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Resumo 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI) pode ser entendida como tendo por 

objetivo o desenvolvimento e a manutenção de novos repertórios comportamentais com 

crianças e adolescentes, promovendo maior adaptação no ambiente social. A utilização de 

recursos lúdicos é importante nesse processo, por torná-lo mais reforçador para a criança, e 

mesmo para seus familiares, e possibilitar o desenvolvimento de novas classes de 

comportamento. Filmes e histórias infantis fazem parte do cotidiano das crianças e de suas 

famílias, sendo considerados uma atividade prazerosa e associados a momentos de lazer em 

família, o que justifica e facilita sua utilização na TACI. Exemplo de comportamento que pode 

ser desenvolvido e ampliado na TACI, com o uso de filmes infantis, é o comportamento verbal. 

Compreendido como comportamento operante, e por isso sujeito as mesmas leis de reforço e 

punição, o comportamento verbal ocorre em situação nas quais tem maior probabilidade de ser 

reforçado, e é mantido por reforço social. Conversas sobre a história dos filmes, ou brincadeiras 

para reinventar a história, constituindo um episódio verbal, com terapeuta e criança alternando 

papéis de falante e ouvinte, e reforçando o comportamento verbal um do outro, promovem o 

desenvolvimento desse repertório com a criança. O comportamento de seguir regras também 

pode ser desenvolvido, baseando-se nos comportamentos das personagens e em suas 

consequências, demonstrando as vantagens de seguir as normas, e as desvantagens por 

desobedecer a elas. Com os pais, a análise das histórias dos filmes pode ajudá-los a apresentar 

instruções que favoreçam seu seguimento: regras claras e bem descritivas, e que considerem as 

contingências em vigor no ambiente da criança. Ainda, outros comportamentos podem ser 

desenvolvidos utilizando-se das histórias dos filmes, e de exemplos dos comportamentos das 

personagens, como interação social, resolução de problemas e autocontrole. 

Palavras chave: terapia analítico-comportamental infantil; filmes infantis; comportamento 

governado por regras e comportamento modelado por contingências. 
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A Terapia Analítico Comportamental Infantil (TACI) busca o desenvolvimento e 

manutenção de repertório comportamental em crianças e adolescentes, a partir de sua maior 

adaptação no ambiente social, e englobando nesse contexto a família, a escola, além de outros 

locais que possam ser frequentados por eles. Com a construção desse novo repertório, é 

possibilitado à criança o acesso a diferentes fontes de reforçadores, ocasionando que outros 

comportamentos, por vezes considerados inadequados, deixem de ser reforçados e tenham sua 

frequência e intensidade diminuídas (Vasconcelos, 2001). 

Conte e Regra (2000) apontam que no início de seu desenvolvimento, nas décadas de 

1950-1960, a TACI objetivava principalmente a modificação do comportamento da criança, 

apoiando-se em uma ideia de excessos e déficits comportamentais. Também, o trabalho do 

terapeuta era realizado principalmente com os pais, e o contato direto com a criança era pouco 

frequente. Desse modo, os atendimentos tinham seu foco na orientação dos familiares e 

professores da criança, ensinando-os a atuar com ela de modo a desenvolver ou aumentar a 

frequência de comportamentos adequados e reduzir ou promover a extinção dos 

comportamentos perturbadores. 

Sobre os procedimentos para a modificação dos comportamentos perturbadores, as 

autoras apontam que a avaliação se baseava em uma análise funcional dos comportamentos da 

criança, pautando-se no esquema da tríplice contingência. O terapeuta construía sua análise 

buscando conhecer e compreender os antecedentes e as consequências para os comportamentos 

da criança apresentados como queixa, orientando sua intervenção segundo o que era possível 

apreender desse modelo. 

Com o desenvolvimento da terapia infantil, porém, outras características passaram a 

fazer parte do cotidiano da TACI. Sessões de entrevistas ou com a criança ou com o adolescente, 

para que pudessem descrever suas demandas pessoais, por vezes diferentes das apresentadas 

pelos adultos, tornaram-se mais frequentes, bem como as sessões e intervenções realizadas 
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diretamente ou com a criança ou com o adolescente. Eles passam a ter participação mais ativa 

no processo de terapia, uma vez que o ensino de novos repertórios comportamentais é realizado 

com eles, de forma que se tornem também responsáveis pelo desenvolvimento da terapia (Conte 

& Regra, 2000). 

Ainda, outra modificação importante na terapia infantil é apresentada pelas autoras. 

Além da utilização de um modelo de tríplice contingência, outros eventos ambientais passaram 

a compor a análise funcional, incluindo operações estabelecedoras, frequência e intensidade 

dos comportamentos da criança, além de situações de não ocorrência de comportamentos. Essa 

análise mais completa das contingências favorece a generalização dos comportamentos da 

criança, e dos pais, para ambientes extra consultório, uma vez que esses ambientes são melhor 

compreendidos pelo terapeuta, aumentando a probabilidade de que as intervenções 

correspondam às demandas apresentadas. Também, com base nessa avaliação, os objetivos da 

terapia são elaborados não só com os responsáveis, mas também ou com a criança ou com o 

adolescente. 

A utilização de recursos lúdicos durante a terapia infantil possibilita o desenvolvimento, 

por parte da criança, de diversos repertórios comportamentais, dentre eles: o comportamento 

verbal, pois aprende a descrever seus sentimentos e seus pensamentos, adquire novo 

vocabulário e aumenta a fluência verbal; comportamentos criativos, ao descobrir novas formas 

de solucionar problemas e considerar diferentes perspectivas sobre uma mesma situação; e uma 

visão crítica da realidade (Vasconcelos, 2008). Moura e Azevedo (2001) propõem que “a 

habilidade de identificar e expressar verbalmente sentimentos e emoções pode e deve ser 

modelada no repertório da criança como um requisito à superação de enfrentamento de seus 

problemas” (pp. 160). 

O comportamento verbal, segundo Baum (2006), é um tipo de comportamento operante 

e, como tal, tende a ocorrer naqueles contextos em que tem probabilidade de ser reforçado. 
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Desse modo, entende-se que o comportamento verbal está sujeito às mesmas leis que regem 

outros tipos de comportamento operante: é preciso de um estímulo antecedente, um contexto, 

para que ele ocorra, e suas consequências de reforço ou punição irão determinar se ele se 

manterá ou será extinto, ou seja, se ele continuará ou não a ser emitido naquele ambiente. 

A diferença entre o comportamento verbal e os demais comportamentos operantes é que, 

no primeiro caso, é necessária a presença de outra pessoa para que haja reforço: o ouvinte 

(Baum, 2006). A mera presença de um ouvinte, no entanto, não basta para que o comportamento 

verbal do falante seja reforçado, mas é preciso que ele reaja a esse comportamento (Hübner, 

1999a). Nesse sentido, de acordo com Hübner (1999b), o comportamento verbal somente é 

eficaz por meio da mediação de outras pessoas, e “requer-se, portanto, para que haja 

comportamento verbal, um falante e um ouvinte, conjunto denominado [...] de episódio verbal” 

(pp. 278). 

Ainda segundo Baum (2006), o comportamento verbal é modelado por aproximações 

sucessivas ao longo do tempo, exigindo apenas reforço intermitente para ser mantido. Quanto 

ao comportamento do ouvinte, Hübner (1999a) destaca que “para que o ouvinte possa mediar 

o comportamento do falante, é preciso que o ouvinte seja especificamente treinado para tal” 

(pp. 135), isto é, o reforço do comportamento verbal de alguém depende também da cultura. 

As regras são uma forma de emissão do comportamento verbal, definidas como 

estímulos discriminativos verbais que descrevem relações de reforço (Baum, 2006). De acordo 

com Albuquerque (2001), regras seriam: 

Estímulos especificadores de contingências que funcionam como estímulos 

discriminativos fazendo parte de um conjunto de contingências de reforço. [...] 

Instruções, avisos, orientações, conselhos, ordens, leis, etc. seriam exemplos 

particulares de regras, uma vez que todos podem descrever contingências. Isto é, podem 
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descrever as relações entre os eventos que antecedem o comportamento, o próprio 

comportamento e suas prováveis consequências (p. 133). 

Tendo por base essa definição de regras, compreende-se que o comportamento dos 

indivíduos pode ser controlado de duas formas: pelo contato direto com as contingências, isto 

é, quando se emite uma resposta e esta fica sob controle de suas consequências, ou por meio da 

descrição verbal das contingências, em que não são vivenciadas as contingências no passado, 

mas seguem-se as regras descritas por alguém. No primeiro caso, diz-se que o comportamento 

é modelado pelas contingências, e no segundo, que ele é controlado pelas regras (Castanheira, 

2001).  

