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RESUMO 

 

Para a Análise do Comportamento (AC), o comportamento é o resultado da interação 

dos organismos com seu ambiente, que pode referir-se ao mundo físico, ao mundo 

social e a história pessoal de cada indivíduo em interação consigo mesmo. Neste 

sentido, os comportamentos são passíveis de investigação através da análise das 

contingências envolvidas na sua emissão: contexto, resposta e consequência. 

Atualmente, um dos comportamentos que tem se tornado cada vez mais presente e 

relevante na sociedade é o uso de jogos eletrônicos, ao qual é atribuído uma série de 

efeitos tanto positivos quanto negativos. Contudo, ainda são recentes e escassos os 

estudos sobre as características deste comportamento, sobretudo utilizando o 

referencial teórico da AC. Portanto, sob a hipótese de que a AC seria adequada para 

a investigação do comportamento de usar jogos eletrônicos, o objetivo deste trabalho 

foi realizar a análise funcional dos comportamentos inerentes ao uso destes jogos, 

contribuindo para a compreensão dos processos de aquisição e manutenção destes 

comportamentos. Para tanto, foi utilizada a metodologia de revisão narrativa de 

literatura de pesquisas aplicadas e qualitativas que descrevessem detalhadamente 

exemplos de comportamentos verídicos e fornecessem elementos suficientes para a 

elaboração das análises funcionais. Como resultado, foram identificados três tipos de 

contingências para o comportamento de uso de jogos eletrônicos: reforçamento 

positivo, reforçamento negativo e punição positiva. A maneira como estas 

contingências se estabelecem, com uma prevalência expressiva de esquemas de 

reforçamento positivo, apontou para uma rápida aquisição e uma estável manutenção 

deste comportamento de modo resistente a extinção, caracterizando uma tendência 

ao uso excessivo de jogos eletrônicos por parte dos jogadores. Isto posto, a AC 

revelou-se uma abordagem bastante adequada para a investigação do 

comportamento de uso de jogos eletrônicos, embora mais estudos sobre o tema sejam 

necessários.  

 

Palavras-chave: Análise Funcional; Comportamento; Jogos Eletrônicos. 

 



ABSTRACT 

 

To Behavior Analysis (BA), behavior is the result of the interaction between organisms 

and their environment, which can be referred to as the physical world, the social world, 

and the personal history of each individual interacting with himself. In this sense, 

behaviors can be subjected to investigation through the analysis of the contingencies 

involved in their emission: context, response, and consequence. Currently, a behavior 

that has become increasingly present and relevant in our society is the use of video 

games, to which a series of both positive and negative effects is attributed. However, 

studies on the characteristics of this behavior are still recent and scarce, especially the 

ones using the theoretical framework of BA. Therefore, under de hypothesis that BA 

would be suitable for the investigation of the video games use behavior, the objective 

of this work was to carry out a functional analysis of the behaviors inherent to the use 

of these games, contributing to the understanding of the acquisition and maintenance 

processes of these behaviors. To this end, the method of narrative literature review 

was used to examine applied and qualitative research that described, in detail, 

examples of real behaviors and provided sufficient elements for the elaboration of 

functional analyses. As a result, three types of contingencies were identified for the 

video game use behavior: positive reinforcement, negative reinforcement and positive 

punishment. The way in which these contingencies are established, with an expressive 

prevalence of positive reinforcement schedules, pointed to a rapid acquisition and a 

stable maintenance of this behavior in a way resistant to extinction, characterizing a 

tendency to the excessive use of video games by the players. That said, the BA proved 

to be a very suitable approach for investigating the video games use behavior, although 

more studies on the subject are needed. 

 

Keywords: Functional Analysis; Behavior; Video Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Comportamento humano 

 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), psicólogo estadunidense, foi um dos 

precursores da pesquisa do comportamento, dedicando a sua carreira à compreensão 

da natureza do comportamento dos organismos. Ele acreditava que por mais 

complexo que fosse o comportamento humano, seria possível estudá-lo a partir de 

uma abordagem científica.  O seu trabalho foi e ainda é de grande relevância para a 

Psicologia. O Behaviorismo Radical, desenvolvido por Skinner, é a filosofia que 

embasa a investigação empírica da gênese do comportamento humano e sua 

interação com o ambiente. O método utilizado é denominado de Análise Experimental 

do Comportamento (AEC). 

 O comportamento, segundo Skinner (2003), pode aparentar ser de fácil 

compreensão. Nós, enquanto organismos1, emitimos2 comportamentos 

ininterruptamente e estamos quase sempre na presença de algum outro organismo 

que faz o mesmo. Justamente por isto, é comum que o comportamento seja tratado 

com superficialidade pelo senso comum. Todorov (2012) também discorre sobre a 

simplificação do comportamento: 

Em geral, usamos a palavra comportamento como um termo genérico 
aplicado a verbos de ação quando o sujeito da frase é algum animal, inclusive 
o homem. Os galos cantam, a coruja pia, o cão saliva, o menino corre, etc. 
(TODOROV, 2012, p. 33).  

Entretanto, quando se adota uma observação mais criteriosa do 

comportamento, a sua complexidade irrompe. A primeira tentativa de investigação 

será difícil, pois o comportamento é um processo, e não um constructo, e, portanto, 

não é passível de retenção para exame. Ele é “mutável, fluido e evanescente, e, por 

esta razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade e energia do cientista” 

(SKINNER, 2003, p.16). 

Para definir o comportamento como um processo, é necessário compreendê-lo 

como a atividade permanente dos seres humanos em interação com o ambiente, 

passível de observação (ROSE, 2001): 

 
1“ Animais, incluindo o homem” (ROSE, 2001, não paginado). 
2 Realizamos. 
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O comportamento de qualquer organismo é contínuo, um fluxo de 
atividade que nunca cessa. Nesse “comportamento”, tomado em sentido 
genérico, distinguimos “comportamentos” específicos, isto é, procuramos 
encontrar unidades que se repetem. Assim, falamos dos comportamentos de 
acender a luz, contar uma piada, dirigir um carro, etc. (ROSE, 2001, não 
paginado). 

 Nesse sentido, o ambiente é fundamental para a compreensão do 

comportamento, ele “refere-se ao mundo físico (as coisas materiais), ao mundo social 

(interação entre com outras pessoas), a nossa história de vida e a nossa interação 

com nós mesmos” (MOREIRA & MEDEIROS, 2007, p.213). É do ambiente que 

derivam os estímulos que servem de contexto e/ou causa de uma resposta por parte 

do organismo, ou seja, a atividade que é o que se considera comportamento.  

 Todavia, o comportamento não é apenas resposta, ele também opera3 sobre o 

ambiente e sobre os estímulos durante sua emissão, causando consequências neles 

(MOREIRA & MEDEIROS, 2007): 

Um comportamento simples, como estender o braço, produz a 
consequência pegar (alcançar) um saleiro (mudança no ambiente: o saleiro 
passa de um lugar para outro). Em vez de estender o braço e pegar um 
saleiro, é possível emitir outro comportamento que produzirá a mesma 
consequência: pedir a alguém que lhe passe o saleiro (MOREIRA & 
MEDEIROS, 2007, p. 49). 

Como resultado de um processo contínuo, “[...] as consequências do 

comportamento retroagem sobre o organismo. Quando isso acontece, elas podem 

alterar a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente” (SKINNER, 2003, p. 

65). 

1.2 Comportamento Operante e Análise Funcional  

O comportamento deve ser analisado através do trinômio: contexto, resposta e 

consequência. Estas três unidades de relações entre eventos recebem o nome de 

contingências e constituem a base para a análise do comportamento, a tríplice 

contingência (SKINNER, 2003; HÜBNER & MOREIRA, 2012) (Figura 1). 

