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RESUMO 

 

A privação é uma operação importante por estabelecer o valor do reforço e, 

consequentemente, afetar a frequência de uma classe de respostas operante. Desde seus 

primeiros estudos, Skinner lidou com a privação a partir do conceito de drive e, depois 

dele, diversos autores da análise do comportamento deram papel de destaque para esse 

fenômeno em seus manuais. Apesar disso, parece que a privação – especialmente de 

água e de alimento é tratada no presente estudo – vem sendo negligenciada pelos 

analistas do comportamento. Foram encontrados apenas 193 artigos sobre o tema em 

análise do comportamento e na psicologia experimental em um período de 80 anos. O 

tema também parece ser “marginal” em termos de programas de pesquisa. Existem 

diversas questões complexas no que se refere aos efeitos de, por exemplo, história de 

privação, diferentes procedimentos de privação e interações entre privações. Um 

problema que vem acontecendo em estudos com animais é a utilização da privação 

como um mero procedimento experimental para estabelecer determinado estímulo como 

reforçador, sem se preocupar em outros possíveis efeitos desse procedimento. Muitos 

autores se limitam a relatar no método o valor da porcentagem de peso ad lib sob o qual 

o sujeito era mantido. A partir dos estudos analisados, foram levantados alguns 

cuidados que devem ser tomados ao se estudar experimentalmente a privação e ao 

utilizar a mesma como um procedimento. Por exemplo, é preciso controlar a história de 

privação, escolher bem o procedimento (restrição de quantidade ou de tempo) e critério 

utilizados (porcentagem do peso ad lib, por exemplo), pensar nas questões éticas 

envolvidas, entre outros.  
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