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Resumo 

A baixa tolerância ao atraso do reforçador em crianças tem sido motivo de queixas frequentes, 

por parte de pais e professores, estando relacionada à rejeição por pares, ao baixo rendimento 

escolar e a alguns transtornos mentais. Este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade e os 

efeitos de uma intervenção baseada na atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador 

em crianças da educação infantil. O estudo teve delineamento quase-experimental, no qual 

participaram 22 crianças com idade entre 4 e 5 anos de ambos os sexos, distribuídas entre o grupo 

intervenção e o grupo comparação. As 11 crianças do grupo intervenção foram expostas à 

intervenção baseada na atenção plena, enquanto que as 11 crianças do grupo comparação 

participaram de encontros de contação de histórias durante o mesmo período do ano. No pré e no 

pós-teste, os pais e professores responderam o SNAP IV para avaliar a impulsividade das crianças. 

As crianças que apesentaram escores de impulsividade (acima de 1,78) relatados pais ou 

professores foram submetidas a dois testes de avaliação diretas da tolerância ao atraso do 

reforçador: O Teste de Tolerância ao Atraso do Doce e o Teste de Tolerância ao Atraso dos 

Pontos. A análise dos efeitos da intervenção revelou que os escores de impulsividade do SNAP IV 

respondido pela professora na análise dentre grupos, entre o pré e o pós-teste, foram 

significativamente afetados pela intervenção [F (1, 20) = 9,40, p < 0,05, d = 0,54]. A redução dos 

escores de impulsividade das crianças, a partir do relato da professora, pode ter ocorrido em 

decorrência do treino discriminativo proporcionado pela intervenção, que teria estabelecido a 

função de estímulos públicos e privados como contextos antecedentes para respostas de atentar 

das crianças. Assim, o fortalecimento deste repertório discriminativo e incompatível com 

respostas de impulsividade pode ter provocado a redução de respostas perturbadoras e 

inadequadas no contexto da sala de aula. Os escores de impulsividade relatados pelos informantes 

não foram afetados significativamente na comparação entre e dentre grupos, o que pode ter 

ocorrido em função de que as crianças que foram selecionadas para o grupo intervenção foram 

consideradas impulsivas pela professora, enquanto que as selecionadas para o grupo comparação 



 

 

 

foram as crianças consideradas impulsivas pelos informantes. O tempo de espera pelo do doce no 

Teste de Tolerância ao Atraso do Doce e as escolhas de autocontrole no Teste de Tolerância ao 

Atraso dos Pontos não foram afetados significativamente nem na comparação entre grupos, nem 

dentre grupos. Esses resultados são discutidos por meio das diferentes características medidas nos 

instrumentos. No pré-teste, os grupos não revelaram diferença significativa em relação às quatro 

variáveis dependentes do estudo. Apesar de terem sido encontradas diferenças significativas 

apenas nos escores de impulsividade relatados pela professora, esse dado é um indício do 

potencial da atenção plena, em especial do PSA, em aumentar a tolerância ao atraso do reforçador 

em crianças. Sugere-se a aplicação do PSA em diferentes escolas com objetivo de averiguar sua 

efetividade na redução de tolerância ao atraso do reforçador em outros contextos.  

Palavras-chave: atenção plena, tolerância ao atraso do reforçador, autocontrole, 

impulsividade, mindfulness. 

 

 



 

 

 

Abstract 

Low tolerance of the delayed reinforcer in children has been a common complaint among parents 

and teachers. It has been associated with peer rejection, poor school performance, and mental 

disorders. The objective of this study was to assess the feasibility and the effect of a mindfulness-

based intervention on the tolerance of the delayed reinforcer in kindergarten children. The study 

had a quasi-experimental design. Participants were 22 children of both sexes aged 4-5 years 

divided into an intervention group (n = 11) and a comparison group (n = 11). Children in the 

intervention group were exposed to the mindfulness-based intervention while children in the 

comparison group participated in storytelling sessions in the same time interval. In the pre- and 

post-tests, teachers and parents completed the SNAP-IV questionnaire to assess children’s 

impulsivity. Children who show impulsivity scores (from 1,78) by teacher or parents participated 

of two tests directly assessing tolerance of the delayed reinforcer: The Delayed Candy Tolerance 

Test and The Delayed Points Tolerance Test. Effects analysis revealed that impulsivity scores in 

the SNAP-IV completed by the teachers in the within-groups analysis, between the pre- and post-

tests, were significantly affected by the intervention [F (1, 20) = 9,40, p < 0,05, d = 0,54]. The 

decrease in children’s impulsivity scores according to teacher’s reports may have occurred due to 

the discriminative training resulting from the intervention, which might have established a 

function to public and private stimuli as a context for children’s attending responses. Therefore, 

the strengthening of this discriminative repertoire, which is incompatible with impulsivity 

responses, may have reduced the probability of disturbing and inappropriate responses in the 

classroom. This may have occurred because the children who were selected for the intervention 

group were considered impulsive by the teacher, while those selected for the comparison group 

were children considered impulsive by the informants. Impulsivity scores reported by the 

informants, waiting time in the Delayed Candy Tolerance Test and self-control choices in the 

Delayed Points Tolerance Test were not significantly affected in the between- or within-group 

comparisons. These results are discussed through the different characteristics measured in the 



 

 

 

instruments. Comparisons between groups in the pre-test revealed no significant differences in 

the four dependent variables. Although significant differences were found only in the impulsivity 

scores reported by the teacher, this data is an indication of the potential of mindfulness, especially 

of the PSA, in increasing the tolerance to the delayed reinforcer in children. It is suggested the 

application of PSA in different schools with the objective of ascertaining its effectiveness in 

reducing tolerance to delay of the reinforcer in other contexts.  

Keywords: mindfulness, tolerance to the delayed reinforcer, self-control, impulsivity.  
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Introdução 

Na perspectiva do Behaviorismo Radical, autocontrole é definido como o manejo, 

pelo indivíduo, das condições que afetam seu próprio comportamento, assumindo-se, 

assim, a possibilidade de controle do ambiente por parte do organismo que se comporta 

(Skinner, 1953/2007; 1974/2006). O autocontrole é, portanto, para Skinner (1953/2007; 

1974/2006), um comportamento complexo que envolve o desenvolvimento de diversas 

habilidades. Nos primeiros anos de vida, o indivíduo começa a desenvolver tais 

habilidades, porém, por não ter domínio sobre o comportamento verbal e o 

autoconhecimento necessário para descrever o próprio comportamento e as variáveis das 

quais é função, ainda não apresenta a capacidade de se autocontrolar. De qualquer modo, 

algumas das habilidades que fazem parte do construto autocontrole começam a ser 

instaladas nos primeiros anos de vida da criança, e podem, portanto, ser consideradas 

precursoras do autocontrole. Uma das habilidades que se destaca é a habilidade de tolerar 

esperar por um reforçador. 

A habilidade de tolerar esperar por um reforçador, chamada por alguns analistas 

do comportamento de tolerância ao atraso do reforçador, pode ser observada em diversas 

situações do dia a dia da criança (Hanley, Heal, Tiger, & Ingvarsson, 2007; Luczynski & 

Hanley, 2013; Luczynski, Hanley, & Rodriguez, 2014). No contexto escolar, há diversas 

situações nas quais tolerar o atraso pode beneficiar a criança com reforçadores positivos 

atrasados ou evitar seu contato com reforçadores negativos. Ao tolerar o atraso do 

reforçador nesse contexto, a criança tende a ficar mais propensa a estabelecer relações 

positivas com pares e professores (Bandeira, Rocha, Souza, Del Prette, & Del Prette, 

2006; Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira, & Manfrinato, 2006). Já a dificuldade de tolerar 

o atraso do reforçador, caracterizada, por exemplo, pela alta frequência de 

comportamentos impulsivos, traz prejuízos na realização de atividades acadêmicas, bem 
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como nas relações sociais estabelecidas pela criança (Hanley et al., 2007). A 

impulsividade está associada à rejeição pelos pares e adultos, a dificuldades de 

aprendizagem e ao abandono da escola (Rosen, et al., 2014; Vahedi, Fathiazar, Hosseini-

Nasab, Moghaddam, & Kiani, 2007). 

A escola se destaca como um ambiente privilegiado para investigar a tolerância 

ao atraso do reforçador. Em primeiro lugar é na escola que a criança passa grande parte 

do seu dia e, além disso, este é um contexto no qual há inúmeras situações em que o 

reforçador é disponibilizado de forma atrasada (Hanley et al., 2007). Fica evidente, 

portanto, a necessidade de se investir em estratégias para o desenvolvimento da tolerância 

ao atraso nesse contexto, com o objetivo de facilitar a adaptação da criança, especialmente 

na relação com pares e professores.  

Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas com objetivo de promover maior 

tolerância ao atraso do reforçador em crianças da educação infantil. Recentemente, um 

procedimento que vem se destacando como efetivo no desenvolvimento da tolerância ao 

atraso do reforçador é o mindfulness ou atenção plena (Bergen-Cico, Razza & Timmins, 

2015; Lutz, Dunne, & Davidson; Razza et al., 2013; Viglas, 2015). Muitos dos estudos 

encontrados que utilizam tal procedimento têm como participantes crianças a partir de 7 

anos, adolescentes e adultos (Flook et al., 2010; Mendelson et al., 2010; Oord, Bodels & 

Peijnenburg, 2012). Poucos utilizam crianças da educação infantil, principalmente na 

literatura nacional (Flook, Goldberg, Pinger, & Davidson, 2015; Razza et al., 2013; 

Viglas, 2015). A importância do desenvolvimento da habilidade em questão para o 

estabelecimento futuro de autocontrole evidencia a necessidade de se avaliar 

procedimentos de atenção plena adaptados para crianças da educação infantil da 

população brasileira. Além disso, a escola também se apresenta como um espaço que 

pode favorecer o desenvolvimento de tolerância ao atraso do reforçador em crianças.  
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O objetivo do presente estudo é avaliar a viabilidade e os efeitos de uma 

intervenção baseada na atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador em 

crianças da educação infantil. A introdução apresenta uma breve revisão da literatura 

organizada em quatro temas: 1) Autocontrole na perspectiva da Análise do 

Comportamento; 2) Precursores do autocontrole na educação infantil: o papel da 

tolerância ao atraso do reforçador; 3) Uma leitura conceitual da atenção plena a partir da 

Análise do Comportamento e; 4) Atenção plena para crianças e seus efeitos sobre a 

tolerância ao atraso do reforçador.  

 

Autocontrole na perspectiva da Análise do Comportamento 

Na perspectiva do Behaviorismo Radical, Skinner (1953/2007) definiu 

autocontrole como qualquer comportamento que altere as variáveis que controlam uma 

resposta punida anteriormente, tornando-a menos provável. Além dos reforçadores 

negativos, tal resposta também produz reforçadores positivos, gerando, assim, 

consequências conflituosas. Um exemplo apresentado por Skinner (1953/2007) se referiu 

à resposta de ingerir bebidas alcoólicas em demasia, a qual produz uma condição de 

confiança inusitada, fazendo com que o indivíduo seja mais bem-sucedido socialmente 

(reforçadores positivos). Tal resposta tem sua probabilidade futura aumentada. 

Entretanto, ela também produz consequências aversivas como “ressaca”, prejuízos 

relacionados aos comportamentos irresponsáveis, bem como sentimentos de culpa e 

vergonha. Sendo assim, qualquer comportamento que enfraqueça o comportamento de 

beber se torna reforçador como marcar outros compromissos nos horários em que os 

colegas costumam se reunir para ingerir bebidas alcoólicas, marcar encontros nos 

intervalos para o almoço (nos quais a probabilidade do comportamento de beber é baixa), 

entre outros. Esses comportamentos seriam, portanto, exemplos de autocontrole. 
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De acordo com a perspectiva skinneriana haveriam dois tipos de respostas que 

podem ser consideradas como componentes essenciais do autocontrole. A resposta que 

produz tanto reforçadores positivos, quanto negativos foi chamada de resposta 

controlada. Já a resposta que altera as variáveis que controlam a resposta controlada foi 

chamada de resposta controladora. Por exemplo, quando uma criança emite uma resposta 

de se recusar a emprestar um brinquedo de sua preferência para seus colegas da escola, 

ela produz reforçadores positivos, como acesso ao brinquedo por mais tempo, mas 

também provoca a perda de outros reforçadores positivos, quando é seguida pelo 

afastamento dos colegas. Por essa razão, caracterizamos esse tipo de contingência como 

conflituosa. A resposta de recusar-se a emprestar o brinquedo, portanto, é a resposta 

controlada (ou a resposta a ser controlada). A resposta controladora teria função de 

alterar as variáveis antecedentes do comportamento, de forma a eliminar as condições 

favoráveis para a emissão da primeira. Nesse sentido, a criança poderia jogar por um 

período de tempo com tal brinquedo antes de ter o contato com seus colegas, o que 

diminuiria o valor reforçador do mesmo, facilitando a emissão da resposta de 

compartilha-lo com pares (Skinner, 1953/2007). 

O comportamento de autocontrole é, portanto, comportamento operante, ou seja, 

é um tipo de comportamento selecionado e mantido pelas suas consequências. Como todo 

comportamento operante, o autocontrole deve ser compreendido a partir de três níveis de 

seleção (Skinner, 1974/2006). O primeiro nível é a filogenia, no qual respostas e 

sensibilidade a determinados estímulos são selecionados ao longo da história da espécie. 

O segundo nível é a ontogenia, no qual as respostas e sensibilidades a determinados 

estímulos são selecionados ao longo da história do indivíduo. O terceiro nível é a cultura, 

no qual as respostas e sensibilidades a determinados estímulos são selecionados ao longo 

da história da evolução de práticas compartilhadas por um grupo social.  
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A interação entre esses três níveis de seleção, algumas vezes, produz 

incompatibilidades, isto é, um comportamento controlado por certos tipos de 

contingências filogenéticas que o tornam altamente provável ou frequente, pode produzir, 

nos níveis ontogenético ou cultural, consequências aversivas. Por exemplo, a 

sensibilidade do homo sapiens a alimentos muito calóricos estabelecida 

filogeneticamente, provoca consequências aversivas no segundo e no terceiro nível de 

seleção (Skinner, 1974/2006). Tal sensibilidade foi selecionada ao longo do 

desenvolvimento da espécie (filogenia), em contextos em que o acesso ao alimento era 

imprevisível. No entanto, a alta disponibilidade de alimentos, nos dias atuais, em grande 

parte das culturas, provoca consumo exacerbado dos mesmos o que produz doenças 

cardiorrespiratórias e endocrinológicas, bem como transtornos alimentares 

(incompatibilidade da filogenia com ontogenia e cultura). Assim, produtos gerados por 

essas contingências “incompatíveis”, tal como a obesidade, exigiriam autocontrole por 

parte do indivíduo. Desse modo, é possível que o comportamento de autocontrole seja, 

pelo menos em parte, um tipo de resposta adaptativa para esse tipo de incompatibilidade 

gerada por contingências dos diferentes níveis de seleção.   