 

 
3 Altera. 
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Figura 1 – Representação esquemática da tríplice contingência. 

 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos textos de SKINNER, 2003; HÜBNER & 
MOREIRA, 2012. 

Neste esquema, os estímulos antecedentes (estímulos ambientais) 

contextualizam uma resposta do organismo, um comportamento, que irá operar sobre 

o próprio ambiente alterando-o e provocando consequências que irão retroagir sobre 

este comportamento, determinando a sua ocorrência futura. Assim, por operar no 

meio ambiente produzindo consequências, este comportamento é denominado de 

operante. 

Skinner (2003) percebeu uma relação de causa e efeito neste processo, que é 

fundamental para a sua análise. Neste caso, os comportamentos apresentam-se em 

função de variáveis externas, que os determinam. Estes determinantes, segundo o 

autor, atuam em três níveis de seleção: i) filogenético - características evolutivas e 

fisiológicas do indivíduo; ii) ontogenético - repertório comportamental adquirido pelo 

indivíduo a partir da sua experiência de vida; iii) sociocultural - influências da 

sociedade e da cultura nas quais o indivíduo se insere. 

Ao investigar a relação entre o comportamento e suas contingências e qual é a 

função do comportamento perante os seus determinantes, exerce-se então a análise 

funcional do comportamento. Este procedimento possui relevância científica, pois 

através da identificação dos determinantes de um comportamento é possível prever 

sua frequência e a topografia4 e consequentemente predizer e até controlar ambas 

(MOREIRA E MEDEIROS, 2007).  

1.3 Consequências do comportamento 

As consequências do comportamento são contingências essenciais para a sua 

análise. Caso uma consequência seja resultado direto do comportamento que a gerou, 

é denominada natural; e se for indireto é nomeada arbitrária (MOREIRA & 

MEDEIROS, 2007). Segue exemplo: 

 
4 “Estrutura ou forma” (MOREIRA E MEDEIROS, 2007, p. 147). 



16 

 

Por exemplo, o comportamento de um músico de tocar violão sozinho em seu 
quarto e reforçado pela própria música (reforço natural); se ele toca em um 
bar por dinheiro, referimo-nos a um reforço arbitrário (MOREIRA & 
MEDEIROS, 2007, p. 52).  

Segundo Baum (2006), caso a consequência fortaleça um determinado 

comportamento que a produziu, ela é denominada de reforçadora e, ao contrário, 

punitiva caso o enfraqueça. Este autor também define que ambas as consequências 

são nomeadas positivas se introduzirem um estímulo ao ambiente, e negativas se 

removerem um estímulo do ambiente. A Figura 2 (PASSOS, 2016) resume estes 

conceitos: 

Figura 2 – Representação das consequências do comportamento. 

 

Fonte: PASSOS, 2016, não paginado. 

Assim, os comportamentos também são selecionados por suas consequências 

além do contexto dos estímulos antecedentes. Essas, podem determinar a sua 

continuidade, se forem reforçadoras, ou a sua supressão, se forem punitivas. 

Portanto, as consequências dos comportamentos também podem ser responsáveis 

pelo controle destes e, por conseguinte, pela seleção do repertório comportamental 

do organismo. Este processo de mudança pode incluir, ainda, a aquisição de novos 

comportamentos, denominada de modelagem do comportamento (BAUM, 2006). 

1.4 Controle do comportamento através das consequências  

Moreira e Medeiros (2007) ressaltam o potencial das consequências, sobretudo 

as arbitrárias, para o controle de um comportamento. Para os autores, a apresentação 

programada de consequências específicas a um comportamento pode controlar a sua 

topografia ou frequência de emissão. 
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As consequências podem ser programadas através de processos de 

reforçamento ou de punição. O reforçamento significa a apresentação intencional de 

consequências reforçadoras (positivas ou negativas) arbitrárias ao comportamento 

que se deseja adquirir ou manter, e punitivas (positivas ou negativas) àquele que se 

pretende suprimir, ou seja, deixar de ser emitido. Este último fenômeno é denominado 

por Skinner de extinção operante, presente no exemplo que segue: 

Ao aprender a jogar bem uma bola, por exemplo, certas respostas 
devem soltar a bola dos dedos para diante no momento de sua maior 
velocidade. Estas respostas são diferencialmente reforçadas pelo fato de 
que, quando lançada, a bola percorre uma distância considerável. Outros 
exemplos nos quais o lançamento da bola acontece antes ou depois do 
momento apropriado não são reforçados (SKINNER, 2003, p. 106).  

1.5 Esquemas de reforçamento  

No processo de reforçamento, a frequência de apresentação do reforço é muito 

importante, existindo mais de um esquema. Caso toda a resposta seja seguida de 

uma consequência reforçadora, o esquema é denominado de reforçamento contínuo; 

e se nem todas as respostas forem consequenciadas por um reforçador, é nomeado 

de reforçamento intermitente (MOREIRA & MEDEIROS, 2007), Estes autores também 

explicam que no esquema contínuo a aquisição de um novo comportamento será mais 

rápida e no intermitente esta será mais demorada, porém o comportamento torna-se 

mais resistente à extinção operante. 

Há outros processos mais sofisticados para o controle de comportamento. Um 

deles, o reforçamento diferencial, é considerado o processo mais eficaz para a 

modelagem de um comportamento e consiste na apresentação de uma consequência 

reforçadora positiva contingente ao comportamento desejado e/ou a retirada de 

reforçadores positivos contingentes ao comportamento indesejado para que este seja 

extinto (SKINNER, 2003).  

1.6 Controle aversivo 

Outro processo, o controle aversivo, é descrito por Sidman (2009) como um 

processo que utiliza consequências reforçadoras negativas para aumentar a emissão 

de comportamentos desejados e consequências punitivas, sejam positivas ou 

negativas, para diminuir a emissão de comportamentos indesejados. Sua propriedade 

aversiva é caracterizada pelas sensações de desconforto ou sofrimento que estes 

processos causam (HUNZIKER, 2011). Segue exemplo: 
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É provável que um salvamento de afogamento nos reforce 
poderosamente por sair da água; a menos que medidas especiais sejam 
tomadas para neutralizar o status de punidor recém-adquirido pelo oceano, 
tenderemos a encontrar outros modos, que não o nadar, para nos 
exercitarmos ou nos mantermos sem calor (SIDMAN, 2009, p.112).  

Este método de controle, sobretudo o uso das punições, garante resultados 

mais imediatos e constitui-se na forma mais comum de controle na sociedade 

(SIDMAN, 2009). Apesar disto, ele não é recomendado pela maioria dos 

comportamentalistas, principalmente por desencadear uma série de efeitos colaterais 

(TODOROV, 2011). Talvez o efeito colateral mais proeminente seja o contracontrole, 

no qual o organismo que se pretende controlar volta-se contra o controlador e passa 

a tentar controlá-lo (SIDMAN, 2009). “O ciclo coercitivo — controle, contracontrole, 

contracontracontrole e assim por diante — finalmente leva a uma supressão tão 

severa que deixa as pessoas com nada a ganhar por submeter-se e nada a perder 

por rebelar-se” (SIDMAN, 2009, p. 225).  

