
RESUMO 

!
O presente trabalho tem por objetivo investigar a influência de um reforço condicionado 

sobre a precisão do comportamento de "chute no gol" em jogadores de futebol em for-

mação. Para medir a precisão dos chutes, o gol será dividido em quatro alvos (inferior di-

reito, inferior esquerdo, superior direito e superior esquerdo) de acordo com a "Bateria de 

testes de Mor-Christian”. O experimento compreenderá duas fases: 1) linha de base e 2) 

reforço condicionado. Na fase do reforço condicionado, será empregado um delineamento 

de base múltipla entre os alvos. Ao final das sessões realizadas na etapa dois, os partici-

pantes poderão trocar os pontos acumulados na tarefa por dinheiro. Os dados obtidos por 

cada participante, em cada etapa da pesquisa, serão analisados e comparados entre si, 

com o objetivo de verificar a influência do reforço condicionado no desempenho dos par-

ticipantes em relação a quantidade de acertos aos alvos estabelecidos. 
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!
ABSTRACT 

!
The present study aims to investigate the influence of a conditioned reinforcement on the 

performance of base categories soccer players at the behavior of completion of the goal. 

To measure the accuracy of the kicks, the goal will be divided into four targets (lower right, 

lower left, upper right and upper left), according to the “Battery of tests Mor-Christian.”. In-

vestigation of the performance of the participants will be held through a multiple base line 

design, consisting of a baseline and a subsequent step of conditioned reinforcement. At 

the end of the sections in the second phase, the participants can exchange the points ac-

cumulated on the task for money. Data obtained by each participant in each stage of the 

research will be analyzed and compared, in order to check the influence of the conditioned 

reinforcement on the performance of participants regarding the amount of hits to estab-

lished targets. 
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