De acordo com Baum (2006), o comportamento governado por regras depende do 

comportamento verbal de outra pessoa, enquanto o modelado pelas contingências não requer 

outra pessoa, mas somente interação com o reforçador não social. Nesse sentido, um 

comportamento é governado por regras quando está sob controle de um estímulo discriminativo 

verbal, estabelecido pela interação do indivíduo com seu ambiente (Costa, 2000). 

As autorregras, por sua vez, envolvem as situações nas quais as regras, como estímulos 

discriminativos verbais, são produzidas pelo comportamento verbal do indivíduo a quem as 

contingências irão se aplicar (Jonas, 1999). Desse modo, Jonas (1999) também aponta que as 

autorregras “exemplificam o caso em que uma parte do meu repertório (no caso, verbal) 

comportamental afeta outra parte de meu repertório (verbal e não verbal)” (pp.145). 

Sobre o controle por regras, Castanheira (2001) propõe que ele se desenvolve e se 

mantém porque: 

1- Elas fornecem uma forma rápida de ajudar ou forçar alguém a emitir respostas que 

são reforçadoras para quem apresenta a regra; 2- se formuladas de forma séria, podem 

ter efeito imediato onde outros procedimentos falharam; 3- elas facilitam e mantêm a 

aprendizagem, quando os reforçadores estão longe, no futuro; quando são poucos e 
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esparsos, ou ainda, quando os comportamentos que seriam modelados pelas 

contingências em vigor são indesejáveis, de aprendizagem mais difícil ou sofrem 

ameaça de punição severa (p. 38). 

Quanto às diferenças entre os comportamentos governados por regras e os modelados 

pelas contingências, Castanheira (2001) apresenta, dentre outros pontos, que: no primeiro caso, 

a aprendizagem de novos comportamentos é mais rápida, evitam-se erros e consequências 

aversivas, é mais fácil para o indivíduo descrever o comportamento, os reforçadores são sociais 

e o comportamento é emitido de forma mais estereotipada. No segundo caso, a aprendizagem 

é mais lenta, o sujeito expõe-se ao reforçamento diferencial e tem maiores chances de errar, é 

mais difícil falar sobre o comportamento e mais fácil demonstrá-lo, e o comportamento é mais 

variável e natural. 

No comportamento governado por regras, é importante destacar as situações nas quais, 

apesar de mudanças nas contingências, as regras permanecem as mesmas, e o comportamento 

governado por regras pode não mudar, ou seja, não acompanhar as mudanças nas contingências 

(Albuquerque, 2001). Nico (1999) descreve como insensibilidade às contingências essa 

possível característica do comportamento governado por regras, quando o comportamento 

permanece sob controle das mesmas instruções, apesar das alterações nas contingências em 

vigor. O comportamento sensível às contingências, por sua vez, “seria aquele que muda 

sistematicamente diante das mudanças nas contingências de reforço”. (Meyer, 2007, pp. 213). 

Desse modo, e com destaque para a utilização de filmes infantis, o comportamento 

verbal da criança se desenvolve, por exemplo, em discussões acerca da história apresentada, 

quando ela e o terapeuta opinam sobre o tema do filme, descrevem suas cenas e personagens 

favoritas e de quais não gostaram, dentre outros pontos. Essas conversas, nas quais terapeuta e 

criança falam e escutam (ou seja, alternam-se os papéis de falante e ouvinte), constituem-se em 

um episódio verbal, contribuindo para o desenvolvimento do repertório verbal da criança. 
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Discutir sobre os comportamentos das personagens nas situações apresentadas pelos 

filmes, por sua vez, pode contribuir para o desenvolvimento de repertórios comportamentais 

mais assertivos para resolução de problemas. Há a possibilidade de, por exemplo, terapeuta e 

criança analisarem quais as consequências do comportamento da personagem: se houve um 

processo de reforçamento ou punição, se o conflito foi ou não resolvido, se existem outras 

formas de solucionar aquela mesma questão, etc. Reescrever ou recontar partes da história 

também promovem o desenvolvimento desse repertório, além do comportamento verbal, pois 

a criança pode imaginar e descrever o que faria no lugar da personagem, ou o que a personagem 

faria no lugar dela. 

Assim, tendo como base as definições de regras, comportamento governado por regras 

e comportamento modelado pelas contingências já apresentadas, e conhecendo a importância 

da utilização de recursos lúdicos na terapia comportamental infantil, este trabalho tem como 

objetivo analisar trechos de quatro filmes infantis: Frozen – Uma Aventura Congelante, O Rei 

Leão, Uma Aventura Lego e Os Croods, divididos em quatro temas de análise: discrepância 

entre a regra e a contingência, conteúdo das instruções, história de reforçamento e reforço 

imediato e punição a longo prazo. 

Ao final de cada análise são apresentadas possíveis intervenções que podem ser 

planejadas durante a terapia, com a criança e/ou seus familiares, visando o desenvolvimento de 

novos repertórios comportamentais e a resolução de comportamentos apresentados como 

problema no início do acompanhamento. 
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Resumo dos Filmes 

 

Frozen – Uma Aventura Congelante 

Lançado no Brasil em 2014 pelos Estúdios Disney e dirigido por Chris Buck e Jennifer 

Lee, Frozen – Uma Aventura Congelante, apresenta a história das irmãs Elsa e Anna no reino 

de Arendelle. Elsa nasce com poderes mágicos e é capaz de criar gelo. Durante uma brincadeira 

com Anna, Elsa acidentalmente machuca a cabeça da irmã com uma rajada de gelo. O Rei e a 

Rainha levam as filhas até o Rei Troll, que consegue curar Anna, mas faz com que ela se 

esqueça do acontecido e da magia da irmã. Ele alerta Elsa e seus pais sobre os poderes da 

menina: diz que Elsa deve aprender a controlá-los, pois eles ficarão mais fortes, e o medo será 

seu maior inimigo. 

O Rei e a Rainha, como tentativa de proteger a filha, fecham os portões do castelo e 

mantêm Elsa vivendo em um quarto. Elsa passa a ter contato apenas com os pais, enquanto seus 

poderes aumentam e ela tem cada vez mais dificuldade em controlá-los. Durante esse período, 

Anna insistentemente convida Elsa para brincar, mas como Elsa se recusa a falar com ela, Anna 

desiste de conversar com a irmã. 

As meninas crescem separadas e, após a morte de seus pais, chega o dia da coroação de 

Elsa. As irmãs se reencontram, e durante o baile Anna conhece o Príncipe Hans e o apresenta a 

Elsa, pedindo permissão para se casarem. Elsa nega o pedido, e Anna passa a questioná-la sobre 

por que Elsa deixou de falar com ela e se escondeu de todos. Tentando se esquivar das perguntas 

da irmã, Elsa acidentalmente lança seu poder de gelo em direção a Anna e aos habitantes de 

Arendelle, que se assustam ao descobrir o segredo da Rainha. Elsa foge para as Montanhas do 

Norte, e na fuga congela todo o reino. No caminho para as montanhas Elsa percebe que, sozinha, 

poderá experimentar e testar seus poderes sem medo, constrói um castelo de gelo e passa a viver 

nele.  
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Após a fuga de Elsa, Anna parte em busca da irmã e o Príncipe Hans também envia 

soldados para encontrar a Rainha. Na jornada, Anna conhece Kristoff, um camponês que 

trabalha entregando gelo para o castelo e sua rena de estimação, Sven, além de Olaf, um boneco 

de neve que ela e Elsa haviam construído quando crianças. Juntos, encontram o castelo de gelo 

e Anna conta a Elsa o que aconteceu em Arendelle, pedindo que a irmã traga o verão de volta. 

Elsa confessa que não sabe controlar seus poderes, e durante a discussão lança, sem querer, 

uma rajada de gelo no coração de Anna, expulsando-a do castelo junto aos amigos. 

Ao saírem do castelo de gelo, Kristoff percebe que Anna está fraca e gelada. Vão até o 

Rei Troll, que diz a Anna que existe gelo em seu coração, e apenas um ato de amor verdadeiro 

poderá salvá-la. Anna é levada de volta para o castelo de Arendelle, na esperança de que um 

beijo do Príncipe Hans possa curá-la. Enquanto isso, os soldados de Hans chegam ao castelo de 

gelo, invadem-no e sequestram Elsa, levando-a presa para Arendelle. Elsa é trancada em um 

quarto e, ao visitá-la, o Príncipe Hans diz que Anna não retornou de sua busca. Temendo o que 

possa ter acontecido com a irmã, Elsa consegue se soltar e sai para procurar Anna. 