1.7 Controle através dos estímulos antecedentes 

Além das consequências, os estímulos antecedentes também podem 

influenciar a emissão dos comportamentos (HÜBNER & MOREIRA, 2012). A relação 

entre estes estímulos, suas respostas e as consequências podem alterar a 

probabilidade de ocorrência de comportamentos específicos diante de estímulos 

também específicos. Tal fenômeno é denominado como condicionamento operante, e 

é exemplificado a seguir: 

Na natureza, o condicionamento ocorre quando determinadas ações 
do organismo consistentemente promovem o contato com consequências 
ecologicamente relevantes, o que costuma acontecer em contextos 
específicos. Por exemplo, se um babuíno jovem permanece próximo de uma 
fêmea, ignorando o macho alfa que se aproxima com os dentes à mostra, 
provavelmente será violentamente atacado. Se ele sobreviver, é provável que 
não se aproxime daquela fêmea, ou somente o faça na ausência do macho 
alfa e trate de se afastar rapidamente ao avistá-lo (HÜBNER & MOREIRA, 
2012, p. 26).  

O condicionamento também pode significar o controle do comportamento caso 

o organismo passe a emitir determinadas respostas apenas na presença ou na 

ausência de determinados estímulos ambientais, este processo é nomeado 

discriminação (HÜBNER & MOREIRA, 2012).  

Neste caso, os estímulos contextualizam consequências reforçadoras e 

sinalizam a disponibilidade de um reforço para a resposta do organismo que passará 
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a ocorrer na presença deles. Estímulos desta ordem, portanto, são intitulados 

discriminativos (MOREIRA & MEDEIROS, 2007).  

Contudo, o organismo precisa ser exposto à contingência reforçadora para que 

a discriminação ocorra.  

1.8 Controle por regras 

Alternativamente, os estímulos discriminativos podem estabelecer a ocorrência 

de comportamentos independentemente das consequências seguintes 

(ALBUQUERQUE & PARACAMPO, 2010). Neste caso, estes autores denominam 

esses estímulos de regras, que não necessariamente irão descrever todos os 

acontecimentos que sucedê-las-ão: 

Por exemplo, a regra “Está estragado” pode alterar a função do 
alimento (tornando-o aversivo) que uma pessoa está prestes a comer e 
contribuir para estabelecer o comportamento geral de não comer. Mas o que 
especificamente uma pessoa irá fazer ou deixar de fazer imediatamente após 
ser exposta à regra é determinado, em parte, por outras variáveis, inclusive 
por outras regras (ALBUQUERQUE & PARACAMPO, 2010, p. 263). 

1.9 Jogos eletrônicos 

O jogo, em sua noção mais ampla, é definido por Huizinga (2000) como uma 

prática anterior à própria cultura humana, mas que jamais deixou de integrá-la. Trata-

se de um fenômeno voluntário que ultrapassa as realidades física ou biológica do ser 

humano. Para o autor, o jogo fornece aos jogadores significados e contextos para 

suas ações, lhes proporcionando experienciar, nas regras do jogo, uma realidade que 

lhe é própria, fora de seus cotidianos; conforme segue: 

Verificamos que uma das características mais importantes do jogo é 
sua separação espacial em relação à vida quotidiana. É-lhe reservado, quer 
material ou idealmente, um espaço fechado, isolado do ambiente quotidiano, 
e é dentro desse espaço que o jogo se processa e que suas regras têm 
validade (HUIZINGA, 2000, não paginado). 

 Entende-se por jogo eletrônico o que é praticado por meio de aparelhos digitais 

(KOPELEVITCH, 2009). Exemplos destes equipamentos são: computadores, 

consoles5, celulares, tablets e televisões (SILVA, S., 2016). Eles são definidos por 

Lucchese e Ribeiro (2012?) como representações dos jogos na noção de Huizinga 

através de meios computacionais, mantendo a sua função de fornecer significados 

 
5 Microcomputadores dedicados a executar jogos eletrônicos. 
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aos jogadores. Lima (2011) caracteriza os jogos como “um sistema de signos 

manipuláveis que respondem interativamente sob a força de um programa” (p. 13). O 

autor também afirma que a matéria de um jogo é, em sua totalidade, intrinsecamente 

imagética. Tal afirmação corrobora a proposição de Huizinga de que os jogos são 

manipulações de imagens da realidade com ordem e regras próprias. 

Costa (2020) afirma que os jogos digitais contemporâneos possuem 

representações de imagens bastante sofisticadas, proporcionando virtualmente um 

espaço visual e sensorial realístico que propicia uma imersão profunda ao jogador, 

possibilitando a sua participação afetiva nos universos simulados, promovendo 

ressignificações exclusivas de maneira que “a experiência não é a realidade, mas 

mexe com a forma de perceber essa realidade” (COSTA, 2020, p. 49). Essa 

significação profunda, segundo Silva, T. (2016), é possível graças à característica 

interativa dos jogos eletrônicos, elemento central que os torna tão distintos de outras 

mídias. Brandão (2012), classifica a interatividade dos jogos eletrônicos como 

instantânea e de um grau bastante elevado de complexidade em evocar a participação 

do jogador.   

A interatividade ou o envolvimento jogo–jogador, é dimensionada por Calleja 

(2007) em várias esferas que incluem o engajamento do jogador com:  i) o seu avatar6; 

controles e regras do jogo; ii) o seu ambiente virtual ;iii) a narrativa do jogo; iv) as 

alterações afetivas que o jogo proporciona; v) a sua tomada de decisões e o 

cumprimento de objetivos; vi) outros jogadores, com os quais tem experiências 

compartilhadas. Assim, o uso de jogos eletrônicos tornou-se um fenômeno importante 

do comportamento humano nos últimos anos, decorrente de um aumento substancial 

na sua popularidade e consumo por indivíduos de todos os gêneros e faixas etárias. 

Isto pode ser justificado pelas diversas utilidades apresentadas pelos jogos, que já 

ultrapassam o entretenimento, tais como as suas aplicações na área da educação e 

da pesquisa acadêmica. Adicionalmente, eles possuem implicações na economia, 

promovendo renda e empregos, e incentivando o desenvolvimento tecnológico 

(FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014). 

Além disso, no contexto atual da pandemia da Covid-19, o uso de jogos 

eletrônicos cresceu exponencialmente, com um acréscimo significativo no seu 

 
6 personagem digital. 
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consumo por jogadores. O uso destes jogos como forma de lazer doméstico já era 

presente, mas, assim como outras formas de lazer de mesma natureza, foi acentuado 

uma vez que todos foram forçados a permanecerem em suas casas (CLEMENTE & 

STOPPA, 2020).  

A maneira como o jogador interage, sendo influenciado por diferentes esferas 

dimensionais dos jogos eletrônicos, pode ser analisada através do Modelo Geral da 

Aprendizagem (General Learning Model [GLM]) proposto por Buckley e Anderson 

(2006). Segundo este modelo, uma pessoa possui duas variáveis de entrada (inputs) 

de estimulação: as pessoais, que incluem elementos internos (ontogênese, emoções, 

personalidade, crenças); e as situacionais, que incluem elementos externos que 

variam dependendo da situação em que ela se encontra (cultura, mídia, objetos, 

cenários, outras pessoas) (SARMET, 2016). A interação combinada dessas duas 

variáveis, influencia o estado interno da pessoa através de três rotas: cognitiva, afetiva 

e excitativa, resultando em processos de avaliação e tomadas de decisões de roteiros 

(scripts) comportamentais adequados. Em repetição, este processo configura 

situações de aprendizagem (SARMET E PILATI, 2016). Desta forma, os jogadores, 

ao jogarem, são incentivados a memorizar, treinar, automatizar e desenvolver estes 

conhecimentos, modificando a si mesmos através do aprendizado (BUCKLEY & 

ANDERSON, 2006).   