Um dos aspectos mais proeminentes que relacionam esse tipo de 

incompatibilidade ao conceito de autocontrole é a suscetibilidade aos reforçadores 

imediatos. Do ponto de vista filogenético, o ser humano é sensível apenas às 

consequências que ocorrem logo após a emissão de determinada resposta, não sendo 

sensível às consequências atrasadas. Skinner, na sua obra Sobre o Behaviorismo 

(1974/2006), afirmou que a resposta controlada é produto da seleção natural, ou seja, é 

sensível apenas aos estímulos que ocorrerem logo após a sua emissão. Isto acaba por gerar 

problemas para o indivíduo e para a comunidade na qual ele está inserido. Utilizando-se 

do exemplo acima, o indivíduo, devido as contingências filogenéticas, é sensível ao 
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reforçador imediato, que seria o alimento muito calórico, o que aumenta a probabilidade 

da sua ingestão (resposta controlada). Entretanto, o indivíduo não é sensível, 

filogeneticamente, às consequências da emissão dessa resposta em longo prazo, que 

seriam potencialmente aversivas, tanto para o próprio indivíduo como para o grupo social 

(tratamentos médicos e gastos com problemas de saúde).  

Desse modo, a resposta controladora seria estabelecida por contingências do 

segundo e terceiro níveis de seleção para diminuir a probabilidade da resposta 

controlada. O meio social teria “razões egoístas de ensinar uma pessoa a mudar o 

comportamento de maneira a este tornar-se menos aversivo e, possivelmente, mais 

reforçador para outrem” (Skinner, 1974/2006, p. 153). Uma das razões seria que o 

comportamento de autocontrole diminui a necessidade de monitoramento e controle 

social, o que reduz a demanda de agências controladoras como a família e a escola, que 

podem se dedicar a outras atividades que favoreçam a manutenção da espécie. Por 

exemplo, ao cuidar de um indivíduo com dependência química, seus familiares 

despendem muito do seu tempo modificando condições que favoreceriam a emissão de 

respostas de consumo das drogas. A sociedade tem altos custos para a disponibilização 

de material humano e físico para o cuidado deste indivíduo. Se ele aumentar seu repertório 

de autocontrole, a demanda sobre a família diminuirá e seus membros poderão se dedicar 

a outras atividades e práticas socialmente mais produtivas. Desta forma, a aquisição de 

respostas de autocontrole dos indivíduos tornaria desnecessária a supervisão contínua da 

sociedade para o controle de seus comportamentos. A comunidade poderia, então, ter 

maior disponibilidade para o ensino de novos repertórios adequados para sua própria 

evolução (desenvolvimento de materiais industriais, técnicas de cultivo e colheita de 

alimentos, planejamento cultural, entre outros). Portanto, o interesse inicial da sociedade 
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para o estabelecimento do autocontrole está relacionado à manutenção da sua segurança 

e bem-estar como um todo.  

A importância da instalação de repertório de autocontrole esbarra na dificuldade 

em desenvolvê-lo, sendo o meio social responsável por tal processo. Skinner (1974/2006, 

p. 264) enfatizou “que a sociedade é responsável pela maior parte do comportamento de 

autocontrole”, a qual pode utilizar-se de contingências especiais de reforço para tornar a 

resposta controladora mais provável. Por exemplo, a professora arranja uma 

contingência especial de reforço ao apresentar como consequência a desaprovação 

(reforçador negativo) ao comportamento de um estudante de agredir o colega (resposta 

controlada) em sala de aula, gerando respostas emocionais aversivas (vergonha ou culpa, 

por exemplo). Assim, a emissão de qualquer comportamento do aluno que produza a 

diminuição da probabilidade da resposta controlada (agredir o colega) será considerada 

como resposta controladora, sendo automaticamente reforçadora. Ou seja, a emissão da 

resposta controladora será, por si mesma, reforçadora, tendo sua probabilidade 

aumentada. 

A apresentação de consequências aversivas (“desaprovação”, “desprezo”, 

“insulto” etc.) para respostas controladas, assim como positivas (aprovação, afeição, 

submissão etc.) para respostas controladoras pode ser, portanto, estratégia da sociedade 

para o desenvolvimento de comportamentos de autocontrole. Tais reforçadores 

geralmente são produzidos por comportamento verbal, definido por Skinner (1953/2007) 

como um comportamento operante que só é reforçado por meio da mediação de outra 

pessoa, sendo o falante o que tem o reforçador mediado pelo ouvinte. No exemplo acima, 

considerando a professora como falante e o aluno como ouvinte, diante do estímulo 

‘estudante agredindo o colega’, a professora emite a resposta de desaprovação “Não faça 

isso!” que produz como consequência o aluno parar de bater no colega naquele momento, 
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eliciando respostas emocionais aversivas (o aluno é mediador da remoção do estímulo 

aversivo). A partir dessa interação verbal, qualquer resposta que diminua a probabilidade 

da resposta de agredir o colega, como afastar-se do mesmo quando estiver se iniciando 

uma desavença, poderá ser consequenciada pela comunidade verbal com reforçadores 

sociais positivos como afeição e aprovação, passando a ser, por si mesma, reforçadora. O 

comportamento verbal, portanto, pode favorecer a instalação de comportamento de 

autocontrole.  

A comunidade verbal, entendida como “o grupo de pessoas que falam entre si e 

que reforçam as verbalizações umas das outras” (Baum, 1999/2006, p. 137), também é 

responsável pela sensibilização do comportamento do indivíduo a consequências 

atrasadas. Pode-se considerar que a enunciação de regras é uma estratégia utilizada pela 

comunidade verbal que pode facilitar a emissão de comportamentos de autocontrole. 

 Regras são definidas como estímulos verbais que descrevem contingências e a 

sua utilização pode favorecer a antecipação das consequências aversivas atrasadas (não 

imediatas), já que, por meio do comportamento verbal, a comunidade pode relacionar 

eventos que não são contíguos, mas que são contingentes, evidenciando, assim, as 

consequências atrasadas de determinadas respostas. Por exemplo, a professora pode 

enunciar para a criança a seguinte regra “Você deve dividir seus brinquedos com seus 

colegas! Se não dividir, ninguém mais vai querer ser seu amigo!”. Observa-se, nesse 

enunciado, a apresentação da resposta que deve ser emitida (dividir os brinquedos) e a 

consequência tardia de não a emitir (perder os amigos), na tentativa de diminuir a 

probabilidade da resposta indesejada.  

Comparando o comportamento governado por regras e o comportamento 

selecionado por consequências, Skinner (1974/2006) enfatizou que a velocidade da 

aprendizagem do comportamento governado por regras é maior do que a do 
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comportamento selecionado pelas consequências. A regra evidencia a consequência de 

forma imediata, cobrindo a lacuna temporal entre a resposta e a consequência atrasada. 

No comportamento modelado pelas consequências, uma resposta precisa ser emitida 

algumas vezes e produzir, de forma imediata, consequências diferenciais para sua seleção. 

No caso do autocontrole, se a aprendizagem ocorresse apenas através da seleção por 

consequências, o indivíduo teria que emitir a resposta que produz as consequências 

aversivas para, então, poder adquirir a resposta que diminuiria a probabilidade da resposta 

punida. Entretanto, se a comunidade verbal apresentar uma regra que descreva a resposta 

que seria punida, a resposta adequada e suas consequências, o indivíduo poderá emitir, 

diretamente, a última. Por exemplo, a professora pode enunciar a regra de que se o aluno 

emitir a sequência de respostas: ficar em silêncio, levantar a mão e esperar sua 

autorização, no lugar de emitir a resposta de falar com a professora sem esperar sua vez, 

ele evitará as consequências de perder o acesso a reforçadores como participação em 

atividades de lazer na escola. Desta forma, uma vez enunciada a regra, a criança poderá 

emitir diretamente a resposta considerada adequada pela comunidade verbal, tendo, 

assim, seu processo de aprendizagem acelerado.  

A criança pode também formular descrições de contingências a partir de sua 

exposição direta às contingências de reforço, de forma a exercer controle sobre a emissão 

da resposta especificada na descrição. Denomina-se autorregra esse tipo de formulação, 

bem como a enunciação de uma descrição a partir de uma regra apresentada por um 

falante confiável (Reis, Teixeira, & Paracampo, 2005; Zettle, 1990). A formulação de 

autorregras fidedignas é possível a partir de um treino da comunidade verbal para 

promoção de autoconhecimento, mediante a apresentação de estímulos verbais que 

evocam tatos (puros quando possível) por parte do indivíduo. Por exemplo, a comunidade 

verbal faz questionamentos como “O que você fez?”, “O que estava acontecendo ou onde 
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estava quando você fez?”, “O que ocorreu depois que você fez?”, “Você deseja fazer de 

novo?”, entre outros. A partir de questionamentos como esses, o indivíduo passa a 

observar e descrever seu próprio comportamento e as condições presentes na sua emissão, 

possibilitando a identificação de relações de causalidade entre seu comportamento e 

variáveis ambientais.  

Reis et al. (2005) enfatizaram que a autorregra facilita a determinação do 

comportamento de autocontrole, pois faz com que o comportamento do indivíduo fique 

sob controle das variáveis descritas pela regra e menos sob controle das contingências em 

vigor, sem perder o poder de evidenciar a contingência presente, enfatizando a relação do 

comportamento com as consequências. Um exemplo de formulação de autorregra seria 

uma criança que, ao ter revelado um ‘segredo’ de um colega, tem como consequência o 

afastamento do mesmo, podendo, a partir desta experiência, formular a autorregra “se eu 

revelar o segredo de um amigo, ele não vai mais querer ser meu amigo”. A criança 

também pode enunciar a regra apresentada por um falante de sua confiança. Neste caso, 

a professora pode emitir a regra “Se você contar um segredo de um amigo para outras 

pessoas, ele não vai mais querer ser seu amigo!”. Ambas situações acarretarão o aumento 

da probabilidade de um comportamento de autocontrole que poderia ser descrito como 

‘guardar o segredo’. Assim, autorregras podem ser formuladas favorecendo a emissão de 

comportamentos de autocontrole (Skinner, 1974/2006). 

Autorregras também podem auxiliar na instalação e manutenção de alguns tipos 

de autocontrole apresentados por Skinner (1953/2007), em sua obra Ciência e 

Comportamento Humano, sendo, um desses tipos, a remoção, pelo indivíduo, de 

estímulos discriminativos de comportamentos que produziram punição no passado. 

Considerando-se uma contingência em que o estímulo discriminativo é a conversa dos 

amigos em classe que evoca o comportamento da criança de participar dessa conversa, a 
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professora pode apresentar a seguinte regra: “Quando seus colegas estiverem 

conversando no momento em que você estiver fazendo uma atividade em sala de aula, 

peça para mudar de lugar, para que você consiga realizar a sua atividade”. A enunciação 

pelo indivíduo dessa regra, ou seja, a autorregra, sugere que o estímulo discriminativo 

(conversa dos amigos) deve ser removido para diminuir a probabilidade do 

comportamento punido (conversar com os colegas durante a realização de uma atividade 

em classe), aumentando, assim, a probabilidade do comportamento adequado (realização 

da atividade). A enunciação particular de uma regra apresentada por outra pessoa é, 

portanto, um comportamento de autocontrole, já que tal enunciação diminui a 

probabilidade do comportamento punido e aumenta a probabilidade do comportamento 

adequado.  

Autorregras podem indicar respostas que têm a função de alterar o valor 

reforçador de um estímulo contingente a um comportamento. No caso do autocontrole, 

uma autorregra pode evidenciar uma resposta que aumente o valor reforçador de um 

estímulo contingente ao comportamento de autocontrole (através do processo de 

privação) ou que diminua o valor reforçador de um estímulo contingente a um 

comportamento punido anteriormente (através da saciação) (Skinner, 1953/2007). Por 

exemplo, a autorregra “Não devo ir para a casa de ninguém sem ter me alimentado 

anteriormente para não comer em demasia neste ambiente” indica que o indivíduo deve 

alterar a função reforçadora do estímulo alimento. 

Além da enunciação de regras, a comunidade verbal utiliza outros 

procedimentos para instalação de comportamentos de autocontrole, sendo um deles a 

modelagem, definida como procedimento de reforçamento diferencial em estágios 

sucessivos, até que a resposta-alvo seja emitida (Catania, 1998/1999). Assim, a 

comunidade verbal reforça diferencialmente comportamentos cada vez mais similares ao 
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comportamento de autocontrole em questão, até que esse seja emitido. Por exemplo, uma 

pessoa apresenta como resposta (a ser) controlada o comer compulsivamente alimentos 

extremamente calóricos em alguns momentos do dia, produzindo, como consequência, 

mal-estar físico e estranhamento das pessoas presentes no momento. Seguindo a 

perspectiva de Skinner (1953/2007; 1974/2006), na qual autocontrole é a emissão de 

qualquer resposta que diminua a probabilidade da resposta (a ser) controlada, pode-se 

considerar como resposta controladora o estabelecimento, pelo próprio indivíduo, de 

alimentos mais saudáveis e horários do dia a serem consumidos. Inicialmente, a 

comunidade pode reforçar o comportamento do indivíduo de selecionar alimentos menos 

calóricos em relação aos consumidos anteriormente. Chega-se à resposta controladora, 

reforçando-se, gradualmente, a seleção e organização dos horários de consumo cada vez 

mais adequados. A partir daí, o próprio indivíduo pode se autocontrolar, elaborando listas 

de alimentos e horários adequados para consumi-los.  

Outro procedimento que pode estar envolvido na instalação do comportamento 

de autocontrole é a apresentação, pela comunidade verbal, de modelos de 

comportamentos que devem ser emitidos pelo ouvinte. Tal procedimento é chamado de 

modelação por Bandura (1965/1972), a qual se refere ao processo de aquisição de 

comportamentos a partir de um modelo. A emissão, pelo ouvinte (observador), de um 

comportamento correspondente ao modelo é chamado de “responder imitativo” (Catania, 

1998/1999, p. 239). Sendo assim, o comportamento de imitação pode ser entendido como 

uma relação de controle de estímulos, sendo o estímulo discriminativo, o comportamento 

do indivíduo observado, e a resposta, a emissão do comportamento correspondente ao 

modelo, que produz consequências similares ao comportamento observado. A 

consideração de que a imitação pode ser tratada como comportamento de autocontrole é 

coerente com a afirmação de Skinner (1953/2007) de que, em tal comportamento, o 
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indivíduo manipula as variáveis antecedentes do comportamento que produziu punição 

no passado. Bandura (1963) afirmou que a imitação acelera o processo de aprendizagem 

na aquisição de novas respostas, já que não envolve um processo tão gradual 

característico do procedimento de modelagem. Sendo assim, a exposição da criança a 

modelos de comportamentos de autocontrole pode acelerar a instalação destes repertórios.  

Um exemplo da modelação para o desenvolvimento de autocontrole é o 

estabelecimento pela mãe dos horários de realização das próprias tarefas, tendo, como 

consequência, seu cumprimento. A criança poderá imitar o comportamento da mãe, ou 

seja, passar a organizar seus horários de estudo de forma correspondente ao 

comportamento da mãe, manipulando, assim, estas condições antecedentes específicas ao 

comportamento de estudar e aumentando sua probabilidade. Assim, ao apresentar um 

comportamento correspondente ao modelo de comportamento apresentado pela mãe 

(comportamento de autocontrole), a criança diminui a probabilidade de emissão de 

comportamentos incompatíveis a realização de suas tarefas (passar o período livre 

assistindo televisão, brincando com amigos etc).  