Mais tarde, Kristoff chega a Arendelle com Anna, deixa-a sob os cuidados dos criados 

e vai embora. Anna é levada até o Príncipe Hans, que revela que só se casaria com ela para 

conseguir alcançar o trono, e a deixa sozinha. Com a ajuda de Olaf, Anna vai em busca de 

Kristoff, que ouve a menina lhe chamar e retorna para o palácio, mas uma nevasca impede que 

os dois consigam se ver. Nesse ínterim, Hans encontra Elsa e diz a ela que Anna está morta, e 

Elsa é a responsável. A Rainha chora e a nevasca cessa, fazendo com que Anna consiga ver 

quando Hans ameaça Elsa com sua espada. Anna se interpõe entre os dois e salva Elsa, mas 

acaba congelada. Percebendo o sacrifício da irmã, Elsa abraça a estátua de Anna, que logo 

começa a descongelar.  

As irmãs percebem que o sacrifício de Anna era o ato de amor verdadeiro descrito pelo 

Rei Troll, e Elsa compreende que, para controlar seus poderes, é preciso o amor. A Rainha, 
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então, descongela o reino, trazendo o verão de volta, os portões do castelo são novamente 

abertos e Elsa volta a viver em Arendelle, sem medo de usar seus poderes, pois agora sabe 

controlá-los. 

 

O Rei Leão 

Lançado no Brasil pela primeira vez em 1994 e relançado em 2011, O Rei Leão, do 

estúdio Buena Vista e dirigido por Roger Allers e Rob Minkoff, conta a história de Simba, filho 

do rei leão Mufasa. Simba e os leões vivem nas terras do reino, juntamente com outros animais. 

Mufasa é um rei sábio, que respeita o lugar de cada ser no “ciclo da vida”, e tenta passar a 

Simba essas lições. Ensina o filho a caçar e mostra-lhe as terras do reino, alertando-o, porém, 

para um local mais distante e escuro, dizendo a Simba que ele nunca deve ir até lá. 

Mais tarde, porém, Simba encontra-se com seu tio Scar, irmão de Mufasa, e que inveja 

Simba porque ele será o futuro rei. Simba fala sobre o local distante e escuro e Scar, então, 

revela a Simba que ali fica um cemitério de elefantes, e que apenas os leões mais corajosos vão 

até lá.  

Curioso para descobrir como é o cemitério e querendo provar que é corajoso, Simba 

convida a amiga Nala para um passeio, mas não diz à amiga para onde irão. Sem saber da 

intenção de Simba, sua mãe deixa que os amigos saiam, desde que acompanhados por Zazu, o 

pássaro conselheiro do rei. Simba consegue despistar Zazu por algum tempo, revela a Nala 

aonde estão indo e chegam ao cemitério de elefantes. Ao chegarem, porém, são surpreendidos 

por três hienas que, a mando de Scar, aguardavam os filhotes no cemitério para matá-los. As 

hienas encurralam Simba e Nala, mas Mufasa aparece, salva os filhotes e derrota as hienas, que 

fogem dali. 
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Mufasa, então, ordena que Zazu leve Nala para casa, e chama atenção de Simba por ter 

desobedecido. Diz ao filho que seu comportamento colocou em risco sua vida e a da amiga, que 

ser valente não significa se meter em encrencas e que os reis também têm medo.  

Enquanto isso, Scar descobre que seu plano falhou e elabora outra estratégia para matar 

o filhote e Mufasa. Leva Simba até um desfiladeiro, dizendo ao sobrinho que preparou uma 

surpresa para ele, se afasta do local e pede que Simba aguarde ali pela surpresa. As hienas, 

então, provocam um estouro na manada de gnus, que correm para onde Simba está. Fingindo 

preocupação, Scar vai até Mufasa e avisa sobre a debandada, alertando que Simba está no local. 

Mufasa corre para proteger o filho, consegue salvá-lo e pede a ajuda de Scar para tentar fugir. 

Scar, porém, joga Mufasa no meio dos gnus. 

Mufasa morre pisoteado pelos animais, e Scar diz a Simba que ele é responsável pela 

morte do pai. Manda que o sobrinho fuja para longe e não volte nunca, além de ordenar que as 

hienas vão atrás dele, para matarem Simba. Simba consegue escapar das hienas, mas segue 

fugindo. Scar, por sua vez, diz às leoas que Mufasa e Simba estão mortos, e toma o poder nas 

terras do reino, com as hienas como suas aliadas. 

Após sua fuga, Simba chega a um deserto e desmaia, mas é encontrado por Timão, um 

suricate, e Pumba, um javali. Timão e Pumba ensinam a Simba que o passado deve ser deixado 

para trás e a viver a vida sem preocupações e sem problemas, seguindo o lema “Hakuna 

Matata”. Simba, então, esquece-se das terras do reino e passa a morar com Timão e Pumba, 

fazendo apenas o que quer, sem regras, responsabilidades ou problemas. 

Simba cresce, e não se preocupa mais com as terras do reino. Um dia, porém, reencontra 

Nala, e ela pergunta a Simba por que ele foi embora, mas Simba não diz o que aconteceu. Nala 

conta para Simba o que está ocorrendo nas terras do reino desde que Scar assumiu o poder:  as 

hienas comandam, falta água e comida e as manadas de animais fugiram de lá. Ainda assim, 

Simba se recusa a voltar, pois acredita que é responsável pela morte de Mufasa.  
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Simba se afasta de Nala e encontra Rafik, um babuíno feiticeiro, que faz com que o leão 

se lembre de suas responsabilidades como rei e de seu lugar no ciclo da vida. Simba, então, 

decide voltar às terras do reino, e vê a destruição causada por Scar. Com a ajuda de Nala, Timão, 

Pumba e das outras leoas, desafia Scar para a luta e, encurralado por Simba, Scar confessa que 

foi ele quem matou Mufasa. Simba e Scar lutam, enquanto Timão, Pumba e as leoas enfrentam 

as hienas. 

Simba vence a batalha, e expulsa Scar e as hienas das terras do reino. As leoas se reúnem 

em torno de Simba e ele sobe até o alto da Pedra do Rei, onde assume seu lugar como o novo 

Rei Leão. Os animais que haviam fugido do reinado de Scar retornam, e todos nas terras do 

reino voltam a viver em equilíbrio. 

 

Uma Aventura Lego 

O longa-metragem Uma Aventura Lego, dos estúdios Warner Bros. e dirigido por Phil 

Lord e Christopher Miller, teve sua estreia no Brasil em 2014. O filme conta a história de 

Emmet, um operário morador da cidade de Blocópolis, e sua tentativa de salvar a cidade do 

vilão Presidente Negócios, ou Senhor Negócios, cujo objetivo é fazer com que todos sigam as 

mesmas regras e não haja nenhuma mudança. 

No início da trama, o Senhor Negócios constrói a cluga, arma que irá possibilitar que 

ele cole toda a cidade, fazendo com que tudo fique sempre do mesmo jeito. Ao conseguir a 

arma, porém, o feiticeiro Vetrúvius faz uma profecia ao Presidente, afirmando que, um dia, 

alguém especial irá impedi-lo, mas o vilão não acredita e ataca Vetrúvius, deixando-o cego, e 

foge com a cluga. 

Enquanto isso, em Blocópolis, Emmet e os demais cidadãos vivem um dia comum. 

Emmet acorda pela manhã e lê as Instruções Para se Enturmar, Fazer Todo Mundo Gostar de 

Você e Sempre Ser Feliz. O manual diz tudo o que deve ser feito durante o dia, inclusive a 
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ordem dos eventos. Emmet segue todas as regras e, ao assistir a um programa na televisão, vê 

um pronunciamento do Presidente Negócios sobre a Terça de Tacos, evento no qual todos os 

cidadãos cumpridores da lei ganharão tacos de graça, além do amor do Presidente. 

Emmet, então, vai para o trabalho, onde destrói “tudo o que for estranho” e constrói 

novos prédios e casas, sempre seguindo os manuais de instruções. Ao final do dia, os operários 

vão embora, mas Emmet fica para trás, pois percebe alguém na construção. Ele tenta descobrir 

quem está ali, mas acaba caindo em um buraco e, acidentalmente, encontra a peça de resistência. 

Emmet é capturado pelo Guarda Mal, que tenta interrogá-lo sobre como conseguiu a 

peça. Durante o interrogatório, Emmet é ameaçado com uma arma laser, mas é resgatado por 

Mega Estilo, e os dois fogem. Mega Estilo conta para Emmet sobre a profecia do especial e os 

planos do Presidente Negócios, levando-o até o Velho Oeste para encontrar Vetrúvius. 

Ao encontrarem Vetrúvius, o feiticeiro explica a Emmet sobre os Mestres Construtores, 

os responsáveis por construir tudo que existe. Conta que, até o Presidente Negócios assumir o 

poder, todos podiam construir livremente, mas o Presidente não gostava disso e, por esse 

motivo, criou todas as regras. Os Mestres Construtores são aqueles que conseguiram fugir e se 

esconder. Vetrúvius se propõe a treinar Emmet para que se torne um deles, mas eles são 

atacados pelo Guarda Mal. Emmet, Vetrúvius e Mega Estilo fogem da cidade, são resgatados 

por Batman e, juntos, vão até à Nuvem Cucolândia, onde vivem os Mestres Construtores. 