Seguindo esta linha de raciocínio, é possível constatar que os jogos eletrônicos 

podem exercer influências sobre o comportamento humano. Eles podem ser 

considerados um ambiente no qual os jogadores utilizam os seus repertórios 

comportamentais em resposta as contingências impostas pelo jogo, sendo passíveis 

a formulações de análises funcionais. “Um jogo de videogame pode envolver um ou 

mais esquemas e muitos outros processos comportamentais conhecidos” 

(MONTEIRO, 2017, p. 31). Além disso, é possível observar nos comportamentos 

emitidos no mundo real certa semelhança entre as funções que o indivíduo 

desempenha neles e aquelas que acontecem no ambiente virtual dos jogos 

eletrônicos (SARMET, 2016). Logo, as contingências estabelecidas nos jogos 

possuem relação e impacto sobre o repertório comportamental dos jogadores na 

realidade, e, portanto, podem ser arranjadas de maneira a modelá-lo e modificá-lo 

(PANOSSO; SOUZA; HAYDU, 2015).  
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1.10 Os efeitos do uso de jogos eletrônicos no indivíduo 

 O comportamento de utilizar jogos eletrônicos pode resultar em diversas 

consequências biopsicossociais sobre a saúde do indivíduo resultantes da interação 

e exposição a estes jogos. Entretanto, elas ainda estão em estudo por diversos 

pesquisadores de áreas distintas do conhecimento (SARMET & PILATI, 2016). Há 

divergências entre os pesquisadores sobre os efeitos dos jogos eletrônicos sobre a 

saúde psicológica dos indivíduos (MONTEIRO, 2017). Alguns defendem os benefícios 

destes jogos e outros o consideram nocivos. 

 Os estudos que apontam os benefícios de se utilizar jogos eletrônicos, 

enfatizam a sua capacidade em desenvolver a cognição, aperfeiçoar habilidades 

visuais, motoras, noções espaciais e melhorar a atenção (ALVES & CARVALHO, 

2011). Pelos mesmos motivos, vários autores consideram estes jogos como possíveis 

ferramentas para facilitar o aprendizado (BATISTA & DIAS, 2012; SAVI & ULBRICHT, 

2008). Ainda neste contexto, inclui-se também a importância de outros elementos dos 

jogos, como o seu caráter motivador (RAMOS, 2015) e o seu potencial para ludicizar 

(GRÜBEL & BEZ, 2006; JESUS & SILVEIRA, 2018) e modernizar (FARDO, 2013) o 

ensino.  

Outra característica considerada saudável dos jogos eletrônicos é a sua 

relevância no estabelecimento de relações socioculturais e na formação de grupos 

sociais, sobretudo, os jogos competitivos e os de caráter multijogador. Souza Júnior 

(2019), constatou que os jogadores afirmam que determinados jogos eletrônicos são 

uma maneira de encontrar novos amigos ou compartilhar experiências prazerosas 

com os amigos que já possuem. Existem também relatos de experiências positivas 

utilizando os chats7 por indivíduos mais introvertidos e/ou tímidos (ABREU et al., 

2008), pois esses meios de comunicação garantem anonimato, acessibilidade e 

segurança. Além disso, proporcionam suporte social, criação de um persona8 ou 

realização sexual (GRAEML; VOLPI; GRAEML, 2004).   

 Em contrapartida, as pesquisas que alertam para o perigo de se utilizar jogos 

eletrônicos, evidenciam os seus riscos e possível nocividade para os jogadores. 

Nesse sentido, um tipo de jogo bastante destacado é o de conteúdo violento. É 

 
7 comunicadores instantâneos através da internet. 
8 nova personalidade. 
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recorrentemente associado à precursão de comportamentos agressivos, o que pode 

ser justificado pelo Modelo Geral da Agressividade (General Agression Model [GAM]), 

proposto por Anderson e Bushman (2001). Segundo o GAM, qualquer situação de 

interação com uma mídia ou outra pessoa (nomeada episódio), é influenciada por 

variáveis pessoais (ligadas à personalidade do indivíduo) ou situacionais (próprias à 

situação do episódio). Estas combinam-se ao impactar o atual estado interno do 

indivíduo que responderá com um comportamento adequado ao teor destas variáveis 

(MARIANO, 2020). Considerando que o resultado de um episódio afetará o próximo, 

a exposição repetida das mesmas variáveis situacionais, no caso as de teor violento, 

resultará no aprendizado, ativação e reprodução do seu conteúdo pelo indivíduo 

(ANDERSON & BUSHMAN, 2001).  A exemplo disso, há registros de ocorrência de 

crimes violentos, cujos agressores consumiam esse tipo de jogo eletrônico e 

supostamente teriam sido influenciados por ele (FARIAS & DANTAS, 2010; 

SANTANA; DUARTE; LACERDA, 2020).  

Ampliando o espectro dos jogos eletrônicos, um risco latente e que permeia 

todos os gêneros destes jogos, é o seu uso excessivo e desmedido. Esta relação 

excessiva com os jogos pode ter efeitos negativos sobre a saúde física. Segundo 

Alves e Carvalho (2011) os jogos podem desencadear crises epilépticas devido ao 

caráter estroboscópico das suas imagens; desenvolvimento de problemas e dores 

musculoesqueléticas associados ao uso descomedido e distúrbios do sono em 

situações em que o uso de jogos eletrônicos estimulantes é feito antes de dormir. 

Santana, Duarte e Lacerda (2020), afirmam que o uso de jogos eletrônicos em 

demasia pode ter efeitos negativos sobre os corpos dos usuários, tais como: 

negligência às necessidades fisiológicas básicas, já que para alguns jogadores, o uso 

do jogo torna-se prioridade sobre a alimentação ou a ingestão de líquidos; cansaço 

visual associado à exposição à radiação causada pelas telas dos aparelhos;   

problemas na musculatura ocular causada pela redução do piscar pelo jogador 

absorvido pelo jogo; problemas posturais e cefaleia. Ferreira et al. (2020) associam o 

uso excessivo dos jogos ao sedentarismo. Os jogos eletrônicos também podem ter 

efeitos sobre a saúde mental. Ferreira et al. (2020) apresentam como resultado do 

uso exagerado de jogos eletrônicos: déficit na atenção, problemas na concentração, 

redução da capacidade de memorização, isolamento e reclusão social. Santana, 

Duarte e Lacerda (2020) também afirmam que o cansaço mental provocado pelo uso 
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dos jogos imoderado pode causar queda no rendimento escolar e na produtividade 

intelectual. Toda essa sintomatologia pode ser incluída no processo de diagnóstico de 

dependência em jogos eletrônicos, que é uma patologia recente e ainda controversa 

nos estudos (LEMOS & SANTANA, 2012). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar, nos artigos científicos selecionados por meio de uma revisão da 

literatura, as contingências envolvidas na aquisição e manutenção do comportamento 

de usar jogos eletrônicos utilizando como referencial os pressupostos teórico-práticos 

do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento (AC). 