O processo de imitação também pode estar relacionado com um tipo de 

autocontrole, apresentado por Skinner (1953/2007), que envolve a utilização de estímulos 

verbais aversivos, ou seja, a manipulação de estímulos antecedentes (pré-aversivos) ao 

comportamento de autocontrole. Pais e professores, com o intuito de suprimir a emissão 

de respostas consideradas inadequadas, podem apresentar, como modelos, estímulos 

verbais aversivos como “Pare de gritar!”, “Fique sentado até o sinal do recreio tocar!”, 

“Espere a sua vez!”, “Fique quieto!”. A criança pode imitar tais modelos (privada ou 

publicamente), passando a apresentar esses estímulos verbais como controle do próprio 

comportamento de levantar-se da cadeira antes do sino tocar, gritar com os colegas e 

professores, dentre outros. A apresentação destes estímulos verbais aversivos para si 
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própria é considerada como comportamento de autocontrole, já que diminui a 

probabilidade do comportamento punido.  

 O processo de imitação pode auxiliar na aprendizagem de um dos tipos de 

autocontrole apresentados por Skinner (1953/2007) que seria a manipulação, pelo próprio 

indivíduo, de antecedentes evocativos de respostas produtoras de estímulos que eliciam 

respostas emocionais aversivas. O indivíduo pode imitar algumas estratégias apresentadas 

pela comunidade para manipulação de antecedentes de respostas que produzem estímulos 

aversivos, eliciadores de respostas emocionais aversivas. Por exemplo: uma criança que 

emite, com frequência, o comportamento de acessar o brinquedo de colegas sem sua 

autorização, produz consequências advindas do professor e dos pares (como rejeição e 

não atendimento às suas solicitações, entre outros) que eliciam respostas emocionais que 

funcionam como estímulos aversivos. Ao observar que um colega apresentou a resposta 

de ‘contar até 10’ em vez de reagir agressivamente à negação de atenção pelo outro, a 

criança pode emitir um comportamento correspondente. Tal comportamento pode alterar 

o valor evocativo do antecedente da resposta (a ser) controlada (disponibilidade do 

brinquedo do colega), eliminando, assim, os estímulos produtores das respostas 

emocionais aversivas. Dessa forma, o comportamento adquirido através da imitação pode 

ser o próprio comportamento de autocontrole.  

Outro processo que favorece o estabelecimento de autocontrole é a generalização 

de estímulos, na qual uma resposta reforçada na presença de um estímulo passa a ocorrer 

na presença de outros estímulos (Catania, 1998/1999). Assim, um comportamento de 

autocontrole pode passar a ocorrer em contextos em que não havia sido reforçado 

previamente. Esse processo acaba por facilitar o estabelecimento de repertório de 

autocontrole já que não é preciso reforçar de forma sistemática (arbitrariamente) tal 

comportamento em cada contexto em que se considera adequada a sua emissão (Abreu-
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Rodrigues & Beckert, 2004). No caso do exemplo acima, o comportamento adquirido de 

autocontrole (pedir autorização para brincar com o jogo do colega) pode passar a ocorrer 

em diferentes contextos como na interação com os colegas de judô e de dança, além da 

interação com os pais e responsáveis. 

Pode-se notar que, nos exemplos supracitados, os comportamentos de 

autocontrole correspondem à perspectiva de Skinner (1974/2006), a qual considera que o 

indivíduo se autocontrola através da: manipulação de estímulos eliciadores ou aversivos 

(diminuindo/aumentando sua intensidade); introdução ou retirada de estímulos 

discriminativos; modificação da motivação (mediante a criação de operações 

estabelecedoras); alteração da probabilidade de reforçadores e punidores; e do 

desenvolvimento de comportamentos alternativos que não impliquem em punição (Hanna 

& Todorov, 2002). Como apresentado anteriormente, o indivíduo tem seu comportamento 

primeiramente controlado pelo outro e a comunidade verbal se utiliza de estratégias para 

a instalação e manutenção de respostas de autocontrole. Assim, a emissão de respostas 

que manipulem as variáveis que controlam o próprio comportamento (autocontrole) é um 

repertório comportamental adquirido ao longo da vida do indivíduo, sendo que a 

sociedade tem papel fundamental no estabelecimento desse repertório (Skinner, 

1953/2007). 

Baseando-se na perspectiva de Skinner (1953/2007) sobre autocontrole, Rachlin 

e Green (1972) enfatizaram que o indivíduo pode estar diante de uma condição de escolha 

entre: uma alternativa de reforçador, próximo temporalmente, de menor magnitude versus 

alternativa de reforçador de maior magnitude no futuro. Para se falar em ausência de 

autocontrole deve haver uma maior probabilidade de o indivíduo escolher a alternativa 

de menor atraso e magnitude, sendo que seria mais adequada a escolha por uma 

alternativa com reforçador de maior magnitude. Rachlin e Green (1972) consideraram 
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que o indivíduo pode se comprometer a escolher a alternativa de maior atraso e 

magnitude, impedindo a emissão da resposta de escolha pela alternativa de menor atraso 

e magnitude. Assim, nomeou-se tal comprometimento de resposta de compromisso, a 

qual pode reverter a preferência por uma alternativa de menor atraso e magnitude para 

uma alternativa de maior atraso e magnitude. Por exemplo, uma criança pode ter 

preferência por consumir sua mesada logo que recebê-la. Entretanto, pode ser mais 

adequado que reserve uma parte para o consumo no futuro, já que tal reserva possibilitaria 

o acesso a um brinquedo mais reforçador. Uma possibilidade de resposta de 

compromisso, neste caso, seria a criança solicitar ao pai que guarde uma parte de sua 

mesada a cada mês, solicitando acesso ao dinheiro apenas no final do ano. Outro exemplo 

seria a criança passar a fazer os trabalhos escolares com colegas dedicados (resposta de 

compromisso) obtendo um reforçador de maior atraso e magnitude (boas notas nas 

avalições acadêmicas e qualitativas) em detrimento de emissão da resposta de associar-

se a colegas ‘divertidos’, consequenciada por reforçadores de menor atraso e magnitude 

(acesso a jogos, piadas, bate-papos, etc.).  

O indivíduo pode, também, escolher uma alternativa produtora de estímulo 

aversivo imediato de menor magnitude em detrimento da escolha por uma alternativa 

produtora de estímulo aversivo de maior magnitude no futuro (Reis, et al., 2005). Por 

exemplo, uma criança pode emitir a resposta de esconder a avaliação da escola que indica 

baixo desempenho e ter, como consequência, em longo prazo, “desaprovação”, remoção 

de reforçadores importantes, exigência de que estude em muitos momentos em que 

costumava se divertir, entre outras (estímulos aversivos de maior magnitude). Em vez 

disso, a criança pode apresentar para a mãe a avaliação logo que recebê-la, produzindo, 

como consequência, um estímulo aversivo de menor magnitude: exigência da mãe para 

que estude o assunto da prova por um final de semana. Ressalta-se que, em muitas 
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situações, a consequência de emitir a resposta que deve ser evitada ocorre em longo prazo, 

o que torna essencial o papel da comunidade verbal no estabelecimento de consequências 

aversivas mais próximas temporalmente dessa resposta, bem como de apresentar 

consequências positivas à resposta de autocontrole, aumentando, assim, sua 

probabilidade.  

No exemplo acima, possíveis consequências aversivas em logo prazo seriam não 

conseguir entrar numa faculdade, ter dificuldade de manter relacionamentos com pessoas 

do mesmo meio social, ter dificuldades de encontrar empregos que exijam maior 

desenvolvimento intelectual, entre outros. Assim, cabe à sociedade o estabelecimento de 

consequências aversivas próximas à resposta de agrupar-se a colegas ‘divertidos e 

irresponsáveis’, como remoção do acesso à brinquedos, jogos, e outros reforçadores 

positivos, bem como reforçar positivamente a resposta de agrupar-se aos colegas 

‘dedicados’. Tal exemplo é coerente com a afirmação de Skinner (1953/2007, p. 264) de 

que “[...] a sociedade é responsável pela maior parte do comportamento de autocontrole”, 

sendo essa a fonte última de controle. Assim, além da instalação de repertório de 

comportamentos de autocontrole, a comunidade verbal também é responsável pela 

manutenção de grande parte desses comportamentos.  

Assim como Rachlin e Green (1972), Mischel, Shodar e Rodriguez (1989), no 

seu modelo de atraso de gratificação, considerou o autocontrole como um repertório 

adquirido pelo indivíduo ao longo da vida, manipulando consequências atrasadas e 

diferentes valores de reforçador. Esses autores enfatizaram o período de espera pelo 

reforçador relacionando-o com idade, variáveis sociais, atividades realizadas durante o 

período de espera, entre outras.  

Como o comportamento de autocontrole é fruto da ontogenia e da cultura, ou 

seja, é desenvolvido ao longo da história do indivíduo, sua aquisição pode (e deve) 
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começar a ocorrer desde a infância. Considerando-se que as crianças passam parte 

significativa do seu dia na escola, relacionando-se com seus pares e professores, diversas 

habilidades vão sendo desenvolvidas neste contexto, a partir dessas interações. Este, 

portanto, é o ambiente ideal para o desenvolvimento de repertórios de autocontrole, os 

quais são essenciais para o estabelecimento, pela criança, de boa vinculação com outros.  

Crianças com pouco repertório adequado para solicitar a atenção do outro, ou 

com alta frequência de respostas agressivas, têm maior probabilidade de exposição a 

estímulos aversivos sociais, gerando danos aos colegas e professores. Já crianças mais 

autocontroladas, com habilidades adequadas na solicitação de atenção, auxílio e 

disponibilidade de reforçadores (sejam primários ou secundários), compartilhamento de 

reforçadores (dividir brinquedos e alimentos, por exemplo), têm maior probabilidade de 

se beneficiar com a disponibilidade de reforçadores positivos promovidos pelo outro, 

evitando, assim, causar danos para si e para o outro (Vahedi et al., 2007).  

Em resumo, o autocontrole é um comportamento complexo e de difícil instalação 

no repertório do indivíduo, evidenciando-se o papel da comunidade verbal no 

desenvolvimento desse comportamento desde os primeiros anos de vida da criança. 

Devido a sua complexidade, ressalta-se a necessidade de instalação de habilidades prévias 

que podem ser necessárias para o desenvolvimento futuro do autocontrole. 

 

Precursores do autocontrole na educação infantil: o papel da tolerância no atraso 

do reforçador 

A partir da perspectiva skinneriana, autocontrole é um comportamento complexo 

por envolver o desenvolvimento de diversas habilidades. Assim, nos primeiros anos de 

vida, quando o indivíduo ainda não possui domínio do comportamento verbal e o 

autoconhecimento necessário para descrever o próprio comportamento e as variáveis das 
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quais ele é função, não é plausível pressupor a existência da capacidade de autocontrolar-

se. De qualquer modo, algumas das habilidades que fazem parte do construto autocontrole 

começam a ser instaladas nos primeiros anos de vida da criança, e podem, portanto, ser 

consideradas precursoras do autocontrole.  

Uma habilidade que se destaca como essencial para a adaptação da criança aos 

diversos contextos e para um bom desenvolvimento ao longo de sua vida é a de tolerar a 

espera para ter acesso a determinados reforçadores, sendo tal habilidade necessária para 

o desenvolvimento futuro do autocontrole. Mischel et al. (1989) relataram que a criança, 

à medida que os anos passam, tende a controlar seu próprio comportamento em prol de 

consequências e objetivos temporalmente distantes. Mischel e Mischel (1983) também 

apontaram para o desenvolvimento da habilidade de tolerar o atraso ao longo da vida do 

indivíduo, considerando-a como uma das formas de autocontrole. Assim, a principal 

ligação entre autocontrole e tolerância ao atraso do reforçador é justamente o controle do 

indivíduo sobre seu próprio comportamento de forma a se beneficiar de consequências 

atrasadas mais reforçadoras.  

Haendel e Alvarenga (no prelo) analisaram o conceito de tolerância ao atraso do 

reforçador como cunha comportamental precursora do comportamento de autocontrole. 

Cunha comportamental é definida como qualquer mudança de comportamento que faz 

com que o organismo entre em contato com novas contingências que têm consequências 

de longo alcance (far-reaching consequences) (Rosales-Ruiz & Baer, 1997). Haendel e 

Alvarenga (no prelo) identificaram os critérios necessários para se afirmar que um dado 

comportamento é uma cunha comportamental, e confirmaram que a tolerância ao atraso 

do reforçador cumpriu com esses critérios por: a) permitir acesso a novos reforçadores, 

contingências ou ambientes; b) ser socialmente validada; c) ser passível de generalização; 

d) competir com respostas inapropriadas; e) afetar certo número de pessoas ou pessoas 
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relevantes. Dessa forma, essas autoras encontraram indícios teóricos que sugerem a 

tolerância ao atraso do reforçador como cunha comportamental precursora do 

comportamento de autocontrole.  

Considerando-se a tolerância ao atraso do reforçador numa perspectiva 

desenvolvimental, nota-se que o contexto familiar é um dos contextos nos quais a criança 

vai sendo exposta a condições em que os reforçadores não são disponibilizados de forma 

imediata. À medida que a criança vai crescendo, os familiares passam a esperar uma 

maior tolerância ao atraso de reforçadores pelas mesmas. Por exemplo, quando crianças 

emitem verbalizações como “Estou com fome! Quero comer!”, “Quero ir embora agora 

desse lugar!”, “Quero dormir! Vem dormir comigo?”, os pais ou cuidadores passam a 

solicitar que a criança espere por mais tempo pelo reforçador (alimento, ir para outro 

ambiente, os pais deitarem junto com a criança, respectivamente). Como esta é uma 

capacidade que se desenvolve e aumenta com a exposição às contingências apropriadas 

de treino, é natural que uma criança de cinco anos tolere mais o atraso do que uma criança 

de três anos, embora essa capacidade dependa fundamentalmente da eficácia do treino a 

que cada uma foi exposta (Mischel & Mischel, 1983; Mischel et al., 1989).    

Em estudos mais recentes, pesquisadores também enfatizaram a tolerância ao 

atraso do reforçador em crianças pré-escolares (2 a 5 anos). Steelandt, Thierry, Broihanne, 

& Dufour (2012) verificaram que crianças menores toleraram menos o atraso do 

reforçador, ganhando menor quantidade de reforçadores, enquanto crianças maiores 

adquirem uma maior quantidade de reforçadores, sendo que a presença de irmãos na 

família estava positivamente correlacionada com o aumento da tolerância ao atraso. 

Assim, esse estudo indica que a convivência com outras crianças com maior aproximação 

emocional pode favorecer o desenvolvimento dessa habilidade. 