Ao chegarem à Nuvem, Emmet conhece Unigata, que lhe mostra o lugar e explica que, 

ali não existem regras de nenhum tipo e todos podem criar o que quiserem. Vetruvíus, então, 

apresenta Emmet como sendo O Especial aos outros Mestres Construtores e o operário tenta 

fazer um discurso, mas a Nuvem Cucolândia é invadida pelo Guarda Mal, o lugar é destruído e 

os Mestres Construtores presos. 

Em uma tentativa de escapar, Emmet sugere que construam um submarino, e os amigos 

rapidamente começam a construção. Emmet, porém, não consegue ajudá-los, pois não sabe o 
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que fazer sem um manual de instruções. Ainda assim, os amigos conseguem fugir e são 

encontrados no mar pelo pirata Barba de Ferro. No navio pirata, tentam elaborar uma estratégia 

para impedir o plano do Senhor Negócios e têm várias ideias diferentes, mas não conseguem se 

organizar para colocá-las em prática, até que Emmet propõe que eles sigam as regras. Acatando 

o conselho de Emmet e seguindo suas instruções, conseguem chegar até a cluga. 

O Guarda Mal, porém, descobre o plano de Emmet, e ele e os amigos são presos e 

levados ao Presidente Negócios, que mata Vetrúvius e prende Emmet a uma bomba que irá 

destruir toda Blocópolis. Mas, antes de morrer, o feiticeiro diz a Emmet que a Profecia do 

Especial havia sido inventada. O Presidente, então, ordena o uso da cluga e seu exército começa 

a colar a cidade e seus moradores. 

Percebendo o que está para acontecer e sabendo que a profecia era mentira, Emmet 

pensa que não é mais especial e considera desistir de tentar salvar seus amigos e Blocópolis. O 

fantasma de Vetrúvius, então, aparece, e diz a Emmet que o que fazia dele especial não era a 

profecia, mas sua coragem e suas atitudes. Lembrando-se de suas ideias que ajudaram para que 

chegassem até ali, Emmet decide saltar do alto da torre da Octano, em um sacrifício para tentar 

desarmar a bomba. 

Emmet consegue desarmá-la e retorna à torre, onde convence o Senhor Negócios a 

interromper seu plano. Juntos, então, Emmet, seus amigos, o Presidente e todos os Mestres 

Construtores recuperam a cidade que havia sido colada, e os moradores de Blocópolis começam 

a reconstruir o lugar, cada um construindo à sua maneira.  

 

Os Croods 

Lançado no Brasil em 2013 pela 20th Century Fox e dirigido por Chris Sanders e Kirk 

De Micco, Os Croods conta a história de uma família de homens das cavernas, que precisa 

aprender a lidar com as mudanças que estão acontecendo em seu mundo. 
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Os Croods vivem em um ambiente hostil, habitado por animais selvagens, motivo pelo 

qual o pai, Grug, desenvolve inúmeras regras na tentativa de garantir a sobrevivência de sua 

família. As regras incluem nunca sair da caverna à noite, ficarem sempre juntos, não ser curioso 

e sempre sentir medo, pois o medo pode protegê-los. Durante muito tempo a família viveu de 

acordo com essas regras, e como resultado os Croods foram os únicos a sobreviverem na região. 

Eep, a filha mais velha, no entanto, discorda e questiona as regras do pai, e um dia sai 

da caverna à noite, escondida. Nessa saída conhece Guy, um rapaz que vive fora das cavernas. 

Guy conta a Eep sobre os acontecimentos do fim do mundo, alertando-a sobre eles. Durante a 

conversa, porém, Grug encontra Eep e a leva de volta para a caverna. A menina tenta contar 

para a família o que ouviu, mas eles não acreditam e a repreendem. 

Nesse momento, no entanto, os acontecimentos relatados por Guy começam a ocorrer, 

e a caverna dos Croods é demolida. A única saída da família é fugir para um lugar novo e Grug 

resiste, mas muda de ideia ao perceber que sua caverna foi destruída. Ao chegarem no novo 

lugar, Grug tenta continuar seguindo as mesmas regras, mas elas não funcionam mais como 

anteriormente. 

Ao chegarem no novo lugar a família encontra Guy, que conhece o local e passa a 

ensiná-los como viver ali. Os Croods se interessam e começam a seguir as orientações de Guy, 

com exceção de Grug, que ainda resiste. As instruções do menino, no entanto, permitem que os 

Croods consigam sobreviver e mesmo se divertir naquele local, enquanto as tentativas de Grug 

de continuar seguindo as mesmas regras não trazem resultados. 

Após algum tempo, porém, Grug percebe que sua família não se preocupa mais em 

seguir as regras antigas, e que além das orientações de Guy estarem permitindo a sobrevivência 

de todos, o menino é sempre recompensado com elogios e com a admiração dos Croods, 

especialmente de Eep. Grug, então, começa a ter novas ideias e tenta mostrá-las a família, mas 

eles não parecem se interessar por elas. 
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Os acontecimentos do fim do mundo, no entanto, começam a acontecer também naquele 

local, e os Croods tentam fugir. Chegam a um penhasco, e percebem que a única forma de 

escaparem é atravessá-lo, mas não há meios para isso. Grug, então, reúne sua família e pede 

que sejam corajosos para conseguirem sobreviver e enfrentar o perigo, e arremessa todos para 

o outro lado do penhasco, conseguindo salvá-los. 

Sem ter como atravessá-lo, Grug volta a se refugiar em uma caverna, onde se lembra 

das ideias que conseguiu ter anteriormente, e percebe que é capaz de criar mais coisas. Encontra 

um esqueleto de animal e prende nele alguns pássaros, e com essa invenção consegue voar e 

atravessar o penhasco. Ao chegar ao outro lado, vê a família reunida a sua espera, e os Croods 

conseguem sobreviver ao fim do mundo. 

 

Análises Funcionais e Propostas de Intervenção 

As análises funcionais apresentadas foram elaboradas a partir de diferentes trechos das 

histórias dos quatro filmes, e são expostas juntamente a breves discussões sobre o recorte 

selecionado, e com a recuperação de parte da trama. As análises foram agrupadas em quatro 

temas centrais voltados para o comportamento governado por regras: contato com a 

discrepância entre a rega e a contingência; conteúdo das instruções; história de reforçamento; e 

reforço imediato e punição a longo prazo. Ao final das análises são descritas propostas de 

intervenções com as crianças e seus responsáveis, que podem ser planejadas com base nos 

filmes e, mais especificamente, nos trechos divulgados. 

 

Contato com a discrepância entre a regra e a contingência 

Segundo Meyer (2007), “a extensão em que os comportamentos gerados pela instrução 

entram em contato com a discrepância entre instrução e contingência atual” (pp. 213) é um dos 

fatores que contribuirá para o fato do comportamento se manter sob o controle da regra, ou 
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passar a ser controlado principalmente pelas contingências às quais o indivíduo está exposto. A 

autora complementa, também, que não basta a existência da discrepância entre a regra e a 

contingência em vigor, mas é preciso o contato do indivíduo com essa discrepância.  

Desse modo, pode-se dizer que quanto maior o contato do indivíduo com essa diferença, 

maior a probabilidade de que seu comportamento se torne sensível às contingências em vigor e 

passe a ser modelado por elas, ao passo em que o governado pelas regras tem sua frequência 

reduzida. 

Neste tópico, são apresentados trechos dos filmes Frozen – Uma Aventura Congelante, 

Os Croods, Uma Aventura Lego e O Rei Leão que demonstram mudanças nos comportamentos 

das personagens que, inicialmente governado por regras, após o contato com a discrepância 

com as contingências ficam sob controle das contingências. 

Tabela 1 

“Livre estou”: Contingências do filme Frozen – Uma Aventura Congelante. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Chega o dia da cerimônia de 

coroação de Elsa. 

Elsa revela seus poderes 

durante o baile. 

O povo de Arendelle 

demonstra medo da rainha. 

 

O povo de Arendelle 

demonstra medo da rainha. 

Elsa foge para longe de 

Arendelle. 

Elsa se esquiva do contato com 

outras pessoas. 

 

Diante do isolamento nas 

Montanhas do Norte. 

 

Elsa testa seus poderes. 

 

Possibilidade de controlá-los. 

 

Durante a cerimônia de coroação no palácio, Elsa, seguindo as orientações dos pais, 

tenta esconder e controlar seus poderes usando luvas e mantendo-se distante das outras pessoas. 