2.2 Objetivos específicos 

Através da leitura destes artigos científicos, identificar e analisar funcionalmente 

as contingências reforçadoras e punitivas que influenciam direta e/ou indiretamente 

na aquisição e manutenção do comportamento de utilizar jogos eletrônicos. 
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3 HIPÓTESE 

A hipótese é de que a AC seja uma abordagem adequada para a investigação 

do comportamento de usar jogos eletrônicos, sendo possível a realização da análise 

funcional deste comportamento. Logo, espera-se encontrar, nos artigos científicos 

selecionados, elementos que permitam uma caracterização do comportamento de 

usar jogos eletrônicos e as contingências que o mantém.  
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4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Este trabalho possibilitará a compreensão do processo de instalação do 

comportamento de uso de jogos eletrônicos, cuja ocorrência é cada vez mais 

frequente em nossa sociedade, a partir do referencial teórico da AC. Tem se 

observado pouco a adoção deste referencial teórico em pesquisas sobre essa 

temática. Assim, este trabalho poderá ser útil para a produção de novos estudos que 

poderão auxiliar na compreensão do processo de instalação e manutenção deste 

comportamento direcionado para pesquisadores da área da Psicologia, 

especialmente analistas do comportamento, e profissionais das demais áreas da 

saúde.  

Esta compreensão por parte de profissionais destes tipos poderá auxiliar no 

manejo e tratamento clínico de indivíduos com patologias ou demandas relacionados 

ao comportamento de uso de jogos eletrônicos.  
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5 METODOLOGIA 

Foi utilizado o modelo de revisão de literatura, que consiste na análise criteriosa 

do material científico publicado mais atual de um campo de estudo determinado pelo 

pesquisador. O objetivo é verificar uma hipótese acerca do tema. A relevância desse 

método encontra-se no parágrafo a seguir: 

A revisão da literatura é uma parte vital do processo de investigação. 
Aquela envolve localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação 
prévia (revistas cientificas, livros, actas de congressos, resumos etc.) 
relacionada com a sua área de estudo; é, então, uma análise bibliográfica 
pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A revisão 
da literatura é indispensável não somente para definir bem o problema, mas 
também para obter uma ideia precisa sobre o estado actual dos 
conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da 
investigação para o desenvolvimento do conhecimento (BENTO, 2012, p. 1). 

Especificamente, foi utilizada a revisão de literatura do tipo narrativo, que é um 

método de coleta, análise e discussão de dados mais ampla. Possui o intuito de 

sintetizar as informações, tornando-as mais acessíveis à leitura acadêmica (RIBEIRO, 

2014). No parágrafo seguinte, há uma descrição concisa desta modalidade:  

 A revisão da literatura narrativa ou tradicional, quando comparada à 
revisão sistemática, apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte 
de uma questão específica bem definida, não exigindo um protocolo rígido 
para sua confecção; a busca das fontes não é pré-determinada e específica, 
sendo frequentemente menos abrangente. A seleção dos artigos é arbitrária, 
provendo o autor de informações sujeitas a viés de seleção, com grande 
interferência da percepção subjetiva (CORDEIRO et al., 2007, p. 429-430). 

5.1 Seleção inicial 

Os artigos científicos selecionados para análise, foram obtidos através de 

pesquisa nas plataformas de publicações científicas online: Google Acadêmico 

(https://scholar.google.com.br/); Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) 

(http://pepsic.bvsalud.org/); Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (https://www.periodicos.capes.gov.br); 

PubMed® (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/); e Science Electronic Library Online 

(SciELO) (https://www.scielo.org/).  

 A princípio, foram utilizados os descritores “jogos eletrônicos”; “análise do 

comportamento” e “dependência”, e suas traduções equivalentes na língua inglesa 

“video games”; “experimental analysis of behavior” e “addiction”; visto que algumas 

das plataformas referidas possuem conteúdos nesta língua. Estas palavras-chaves 

foram inseridas simultaneamente, intercaladas pela preposição “AND”. 
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 Como critério inicial de seleção, foi considerado apenas os artigos cujos 

conteúdos estivessem disponíveis integralmente em suas respectivas plataformas de 

pesquisa. Nesta primeira busca, foram encontrados quarenta e nove artigos 

científicos. 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Com o objetivo de determinar quais dos artigos selecionados na primeira busca 

contemplariam os objetivos deste trabalho, foram adotados alguns critérios de 

inclusão e exclusão.  

Para a inclusão, deu-se foco às pesquisas com metodologia aplicada e 

qualitativa, que possibilitassem a observação e análise de exemplos verídicos de 

sujeitos reais. Além disso, foram considerados os artigos que continham 

comportamentos passíveis de análise funcional, descrição de comportamentos 

observados ou transcrição de entrevistas.  

Foram excluídos os artigos que não envolvessem comportamentos oriundos de 

jogos eletrônicos. A exemplo, o uso de internet e outras mídias digitais. 

 Os resumos dos quarenta e nove trabalhos foram lidos, sendo selecionados 

sete artigos que atenderam os critérios de inclusão e foram lidos posteriormente na 

íntegra. 

5.3 Análise dos dados 

A partir da leitura integral dos sete artigos, realizou-se o fichamento deles, focado 

no comportamento de usar jogos eletrônicos. Na sequência, estes comportamentos 

foram submetidos à análise funcional, fornecendo os resultados desta pesquisa. 

5.4 Aspectos éticos 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo 

(2021), disponibilizou no site oficial da universidade uma nota que isenta os projetos 

de pesquisas que não envolvam seres humanos ou animais vertebrados vivos, como 

é o caso desta pesquisa, de documento de registro ou aprovação de CEP.  

 Apenas é exigido que o pesquisador obtenha a Declaração de 

Responsabilidade, anexe-a ao projeto e apresente ao Departamento ou Programa de 

Pós-Graduação. Respeitando esta exigência, a declaração encontra-se ao final deste 

trabalho no ANEXO A. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise funcional dos comportamentos de usar jogos eletrônicos permitiu 

identificar três contingências: reforçamento positivo, reforçamento negativo e punição 

positiva, elencadas em cada um dos sete artigos científicos analisados (Tabela 1 e 

Gráfico 1).  

Tabela 1 – Contingências identificadas. 

Artigo científico 
Contingências 

identificadas 
Número de contingências 

“A indústria de jogos eletrônicos: 
Uma análise da motivação de 
consumo dos usuários” 
(BORGES, 2018) 

Reforçamento positivo 
 

14 
 

Reforçamento negativo 
 

4 
 

Punição positiva 1 

“League of Legends e o ciclo 
vicioso do jogar no ambiente 
virtual” (KOGA & LAURENTI, 
2019) 

Reforçamento positivo 
 

3 
 

Reforçamento negativo 3 

“Amplificação simbólica na 
análise de entrevista com um 
jogador do game Grand Theft 
Auto V” (MOTA & MIGLIORINI, 
2016) 

Reforçamento positivo 1 

“Efeitos positivos e negativos do 
mundo virtual: Percepção dos 
jogadores” (OLIVEIRA et al., 
2016) 

Reforçamento positivo 
 

5 
 

Reforçamento negativo 3 

“Fúria assassina e carnificina: a 
experiência lúdica da violência 
no Grand Theft Auto” (OLIVEIRA 
NETO, 2014) 

Reforçamento positivo 3 

“A Concepção do Role-Playing 
Game (RPG) em Jogadores 
Sistemáticos” (SALDANHA & 
BATISTA, 2009) 

Reforçamento positivo 
 

15 
 

Reforçamento negativo 8 

“Os significados dos jogos 
eletrônicos para jovens de uma 
escola técnica de Campinas – 
SP” (SOUZA et al., 2015) 

Reforçamento positivo 
 

14 
 

Reforçamento negativo 3 

 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados dos artigos de BORGES, 2018; KOGA & 
LAURENTI, 2019; MOTA & MIGLIORINI, 2016; OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA NETO, 2014; 
SALDANHA & BATISTA, 2009; SOUZA et al., 2015. 
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Gráfico 1– Número de contingências 

Fonte: Produzida pelo autor a partir da totalização de todas as contingências identificadas nos  dados 
dos artigos de BORGES, 2018; KOGA & LAURENTI, 2019; MOTA & MIGLIORINI, 2016; OLIVEIRA et 
al., 2016; OLIVEIRA NETO, 2014; SALDANHA & BATISTA, 2009; SOUZA et al., 2015. 

