais freqüentemente 
no componente que produzia maior magnitude e do atraso do reforço, mesmo com o aumento progressivo 
do atraso através das fases, chegando até 2 min. Os resultados são discutidos em termos do número de 
respostas emitidas, na presença e na ausência de tais atividades, e de seu possível valor reforçador. 
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