36 

 

Além de ser uma precursora da capacidade de autocontrole, maior tolerância ao 

atraso do reforçador também pode contribuir para interações menos aversivas, mesmo 

antes da aquisição efetiva da capacidade de autocontrolar-se. Dessa forma, ao apresentar 

maior tolerância ao atraso do reforçador, uma criança passa a ter maior probabilidade de 

estabelecer amizades, ser respeitada pelo outro, adquirir status no grupo, etc. (Bandeira 

et al., 2006; Bolsoni-Silva et al., 2006). Ou seja, maior tolerância ao atraso do reforçador 

pode favorecer a obtenção de reforçadores sociais de sua maior preferência ou magnitude 

provindos dos pais, irmãos e outras pessoas de sua convivência (Bandeira et al., 2006). 

Por exemplo, se a criança não interromper insistentemente o momento em que sua mãe 

está estudando, ou seja, tolerar o atraso de acesso ao reforçador “atenção da mãe”, poderá 

ter acesso a um reforçador de maior preferência, como passeios em parques, cinema e 

lanchonetes com os pais. Na relação com o irmão, por exemplo, se a criança esperar a sua 

vez de jogar, poderá ter acesso a uma maior magnitude do reforçador, quantidade maior 

de partidas jogadas com o irmão.  

Outro exemplo em que maior tolerância ao atraso evita o contato com reforçadores 

negativos provindos dos pais e de outros familiares é que se uma criança espera em 

silêncio a atenção do pai, evita o contato com o reforçador negativo “reclamação” ou evita 

a remoção de um reforçador positivo promovido por este pai. Por outro lado, ao tolerar o 

atraso, a criança reduz o acesso do pai ao reforçador negativo “barulho” promovido pela 

mesma. Assim, maior tolerância da criança ao atraso do reforçador, tanto reduz seu 

contato com a estimulação aversiva apresentada pelo pai, quanto reduz o contato do pai 

com a estimulação aversiva apresentada pela criança. A redução de estimulação aversiva 

no relacionamento da criança com os pais, também, contribui para o estabelecimento de 

um bom relacionamento entre eles (Bolsoni-Silva et al., 2006; Bandeira et al., 2006).   
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Assim, quando um indivíduo está numa situação de conflito, ou seja, quando uma 

resposta gera tanto reforçadores positivos (em curto prazo), quanto reforçadores 

negativos (em longo prazo), é necessário que ele tolere abrir mão ou espere para ter acesso 

ao reforçador positivo, evitando o contato com o reforçador negativo no futuro (Skinner, 

1953/2007). Um exemplo seria a situação em que a resposta da criança de colorir o 

desenho do amigo sem sua autorização produz tanto o reforçador positivo (imediato) de 

se divertir ao ir pintando, quanto o negativo (no futuro) de reclamação do colega ao ver 

seu desenho pintado. Se o indivíduo tolerar esperar a autorização do colega para, então, 

poder pintar junto com ele (reforçador positivo), evitará a reclamação (reforçador 

negativo).  

Bandeira et al. (2006) descreveram que maior autocontrole contribui para a 

melhora da autoestima, melhor julgamento por pares, maior rendimento acadêmico, 

maior independência, cooperação e responsabilidade. Sendo assim, pode-se dizer que 

maior tolerância da criança ao atraso do reforçador favorece o desenvolvimento de 

comportamentos ditos “responsáveis” (Guilhardi, 2002). Exemplos de comportamentos 

de responsabilidade na infância seriam, por exemplo, guardar os brinquedos após o uso, 

só comer a sobremesa após o almoço, brincar com objetos maiores quando estiver perto 

do irmão mais novo para que este não ingira e se engasgue, fazer a cama assim que 

acordar, entre outros. Para emitir a resposta de guardar o brinquedo após o uso, é 

necessário que a criança tolere esperar o acesso ao reforçador “lanche”, por exemplo. Para 

primeiro comer o almoço, é necessário que a criança tolere esperar pela sobremesa. Para 

brincar com brinquedos maiores na presença do irmão menor, é necessário que a criança 

tolere esperar para o acesso aos brinquedos menores. Para fazer a cama logo após acordar 

é necessário que a criança tolere esperar pelo acesso ao reforçador presença da mãe. 
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Portanto, para a emissão de comportamentos de responsabilidade é essencial que a criança 

adquira maior tolerância ao atraso de reforçador. 

Esse tipo de aquisição desde o início da infância é importante, pois, à medida em 

que cresce, a criança é solicitada, pela comunidade verbal, a apresentar comportamentos 

de responsabilidade cada vez mais sofisticados. A não emissão desses comportamentos 

pode acarretar prejuízos para si e/ou para outros. Já seu cumprimento, pode produzir 

reforçadores positivos, bem como remover reforçadores negativos. Por exemplo, 

enquanto se espera um menor repertório de comportamentos de responsabilidade de uma 

criança de dois anos (pedir para ir ao banheiro, não entrar na cozinha, etc.) espera-se um 

maior repertório desses comportamentos em crianças de cinco anos, por exemplo (escovar 

os dentes por conta própria, guardar seus pertences, etc.). Crianças que forem 

desenvolvendo tais comportamentos vão aumentando a probabilidade de serem aceitas 

em diferentes contextos (Bandeira et al., 2006; Bolsoni-Silva et al., 2006), tendo, cada 

vez mais, oportunidades de aprendizagem de novas habilidades adaptativas. Por exemplo, 

crianças, adolescentes e adultos têm melhor desempenho acadêmico/profissional (mais 

oportunidades profissionais), bem como melhor qualidade de relacionamentos pessoais, 

à medida que vão desenvolvendo comportamentos de responsabilidade (Bandeira et al., 

2006; Bolsolini-Silva et al., 2006). Conclui-se, portanto, que, ao desenvolver maior 

tolerância ao atraso do reforçador, a criança se torna mais propensa ao cumprimento das 

regras sociais, tendo um melhor convívio social, tanto no ambiente pessoal, como no 

profissional. 

Pokhrel, Sussman, Sun, Kniazer e Masagutov (2010) verificaram que indivíduos 

que apresentam baixa tolerância ao atraso, tendo preferência por reforçadores imediatos, 

são mais propensos a fazer comentários sem avaliar seus efeitos em relação aos 

sentimentos e comportamentos do outro, ou seja, tendem a ser insensíveis ao outro. Por 
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outro lado, indivíduos que têm maior tolerância ao atraso do reforçador tendem a ter maior 

sensibilidade ao outro, o que favorece o estabelecimento de comportamentos de 

assertividade. Tais comportamentos, para Marchezini-Cunha e Tourinho (2010), referem-

se à habilidade da pessoa de se posicionar numa interação social de modo a produzir 

acesso a reforçadores positivos sociais e não-sociais (de magnitude moderada) para a 

própria criança e para a pessoa com a qual interage, não trazendo prejuízos para ambas.  

Vale ressaltar que assertividade é um comportamento alternativo ao 

comportamento de agressividade, o qual produz reforçador positivo (imediato) para o 

indivíduo e reforçador negativo (imediato) para o grupo. Ao agredir o colega, por 

exemplo, a criança pode ser a primeira da fila para o recreio (reforçador positivo imediato 

para ela) e, ao mesmo tempo, a outra criança ficar machucada e perder o lugar na fila 

(reforçador negativo imediato para o interlocutor).  

Considerando que, em diversas circunstâncias do seu dia a dia, a criança deve 

escolher entre alternativas de acesso imediato a reforçadores positivos de menor 

magnitude (ou de menor preferência) e alternativas em que ela precise esperar mais para 

ter acesso a reforçadores de maior magnitude (ou de maior preferência), muitos estudos 

foram desenvolvidos enfatizando tais variáveis. A seguir, alguns desses estudos serão 

descritos.  

Tendo como variável dependente a tolerância ao atraso do reforçador, muitos 

estudos foram desenvolvidos por Mischel e colaboradores (Mischel, Ebbesen, & Zeiss, 

1972; Mischel & Mischel, 1983; Mischel, Shoda, & Peake, 1988). Esses estudos 

investigaram a tolerância ao atraso de reforçador de crianças da educação infantil quando 

diferentes atividades ocorriam no período de espera. Foram introduzidas, durante tal 

período, atividades como: brincar ou pensar em eventos reforçadores positivos ou 

reforçadores negativos (Mischel et al., 1972). Estes autores verificaram que as crianças 
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do estudo (de 4 a 6 anos) toleraram por mais tempo o atraso do reforçador quando foram 

instruídas a terem pensamentos de conteúdos agradáveis ou distrativos do que quando lhe 

era disponibilizado um brinquedo atrativo. 

Baquero (2005) também manipulou condições durante o atraso do reforçador de 

crianças de 5 a 6 anos, sendo elas: (1) jogo que produzia alterações na tela 

correspondentes ao comportamento da criança e (2) projeção de imagens com 

similaridade gráfica ao jogo. Ele verificou um aumento da tolerância da criança ao atraso 

do reforçador nas duas condições manipuladas, ou seja, houve um aumento da tolerância 

ao atraso independente de se a atividade durante o atraso era reforçadora ou não. Assim, 

tanto Mischel et al. (1972) quanto, posteriormente, Baquero (2005) verificaram um 

aumento da tolerância ao atraso contingente à introdução de atividades durante o período 

de espera. 

Menezes (2007) verificou resultados similares aos de Baquero (2005), houve um 

aumento da tolerância ao atraso do reforçador de crianças de 5 a 11 anos na condição em 

que eram promovidas atividades distrativas planejadas. Verificou-se, também, tal 

resultado numa condição em que ocorreu uma atividade, durante o atraso, não planejada. 

Assim, encontrou-se que ocorreu um aumento da tolerância ao atraso independente da 

atividade realizada durante tal período. 

Bernardes (2011) expôs 15 crianças, de 6 a 8 anos, à diferentes condições no 

período de espera, sendo elas: 1) criança sozinha (4); 2) introdução de um fantoche (3) e; 

3) crianças em dupla (8). Verificou-se que, crianças expostas à 2ª e 3ª condições toleraram 

mais o atraso do reforçador, enquanto que na 1ª condição apenas duas crianças toleraram 

o atraso do reforçador. As crianças que esperaram mais foram as que apresentaram mais 

respostas alternativas durante o atraso, ou seja, diferentemente dos experimentos acima 

(Baquero, 2005; Menezes, 2007; Mischel et al., 1972), a diferença das atividades 
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realizadas no período de espera produziu diferentes efeitos. Verificou-se que a 

complexidade do ambiente no qual ocorre o atraso do reforçador interferiu no número e 

frequência de respostas alternativas nesse período, bem como na tolerância da criança ao 

atraso.  

Analisando os dados encontrados por Bernardes (2011) no contexto de sala de 

aula, pode-se considerar que, quanto mais diferentes e complexas são as atividades 

inseridas pela professora enquanto a criança espera por um reforçador, maior a 

probabilidade de ela emitir respostas variadas e tolerar por mais tempo o atraso do 

reforçador. Por exemplo, quando a professora estiver realizando uma atividade ou 

avaliação individual com a criança, ela pode disponibilizar para o restante da turma blocos 

de montar, com o objetivo de aumentar a tolerância das mesmas ao atraso do reforçador. 

Adicionalmente, há evidências de que crianças com maior tolerância ao atraso do 

reforçador podem apresentar um melhor convívio com pares. Ramani, Brownell e 

Campbel (2015), ao estudarem o relacionamento entre pares de crianças de 3 a 4 anos, 

verificaram que crianças que apresentaram maior tolerância ao atraso do reforçador se 

engajaram no jogo com outras crianças de forma mais amigável e menos negativa em 

diferentes contextos. Chapple (2007) verificou que as crianças que apresentam maior 

autocontrole se envolviam em relacionamentos interpessoais de melhor qualidade sendo, 

mais frequentemente, aceitas pelo grupo, enquanto que crianças mais impulsivas se 

envolviam em relações interpessoais prejudiciais e eram rejeitadas pelo grupo. Pode-se 

dizer que relações interpessoais de melhor qualidade envolvem empatia e contribuem 

para o desenvolvimento de maior autoestima, comportamentos de responsabilidade e 

resolução de problemas (Guilhardi, 2002). Essas habilidades podem favorecer um bom 

desempenho escolar (Gardinal & Marturano, 2007). 
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Garon, Johnson e Steeves (2011) avaliaram se a tolerância ao atraso crianças da 

educação infantil variava em relação a quem acessava o reforçador, o próprio indivíduo 

ou um par. Eles verificaram que, quando o reforçador era acessado pelo par, havia maior 

tolerância da criança ao atraso em situações em que o par tinha maior proximidade 

social/afetiva com a mesma. Assim, quanto maior o vínculo afetivo entre a criança e o 

seu par, maior será a tolerância da criança ao atraso e maior a probabilidade de 

compartilhar seus objetos. 

No ambiente escolar, maior tolerância ao atraso também favorece uma boa relação 

da criança com pares, sendo esse um ambiente privilegiado para se observar e investigar 

tal habilidade. Em primeiro lugar, é na escola que a criança passa grande parte do seu dia 

e, em segundo lugar, porque este é um contexto no qual há condições provocativas de 

comportamentos problema (Hanley et al., 2007).  

A educação infantil é, portanto, um contexto rico para se observar a tolerância da 

criança ao atraso do reforçador já que ali ocorrem diversas situações em que o reforçador 

esperado pela criança não é disponibilizado de forma imediata. Alguns exemplos de 

ocasiões em que a tolerância ao atraso do reforçador é necessária são os seguintes, esperar 

o colega terminar de brincar com um objeto de seu interesse para que, só então, possa 

brincar com esse objeto e; ficar na fila para lavar as mãos ou para comprar o lanche e; 

esperar a sua vez para perguntar ou responder a algum conteúdo apresentado pelo 

professor e; permanecer sentado durante a realização de tarefas de sala de aula e; não 

apresentar comportamentos de agressividade quando um colega tiver acesso aos 

reforçadores primeiro e; esperar  pelo momento de liberação para o recreio e, entre outros. 

Por isso, fica evidente a necessidade de se investir em estratégias para o desenvolvimento 

da tolerância ao atraso do reforçador nesse contexto, com o objetivo de facilitar a 

adaptação da criança, especialmente na relação com pares e professores. Desse modo, 
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também é possível que ocorra a extensão dessa habilidade para seu contexto social e 

cultural. 

Gardinal e Maturano (2007) chamaram a atenção sobre a importância da educação 

infantil no desenvolvimento de diversas habilidades da criança. Eles afirmaram que 

apenas a passagem pela educação infantil não é suficiente para garantir uma boa trajetória 

social e acadêmica, o que deixa evidente a necessidade de haver um direcionamento para 

o trabalho do profissional da educação infantil.    

Com o intuito de esclarecer os objetivos e responsabilidades da educação infantil, 

auxiliando o profissional na realização do seu trabalho educativo diário, a Secretaria de 

Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto elaborou o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Tal referencial foi desenvolvido 

para atender as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/96), a qual estabelece o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos 

e a educação. 

O RCNEI tem como proposta identificar metas de qualidade para que as crianças 

tenham um desenvolvimento integral em relação aos aspectos cognitivos, físicos, 

emocionais, afetivos e sociais. Assim, esse referencial visa a contribuir para a formação 

da identidade da criança, resguardando seus direitos à infância, além de contribuir para o 

acesso à sua realidade social e cultural.  