 

6.1 Reforçamento positivo 

 Em todos os sete artigos analisados, identificou-se o reforço positivo 

consequenciando o comportamento de usar jogos eletrônicos. Foi verificado que os 

jogos são programados para gerar consequências reforçadoras positivas, sendo estas 

recompensas liberadas esporadicamente no próprio jogo, tais como: aperfeiçoamento 

dos personagens, aumento de nível, avanço de fases, acúmulo de moedas, acesso a 

conteúdo exclusivo9 e/ou extra10. Alguns destes exemplos de reforços são 

apresentados a seguir (Tabela 2).  

 

 

 
9Conteúdo apenas acessível após determinado tempo de jogo, cumprimento de atividades adicionais 
dentro do jogo, ou comprável através da moeda do jogo.   
10 Conteúdo não inicialmente incluso no jogo, mas adicionado a ele posteriormente, em geral por tempo 
limitado. 

55, 72%

21, 27%

1, 1%

Número de contingências

Reforço positivo

Reforço negativo

Punição positiva
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Tabela 2 – Reforços positivos dentro do jogo 

Citação original Reforçador positivo 

Entrevistado A: O vício e o, principalmente, 
recentemente, que é a, na verdade é, é, a, o último 
acontecimento comigo é um evento que vai 
começar no jogo e é um evento limitado que você 
tem personagens limitados e que você só pode 
jogar se você terminar uma parte do jogo e eu não 
terminei essa parte do jogo. 

(BORGES, 2018, p. 96). 

Conteúdo extra e limitado 

Entrevistado C: Hã: principalmente a experiência 
que você tem nele, quanto mais, quanto mais do 
objetivo você chega perto de alcançar mais 
experiência você adquire, por exemplo, em um 
jogo de história quanto mais personagens você 
mata ou quanto mais, quanto mais… quanto mais 
ícones você coleta dentro do jogo, mais 
experiência você adquire e mais perto você chega 
de subir de nível ou passar de fase. 

 
(BORGES, 2018, p. 103). 

Possibilidade de avanço no jogo 
(aumento de nível, progressão de fase) 

Entrevistado P1: Ah, por conta que vai 
conseguindo IP, o dinheiro do jogo, e você vai 
liberando outras coisas nele, heróis, runas, que 
ajuda também a auxiliar alguns atributos do seu 
herói, então... é isso que vai me motivando a jogar, 
sabe. 

(KOGA & LAURENTI, 2019, p. 64). 

Acúmulo de moeda para acesso a um 
conteúdo exclusivo 

 
Entrevistado CJ-Da Praia: É ver o que vai 
acontecer depois, como um filme mesmo, que você 
assiste curioso pra saber o que vai acontecer. Você 
vai abrindo novas áreas do mapa, conhecendo 
outras pessoas. O CJ vai ganhando mais força, 
mais habilidades. Você começa raquítico e pode 
até não querer, mas depois pode ver o CJ 
musculoso, tatuado, cheio do dinheiro, com carro, 
casa e tudo que ele queria. (...) É interessante ver 
o antes e o depois do seu personagem. Ver o 
quanto você já progrediu. Qualquer jogo de 
aventura é assim: você tem altos e baixos, mas 
você vai se tornando mais forte e vai aparecendo 
inimigos também maiores, mais fortes. 

(OLIVEIRA NETO, 2014, p. 103). 

Aperfeiçoamento do personagem  

 
Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados dos artigos de BORGES, 2018; KOGA & 
LAURENTI, 2019; OLIVEIRA NETO, 2014. 
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Estes reforçadores positivos aumentam a probabilidade de ocorrência futura 

deste comportamento, e por se apresentarem na forma de consequências indiretas 

ao comportamento, são considerados reforçadores arbitrários. Nestes casos, o jogo 

apresenta-se como estímulo discriminativo já que ele sinaliza a ocorrência de 

consequências reforçadoras.  

 Entretanto, em alguns casos a emissão desse comportamento ocorre em 

função dos estímulos discriminativos ao invés das consequências, portanto, 

caracterizando o controle por regras. Nas situações – exemplo do entrevistado A, que 

“joga para poder participar do evento limitado”, ou a do entrevistado CJ-Da Praia que 

“assiste curioso pra saber o que vai acontecer” – observa-se que as condições 

programadas no jogo prometem o acesso do jogador ao reforço positivo, de maneira 

que ele faz uso dos jogos mesmo sem ter sido exposto a essa consequência.  

Outro exemplo mais direto de regra é a simples interação do jogador com os 

controles11, quando o jogo lhe ensina os comandos12 que fazem os personagens ou 

outros elementos do jogo responderem às ações desejadas. Contudo, após a primeira 

vez que o jogador usar os controles, ele será reforçado positivamente de maneira 

instantânea e passará a ser controlado através desta consequência. Nestas 

contingências, o comportamento de uso dos controles é reforçado continuamente 

sempre que este comportamento for emitido: 

Por exemplo, no jogo League of Legends, toda ação de clicar com o 
mouse no local para onde o jogador pretende deslocar seu personagem é 
reforçada positivamente com a movimentação do personagem (KOGA & 
LAURENTI, 2019, p. 64). 

Além das consequências reforçadoras positivas já mencionadas, há outras 

decorrentes do próprio comportamento de usar os jogos eletrônicos, que portanto são 

reforçadores naturais. A exemplo: experimentação de sentimentos positivos, vivências 

prazerosas (às vezes, exclusivamente na realidade virtual) e a criação de novos 

vínculos afetivos e sociais (Tabela 3). 

 
11Joysticks, teclado, mouse. 
12Clicar; apertar botões ou teclas. 
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Tabela 3 – Reforços no ambiente do jogador 

Citação original Consequência reforçadora positiva 

Entrevistador: Quais são os sentimentos e/ou 
emoções mais evidentes? 
Entrevistado A: Felicidade e vínculos de parentesco 
tipo pai e filho, assim, ah meu filho é o personagem 
que bonitinho, tá crescendo. 

(BORGES, 2018, p. 94). 

Estabelecimento de vínculos afetivos 

com personagens  

Entrevistado L: Sinto prazer. Além do prazer, há uma 
sensação de liberdade imensa no virtual. Difícil de 
explicar, uma liberdade que se quer ter na vida real, 
mas não se tem. 

(MOTA & MIGLIORINI, 2016, p. 1026) 

Sentimento de liberdade 

Entrevistado J1: No mundo real não posso fazer nada 
do que eu faço no virtual. 

(OLIVEIRA et al., 2016, p. 115) 
Possibilidades no ambiente virtual 

Entrevistado NB-Turista: No GTA aquele mundo 
todinho é seu. As regras são suas. Você prova de tudo 
e faz o que quiser e sem pressão. Você pode ser 
preso, mas você sempre é solto de volta. Você 
também nunca morre. Vai pra o hospital e fica bem. 

(OLIVEIRA NETO, 2014, p. 109). 

Sensação de poder 

Entrevistado J3: Tenho mais facilidade de socializar 
online. 

(OLIVEIRA et al., 2016, p. 115) 

Entrevistado 02: Eu acho que o principal do... a 
melhor coisa que o RPG traz é essa questão da 
interação social, porque você forma um grupo de 
amigos forte que tá.... preso por um elo em comum, 
que é o RPG... 