No entanto, após uma discussão com a irmã, acidentalmente revela seus poderes. Os 

participantes do baile e os habitantes de Arendelle demonstram medo e espanto, e Elsa foge do 

reino, congelando-o durante a fuga. Chegando à Montanha do Norte e percebendo que está 

sozinha, a rainha começa a testar seus poderes e com eles constrói um castelo de gelo, onde 

poderá viver sem ameaças de punição. 
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Aqui, a reação dos participantes do baile e do povo de Arendelle é uma consequência 

aversiva ao comportamento de Elsa de revelar seus poderes e confirma a regra que havia sido 

passada por seus pais, e ao fugir para a Montanha do Norte e tentar se esconder, Elsa busca 

evitar essa punição. Chegando à Montanha do Norte, porém, há uma mudança nas 

contingências: Elsa está sozinha, não há ninguém por perto e, consequentemente, não existe 

ameaça de punição. Sensível a essa mudança, a rainha experimenta seus poderes e começa a 

aprender a controlá-los. 

Tabela 2 

“Um ato de amor verdadeiro”: Contingências do filme Frozen – Uma Aventura Congelante. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Anna se sacrifica para salvar Elsa 

do príncipe Hans, depois de ter 

seu coração congelado pela irmã. 

Elsa controla seus poderes e 

descongela Arendelle. 

 

Os portões do castelo 

são abertos e todos têm 

o verão de volta. 

 

Ao encontrar Elsa no castelo de gelo, Anna tenta convencê-la a voltar para Arendelle e 

descongelar o lugar, mas Elsa confessa que não sabe como fazer isso. Anna insiste com a irmã 

e, na tentativa de afastá-la, Elsa lança uma rajada de gelo que atinge o coração de Anna. Kristoff 

e Olaf levam Anna de volta para o reino, enquanto Elsa é capturada pelos soldados do príncipe 

Hans. A rainha é presa em Arendelle, mas consegue escapar e sai em busca da irmã, até que 

Hans a encontra e mente dizendo que Anna foi morta por ela. Elsa chora e Hans tenta atacá-la 

com uma espada, mas Anna aparece e se interpõe entre os dois, salvando Elsa, mas acaba 

congelada. 

Quando percebe o sacrifício de Anna e acreditando ser culpada pelo que aconteceu, Elsa 

chora e, com isso, e como consequência de seu ato de amor verdadeiro, Anna descongela. Elsa 

compreende, então, que o amor é a chave para controlar seus poderes, que Anna nunca teve 

medo dela e nem a repreendeu por isso. Elsa torna-se sensível a essa nova contingência, 

consegue controlar seus poderes e descongela Arendelle. Nesse contexto, o comportamento de 
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Elsa deixa de estar sob controle das regras de seus pais quando ela entra em contato com as 

contingências que envolvem a irmã.  

Tabela 3 

“Nunca tenha medo”: Contingências do filme Os Croods. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Os acontecimentos do fim 

do mundo começam a 

ocorrer no lugar onde os 

Croods estão. 

Grug sai da caverna onde 

estava escondido, e cria uma 

invenção para conseguir 

atravessar o penhasco. 

A família Croods 

sobrevive ao fim do 

mundo. 

 

Quando os acontecimentos do fim do mundo começam a ocorrer no lugar onde os 

Croods estão, Grug deixa de se comportar de acordo com suas regras e consegue salvar sua 

família, atirando-os para o outro lado do penhasco. Grug, porém, fica sozinho e volta a se 

esconder em uma caverna, mas se lembra das ideias que conseguiu ter no novo lugar, sai da 

caverna e começa a construir uma nova invenção que permite que ele atravesse o penhasco 

voando e se reencontre com sua família. 

O contato de Grug com as contingências do novo lugar onde está e a ameaça da 

consequência aversiva de perder sua família caso continue a se comportar de acordo com as 

regras antigas, faz com que ele comece a desenvolver novos repertórios comportamentais, que 

são reforçados com a reunião com sua família e com todos sobrevivendo ao fim do mundo. 

Assim, o contato com as contingências modifica e mantém os novos comportamentos de Grug. 

Tabela 4 

“A profecia foi inventada”: Contingências do filme Uma Aventura Lego. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Vetrúvius diz a Emmet que 

inventou a profecia do 

especial. 

Emmet continua tendo 

ideias e executando-as. 

A cidade de Blocópolis é 

salva por Emmet. 

 

Depois que Emmet e os amigos são capturados pelo Guarda Mal e levados até o 

Presidente Negócios, Vetrúvius confessa a Emmet que a profecia do especial foi inventada, e 

afirma que o que tornava Emmet especial não era a profecia, mas suas atitudes e 
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comportamentos. Emmet, então, percebe seus amigos e os habitantes de Blocópolis em perigo, 

e começa a desenvolver estratégias para salvá-los. Pula do alto da torre da Octano para desarmar 

a bomba, e depois consegue convencer o Presidente Negócios a não usar a cluga. 

A profecia tinha, para Emmet, a função de uma nova regra, pela qual ele tentava se 

comportar. Ao descobrir que ela era inventada, Emmet torna-se mais sensível às contingências 

às quais está exposto, e começa a modificar seus comportamentos de acordo com essas 

contingências. 

Tabela 5 

“Ele voltou”: Contingências do filme O Rei Leão. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Simba e Nala se reencontram, 

e ela lhe conta sobre as 

dificuldades nas terras do 

reino. 

Simba volta para as terras do 

reino, vê os problemas 

descritos por Nala e desafia 

Scar. 

O poder nas terras do 

reino é dado a Simba. 

 

 

Quando Simba e Nala se reencontram, a amiga descreve pra Simba o que aconteceu nas 

terras do reino depois que ele se foi, perguntando a Simba por que tinha fugido. Simba se recusa 

a explicar o motivo de sua fuga, dizendo que não importa mais, pois é passado, e devemos 

deixar o passado para trás. Se afasta de Nala e conhece Rafik, que o lembra de suas 

responsabilidades como rei das terras do reino. Simba retorna às terras do reino, vê a destruição 

causada por Scar e o sofrimento das leoas, e desafia o tio para luta. Com a ajuda das leoas e de 

Timão e Pumba, Simba derrota Scar e retoma o poder nas terras do reino. 

O contato com as contingências descritas por Nala faz com que Simba deixe de se 

comportar segundo o lema “Hakuna Matata”, e desafie Scar para tentar reconquistar o poder 

nas terras do reino. Aqui, apenas a descrição dos acontecimentos nas terras do reino não foi 

suficiente para que Simba se comportasse de forma diferente, mas foi preciso que ele entrasse 

em contato com essas contingências. 
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Propostas de intervenções. 

Sobre a discrepância entre as regras e as contingências, é possível com esses trechos dos 

filmes abordar com a criança e os familiares a importância do contato da criança com seu 

ambiente. Com o recorte da Tabela 1, por exemplo, é possível demonstrar aos pais que o excesso 

de regras e os comportamentos de superproteção, como não deixar que os filhos brinquem de 

correr no parque por medo de caírem, ou não permitir que vão a festas ou à casa de amigos sem 

sua presença, pode prejudicar o desenvolvimento de repertórios de interação social, além de 

gerar sentimentos de medo excessivo e insegurança. 

Nesse mesmo contexto, na Tabela 2 é exposta uma situação em que o contato com as 

contingências permite o desenvolvimento de novos comportamentos. Aqui, pode-se discutir 

com os pais que comportamentos de superproteção semelhantes aos já citados, ao mesmo tempo 

em que evitam que a criança entre em contato com possíveis consequências aversivas para seus 

comportamentos, impedem que elas desenvolvam outros repertórios comportamentais, como o 

de resolução de problemas. Se a criança não é exposta à possibilidade de errar, ela também não 

aprenderá estratégias sobre como lidar com esses comportamentos quando eles ocorrerem, o 

que pode acarretar em sentimentos de tristeza, frustração e baixa autoestima.  

As Tabelas 4 e 5 também exemplificam situações em que o contato com a contingência 

permite o desenvolvimento de novos repertórios comportamentais. Nas duas ocasiões, ainda 

que, pela regra, as personagens soubessem o que deveriam fazer, é apenas quando entram em 

contato com as contingências que novos comportamentos são adquiridos. Nesse sentido, não é 

suficiente orientar a criança para que cumprimente as visitas, se não é permitido que ela receba 

amigos em casa, nem vá à casa dos colegas. 

Outro ponto que pode ser destacado é quando as normas colocadas pelos pais são 

inadequadas às contingências dos comportamentos dos filhos, como demonstrado na Tabela 3. 

Regras como “não faça perguntas” ou “não questione os adultos”, por exemplo, podem ter 
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consequências reforçadoras para os responsáveis, ao evitarem que as crianças conversem com 

eles sobre assuntos que, muitas vezes, não sabem ou não querem responder. Em relação à 

criança, porém, as consequências podem ser prejudiciais, como em ocasiões em que essas regras 

são generalizadas para a escola e ela evita fazer perguntas aos professores, ficando com dúvidas 

nos conteúdos e apresentando baixo rendimento. 

