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RESUMO 

 

O estudo de expressões faciais tem sido uma preocupação recente na Análise do 

Comportamento. O objetivo do presente estudo foi testar um procedimento para o 

estabelecimento de discriminação de expressões faciais em crianças, utilizando um 

treino de discriminação condicional, e verificar a generalização dos resultados do treino 

para um conjunto não treinado das mesmas expressões faciais. Participaram deste 

estudo cinco crianças, entre cinco e seis anos de idade, de uma escola particular. Foram 

realizadas, ao todo, 15 fases. A primeira e a última fases, Linha de Base e Teste Final, 

foram realizadas com fotos em papel. Em ambas as fases foi solicitado que os 

participantes agrupassem todas as fotos de uma mesma expressão. Nas outras etapas, 

realizadas por meio de um programa de computador, foram feitas sessões de treino de 

discriminação condicional e de testes, em que foram utilizados quatro conjuntos de 

expressões faciais como estímulo modelo e figuras geométricas como estímulos 

comparação. A diferença entre as sessões de teste e as sessões de treino foi que após 

cada tentativa das sessões de treino havia reforço e, nas sessões de teste, não. Os 

participantes inicialmente realizavam um pré-teste com um dos conjuntos de fotos, 

seguido por um treino de discriminação condicional com o mesmo conjunto. Após 

atingir o critério para encerramento desse treino, os participantes passavam por um pós-

teste com o mesmo conjunto de fotos e, em seguida, por um teste de generalização com 

um novo conjunto. Caso atingissem o critério nesse teste, passavam ao teste de 

generalização com outro novo conjunto, e assim por diante, até que todos os conjuntos 

tivessem sido testados. Caso os participantes não atingissem o critério em algum dos 

testes de generalização, passavam, então, pelo treino de discriminação condicional com 

o mesmo conjunto de fotos, e, então, pelo pós-teste com esse mesmo conjunto e teste de 

generalização com um novo conjunto. Inicialmente usou-se como consequência, após 

cada tentativa, apenas uma figura de uma estrela sorrindo na tela do computador, e 

brinquedos de pequeno valor eram liberados pela participação, ao final de cada sessão. 

Como os resultados dos participantes nos primeiros treinos mudou pouco ao longo das 

sessões, decidiu-se tornar os brinquedos, além da estrela, contingentes aos acertos das 

crianças. Após cada tentativa correta, a criança ganhava um adesivo para colar numa 

tela e, após juntar doze adesivos, a criança poderia trocá-los por um brinquedo ao final 

da sessão. Os resultados mostraram que, embora os participantes tenham apresentado 

diferenças no desempenho final, todos conseguiram o número de acertos necessários 

para mudança de fase nos treinos, nos pós-testes e, pelo menos, no último teste de 

generalização, indicando que o procedimento foi suficiente para que a discriminação se 

estabelecesse e que houvesse generalização para um conjunto de fotos não treinados. Os 

resultados da última fase, Teste Final, variaram de participante para participante e, ao se 

considerar os resultados das Participantes 1, 2 e, em certa medida, do Participante 3, 

pode-se afirmar que o treino foi efetivo para gerar a discriminação das expressões 

faciais. 