(SALDANHA & BATISTA, 2009, p. 710) 

Interação social 

Entrevistado E:Diversão, alegria, é vida. -Como 
assim "é vida"? - A única coisa alegre que eu posso 
fazer, o que mais eu vou fazer?  

(SOUZA et al., 2015, p. 59) 

Sensação de alegria e diversão 

Entrevistada A: É um passatempo mesmo, é uma 
coisa que eu gosto de fazer, que me distrai das outras 
coisas, para relaxar. 

(SOUZA et al., 2015, p. 58) 

Descanso e relaxamento 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados dos artigos de BORGES, 2018; MOTA & 
MIGLIORINI, 2016; OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA NETO, 2014; SALDANHA & BATISTA, 2009; 
SOUZA et al., 2015. 
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Estas consequências reforçadoras não são apresentadas de maneira contínua 

como as descritas na Tabela 1, mas sim de modo esporádico. Por este motivo, 

configura-se um esquema de reforçamento intermitente, que contribui para que o 

comportamento de usar jogos eletrônicos seja resistente à extinção operante. Este 

fenômeno de resistência também pode ser acentuado pela percepção do ambiente 

virtual como mais reforçador em comparação com a realidade, observada em alguns 

casos, como os dos entrevistados J1 e L. 

6.2 Reforçamento negativo 

 Outra contingência com presença significativa nos artigos selecionados foi de 

reforçamento negativo, identificada em cinco deles. Alguns exemplos serão 

apresentados a seguir (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Reforçamento negativo 

Citação original Estímulo aversivos 

Entrevistado Z: Ah: eu jogo também … é difícil essa 
pergunta, explicar, porque além de ser legal e divertido 
quando você joga eu acho que você entre em um 
mundo fora da realidade, você consegue esquecer os 
seus problemas, esquecer o seus … sei lá, todos os 
defeitos que aqui no mundo real tem [...]. 

(BORGES, 2018, p. 91) 

Problemas pessoais 

Entrevistado P1: Por conta que o jogo não 
perguntava daminha vida sabe, tipo “ah, e seus pais?”, 
“ah, como eles estão?”, “ah, você tá sozinho com 
quem?”, então tipo assim, isso me agredia por dentro 
e os jogos não me faziam essas perguntas. Então foi 
aonde eu me identifiquei mais, onde eu me fechei para 
as outras pessoas e me abri mais para os jogos 
virtuais.  

(KOGA & LAURENTI, 2019, p. 63). 

Contatos sociais indesejados 

Entrevistado J8: Me sinto muito satisfeito, porque 
posso fazer qualquer coisa sem julgamento de 
ninguém e sem ser punido por isso. 

(OLIVEIRA et al., 2016, p. 115) 

Preconceitos e julgamento social 

Entrevistado 01: Bom... Alivia muito o estresse. Alivia 
muito o estresse, desfaz aquele problema na cabeça 
que você não consegue tirar.... 

(SALDANHA & BATISTA, 2009, p. 709) 

Entrevistado D: É um momento que eu tenho de 
descontração, que eu consigo me abstrair e me isolar 
do mundo exterior que geralmente é muito estressante 
para mim [...]. 

(SOUZA et al., 2015, p. 57) 

Estresse 

Entrevistado D: Porque naquele momento ali você tá 
pensando só na, no jogo, você não tá lidando com as 
ocupações diárias, com boleto atrasado, com ter que 
botar roupa pra lavar, você só tá curtindo né, é só 
diversão, não é obrigação. 

(BORGES, 2018, p. 109) 

Entrevistada A: Qualquer coisa que me tire das 
minhas obrigações, para eu passar o tempo de alguma 
maneira que me faça bem, que eu descanse, 
descansar é importante. 

(SOUZA et al., 2015, p. 56) 

Responsabilidades e obrigações 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados dos artigos de BORGES, 2018; KOGA & LAURENTI, 
2019; OLIVEIRA et al., 2016; SALDANHA & BATISTA, 2009; SOUZA et al., 2015.  
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 Neste caso, ocorre o aumento da probabilidade de ocorrência futura do 

comportamento de usar jogos eletrônicos a partir da remoção de estímulos aversivos 

do ambiente da realidade. Desta forma, os jogadores encontram no ambiente virtual 

dos jogos eletrônicos, um escape para as pressões cotidianas do mundo real como: 

problemas pessoais, obrigações, contatos sociais desagradáveis, sobretudo censuras 

e preconceitos.   

6.3 Punição positiva 

 A última contingência identificada foi a punição positiva, observada em 

apenas um artigo (Tabela 5).  

Tabela 5 – Punição positiva 

Citação original Consequência punidora 

Entrevistador: Quais são os sentimentos e/ou 
emoções mais evidentes?  
Entrevistado F: Felicidade e raiva.  
Entrevistador: Algum desses sentimentos e/ou 
emoções te motivam a jogar e a jogar mais? Qual 
deles? Explique.  
Entrevistado F: A parte da felicidade, a raiva não, a 
raiva eu paro de jogar o jogo. 

(BORGES, 2018, p.115-116) 

Raiva 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados do artigo de BORGES, 2018. 

 Neste caso, observou-se uma diminuição na probabilidade de ocorrência 

futura do comportamento de usar jogos eletrônicos em razão da produção de uma 

consequência aversiva no jogador: o sentimento de raiva. 

 Porém, apesar da consequência punidora fazer com que o participante pare de 

jogar momentaneamente, evidenciando também o efeito imediatista da punição, não 

foi constatada a supressão do comportamento de utilizar os jogos. O comportamento 

de utilizar jogos eletrônicos voltava a se repetir na ausência da punição. Além disso, 

o entrevistado F cita a ocorrência do reforçador positivo natural, sensação de 

felicidade, de forma esporádica e essa descontinuidade também configura um 

esquema de reforçamento intermitente, tornando o comportamento mais resistente à 

extinção. 

 Em suma, destacam-se as contingências de reforçadores positivos naturais 

e arbitrários.  Segundo Panosso, Souza e Haydu (2015), a presença destes reforços 
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consequenciando o comportamento de usar jogos eletrônicos, de fato, influencia na 

frequência deste comportamento: 

 Nos argumentos apresentados pelos autores, identificou-se que a 
frequência do comportamento de jogar, identificada pela descrição de que 
havia grande procura ou espera para jogar, faz referência ao jogo como um 
instrumento que possui consequências reforçadoras, entre elas ganhar os 
pontos (PANOSSO; SOUZA; HAYDU, 2015, p. 237). 

 As autoras enfatizam a importância dos reforçadores arbitrários, pois eles 

podem ser utilizados para programar esquemas de reforçamento, mesmo antes da 

ocorrência dos reforços naturais. Em outras palavras, garantindo o estabelecimento 

do controle por regras do comportamento de uso de jogos eletrônicos, o qual também 

esteve presente significativamente nos resultados. Ademais, o uso das regras pode 

incrementar a frequência de um comportamento, mesmo quando baixa (PERKOSKI 

et al., 2016). 

 Vale ressaltar o papel dos esquemas de reforçamento contínuo e 

intermitente, para os reforçadores arbitrários os reforçamentos naturais, 

respectivamente. Enquanto o contínuo garante a rápida aquisição de um 

comportamento, como constatado por Mota (2018): 

Embora não tenha sido observado aprendizagem nestes 3 jogos, o 
agente obteve maior êxito no jogo Ms. Pacman. Neste jogo, como o agente é 
frequentemente recompensado a cada ação tomada e a mecânica do jogo 
prioriza a estratégia frente à precisão da movimentação, o aprendizado foi 
mais efetivo (MOTA, 2018, p. 41). 