Desta forma, na elaboração das metas voltadas para a promoção de um 

desenvolvimento saudável da criança, a escola emerge como um ambiente propício e 

fundamental para o aumento da tolerância ao atraso de crianças inseridas na educação 

infantil. Inúmeros estudos enfatizaram a importância da tolerância ao atraso do reforçador 

da criança nesse contexto, sendo alguns deles Flook et al. (2010), Hanley et al. (2007), 

Luczynski e Hanley (2013) e Razza, Bergen-Cico e Raymond (2013). 
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Em resumo, a aquisição de tolerância ao atraso do reforçador desde a infância, em 

especial desde a educação infantil, pode favorecer melhor adaptação aos diversos 

ambientes, ou seja, proporciona maior probabilidade de respostas da criança que 

produzam reforçadores positivos e reduzam reforçadores negativos tanto nos ambientes 

que já está inserida quanto em ambientes em que futuramente deverá se integrar. 

Verificou-se, nos estudos supracitados, que a ocorrência de respostas alternativas, como 

respostas direcionadas a outros eventos que não o reforçador o qual se espera para ter 

acesso, pode aumentar a tolerância ao atraso do reforçador. Uma das estratégias 

alternativas que pode favorecer a tolerância é permanecer no momento presente, 

direcionando a atenção para eventos dentro do corpo, objetos do ambiente, características 

de objetos como odor, gosto, tato, entre outros. Um dos procedimentos que favorece esse 

tipo de resposta é o procedimento chamado de atenção plena, que será descrito na próxima 

seção a partir de uma perspectiva analítico-comportamental. 

 

Uma leitura conceitual sobre a atenção plena a partir da perspectiva analítico-

comportamental 

Nesta seção são analisadas a definição e as características da prática de atenção 

plena a partir de conceitos da Análise do Comportamento, bem como de conceitos da 

Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). A partir dessas análises são discutidas 

relações entre as práticas de atenção plena e o desenvolvimento de tolerância ao atraso 

do reforçador de crianças. Há diversas definições e formas de compreender atenção plena, 

como, “mindfulness é o milagre pelo qual nós nos recuperamos e tornamo-nos mestres 

de nós mesmos” (Thich Nhat Hanh, 1975/1987), porém, para essa análise, utilizou-se a 

definição apresentada por Kabat-Zinn (2003). Essa foi a definição escolhida por Kabat-

Zinn ter sido o precursor do Programa de Mindfulness no meio científico.  
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A atenção plena tem origem em tradições orientais, as quais enfatizam que para 

que o indivíduo possa ter maior autoconhecimento e lidar com seu sofrimento deve 

utilizar como instrumentos sua própria ‘mente’, corpo e experiências. Deve-se ressaltar 

que a prática de atenção plena é considerada como um processo natural, sendo esta uma 

necessidade universal e capacidade inerente ao ser humano. Desta forma, todos 

indivíduos têm a capacidade natural de exercer atenção plena em maior ou menor grau 

(Kabat-Zinn, 2003). As tradições budistas enfatizaram formas efetivas de cultivar e 

refinar a capacidade de exercer atenção plena, a qual recebeu um significativo 

investimento na tentativa de sistematizar sua prática e, por conseguinte, proporcionar seu 

desenvolvimento.  

Jon Kabat-Zinn, médico da Universidade de Massachusetts (EUA), em 1979, 

sintetizou as práticas de atenção e elaborou um programa de redução de estresse, trazendo 

para o contexto científico essas práticas originadas do budismo. Kabat-Zinn (2003, p. 

145) definiu a prática de atenção plena como “a consciência que emerge através de 

direcionamento proposital da atenção para o presente momento sem julgamento do 

próprio indivíduo, o que proporciona o desenrolar da experiência momento a momento”. 

Trata-se, portanto, de um processo ativo da atenção, que se volta para o momento 

presente, sem referência ao passado nem ao futuro, o que pode tornar o indivíduo mais 

consciente em relação a experiências internas e externas, observando-as cuidadosamente, 

aceitando-as e deixando-as fluir (Zenner, Hernleben-Kurz, & Walach, 2014; Hooker & 

Fodor, 2008). 

A meditação de atenção plena é uma prática refinada a partir da disciplina do 

indivíduo em executá-la no seu dia a dia (Kabat-Zinn, 2003). Kabat-Zinn (1982, 2003) 

afirmou que na prática de atenção plena há a permanência da atenção em condições 

presentes no momento. Ele evidenciou que, por outro lado, manter a atenção focada nos 
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eventos presentes no momento da observação é uma tarefa difícil, pois há uma tendência 

de os indivíduos variarem sua atenção para outros eventos não presentes no momento, 

como pensamentos e emoções relacionados a eventos passados ou futuros (desejos, 

opiniões, ideias, por exemplo) (Kabat-Zinn, 1982). Considerando-se tal tendência, Kabat-

Zinn (1990/2017) afirmou que se costuma desenvolver atenção plena, inicialmente, por 

meio da concentração em um objeto específico (inspiração e expiração, geralmente) e, 

após a estabilização, tenta-se expandir a atenção para outros eventos presentes de forma 

gradual até incluir todos os eventos físicos e ‘mentais’ no momento da observação (Kabat-

Zinn, 1982).  

Em seus programas de redução do estresse, Kabat-Zinn (1982) introduziu atenção 

plena no campo da medicina comportamental, o que facilitou sua introdução também em 

contextos clínicos fora desse campo (Vandenberghe & Sousa, 2006). Além disso, 

algumas abordagens teóricas aplicadas à clínica estavam apresentando dificuldades para 

condução de tratamentos pelo fato de enfatizarem a mudança de padrões 

comportamentais e de sentimentos aversivos dos clientes (Bishop, 2004; Hayes, 2004; 

Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999; Vandenberghe, 2011; Vandenberghe & Sousa, 2006; 

Vandenberghe & Valadão, 2013). Ao contrário disso, a atenção plena se posicionava 

como uma prática alternativa, pois tinha como fim a aceitação e validação do indivíduo 

sobre os seus sentimentos e pensamentos como constituintes da sua história de vida 

(Vandemberghe & Valadão, 2013). 

A definição e caracterização de atenção plena por Kabat-Zinn (1990/2017, 1982) 

acima apresentada, não especifica processos ou procedimentos, nem construtos da análise 

do comportamento que expliquem quais processos comportamentais estão envolvidos na 

prática de atenção plena. Nesse sentido, esta seção visa apresentar uma análise da atenção 

plena à luz dos princípios da Análise do Comportamento. Além de identificar princípios 
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básicos da abordagem que elucidam o controle e as dimensões operantes da prática da 

atenção plena, também são explanadas algumas possibilidades de aplicação da atenção 

plena utilizadas pela Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), que reforçam essa 

perspectiva. 

A terminologia “atenção plena” suscita, por si só, a necessidade de compreender, 

ou no mínimo esboçar uma possibilidade de interpretação, utilizando o próprio conceito 

de atenção a partir da perspectiva da Análise do Comportamento. Skinner (1974/2006) 

apresentou uma proposta de análise sobre atenção, considerando-a como um 

comportamento, sendo, por essa razão, mais adequado chama-la, de comportamento de 

‘atentar’ (Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006). Assim, atentar é visto como um 

operante selecionado e mantido pelas contingências de reforçamento (Catania, 

1998/1999; Skinner, 1974/2006). A Análise do Comportamento afirma que o indivíduo 

atenta para (percebe) determinado evento a partir das contingências de reforço as quais 

foi exposto (história ontogenética), e das características selecionadas a partir da história 

da espécie (história filogenética) (Skinner, 1974/2006). Tal afirmação é evidenciada no 

seguinte trecho: “(...) Não estamos apenas ‘atentos’ ao mundo que nos cerca; 

respondemos-lhe de maneiras idiossincrásicas por causa do que já aconteceu quando 

estivemos anteriormente em contato com ele” (Skinner, 1974/2006, p.67).  

Entende-se que o contexto em que o sujeito emitiu um comportamento que 

produziu determinada consequência pode se tornar uma variável que altere a 

probabilidade desse comportamento quando apresentado em situações subsequentes 

(Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006). Por exemplo, Guilhardi e Queiroz (s.d.) 

descreveram que um indivíduo passa a ver uma bromélia, ou seja, atentar para ela, apenas 

após ter sido exposto à uma contingência em que seu comportamento em relação à 

bromélia foi reforçado. Uma pessoa pode ter dito a esse indivíduo “Isto é uma bromélia” 
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(Sd verbal) apontando para uma planta (Sd). Então, quando esse indivíduo passou a 

nomear de bromélia essa planta produziu reforçadores provindos de outras pessoas 

(“Muito bem!”, por exemplo). Essa contingência aumenta a probabilidade de o indivíduo 

atentar para a bromélia ou falar ‘bromélia’ diante do estímulo bromélia. Assim, os 

analistas do comportamento discutem as contingências envolvidas no comportamento de 

atentar como uma questão de controle de estímulos (Catania, 1998/1999; Skinner, 

1974/2006). Pode-se dizer que quando um indivíduo se comporta em função de um 

estímulo antecedente, ele está atento à tal estímulo, o que está relacionado com a 

consequência produzida pelo atentar (Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006).  

Desta forma, na concepção skinneriana, atentar é uma relação entre uma resposta 

e um estímulo discriminativo, ou seja, atentar é fruto de um treino discriminativo 

(Skinner, 1979/2007). Na prática de atenção plena, há um instrutor guiando-a, dizendo a 

que o meditante deve prestar atenção, podendo ser a eventos externos como sons, aspectos 

visuais, bem como eventos privados, como sensações corporais e pensamentos 

(comportamento de pensar). Nesse sentido, o instrutor apresenta um estímulo 

discriminativo (ordem) que suplementa o estímulo mencionado por ele (como os sons, 

entre outros eventos públicos e privados) (Catania, 1998/1999). Assim, o meditante é 

condicionado a atentar para um estímulo específico quando o instrutor lhe diz “preste 

atenção” nele porque fazer isso produz reforçadores (Catania, 1998/1999; Skinner, 

1979/2007). Desse modo, é possível concluir que a atenção plena envolve o 

estabelecimento de controle de estímulos por meio do reforçamento diferencial de 

respostas específicas, entre as quais, estão as respostas de atentar. 

A criança, ao desenvolver repertórios de atentar para eventos públicos e privados 

promovidos pela prática de atenção plena, pode ser orientada a, em momentos de espera, 

se comportar em função de outros estímulos, por exemplo, nas alterações corporais no 
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momento da inspiração e expiração ou à aspectos visuais do ambiente. Isso pode facilitar 

que uma criança passe a tolerar esperar por um reforçador por mais tempo. A prática de 

atenção plena pode, portanto, auxiliar no desenvolvimento de tolerância ao atraso do 

reforçador da criança, por envolver treino discriminativo da resposta de atentar.  

Kabat-Zinn (1990/2017) afirmou que a prática contínua de atenção plena favorece 

uma maior consciência do indivíduo em relação às suas sensações, sentimentos e 

pensamentos, bem como do mundo ao seu redor. Desta forma, à medida que o meditante 

pratica continuamente atenção plena, ele fica mais propenso a atentar para propriedades 

dos estímulos (públicos e privados) anteriormente não discriminadas. Portanto, 

considerando-se a perspectiva apresentada por Catania (1998/1999, p. 150) de que “uma 

vez que o indivíduo tenha atentado para algumas propriedades de estímulo em uma 

situação, ele também tenderá a atentar àquelas propriedades em situações novas”, a 

prática de atenção plena pode aumentar a probabilidade de que o praticante atente para 

essas propriedades em diferentes situações e contextos.  

Retomando-se a questão de que a condução da prática é feita por um instrutor, 

nota-se que os comportamentos que constituem a prática de atenção plena são 

estabelecidos por meio da interação social entre dois organismos, pelo menos (Bishop et 

al., 2004; Kabat-Zinn, 2003). Essa característica da prática requer a discussão sobre a 

perspectiva que a Análise do Comportamento adota para explicar o comportamento 

verbal, o qual é considerado um operante cujas consequências são mediadas por um 

ouvinte. Baum (1999/2006) e Skinner (1974/2006) apresentaram argumentos relevantes 

para esta análise, explicando que na interação de duas pessoas, a primeira, chamada de 

falante, emite um comportamento que só pode ser reforçado pela segunda, chamada de 

ouvinte. No treino de atenção plena, portanto, o instrutor poderia ser considerado o falante 

e o meditante, o ouvinte. Nesse contexto evoca-se a questão de qual poderia ser o 
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reforçador promovido pelo ouvinte no treino em questão. O reforçador para o 

comportamento do falante (instrutor) de guiar vocalmente os comportamentos que devem 

ser emitidos pelo ouvinte (meditante) poderia ser a postura do ouvinte, como ficar sentado 

na posição solicitada, com os olhos fechados. Além disso, após a realização da prática, o 

aluno relata sua experiência, o que pode ser considerado um reforçador positivo social 

para o comportamento do instrutor de conduzir as práticas (Kabat-Zinn, 1990/2017; Snel, 

2013). 

Além disso, no comportamento verbal, o falante também promove reforçadores 

para o comportamento do ouvinte (Baum, 1999/2006; Skinner, 1974/2006). Seguindo 

este raciocínio, na atenção plena, o comportamento de prestar atenção pelo instrutor 

(falante) ao relato do meditante sobre sua experiência durante a prática reforça o 

comportamento do meditante (ouvinte) de praticar. Portanto, quando um instrutor solicita 

à criança que siga suas orientações acerca da prática, ele tem seu comportamento 

reforçado pelo comportamento da criança de seguir as suas orientações. Ao mesmo 

tempo, a criança tem seu comportamento de seguir as orientações do instrutor reforçado 

pelos comentários, dentre outros comportamentos públicos do instrutor. Quando a criança 

segue as orientações do instrutor, ela aumenta a probabilidade de adquirir repertórios de 

comportamento que favoreçam seu aumento de tolerância ao atraso de reforçadores, pois 

esses repertórios podem ser a própria emissão de respostas de estar plenamente presente 

no momento, ou seja, ficar atenta à diversos estímulos (eventos privados e públicos). 

Portanto, a interação estabelecida entre o instrutor e a criança pode contribuir para a 

aquisição de repertórios (adequados) que a facilitem conseguir esperar. 

Na prática de atenção plena há uma ênfase no desenvolvimento da “consciência” 

pelo indivíduo a partir da sua condução da atenção de forma proposital para o presente 

momento. Também nesse caso, há uma consonância entre a definição de atenção plena e 



51 

 

a importância destacada pela Análise do Comportamento ao desenvolvimento de 

autoconhecimento pelo indivíduo. Skinner (1974/2006) afirmou que a comunidade verbal 

é responsável por desenvolver o conhecimento do indivíduo sobre seu comportamento 

privado, sendo que este somente passa a ser importante para o próprio indivíduo depois 

que a comunidade verbal o considera importante. Segue um trecho que evidencia tal 

perspectiva: 

“O autoconhecimento é de origem social. Só quando o mundo privado de uma 

pessoa se torna importante para as demais é que ele se torna importante para ela 

própria. Ele então ingressa no controle de comportamento chamado 

conhecimento. Mas o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio 

indivíduo. Uma pessoa que se ‘tornou consciente de si mesma’ por meio de 

perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar seu 

próprio comportamento” (Skinner, 1974/2006, p. 31). 