Com as crianças, por sua vez, as intervenções podem utilizar-se dos comportamentos 

das personagens para demonstrar que, em alguns momentos, seguir todas as regras pode ter 

consequências aversivas, pois muitas vezes, elas são inacuradas. É possível, também, ensinar a 

criança a identificar, em seu ambiente, quais instruções são adequadas e quais não são, e por 

isso devem ou não serem seguidas. 

 

Conteúdo das instruções 

Em relação ao conteúdo das instruções, Meyer (2007) aponta que quanto mais 

específicas as regras, ou seja, “quando as instruções especificavam com exatidão a tarefa” (pp. 

213), maior a probabilidade de o comportamento manter-se sob controle dessas regras, ao invés 

de ser sensível às contingências em vigor. Ao contrário, quando as instruções são vagas ou 

inespecíficas, aumenta-se a probabilidade de o comportamento passar a ser modelado pelas 

contingências. 

São apresentados aqui trechos dos filmes Os Croods e Uma Aventura Lego, 

exemplificando situações em que o conteúdo das regras, por ser específico, contribui para que 

o comportamento das personagens continue sob controle dessas regras. 

Tabela 6 

“Ele era forte, e seguia as regras”: Contingências do filme Os Croods. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Todos os vizinhos dos 

Croods são mortos por 

animais das cavernas. 

O pai, Grug, cria inúmeras 

regras na tentativa de 

manter sua família a salvo. 

Os Croods são os únicos a 

sobreviverem na região onde 

moram. 
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Os Croods viviam na época das cavernas, em um local habitado por inúmeros animais 

selvagens e ferozes. Após todos os seus vizinhos serem atacados e mortos por esses animais, 

Grug cria diversas regra sobre como e quando a família poderá sair da caverna, e o seguimento 

dessas regras garante a sobrevivência de todos, além de evitar que os Croods entrem em contato 

com as contingências aversivas do lugar onde moram. 

Além disso, as regras de Grug são seguidas também por explicitarem cada 

comportamento que é esperado dos Croods, nas diferentes situações, e descreverem as 

consequências de punição que podem acontecer caso se comportem de outra forma. O conteúdo 

das instruções, aqui, é bastante específico. 

Tabela 7 

“Instruções para se enturmar, fazer todo mundo gostar de você e ser sempre feliz”: 

Contingências do filme Uma Aventura Lego. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Manuais, cartazes na rua, 

programas de rádio e 

televisão orientam como os 

moradores de Blocópolis 

devem se comportar. 

Emmet segue todas as 

regras passadas.  

1- Os vizinhos e demais 

moradores da cidade 

reforçam o 

comportamento de 

Emmet; 

2- Emmet evita as punições 

por não seguir as regras. 

 

Na cidade de Blocópolis, tudo funciona segundo às regras do Presidente Negócios que, 

para reforçar o seguimento das leis por parte da população, faz anúncios oferendo prêmios para 

os “cidadãos cumpridores da lei”. Emmet se esforça para seguir todas as instruções, sendo 

reforçado pelas promessas do Senhor Negócios e pelos outros moradores que, por também 

seguirem as regras, reforçam o comportamento de Emmet. 

As regras em Blocópolis também são seguidas por especificarem com exatidão, por 

meio de manuais, programas de rádio e televisão, cada comportamento que é esperado de seus 

moradores, além das consequências reforçadoras por seguirem cada uma delas. 
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Propostas de intervenções. 

Nesse tópico, há a possibilidade de discutir-se com os pais prováveis motivos para a 

dificuldade da criança em obedecer às regras: elas podem ser inacuradas, quando em situações 

em que não são sensíveis às contingências da criança, ou inespecíficas, quando não descrevem 

qual comportamento é esperado da criança, nem as consequências por seguir ou não aquela 

norma. O uso de frases como “comporte-se”, “chega disso” ou “não faça porque eu não quero” 

podem parecer claras para os responsáveis, mas nenhuma delas diz à criança o que ela deve ou 

não fazer, nem os motivos pelos quais ela pode ou não se comportar de determinada forma. 

Na Tabela 6, por exemplo, ao formular as regras que os Croods deveriam seguir, Grug 

foi sensível ao ambiente em que estavam: era um local perigoso e todos os vizinhos haviam 

morrido, atacados por animais selvagens, e foi essa percepção das contingências que permitiu 

que as normas elaboradas fossem acuradas. Desse modo, regras sensíveis ao ambiente, e que 

especificam com clareza as contingências, aumentam a probabilidade de que o indivíduo seja 

reforçado por segui-las, e o reforço do comportamento de seguir essas orientações aumenta a 

probabilidade de que ele continue a se comportar de forma semelhante. 

Situação semelhante é exposta na Tabela 7, na qual todos os comportamentos de Emmet 

e dos moradores de Blocópolis são descritos em detalhes pelos manuais, além das 

consequências reforçadoras por obedecerem às regras. Nota-se, ainda, que o Presidente 

Negócios não descreve as consequências aversivas para o não seguimento das leis, o que 

também aumenta a possibilidade de que elas sejam seguidas sem questionamentos por parte dos 

moradores. 

Com esses exemplos, pode-se demonstrar aos pais que o seguimento das instruções está 

diretamente relacionado ao quão específicas elas são, descrevendo com precisão os 

comportamentos esperados em diferentes momentos, bem como as consequências desses 

comportamentos. Desse modo, é possível ensiná-los a apresentar aos filhos regras mais claras, 
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expondo o que se espera que eles façam, e explicando porque seguir aquela regra naquela 

ocasião é importante. 

Outro ponto que ainda pode ser destacado é quando o excesso de instruções gera 

insensibilidade às contingências. É comum que os responsáveis queiram orientar as crianças 

sobre tudo o que devem fazer, ensinando-as a se comportarem de modo a evitar punições. No 

entanto, quando as normas são demasiadamente específicas e não possibilitam que a criança se 

exponha ao ambiente, a insensibilidade pode ocorrer. Pais que apresentam regras muito rígidas 

são, em geral, pouco sensíveis às contingências da criança, e com essas regras contribuem para 

desenvolver a insensibilidade comportamental na criança. 

Em relação às crianças, pode-se ensiná-las a estarem mais sensíveis às normas passadas 

pelos pais, identificando em que ambientes eles habitualmente dão determinadas regras, ou seja, 

quais características daquele contexto podem fazer com que aquelas regras sejam importantes. 

Como exemplo, em um passeio na praia, por que não é permitido que entrem no mar sozinhas, 

ou por que não podem se afastar de seus familiares? Assim, com a criança aprendendo a 

identificar as contingências às quais está exposta, os pais terão mais facilidade em explicar-lhes 

as orientações necessárias naquele contexto. 

 

História de reforçamento 

Quanto à história de reforçamento, Meyer (2007) descreve que: 

A persistência do controle instrucional em situações em que o comportamento de seguir 

instruções ocorre mesmo quando há discrepância entre instrução e a relação resposta-

consequência, e mesmo quando há contato com tal discrepância, tem sido atribuída à 

história de reforços sociais para correspondência entre instrução e comportamento (p. 

214). 
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Dessa forma, além do contato com a discrepância entre a regra e as contingências, e da 

especificidade do conteúdo dessas regras, o histórico de reforçamento do indivíduo por seguir 

ou não as instruções também é uma variável importante que contribui para que o 

comportamento se mantenha sob controle das instruções, ou passe a ser modelado pelas 

contingências. 

Ainda, Meyer (2007) coloca que, nas situações em que o indivíduo é muito dependente 

das regras, sempre obedecendo ao que lhe é dito para fazer, reduz-se a probabilidade de que ele 

entre em contato com as consequências naturais de seu comportamento, e essas consequências 

não poderão atuar sobre seu comportamento. Com isso, ele se torna cada vez mais dependente 

das instruções e descrições sobre como agir, uma vez que o seguimento das regras também evita 

que o sujeito entre em contato com possíveis consequências aversivas para o seu 

comportamento, e o seguimento das instruções é em geral reforçado socialmente. 

Trechos dos filmes Frozen – Uma Aventura Congelanta, Uma Aventura Lego e Os 

Croods são mencionados aqui como demonstração de ocasiões em que o histórico de 

reforçamento contribuiu para que o comportamento das personagens se mantivesse sob o 

controle das regras. 

Tabela 8 

“Encobrir, não sentir, não deixar saber”: Contingências do filme Frozen – Uma Aventura 

Congelante. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Os pais de Elsa a escondem 

em um quarto no castelo, e 

dizem a filha que ninguém 

pode saber dos poderes dela. 

Elsa esconde seus 

poderes de todos. 

Os poderes de Elsa ficam 

mais fortes, e ela não 

aprende a controlá-los 

 

 

Após o acidente com Anna e a visita ao rei Troll, os pais de Elsa descobrem que os 

poderes da filha ficarão mais fortes, podem ser perigosos e precisam ser controlados. Sua 

estratégia para lidar com o problema é esconder a menina, evitando seu contato com outras 

pessoas, inclusive a irmã, e tentar impedir que Elsa utilize seus poderes. Insistentemente, os 
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pais dizem a Elsa que, para controlar seus poderes, ela deve “encobrir, não sentir, não deixar 

saber”.  