 O reforçamento intermitente torna o comportamento resistente à extinção 

operante, como verificado no trabalho de Gonçalves & Silva (1998), no qual 

documentaram um experimento que comparou os padrões de extinção 

comportamental de animais reforçados continuamente e intermitentemente. Desta 

forma, a presença destes esquemas de reforçamento torna o comportamento de usar 

jogos eletrônicos fácil de ser adquirido e subsequentemente mantido.  

 Essa facilidade é acentuada nas circunstâncias que envolvem contingências 

reforçadoras naturais, já que a seleção desse comportamento independerá da 

presença de outros indivíduos no ambiente e durará enquanto o ambiente manter-se 

reforçador (DORIGON & ANDERY, 2015). 
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 Além das contingências reforçadoras positivas, as reforçadoras negativas 

também aumentam a frequência do comportamento de usar jogos eletrônicos. Neste 

tipo de contingência, evidenciou-se uma relação proporcionalmente inversa entre o 

uso de jogos eletrônicos e o contato com a realidade, ou seja, a percepção do 

ambiente virtual como sendo mais reforçadora em comparação com a percepção do 

ambiente real, que passa a ser percebido como aversivo. Portanto, os jogos tornam-

se uma alternativa para a fuga da realidade. Ramos (2008), caracteriza os jogos 

eletrônicos como vias para a realização de desejos que estão além da realidade. 

 Nesse contexto, as consequências reforçadoras positivas e negativas 

também foram identificadas nos estudos de Ramos (2014) e Reis & Cavichiolli (2008) 

que justificaram o uso dos jogos eletrônicos por “satisfazerem desejos” ou “serem 

fontes de prazer” para os jogadores, garantindo a ocorrência deste comportamento.  

 Além das contingências que garantem a manutenção do uso de jogos 

eletrônicos, foi encontrada apenas uma situação em que ocorria o oposto, no caso, 

envolvendo consequências punitivas positivas. Como observado, esta contingência 

não foi suficiente para a extinção operante deste comportamento. Segundo Skinner 

(1983), “comportamentos sujeitos a punições tendem a se repetir assim que as 

contingências punitivas forem removidas” (p. 50). 

 O número de contingências reforçadoras, que aumentam a probabilidade de 

ocorrência e manutenção do comportamento de usar jogos eletrônicos, é maior em 

comparação às contingências punitivas que poderiam contribuir para a sua extinção, 

como ilustrado no Gráfico 1. Assim, seria possível conjecturar que este fenômeno é 

intencionalmente premeditado pelos desenvolvedores dos jogos.  

 De fato, alguns autores argumentam que os jogos eletrônicos são 

produzidos com o escopo de que o seu comportamento de uso não seja extinto, 

garantindo assim a permanência destes produtos no mercado e a sobrevivência da 

sua indústria. Silva, T. (2016), defende que o sucesso de um jogo eletrônico depende 

da sua capacidade em proporcionar “uma experiência prazerosa o suficiente pela sua 

própria execução [...]” (p. 17) e cativar o jogador, mantendo seu comportamento de 

uso através de reforçamento. Perkoski et al. (2016), apresentou uma modalidade de 

design de jogos eletrônicos denominada interativa que consiste na disponibilização do 

jogo em desenvolvimento para os jogadores testarem-no. O objetivo é garantir a maior 
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otimização possível desse jogo, aumentando o engajamento do jogador nele. Em 

outras palavras, neste processo o jogo eletrônico é criado de maneira que as 

contingências mantenedoras do comportamento de uso são programadas na forma 

de reforçadores arbitrários, enquanto as contingências punitivas são removidas. 

 Considerando que as contingências dos jogos eletrônicos tendem a garantir 

a manutenção do comportamento de uso destes jogos, de maneira que a aquisição 

deste se torna rápida e a sua ocorrência muito frequente com grande resistência a 

uma extinção operante, é possível justificar a existência de uma propensão ao uso 

excessivo de jogos eletrônicos de maneira que pode ser considerada patológica, 

encaixando este comportamento no diagnóstico de transtorno de dependência 

mencionado anteriormente. Esta tendência pôde ser observada no estudo de Suzuki 

et al.(2009), no qual a maior parte da amostra analisada utilizava jogos eletrônicos 

frequentemente e uma alta parcela destes participantes preencheu os requisitos 

necessários para o diagnóstico de uso excessivo patológico (segundo a escala 

PVP13). Também é significativa a pesquisa de Pozzebon, Frigo e Oliveira (2014), 

demonstrando que mais da metade da amostra estudada considerava-se viciada em 

jogos eletrônicos e que utilizá-los já lhe havia sido prejudicial. Além disso, em outros 

estudos com jogadores excessivo ou, para Carvalho et al. (2017), problemáticos, foi 

identificada a presença de algumas das contingências identificadas neste trabalho. A 

exemplo, reforçadores positivos como a progressão de etapas do jogo (SUZUKI et al., 

2009), sensação de onipotência (CARVALHO et al., 2017) e interação social (SUZUKI 

et al., 2009; CARVALHO et al., 2017).  

 Kwon, Chung e Lee (2009) apresentaram em sua pesquisa exemplos de 

contingências reforçadoras negativas. Segundo estes autores, a principal justificativa 

para o comportamento excessivo de uso dos jogos eletrônicos é que este permite aos 

jogadores “escapar de si próprios” (p. 114), um fenômeno no qual os jogadores 

utilizam a fuga para o universo virtual como forma de ficarem alheios à realidade e 

suas questões próprias, tais como ideações suicidas, depressão e ansiedade. Alguns 

estudos também afirmam que esta tendência do comportamento de uso de jogos 

eletrônicos assumir frequência excessiva e ser prejudicial à saúde do indivíduo é 

 
13A escala Problem Video Game Playing (PVP) é um instrumento capaz de identificar o diagnóstico de 
Transtorno do Jogo pela Internet (TEJEIRO et al., 2016). 
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maior em adolescentes do sexo masculino, que seriam mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de transtornos psicológicos dessa ordem (SOUZA et al., 2016). Esta 

assertiva não pode ser verificada neste trabalho, embora este público tenha sido 

significativamente presente nas pesquisas dos artigos analisados.  
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7 CONCLUSÃO 

 A análise dos artigos revelou que a AC é uma abordagem adequada para a 

investigação das contingências envolvidas na aquisição e manutenção do 

comportamento de usar jogos eletrônicos, através da realização da uma análise 

funcional deste comportamento. Desta forma, a hipótese e os objetivos deste trabalho 

foram atingidos. 

 Através da análise funcional do comportamento de usar jogos eletrônicos, 

identificou-se uma prevalência de contingências reforçadoras envolvidas neste 

comportamento, de maneira a garantir a ele rápida aquisição, constante manutenção 

e resistência à extinção operante; apontando para uma tendência ao uso excessivo.  

 Vale ressaltar que o estudo do uso de jogos eletrônicos ainda é bastante 

recente, mesmo sendo um fenômeno relevante na sociedade. Ainda são necessárias 

mais pesquisas acerca do tema, sobretudo, utilizando-se o referencial teórico da AC 

que se mostrou muito útil para este fim. 

 O presente trabalho possui algumas limitações. Embora o critério adotado 

tenha sido a revisão de artigos científicos que contivessem exemplos reais de 

comportamentos, não houve nenhum contato direto com os jogadores ou a 

observação comportamental empírica. Além disso, o uso excessivo destes jogos 

revelou-se possível de ser previsto e validado pela AC, mas nenhum dos jogadores 

observados foi considerado ou diagnosticado como usuário patológico de jogos. 
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