O processo do desenvolvimento de autoconhecimento é composto por 

questionamentos que a comunidade verbal faz ao indivíduo sobre o que ocorre dentro do 

seu corpo (Skinner, 1974/2006). No caso da atenção plena, entende-se que há um 

direcionamento pela comunidade verbal (instrutor) mediante a apresentação de estímulos 

discriminativos verbais que funcionem como evocativos das respostas do sujeito de 

observar a si próprio. Como exemplo segue abaixo um trecho de uma das práticas de 

atenção plena para a respiração da Mindfulness Trainings International – (MTI, 2018):  

“(...) E, agora, continuando a relaxar ainda mais, simplesmente sinta o seu corpo 

experienciando a si mesmo respirando, naturalmente, seu corpo movendo-se 

espontânea e facilmente no ritmo da respiração... Inspirando... E expirando... 

Experienciando, em seu corpo inteiro a sua respiração. Começado no primeiro 



52 

 

impulso da próxima inspiração (...). Percebendo conscientemente onde é o início. 

Onde é o começo do primeiro impulso da inspiração? (...)”. 

Na prática de atenção plena, quando uma criança é solicitada a atentar para a sua 

respiração ou para diferentes partes do corpo, ela está sendo conduzida a desenvolver 

autoconhecimento. Conhecer a si própria pode ser considerada uma habilidade importante 

para o desenvolvimento de tolerância ao atraso do reforçador, pois a criança pode passar 

a identificar alterações em seu corpo eliciadas por uma situação aversiva, a própria 

condição de espera, por exemplo. A criança pode passar a atentar às suas sensações 

corporais no momento da espera, por exemplo, e conseguir esperar sem apresentar 

comportamentos-problemas. Além disso, a prática contínua pode proporcionar à criança 

uma previsão do próprio comportamento, facilitando que a criança fique menos propensa 

a agir de forma impulsiva.  

Além da concepção de autoconhecimento da análise do comportamento, o 

controle por regras é outro conceito que se aplica à compreensão da prática de atenção 

plena. A comunidade verbal também apresenta estímulos discriminativos verbais 

configurados pela descrição de uma contingência, ou seja, pode haver uma descrição dos 

estímulos antecedentes ao responder, da própria resposta e de suas consequências (Baum, 

1999/2006; Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006). O controle do comportamento por 

tais descrições é chamado de comportamento governado por regras (Baum, 1999/2006; 

Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006). Um dos benefícios do controle do 

comportamento por regras é que o indivíduo pode se antecipar em emitir um 

comportamento-alvo, sem precisar ser exposto à própria contingência, evitando o contato 

com possíveis estímulos aversivos ou aumentado o contato com reforçadores positivos 

(Baum, 1999/2006; Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006).  
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Na atenção plena, o praticante é instruído a fazer os exercícios todos os dias, bem 

como nos momentos em que se sentir contrariado ou triste, ou seja, ao indivíduo é 

apresentado um relato do contexto em que se deve fazer os exercícios e das consequências 

de fazê-los. Assim, a iniciação da prática de atenção plena pode ocorrer em função da 

regra apresentada pelo instrutor (ou de outro falante) e, talvez, continue assim por um 

tempo, pois as consequências imediatas produzidas pela prática podem ainda não se 

configurar como reforçadoras. Entretanto, outras consequências de praticar atenção plena 

podem, naturalmente, passar a ser as variáveis mantenedoras desse comportamento.  

Durante a prática de atenção plena, o indivíduo é orientado a atentar para seus 

eventos privados, sendo que esses muitas vezes são compostos por emoções aversivas, o 

que pode dificultar o estabelecimento da prática como reforçador para o praticante. Essa 

perspectiva é consonante com a concepção skinneriana (1974/2006) sobre o que ele 

chama de “o mundo dentro da pele”. De acordo com essa concepção, o indivíduo não 

deve negligenciar o que ocorre dentro do seu corpo. Ao induzi-lo a observar sua própria 

respiração, sensações (ao degustar, ver, cheirar, etc.) e ‘sentimentos’, a prática de atenção 

plena tenta instalar no repertório comportamental do indivíduo o comportamento de 

observar o que ocorre dentro do seu corpo. Skinner (1974/2006) valoriza esse tipo de 

comportamento pois ele favorece um melhor contato do indivíduo com a comunidade 

verbal, bem como o aumento de sua previsão e controle do próprio comportamento. 

Deve-se ressaltar que o contato contínuo do indivíduo com eventos privados 

aversivos a partir de uma constância na prática de atenção plena, pode envolver um 

processo de comportamento reflexo chamado de extinção respondente. Esse processo se 

refere à exposição de um indivíduo a um estímulo aversivo condicionado de forma 

continuada, sem pareá-lo com o estímulo eliciador incondicionado, até que esse estímulo 

passe a não mais eliciar as respostas reflexas indesejadas (Catania, 1998/1999). Ao 
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praticar atenção plena, uma criança pode passar a entrar em contato com eventos privados 

aversivos (sem pareá-los com os estímulos eliciadores incondicionados) e, apesar da 

exposição a eles eliciar inicialmente respostas reflexas indesejadas, eles podem perder a 

propriedade eliciadora ao longo da realização da prática de forma regular. Numa situação 

em que a criança deve esperar para ter acesso ao reforçador, entrar em contato com 

eventos privados pode eliciar respostas reflexas aversivas. Entretanto, persistir no contato 

com esses eventos pode enfraquecer a propriedade eliciadora desses eventos e favorecer 

que a criança consiga esperar mais para ter acesso a um reforçador.  

Não se pode descartar que uma das principais orientações do instrutor sobre a 

prática de atenção plena é o não julgamento do praticante sobre si mesmo (Kabat-Zinn, 

2003). À medida que o meditante pratica atenção plena, ele pode passar a ficar sob 

controle de diversas características dos estímulos e não emitir respostas de reprovação ou 

críticas aos eventos experienciados por ele. Isso pode favorecer uma experiência não 

aversiva de contato com os eventos privados (ou, pelo menos, menos aversiva), podendo 

aumentar a probabilidade de praticar do meditante. Por exemplo, numa situação em que 

o indivíduo está apresentando comportamentos de ansiedade, emitir respostas de atentar 

para outras características dos estímulos (eventos públicos e privados) sem julgamento, 

pode aumentar seu contato com estímulos (sons, sabores, respiração, etc.) que evocam e 

eliciam respostas incompatíveis com as consequências produzidas pelos comportamentos 

ansiosos. Assim, a resposta de praticar atenção plena pode passar a ser mantida pelo 

contato do indivíduo com esses estímulos e não pelos reforços produzidos pela 

comunidade verbal referentes ao seu comportamento de meditar. 

O termo ‘não julgamento’ foi utilizado pelas terapias comportamentais de terceira 

onda, especialmente a Terapia por Aceitação e Compromisso (ACT, sigla para 

Acceptance and Commitment Therapy) desenvolvida por Hayes (1987). Essa abordagem 
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é constituída por aspectos conceituais da Análise do Comportamento e considera a 

atenção plena como uma característica inerente ao processo terapêutico (Vandenberghe, 

& Valadão, 2013; Vandenberghe, 2011; Vandenberghe, & Sousa, 2006). Esta 

característica da prática também merece algumas considerações. 

Na sua perspectiva, a ACT estabelece seis processos principais, sendo que o não 

julgamento é abordado quando se define o processo “manter-se no presente”, que se 

refere ao contato do indivíduo, de forma contínua, com eventos psicológicos (chamados 

assim por Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006) e eventos do ambiente, à medida 

que ocorrem, sem julgamento. Hayes et al. (2006) afirmam que o objetivo é fazer com 

que o cliente tenha experiências com o mundo de maneira direta, para que aja de forma 

mais flexível, ou seja, que apresente flexibilidade psicológica, definida como “a 

capacidade de contatar o momento presente mais plenamente como um ser humano 

consciente e de mudar ou persistir no comportamento quando isso serve a fins 

valorizados” (Hayes et al., 2006, p. 7). Sendo assim, encoraja-se o indivíduo a descrever 

continuamente, os eventos presentes, como pensamentos, sentimentos, entre outros, sem 

julgamento (Hayes et al., 2006). Nota-se, portanto, a similaridade desse aspecto da ACT 

com a prática da atenção plena, no sentido de que, além de ser valorizado o atentar para 

esses eventos, enfatiza-se sua descrição para outros indivíduos (no caso de um grupo em 

prática de atenção plena, a descrição para o instrutor e seus colegas).  

É possível notar que apesar dessa explanação da ACT sobre o processo de manter-

se no presente, o qual indica a necessidade de o indivíduo não julgar a si próprio, ainda 

há uma lacuna na compreensão do que poderia estar envolvido no autojulgamento. A 

comunidade verbal frequentemente apresenta ameaças de punição se o indivíduo não se 

comportar desta ou daquela forma (Sidman, 1989/2001). Ela controla o comportamento 

do indivíduo na maior parte do tempo por meio de controle coercitivo (Sidman, 
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1989/2001). Ameaças de punição e privação são comuns na maior parte dos contextos: 

escola, trabalho, família, religião, etc. (Sidman, 1989/2001). Diferentes julgamentos dos 

comportamentos dos indivíduos lhe são apresentados, por exemplo, no ambiente de 

trabalho: “tem que chegar pontualmente no trabalho, porque bom profissional é aquele 

que não atrasa o serviço”, “trabalhador bom é trabalhador que só termina o serviço que 

estiver perfeito!”; no ambiente escolar: “Você viu, João, como a letra de Marcelo é linda! 

Ele escreve com capricho, por isso que fica assim. Já a sua letra fica de qualquer jeito” 

(diz a professora); ou no ambiente familiar: “filha boa é filha que obedece a mãe”. 

A comunidade verbal muitas vezes apresenta julgamentos, não só dos 

comportamentos do indivíduo, mas da descrição ou demonstração (comportamento 

emocional público) dos próprios sentimentos. Por exemplo: “Por quê está chorando por 

essa bobagem?”, “Meninos não choram”, “Você é muito sensível”. Esses exemplos 

ilustram situações de julgamentos feitos pela comunidade verbal. Esses comentários 

podem se tornar descrições do próprio indivíduo, de forma que ele mesmo passe a emitir 

respostas de julgamento de si próprio (de seus sentimentos e comportamentos). Dessa 

forma, a sociedade instala nos indivíduos repertórios de comportamentos baseados em 

controle coercitivo direcionados, também, para si próprios (Sidman, 1989/2001). 

Autojulgamentos e autocríticas muitas vezes ocorrem em diversas situações, 

especialmente em situações aversivas. Para uma criança, esperar para ter acesso à um 

reforçador pode ter função aversiva também porque, nesse momento, ela pode entrar em 

contato com eventos aversivos privados (como autojulgamentos), o que torna a espera 

ainda mais aversiva. Entretanto, ao praticar atenção plena, ou seja, emitir respostas de 

atentar para diversos eventos (privados e públicos) evitando fazer julgamentos de si 

própria pode tornar o momento da espera menos aversivo. 
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De maneira geral, os eventos privados são abordados pela Análise do 

Comportamento como os eventos que ocorrem ‘dentro da pele’, os quais podem ser 

acessados apenas pelo próprio indivíduo. Tal restrição do acesso não confere a tais 

eventos propriedades diferentes dos eventos que ocorrem fora da pele, chamados de 

eventos públicos (eventos que podem ser relatados por mais de uma pessoa) (Baum, 

1999/2006; Skinner, 1953/2007; 1974/2006). Assim, ao praticar atenção plena, o 

indivíduo não lida com eventos com propriedades especiais, mas sim com eventos apenas 

acessados pelo praticante.  

Ao abordar o processo de aquisição do repertório de auto-observação dos eventos 

privados, Skinner (1974/2006) discorreu sobre a dificuldade da comunidade verbal de 

instalar tal repertório, levantando possíveis estratégias como, por exemplo, a nomeação, 

por tal comunidade, de um evento privado a partir de um evento público apresentado pelo 

indivíduo (ex. a criança apresenta um corte na sua pele e a comunidade nomeia ‘dói’). 

Assim, Skinner (1974/2006) considera que a comunidade verbal é responsável pela 

instalação do repertório de auto-observação e autodescrição. Considerando a proposta da 

prática de atenção plena em que o indivíduo é treinado a observar os eventos que ocorrem 

dentro do seu corpo, é possível pensar sobre a sua utilização como uma possível estratégia 

a ser incorporada pela comunidade verbal para o treino de auto-observação (Kabat-Zinn, 

2003). 

Dessa forma, praticar atenção plena envolve o comportamento de auto-

observação. Ao se auto observar, o indivíduo passa a desenvolver maior 

autoconhecimento, o que, por sua vez, pode favorecer na identificação de seus eventos 

privados (estados emocionais e ‘pensamentos’) e públicos. Geralmente, esperar pelo 

reforçador é aversivo para grande parte das pessoas, especialmente para crianças. 

Entretanto, o meditante pode utilizar a prática de atenção plena nos momentos de espera, 



58 

 

no sentido de gerar comportamentos (públicos e privados) incompatíveis com respostas 

que produziriam consequências aversivas para si ou para o outro.   

Assim, condições em que uma criança, para ter acesso a um reforçador, tem que 

esperar, podem eliciar respostas emocionais aversivas e evocar diversas respostas 

consideradas inadequadas pela comunidade verbal, mas que também acabam produzindo 

consequências aversivas para a criança. Por exemplo, numa situação em que a criança 

precise esperar para ter a atenção do professor, ela pode emitir respostas de agredir outros 

colegas, gritar com a professora, derrubar os objetos da sala de aula etc., tudo isso 

acompanhado de respostas emocionais aversivas. Nesse caso, a aquisição do repertório 

de ficar sob controle de outras propriedades dos eventos, como aspectos do ambiente da 

sala de aula, sua própria respiração, de suas sensações de estar calçando aquele sapato 

etc., pode promover contato com eventos privados agradáveis (relaxamento, por 

exemplo) e evitar a apresentação de estímulos aversivos adicionais (castigo, reclamações 

dos pais, entre outros), favorecendo no desenvolvimento de maior tolerância ao atraso do 

reforçador. 

Como dito acima, a prática de atenção plena envolve o treino do comportamento 

do indivíduo de observar seus eventos privados, incluindo, assim, a observação dos 

‘pensamentos’ (Bishop, 2004; Kabat-Zinn, 2003). Para a Análise do Comportamento, 

pensamento se refere ao comportamento de pensar transformado em substantivo. Essa 

transformação dificulta a análise desse comportamento (Skinner, 1953/2007; 1974/2006). 

Utilizar o termo pensamento, denota que é algo que o indivíduo possui, quando, na 

realidade, trata-se de algo que o indivíduo faz (Baum, 1999/2006; Skinner, 1953/2007, 

1974/2006). Isso pode ser evidenciado no seguinte trecho: “O pensamento humano é o 

comportamento humano. [...]. O pensamento tem as dimensões do comportamento, não 
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de um suposto processo interior que se expressa no comportamento” (Skinner, 

1974/2006, p. 103).  