Elsa passa a viver de acordo com a regra colocada pelos pais, afastando-se do convívio 

social e tentando não usar seus poderes, mas as regras, no entanto, não impedem que os poderes 

de Elsa fiquem mais fortes, e sua esquiva dessa contingência contribui para que seja cada vez 

mais difícil controlá-los. 

Nesse contexto, as regras impostas pelo rei e a rainha não foram sensíveis às 

contingências do comportamento da filha, e o seguimento das regras por parte de Elsa 

contribuiu para aumentar essa insensibilidade, além de evitar as consequências aversivas de 

expor seus poderes, e de ser reforçada pelos pais por obedecer a eles. 

Tabela 9 

“Aqui na Nuvem Cucolândia não existem regras”: Contingências do filme Uma Aventura Lego. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Emmet e os amigos chegam 

a Nuvem Cucolândia, que é 

atacada pelo Guarda Mal. 

Emmet segue as regras de 

Blocópolis, procurando por 

manuais e normas para poder 

construir. 

Emmet não contribui 

para a construção do 

submarino. 

 

Ao chegarem à Nuvem Cucolândia, Emmet descobre um lugar onde não existem regras 

e conhece outros Mestres Construtores. Emmet tenta fazer um discurso para eles, mas a Nuvem 

é atacada pelo Guarda Mal e sua equipe, que capturam os Mestres Construtores. Emmet tem a 

ideia de tentar escapar pelo mar e seus amigos começam a construir um submarino, mas ele não 

consegue ajudá-los na construção, pois não sabe como construir algo sem seguir as instruções. 

Apesar de ter uma boa ideia para ajudar os amigos a escaparem, Emmet ainda precisa 

das regras para poder executá-la, enquanto os amigos conseguem se organizar para, juntos, 

construírem o submarino. Nessa situação, por ter sido sempre reforçado por seguir as regras e 

instruções de Blocópolis, Emmet não entra em contato com as contingências que acontecem a 
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seu redor, e seu comportamento continua sob controle das mesmas regras antigas, sendo 

insensível às contingências em vigor. 

 

Tabela 10 

“O novo é sempre ruim”: Contingências do filme Os Croods. 

Antecedente Comportamento Consequência 

Eep sai da caverna sozinha à 

noite e conhece Guy, que 

conta sobre os 

acontecimentos do fim do 

mundo. 

Eep conta para a família 

tudo que Guy lhe disse. 

A família não acredita em 

Eep, e tenta continuar 

seguindo as regras de Grug. 

 

Eep discorda das regras do pai por considerar que elas não lhe permitem se divertir, e 

uma noite sai da caverna, desobedecendo às regras importantes, e nessa saída conhece Guy, um 

jovem que vive fora das cavernas e conhece muitas coisas que a menina não conhece. O garoto 

conta para Eep sobre o fim do mundo, diz que ele está próximo e explica tudo que irá acontecer 

quando ele chegar.  

Quando é descoberta pelo pai e volta para casa, Eep tenta contar a família o que 

descobriu, mas os Croods se recusam a ouvi-la, afirmando que a curiosidade e coisas novas são 

sempre ruins. Nesse momento, porém, os eventos relatados por Guy começam a acontecer, e os 

Croods tentam se proteger voltando para a caverna, como manda a regra. A caverna, porém, é 

destruída pelo terremoto e Grug não sabe mais como proteger sua família, pois não pode 

continuar seguindo as mesmas regras. 

A formulação das regras por parte de Grug levou em conta as contingências passadas, e 

seu seguimento foi importante para garantir a sobrevivência da família. No entanto, a 

obediência a essas regras tornou os Croods insensíveis a outras contingências, dificultando o 

desenvolvimento de novos repertórios comportamentais.  
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Propostas de intervenções. 

 Em relação à história de reforçamento, o principal ponto a ser destacado é que, se os 

pais esperam que os filhos obedeçam às suas orientações, é preciso ensiná-los a fazer isso. Ou 

seja, o comportamento de seguir regras depende de um histórico de reforçamento para 

acontecer. Nesse contexto, alguns direcionamentos sobre como desenvolver esse repertório 

com as crianças podem ser passados aos pais: como visto no tópico anterior, as regras devem 

ser claras e descritivas sobre os comportamentos esperados, bem como quanto às consequências 

por obedecer a elas ou por não, além de serem coerentes com as contingências presentes ao 

comportamento da criança.  

Ainda, o comportamento dos filhos de seguir tais instruções deve ser reforçado com 

elogios e demonstrações de afeto, ao invés de entendido apenas como uma obrigação da criança, 

no sentido de demonstrar respeito por seus pais. Dessa maneira, ao reforçar o comportamento 

das crianças de obedecer aos seus pedidos, os pais aumentam a probabilidade de que esse 

comportamento se mantenha no futuro, e também de que ele seja generalizado para outros 

ambientes, como a escola. 

O trecho do filme apresentado na tabela 8 exemplifica uma situação em que um 

comportamento governado por regras se mantém devido às consequências dispensadas pelos 

pais. Nesse recorte, porém, os pais garantem o seguimento das normas por meio de ameaças de 

punição, descrevendo à filha o que acontecerá caso ela revele seus poderes. Esse é um aspecto 

relevante para discutir-se com os responsáveis: o reforço para o comportamento dos filhos, 

tanto o de seguir regras quanto de outras classes comportamentais, deve ser prioritariamente 

positivo, com elogios e demonstrações de afeto, como dito anteriormente. Manter um 

comportamento por reforçamento negativo, sinalizando a possibilidade do comportamento da 

criança entrar em contato com estímulos aversivos caso não siga às regras, pode gerar 

sentimentos de tristeza, frustração e insegurança. 
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De modo semelhante, nas tabelas 9 e 10 o comportamento das personagens de seguir as 

regras, apesar das mudanças nas contingências, também se mantém devido à história de 

reforçamento dispensado para esse comportamento, com a diferença de que, na tabela 9, esse 

reforçamento aparece na forma de premiações. A dificuldade das personagens em se 

comportarem de forma sensível às contingências, no entanto, pode exemplificar situações em 

que os pais apenas reforçam o comportamento dos filhos quando eles obedecem a seus pedidos, 

por vezes castigando-os quando não se comportam assim.  

Esse padrão dos pais, de consequenciar positivamente somente os comportamentos de 

obediência dos filhos, pode gerar sentimentos de insegurança de maneira parecida às ameaças 

de punição já descritas, uma vez que, sem a presença dos pais ou de suas orientações, a criança 

pode sentir-se hesitante diante de novas situações, sem saber o que pode ou não fazer, e com 

medo de ser punida caso faça o que não deve. 

Assim, com base nos trechos dos filmes apresentados, pode-se auxiliar os pais a 

aprenderem a apresentar aos filhos orientações claras e descritivas, sensíveis às contingências 

da criança, e a reforçar o comportamento da criança de seguir as regras de maneira assertiva, 

ao invés de utilizarem-se de ameaças de punição como justificativa para que os filhos façam o 

que lhe é pedido. 

 

Reforçamento imediato e punição a longo prazo 

O comportamento de seguir regras e instruções pode influenciar também no 

desenvolvimento de outros repertórios comportamentais, como o autocontrole. Hanna e Ribeiro 

(2007) apresentam o autocontrole como um comportamento de escolha de uma recompensa 

maior, porém mais distante, em detrimento de uma menor, mais contingente ao comportamento.  

Nesse contexto, e entendendo como uma característica do comportamento governado 

por regras a questão de que as consequências para esses comportamentos muitas vezes são 
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atrasadas, quando em comparação às consequências imediatas do comportamento modelado 

por contingências, é possível compreender de que modo o seguimento de instruções favorece o 

autocontrole. Isto é, o comportamento de seguir regras, comumente reforçado com 

consequências mais atrasadas, pode ser entendido também como um comportamento 

autocontrolado. 

Aqui, são apresentados exemplos do filme O Rei Leão, expondo situações em que o 

seguimento de regras se relaciona com comportamentos de autocontrole. 

Tabela 11 

“Eu rio na cara do perigo”: Contingências do filme O Rei Leão. 

Antecedente Comportamento  Consequência  

Mufasa apresenta o reino a 

Simba, alertando-o para não 

ir além das terras do reino. 

 

Simba e Nala vão 

escondidos até o cemitério 

de elefantes. 

 

1- Simba conhece um 

lugar novo; 

2- As hienas atacam 

Simba, Nala e Zazu; 

3- Mufasa chama a 

atenção de Simba. 

 

Tabela 12 

“Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo”: Contingências 

do filme O Rei Leão. 

Antecedente Comportamento  Consequência  

Timão e Pumba encontram 

Simba sozinho no deserto, o 

ensinam a “deixar o passado 

para trás” e a levar uma vida 

“sem problemas”, com o 

lema “Hakuna Matata”. 

Simba passa a viver com 

Timão e Pumba, 

seguindo o lema 

“Hakuna Matata”. 

1- Simba se esquiva das 

responsabilidades como 

futuro rei; 

2- Na ausência de Simba, 

Scar domina as terras do 

reino e os leões começam 

a passar fome e sede. 

 

Na tabela 11, Simba desobedece a um aviso dado pelo pai, que alertava o filho a não 

sair das terras do reino, pois poderia ser perigoso. Simba, porém, influenciado pelo tio Scar, 

não segue a regra e, apesar de conhecer um lugar novo, é atacado pelas hienas e briga com 

Mufasa. Nesse contexto, o seguimento da regra poderia ter um efeito aversivo a curto prazo, 
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como deixar de conhecer o cemitério de elefantes, mas reforçador a longo prazo, agradando ao 

pai por ter obedecido e evitando colocar-se em perigo. 

Na tabela 12, Simba segue a ordem de Scar de fugir para longe das terras do reino e, 

quando conhece Timão e Pumba, passa a viver de acordo com o lema ensinado pelos amigos. 

O seguimento das duas regras, de Scar e de Timão e Pumba, faz com que Simba se esquive da 

contingência aversiva de voltar às terras do reino, contar às leoas sobre o acidente com Mufasa 

e assumir as responsabilidades como futuro rei. Ainda, com a ausência de Simba, Scar domina 

as terras do reino, e as leoas e demais animais sofrem sob seu comando. Nessa análise, o 

comportamento de Simba de seguir as regras traz consequências reforçadoras a curto prazo, 

mas gera consequências aversivas a longo prazo. 

Nas duas situações, as consequências para o comportamento de Simba não eram 

contiguas a seu comportamento, o que na tabela 11 contribuiu para a desobediência, e na tabela 

12 para o seguimento da regra. Ainda, na tabela 11, Simba ainda é filhote, não conhece nem 

consegue avaliar as consequências a longo prazo de seu comportamento, o que favorece 

comportamentos mais impulsivos e demonstra a importância da regra para evitar esses 

comportamentos, que podem trazer prejuízos à criança. 

 

Propostas de intervenções. 

 Relacionado ao tema do reforçamento imediato e à punição a longo prazo, discussões 

acerca da importância do seguimento de regras e das consequências por segui-las ou não podem 

acontecer tanto com os responsáveis, quanto com a criança. No recorte da tabela 11, é possível 

abordar com a criança quais foram as consequências do comportamento de Simba por 

desobedecer ao pai: houve alguma consequência reforçadora positiva, ou apenas punição? O 

que teria acontecido se Simba tivesse obedecido? A possibilidade de se divertir com os amigos 



 
 

 32 

é uma justificativa para desobedecer aos pais? As orientações dos pais podem ser importantes 

para nos proteger de situações perigosas?  

Com esse diálogo, é possível utilizar a situação do filme como forma de auxiliar a 

criança a compreender a importância de seguir as instruções de seus responsáveis, ainda que, 

inicialmente, elas pareçam privá-las de alguma consequência reforçadora. Com o exemplo da 

tabela 11, demonstra-se à criança que, muitas vezes, embora um comportamento tenha 

consequências reforçadoras positivas imediatas, a longo prazo ele pode ocasionar 

consequências aversivas, e obedecer aos pais pode fazer com que as consequências aversivas 

sejam evitadas. 

Em relação aos pais, o trecho da tabela 11 pode ocasionar discussões sobre os motivos 

pelos quais Simba desobedeceu Mufasa: apenas pela perspectiva de divertir-se com Nala e 

conhecer um lugar novo, ou também por que a regra de Mufasa não era clara? O pai explicou 

ao filho o que havia naquele local, alertando-o do motivo pelo qual não deveria ir lá, ou apenas 

pediu ao filho que não fosse até ali? Dessa maneira, mais uma vez é possível falar sobre a 

importância das instruções serem específicas e bem descritivas das contingências, aumentando 

a probabilidade de serem seguidas. 

Com a tabela 12, outro ponto pode ser destacado para intervenção: seguir regras 

inacuradas, insensíveis às contingências. No exemplo do filme, o lema de Timão e Pumba e sua 

orientação para que Simba se esquecesse de seu passado não considera as obrigações do leão 

como futuro rei das terras do reino, e ainda que o seguimento dessas orientações por parte de 

Simba gere, em um primeiro momento, consequências reforçadoras, pois o filhote passa a viver 

sem se preocupar, apenas se divertindo com os amigos, as consequências a longo prazo são 

aversivas para ele, e também para os outros animais das terras do reino.  

Com esse trecho, novamente surgem com os pais conversas sobre a importância de que 

suas instruções considerem as contingências para os comportamentos das crianças, e em 
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diferentes situações. Regras como “fique perto de mim” ou “não saia daqui”, por exemplo, 

podem ser adequadas em locais como praias ou shoppings, onde há grande movimentação de 

pessoas desconhecidas dos pais e da criança e ela pode se perder, mas inadequadas na festa de 

aniversário de um amigo, pois ficando sempre perto dos pais a criança não poderá brincar nem 

interagir com os colegas.  

Ainda, os recortes das duas tabelas podem ser utilizados para exemplificar a importância 

do autocontrole, quando considerado como uma escolha entre uma consequência de menor 

intensidade e magnitude, mas imediata, e outra consequência de maior intensidade e magnitude, 

porém atrasada. O desenvolvimento do comportamento de seguir regras, sendo estas regras 

acuradas e bem descritas, pode favorecer o desenvolvimento do repertório de autocontrole, que 

também é importante para evitar que a criança entre em contato com eventos aversivos, ainda 

que futuros. 

 

Considerações finais 

 A possibilidade da formulação de intervenções para a criança e seus familiares, com 

base nas histórias apresentadas pelos filmes e nos comportamentos de suas personagens, 

demonstra a importância da utilização desse recurso na TACI. 

 A depender da demanda apresentada, diferentes filmes podem ser utilizados de diversas 

formas: assistindo ao filme inteiro durante uma ou mais sessões ou apenas a alguns trechos que 

o terapeuta considera mais relevantes, ou mesmo como uma proposta de sessão extra 

consultório, com o terapeuta e a criança indo juntos ao cinema, com ou sem a companhia de 

outras pessoas que façam parte do círculo social da criança, dentre outras possibilidades. 

 O trabalho com os filmes durante os atendimentos também pode acontecer de modos 

variados: discussões sobre a história e as personagens; identificação de situações no cotidiano 

da criança que se assemelhem às apresentadas na história; brincadeiras para reinventar trechos 
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do filme ou para imaginar as personagens na situação da criança ou a criança no ambiente da 

história; brincar de imitar as personagens, dentre outros. 

 Todas essas possibilidades contribuem para que o terapeuta tenha mais informações 

sobre a criança, sua família e outros contextos com os quais ela tenha contato, baseando-se 

nesses dados para planejar intervenções assertivas para aquela demanda, e desenvolvendo, 

ampliando ou mantendo novos repertórios comportamentais como o comportamento verbal, o 

seguimento de regras e autocontrole, já discutidos. 

 Com os responsáveis pela criança, por sua vez, o objetivo das intervenções seria o de 

ensiná-los a auxiliar as crianças na aprendizagem desses repertórios, visto que a participação 

efetiva da família é determinante para que a terapia alcance os resultados pretendidos. Também, 

a participação dos familiares permite que a aprendizagem dos novos comportamentos seja 

levada a outros contextos além do consultório, favorecendo sua generalização e o contato da 

criança com contingências que a coloquem em contato com diferentes possibilidades de reforço. 

 Ainda, outras classes de comportamentos, como habilidade para a resolução de 

problemas e de interação social podem ser desenvolvidas com o uso de filmes na TACI. A 

análise dos comportamentos das personagens pode ensiná-las diferentes estratégias para 

solucionar os problemas que se apresentam em seu contexto e habilidades de interação social 

podem ser aprendidas com conversas e brincadeiras sobre os filmes, e também quando há a 

possibilidade de a criança assistir aos filmes com seus pares, seja em sua casa ou na de colegas, 

no cinema, ou mesmo durante os atendimentos no consultório. 

 Dessa maneira, a utilização de filmes e outros recursos lúdicos na TACI é necessária, e 

se justifica, por permitir a obtenção de informações mais completas sobre as contingências 

envolvidas nos comportamentos da criança, o planejamento e implementação de intervenções 

mais assertivas para aquela demanda, e o desenvolvimento, ampliação e manutenção de 
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diferentes repertórios comportamentais, favorecendo uma melhor adaptação da criança em seu 

ambiente social. 
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