Dessa forma, o Behaviorismo Radical considera o pensamento como um 

comportamento operante, selecionado e mantido por contingências de reforçamento 

(Skinner, 1953/2007; 1974/2006). Apesar de ser utilizado com diversos sentidos, o termo 

pensamento se refere prioritariamente a comportamentos que não podem ser observados 

por outras pessoas (Skinner, 1953/2007; 1974/2006). Assim, é possível supor que na 

atenção plena o indivíduo é solicitado a observar, entre outros comportamentos, também 

o comportamento de pensar, acessado apenas por ele próprio (Kabat-Zinn, 2003; Skinner, 

1953/2007, 1974/2006). 

A relação do indivíduo com o próprio comportamento é abordada diretamente pela 

ACT em um dos seis processos para o desenvolvimento de flexibilidade psicológica, 

através do conceito de desfusão cognitiva (Hayes et al., 2006). As técnicas baseadas nessa 

perspectiva têm como objetivo mudar a maneira como o indivíduo interage ou se 

relaciona com os pensamentos, criando contextos nos quais suas funções inúteis são 

diminuídas. Por exemplo, o pensamento poderia ser repetido várias vezes em voz alta até 

que apenas o som permaneça, ou tratado como uma observação externa, dando-lhe uma 

forma, tamanho, cor ou velocidade (Hayes et al., 2006). Esses procedimentos promovem 

uma redução da qualidade literal dos pensamentos, enfraquecendo a probabilidade de o 

indivíduo tratar o pensamento como realidade em seu conteúdo. Por exemplo, ao ter o 

pensamento “eu não sou boa”, trata-lo como uma experiência: “eu estou com o 

pensamento de que não sou boa”. Sendo assim, o conceito de desfusão cognitiva pode ser 

relacionado com a prática de atenção plena, pois ambos consideram que o indivíduo pode 

aprender a entrar em contato com seus ‘pensamentos’ sem ficar sob controle de seus 

conteúdos.  
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Crianças também vivenciam pensamentos de conteúdo aversivo, por exemplo 

“ninguém gosta de mim”, “eu não sou legal”, “não vou conseguir fazer amigos”, etc. 

Nesse caso, na prática de atenção plena, a criança pode ser orientada a tratar esses 

“pensamentos” como experiências, no sentido de observa-los apenas como sons, não 

ficando sob controle dos seus conteúdos. Há uma prática chamada ‘meditação dos sons’ 

em que o indivíduo é instruído a ficar sob controle dos sons do ambiente próximos a ele, 

em seguida aos sons mais distantes, e, por fim, aos sons dos pensamentos, identificando 

sua intensidade, velocidade e tons. Portanto, ao praticar atenção plena a criança pode 

aprender a lidar de forma mais adaptativa com os eventos privados denominados 

pensamentos. Considerando que períodos de espera para ter acesso a reforçadores na 

maioria das vezes têm função aversiva e que, durante esse período, pensamentos de 

conteúdo aversivo podem surgir, uma vez que a criança tiver desenvolvido habilidades 

adaptativas para lidar com esses pensamentos, sua tolerância ao atraso do reforçador pode 

aumentar. 

Outro processo para o desenvolvimento de flexibilidade psicológica que tem 

consonância com a prática de atenção plena é chamado de ‘o eu como contexto’, pois 

considera que o indivíduo pode estar “consciente do próprio fluxo de experiências sem 

apego a elas” ou pode enfocar em algum evento considerado importante (Hayes et al., 

2006, p. 8). Na atenção plena, o indivíduo é orientado a atentar para diferentes 

propriedades dos eventos privados, bem como das alterações que eles vão sofrendo. 

Além do pensamento, como dito anteriormente, a prática de atenção plena conduz 

o indivíduo a observar também suas emoções, compreendidas pelos analistas do 

comportamento como comportamento emocional, o qual ocorre em função de estímulos 

eliciadores ou evocativos (Bishop, 2004; Hayes, 2004; Skinner, 1953/2007). Ou seja, 

segundo essa perspectiva, as emoções são entendidas como comportamentos operantes e 
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reflexos que ocorrem em conjunto, evocados e eliciados pela mesma classe de estímulos 

(Skinner, 1953/2007). É interessante saber que o comportamento emocional pode ocorrer 

de forma pública ou privada (Skinner, 1953/2007). 

É importante salientar que ao entrar em contato com os eventos privados, o 

indivíduo não somente se depara com sensações e pensamentos considerados “bons” ou 

“agradáveis”. Pelo contrário, o indivíduo entra em contato com emoções e pensamentos 

de função aversiva, justamente pela exposição a controle coercitivo social (Sidman, 

1989/2001). Sabe-se que controle coercitivo gera respostas de fuga e esquiva, sendo que 

fuga é uma resposta que, diante de determinado estímulo, o indivíduo emite para remover 

esse estímulo, enquanto que esquiva se refere a uma resposta que o indivíduo emite para 

evitar ou adiar a presença desse estímulo (Catania, 1998/1999; Sidman, 1989/2001). 

Esses estímulos são chamados de estímulos aversivos. Sendo assim, diante de estímulos 

aversivos privados ou antes mesmo que eles sejam apresentados, o indivíduo foge/se 

esquiva do contato com eles. Na atenção plena, o indivíduo é conduzido a não emitir essas 

respostas evitativas e, sim, atentar para elas no sentido de tomar consciência das mesmas 

(Kabat-Zinn, 2003).  

A esquiva emitida pelo indivíduo em relação à estímulos privados de conteúdos 

aversivos pode ser relacionada ao conceito de esquiva experiencial abordado pela ACT 

(um dos seis processos principais), que é um conceito que se refere à “tentativas rígidas 

frequentes de controlar e reduzir a forma ou a frequência de eventos privados, tais como 

pensamentos, emoções, memórias, sensações corporais e impulsos” (Long & Sanford, 

2016, p.90) mesmo que isso traga diversos prejuízos para o indivíduo (Hayes, Wilson, 

Gifford, Follette, & Strosahl, 1996).  

No lugar de apresentar esquiva experiencial, na Terapia por Aceitação e 

Compromisso, o indivíduo é orientado de forma a emitir respostas de aceitação. 
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Aceitação é um dos seis processos fundamentais da ACT e se refere a adoção ativa e 

consciente desses eventos privados, sem tentativas de mudar a frequência ou forma dos 

mesmos. Por exemplo, o terapeuta baseado na ACT conduz o paciente que apresenta 

quadros de ansiedade a se expor a ela, sem evitar o contato. 

Em consonância com as definições de esquiva experiencial e aceitação, na atenção 

plena o indivíduo é conduzido e ensinado a observar e se expor às emoções e a outros 

eventos privados, evitando se engajar em comportamentos incompatíveis com tal 

condução. Ou seja, o indivíduo evita emitir respostas operantes privadas que inviabilizem 

seu contato direto com os eventos comportamentais que forem surgindo (Bishop, 2004; 

Kabat-Zinn, 2003; Skinner, 1953/2007). Uma vez que o indivíduo (adulto ou criança) 

passa a entrar em contato com seus eventos privados (e públicos) sem esquivar, períodos 

em que ele tem que esperar para ter acesso a reforçadores podem passar a não ter função 

aversiva, ou pelo menos enfraquecem essa propriedade, deixando de ser evocativas de 

comportamentos geradores de punição para si ou para o outro. 

Em resumo, atenção plena foi relacionada a diversos processos e princípios da 

Análise do Comportamento, com destaque especial para suas aplicações na abordagem 

da Terapia de Aceitação e Compromisso. As interpretações estabelecidas entre a atenção 

plena a partir desses processos e princípios foram, então, relacionadas ao 

desenvolvimento de tolerância ao atraso do reforçador (em crianças). Apesar das relações 

e análises terem sido apresentadas como possibilidades de leitura da prática de atenção 

plena, já dão margem para se afirmar que não é necessária a atribuição de causa à eventos 

mentais dos comportamentos constituintes dessa prática, o que suscita críticas à utilização 

do termo utilizado na literatura internacional: mindfulness. Por um lado, não se deve 

perder de vista que as análises apresentadas não fornecem uma leitura completa da própria 

prática em questão, tornando necessária a continuidade das investigações sobre esse 
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procedimento para maior compreensão do fenômeno. Além disso, as análises também 

mostraram que a prática de atenção plena pode contribuir para o desenvolvimento de 

tolerância ao atraso do reforçador. 

 

Atenção plena para crianças e seus efeitos sobre a tolerância ao atraso do 

reforçador 

A prática de atenção plena pode ocorrer de diferentes maneiras, sendo as mais 

comuns a meditação sentada e silenciosa, caracterizada pela focalização de forma 

prolongada da atenção em um objeto específico (Viglas, 2015) e os movimentos baseados 

na Yoga (Bergen-Cico et al., 2015; Lutz et al., 2007; Menezes, Bizarro, & Telles, 2013; 

Menezes, Dell’Aglio, & Bizarro, 2011; Razza et al., 2013). As intervenções que 

envolvem essa prática têm favorecido a saúde e bem-estar psicológico dos praticantes, 

combatendo o estresse por meio do desenvolvimento de habilidades de focalização da 

atenção e regulação da emoção (Razza et al., 2013; Flook et al., 2010; Oord et al., 2012; 

Schonert-Reich & Lawlor, 2010; Menezes & Bizarro, 2015). Esses benefícios têm sido 

verificados em indivíduos com diferentes idades, porém, ainda há poucos estudos que 

avaliem os efeitos de atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador em crianças, 

especialmente em crianças da educação infantil (Razza et al., 2013; Viglas, 2015).  

Tentando adaptar a prática atenção plena para crianças, Hooker e Fodor (2008) 

afirmaram que não seria necessário fazer alterações expressivas no procedimento. 

Indicaram, porém, que devem ser feitas adaptações de forma que a descrição das 

atividades seja clara e, ao mesmo tempo, tenha a criatividade como característica 

fundamental. Apesar de não terem realizado uma pesquisa empírica, as autoras 

apresentaram um modelo de atenção plena com foco na meditação, descrevendo suas 

etapas para o desenvolvimento de habilidades importantes, incluindo a capacidade de 
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tolerar esperar por alguma gratificação. As etapas do procedimento no estudo em questão 

foram as seguintes: a) atenção plena do ambiente; b) atenção plena do corpo e; c) 

meditação de atenção plena. 

A primeira etapa, atenção plena do ambiente, consiste no direcionamento da 

atenção da criança para o seu entorno. Essa prática pode ser composta por um exercício 

que promova a consciência da criança sobre um objeto. Por exemplo, pode-se pedir que 

a criança desenhe um objeto de sua escolha, observe-o e, em seguida, desenhe-o 

novamente, comparando-os. Outra possibilidade seria introduzir um exercício de 

observação do seu próprio funcionamento no ambiente. Por exemplo, a criança pode ser 

solicitada a elaborar um jornal com notícias de suas atividades durante o dia. Esse tipo de 

exercício pode ser estimulado no dia-a-dia da criança, o que pode promover a auto-

observação e o autoconhecimento (Hooker & Fodor, 2008). 

Após atenção plena do ambiente, sugere-se realizar atenção plena do corpo, no 

qual, primeiramente, tenta-se direcionar a atenção da criança para um dos cinco sentidos. 

Um exemplo sugerido é a meditação da uva-passa (ou qualquer alimento pequeno cujo 

sabor agrade a criança). Nesse exercício, a atenção da criança é conduzida para sua 

própria experiência ao consumir o alimento. Outra prática para trabalhar a percepção do 

corpo é estimular a criança a se tornar consciente dos próprios movimentos, solicitando, 

por exemplo, que ela se movimente vagarosamente, imaginando estar pisando em um 

chão de vidro, e passando a observar suas alterações corporais enquanto se movimenta. 

Outra possibilidade é a meditação voltada para a própria respiração, na qual a criança é 

orientada a contar os segundos em que inspira e expira o ar dos pulmões. Tal prática é 

fundamental para o direcionamento da atenção momento a momento. 

Após atingir as habilidades treinadas nas etapas anteriores, é realizada a meditação 

de atenção plena, na qual a atenção da criança é direcionada para eventos privados (por 
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exemplo, respiração e reações fisiológicas), sendo esse processo observado de forma 

prolongada. À medida que novos elementos passarem a ocorrer de forma privada, a 

criança não deve tentar evitá-los. A criança pode, então, ser conduzida a tomar 

consciência dos próprios sentimentos e pensamentos, deixando-os fluir sem julgamento. 

Em seguida, pode-se realizar uma atividade que promova visualização de um ambiente 

em que ela se sinta segura. Isso favorece a criatividade, bem como o relaxamento. 

Razza et al. (2013) utilizaram atenção plena com objetivo de desenvolver alguns 

aspectos da autorregulação de crianças de educação infantil, sendo um deles a capacidade 

de emitir comportamentos que favoreçam a adaptação do indivíduo, proporcionando a 

inibição de comportamentos mais prováveis que dificultem sua adaptação. Essa 

habilidade de inibição de respostas preponderantes (competitivas) ou respostas à 

estímulos distratores que prejudiquem a emissão de respostas adaptativas (Assef, 

Capovilla, & Capovilla, 2007) tem sido chamada de controle inibitório, o qual envolve a 

habilidade do indivíduo de tolerar esperar mais para que tenha acesso ao reforçador (Assef 

et al., 2007). Por um lado, a habilidade de tolerar esperar para ter acesso ao reforçador 

está relacionada com a habilidade do indivíduo de modular, de forma proposital, 

pensamentos, emoções e comportamentos, o que é chamado pela literatura internacional 

de effortful control, termo que tem sido traduzido para a língua portuguesa como controle 

com esforço (Assef et al., 2007). Assim, os dados manipulados e verificados nessa 

pesquisa podem ser considerados para a análise dos efeitos de atenção plena sobre a 

tolerância ao atraso do reforçador. 

Razza et al. (2013) utilizaram um delineamento pré-teste/pós-teste, empregando o 

procedimento de atenção plena durante as atividades rotineiras da sala de aula. Incluíram 

exercícios de respiração, posturas da yoga adaptadas para crianças (poses de animais: 

gato, vaca, cachorro, etc.) e poses referentes a aspectos da natureza (montanha, árvore, 
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lua, etc.). No total, as crianças participaram aproximadamente de 40 horas de mindful 

yoga por 25 semanas, sendo que o tempo das sessões era aumentado gradualmente de 10 

para até 30 minutos por dia.  

Nas fases pré-teste/pós-teste foram realizadas as seguintes avaliações: (a) bateria 

de autorregulação que avaliava diretamente o controle com esforço (effortful control), as 

funções executivas e a atenção; (b) Childrens’s Behavior Questionnaire (CBQ) 

respondido pelos pais que avaliavam atenção e controle inibitório; (c) Toy Wrap Task e 

Toy Wait Task para avaliar a tolerância da criança ao atraso do reforçador: na primeira, o 

experimentador solicitava à criança que não espiasse enquanto ele embalava uma 

“surpresa”. A criança era posicionada de forma perpendicular à mesa do pesquisador, não 

o visualizando de forma direta. Após 60 segundos, o experimentador apresentava a 

surpresa embrulhada para a criança. A segunda atividade ocorria logo após a primeira, de 

forma que o brinquedo embrulhado permanecia diante da criança, sendo que o 

pesquisador a solicitava esperar antes de pegá-lo. Após 60 segundos, o brinquedo 

embrulhado era entregue à criança. Registrava-se a latência entre o anúncio do 

experimentador e a resposta da criança de espiar ou tocar no embrulho. 

Além disso, foram utilizadas outras três avaliações, mensurando o controle 

inibitório das crianças, as quais deveriam apresentar comportamentos diferentes dos 

comandos apresentados pelo experimentador no momento da avaliação, por exemplo, 

quando o experimentador batesse uma vez o lápis na mesa, a criança deveria bater uma e 

vice-versa (Pencil-Tapping Task). Mediante as avaliações no pré e pós-teste, pôde-se 

verificar, através das medidas diretas do comportamento das crianças, um aumento 

significativo das habilidades de autorregulação das crianças que passaram pela 

intervenção em relação às crianças do grupo controle. As crianças do grupo intervenção 

também apresentaram um aumento do controle inibitório (Pencil-tapping Task) e do 
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controle com esforço, especialmente na tolerância da criança ao atraso do reforçador (na 

tarefa Toy Wait Task) e na inibição de comportamento e atenção. Entretanto, esses 

resultados não corresponderam ao relato dos pais (Children’s Behavior Questionnaire – 

CBQ).   

Apesar de o relato dos pais, a partir do Child Behavior Questionnaire (CBQ), não 

indicar melhora no controle inibitório entre o pré-teste e pós-teste das crianças que 

passaram pela intervenção, de forma geral pode-se considerar que a intervenção utilizada 

no estudo, mindful yoga, pode ser utilizada para melhorar a autorregulação de crianças de 

educação infantil. Razza et al. (2013) sugeriram que novos estudos devem incluir o relato 

dos professores para ter uma avaliação mais ampla sobre os efeitos da intervenção. Vale 

ressaltar que as crianças do grupo intervenção que apresentaram níveis mais baixos de 

controle inibitório e controle com esforço foram as que mais se beneficiaram da 

intervenção. 

Flook et al. (2010) também haviam utilizado o procedimento de atenção plena, 

incluindo meditação e yoga na sala de aula. Tiveram como objetivo desenvolver as 

funções executivas, o que inclui a tolerância ao atraso do reforçador, em crianças com 

idades entre 7 e 9 anos. O período de tempo de cada sessão aumentava ao longo do 

programa.  

As atividades do treino envolviam a interação entre as crianças na maioria das 

sessões. A primeira sequência de cada sessão incluía 3 minutos de meditação sentada e 

silenciosa. A segunda sequência era composta por atividades e jogos que promoviam a 

habilidade em questão (por exemplo, consciência sensorial, regulação da atenção, 

consciência sobre outras pessoas e consciência do ambiente), e a terceira sequência era 

composta por uma meditação do corpo. O programa de intervenção vigorou por 8 

semanas, em 16 sessões de 30 minutos. Utilizou-se como instrumento para avaliação o 
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Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) para avaliar as funções 

executivas dos participantes, o qual foi respondido pelos professores e pela família das 

crianças.  

Flook et al. (2010) verificaram um aumento das funções executivas das crianças 

que passaram pela intervenção quando comparadas com as crianças que não passaram. 

Verificou-se também que as crianças que apresentaram maior comprometimento das 

funções executivas responderam ainda melhor à intervenção. Tais resultados 

corroboraram os dados verificados por Razza et al. (2013), que também revelaram que a 

atenção plena produziu melhora na habilidade de tolerar a espera pelo reforçador, dentre 

outras habilidades de autorregulação, principalmente, nas crianças que apresentarem 

inicialmente menor desempenho dos comportamentos-alvo. Entretanto, no estudo de 

Razza et al. (2013) utilizou-se diferentes instrumentos de avaliação, inclusive avaliações 

diretas do comportamento das crianças.  

Diferentemente dos autores Razza et al. (2013) e Flook et al. (2010), Oord et al. 

(2012) implementaram um programa de atenção plena não só com as crianças, mas 

também com seus pais. As crianças tinham idade entre 8 e 12 anos e tinham diagnóstico 

de TDAH, enquanto que as crianças que participaram do estudo de Razza et al. (2013) 

eram crianças de educação infantil e no de Flook et al. (2010) eram crianças com idade 

entre 7 e 9 anos. O delineamento adotado foi quase-experimental com lista de espera, no 

qual foram realizados pré-teste, pós-teste e follow-up (8 semanas após o pós-teste). Os 

instrumentos do pré-teste e do pós-teste avaliavam: (a) a percepção dos pais e professores 

sobre os  sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade da criança (Disruptive 

Behavior Disorder Rating Scale - DBDRS); (b) o nível de estresse dos pais (Parent Stress 

Index - PSI); (c) estilos ineficazes de disciplina (Parenting Scale - PS); (d) a consciência 
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e a atenção dos pais (Mindfulness Attention and Awereness Scale - MASS) e; (e) auto-

avaliação dos pais sobre seus próprios sintomas de TDAH (ADHA Rating Scales - ARS). 

Em relação ao treino, as sessões de intervenção ocorriam em grupo de 4 a 6 

crianças ou pais, em sessões com 90 minutos. O programa de intervenção teve duração 

total de 8 semanas. A intervenção com os pais e com as crianças ocorria em paralelo, 

sendo que eram feitas sessões extras com os pais para que fossem discutidos os problemas 

das crianças, suas práticas parentais e sua motivação para realizar o dever de casa, 

geralmente apresentado após cada sessão. Às crianças eram entregues fichas que 

poderiam ser trocadas por prêmios a cada vez que cumprissem com o dever de casa. O 

treino parental incentivava os pais a se posicionarem de forma presente com os filhos, a 

cuidar de si próprios, aceitar as dificuldades dos filhos, responder calmamente a suas 

dificuldades, bem como incentivá-los a praticar atenção plena. No treino com a criança 

eram feitos exercícios de atenção plena para melhorar a atenção e a consciência, além da 

utilização de incentivos para a sua prática em situações difíceis na escola, por exemplo.   

Oord et al. (2012) verificaram redução da impulsividade, hiperatividade e 

desatenção tanto dos pais, quanto das crianças no pós-teste e no follow-up. Os autores 

também constataram aumento da consciência e redução do estresse e das reações 

‘explosivas’ dos pais. Tais resultados corroboraram os achados de Razza et al. (2013) e 

de Flook et al. (2010). Assim como no estudo de Razza et al. (2013), Oord et al. (2012) 

utilizaram diferentes instrumentos de avaliação, com pais e professores, sendo que os pais 

avaliaram os próprios comportamentos e os dos filhos. 

Entretanto, no estudo de Oord et al. (2012) os professores indicaram não terem 

percebido mudança significativa dos comportamentos das crianças. A partir desse achado, 

levanta-se a possibilidade de que o setting em que foi realizada a pesquisa, num ambiente 

fora da escola, pode ter dificultado a extensão das mudanças de comportamento das 
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crianças para esse ambiente. Além disso, é preciso considerar que os procedimentos 

transcenderam a prática de atenção plena, incluindo também intervenções sobre as 

práticas parentais e as atitudes dos pais diante de conflitos e problemas com seus filhos. 

Mendelson et al. (2010), anteriormente à Razza et al. (2013) e Oord et al. (2012), 

aplicaram uma intervenção de atenção plena no contexto escolar, a qual era composta por 

práticas guiadas de atenção plena, atividades físicas baseadas na yoga, bem como técnicas 

de respiração. Noventa e sete crianças com idades entre 9 a 10 anos participaram de quatro 

sessões semanais de 45 minutos por 12 semanas (48 sessões no total). Utilizou-se como 

instrumentos de avaliação: (a) Questionário de respostas de estresse (Responses to Stress 

Questionnaire – RSQ; Connor-Smith et al., 2000) para avaliar as respostas involuntárias 

de estresse da criança; (b) Short Mood and Fellings Questionnarie (SMFQ-C, versão para 

criança; Angold et al. 1995) para avaliação de sintomas depressivos das crianças; (c) 

Emotion Profile Inventory (EP; Benn, 2003) para avaliar as emoções positivas e negativas 

da criança; e (d) People in My Life (PIML) para avaliar a relação da criança com seus 

pares, familiares e professores. Esses instrumentos eram respondidos pela criança. 

Mendelson et al. (2010) verificaram que crianças que passaram pela intervenção 

apresentaram melhora das respostas involuntárias de estresse social, incluindo uma 

diminuição de pensamentos ruminantes e intrusivos e de excitação emocional e, uma 

tendência à diminuição de ação impulsiva e excitação psicológica. Além disso, verificou-

se uma tendência à diminuição de sintomas depressivos e de afeto negativo. Entretanto, 

os participantes que passaram pela intervenção não apresentaram melhora no afeto 

positivo, nem na relação com pares e professores. Apesar disso, a redução de reações 

involuntárias de estresse social sugere que a intervenção de atenção plena foi efetiva em 

aumentar a capacidade de autorregulação das crianças, ou seja, foi efetiva na diminuição 

da reatividade a eventos sociais estressores, o que pode ser entendido, também, como um 
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aumento da capacidade de tolerar esperar por um reforçador no futuro (aceitação e afeto 

das outras crianças) ao invés de responder a um evento presente e potencialmente aversivo 

de forma impulsiva (comportamentos de agressividade, por exemplo). Tais resultados 

indicam que atenção plena pode favorecer o desenvolvimento do indivíduo nos domínios 

social e emocional (Bandeira et al., 2006; Greenberg, 2006; Skinner, 1953/2007). 

Flook et al. (2015), realizaram uma intervenção baseada em práticas de atenção 

plena também no contexto escolar, com 68 crianças da educação infantil. Os autores 

utilizaram um delineamento de ensaio clínico randomizado para avaliar os efeitos de um 

treino de habilidades pró-sociais baseados em práticas de atenção plena. A intervenção 

ocorreu num período de 12 semanas, com duas sessões de 20 a 30 minutos por semana, 

totalizando aproximadamente 10 horas de treino. Os instrumentos do pré-teste e do pós-

teste avaliavam: (a) a competência social da criança registrada pelo professor (Teacher-

rated social competence - TSC); (b) a habilidade da criança de compartilhar com pares 

(Sharing task); (c) tolerância ao atraso do reforçador (Delay of gratification); (d) 

flexibilidade cognitiva e os outros aspectos das funções executivas (Dimensional change 

card sort task – DCCS e Flanker task); e (e) desempenho acadêmico das crianças.  

Flook et al. (2015) verificaram aumento da competência social das crianças que 

passaram pela intervenção relatado pelos professores. Crianças do grupo intervenção 

também apresentaram padrão de comportamento menos egoísta do pré-teste para o pós-

teste em relação ao grupo controle, além de apresentarem maior facilidade em aprender 

(conteúdos acadêmicos), melhor saúde e desenvolvimento socioemocional. Apesar de as 

crianças do grupo intervenção não apresentarem melhora no controle inibitório do pré-

teste para o pós-teste em relação ao grupo controle, verificaram-se melhoras na sua 

flexibilidade cognitiva e na tolerância ao atraso do reforçador. As crianças do grupo 

intervenção que apresentaram desempenhos inferiores de competência social e das 
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funções executivas (controle inibitório e flexibilidade cognitiva) foram as que 

apresentaram maior desenvolvimento dessas habilidades, dado que corrobora ao resultado 

encontrado por Razza et al. (2013), no qual as crianças que apresentaram os piores 

desempenhos na linha de base, foram as que mais evoluíram após a intervenção. 

Assim como Flook et al. (2015), Viglas (2015) verificou, por meio de uma 

intervenção baseada em atenção plena, mudanças na capacidade de crianças de educação 

infantil de inibir respostas impulsivas, apresentando aumento na probabilidade de 

respostas adaptativas relacionadas com recompensas atrasadas. Tal intervenção 

configurou-se por três sessões semanais com duração de 20 minutos cada, por seis 

semanas (18 sessões no total) e era composta tanto por práticas em que a atenção era 

direcionada para eventos internos ao organismo (como respiração, por exemplo) quanto 

por práticas com direcionamento da atenção para eventos externos (andar, comer, ver, 

etc). Outra característica dessa intervenção foi a utilização de lições chamadas de 

“heartfulness”, nas quais eram abordados temas como sensibilidade e cuidados com o 

outro, em que as crianças deveriam ter pensamentos de cuidado e sensibilidade em relação 

a si mesmas e a outros. Além disso, as crianças eram solicitadas a desenhar no término 

da sessão o que haviam aprendido.  

Utilizou-se como instrumentos: (a) Head-Toes-Knees-Shoulders Task (HTKS; 

Cameron Ponitz, et al., 2008) para avaliar diretamente aspectos de autorregulação como 

ações controladas e direcionadas, controle inibitório, prestar atenção e o relembrar as 

instruções e (b) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997) para 

avaliar comportamentos pró-sociais e não adaptativos em crianças. Verificou-se aumento 

da autorregulação e de comportamentos pró-sociais, assim como diminuição da 

impulsividade, desatenção e hiperatividade, do pré-teste para o pós-teste, das crianças que 

participaram da intervenção em relação às crianças que não participaram. Tais resultados 
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foram mais evidentes em crianças que apresentaram inicialmente maior dificuldade de 

autorregulação, de hiperatividade e de comportamentos pró-sociais, corroborando os 

dados encontrados por Flook et al. (2015) e Razza et al. (2013). 

Diferentemente de Viglas (2015), Weijer-Bergsma, Langenberg, Brandsma, Oort 

e Bogels (2014) haviam utilizado apenas instrumentos de autorrelato das crianças, não 

medindo diretamente o comportamento das mesmas. O estudo conduzido pelos autores 

avaliou: (a) a presença de pensamentos ruminantes e repetitivos, por meio do Non-

Productive Thoughts Questionnaire to Children (NPDK); (b) seis aspectos do 

funcionamento emocional da criança (diferenciar as emoções, compartilhar verbalmente 

suas emoções, não ‘esconder’ as próprias emoções, consciência corporal, ser sensível às 

emoções do outro e analisar as emoções mediante o Emotion Awareness Questionnaire 

Revised (EAQ-30; Rieffe et al., 2008); (c) o quanto a criança considera sua vida e o 

ambiente em que se encontra compreensíveis, significativos e manejáveis por meio do 

Sense of Coherence Questionnaire for Children (SOC-K; Jellesma et al. 2006); e (d) o 

sentimento de felicidade da criança mediante a Subjective Happiness Scale (SHS). 

Assim como Flook et al. (2010), Oord et al. (2012) e Viglas (2015), Wiejer-

Bergsma et al. (2014) já haviam considerado o relato de professores sobre o 

comportamento da criança, avaliando os comportamentos de respeito ao outro, amizade, 

sentimento de pertencimento e ajuste do comportamento da criança, utilizando como 

instrumento o School as a Caring Community Profile II (Lickona & Davidson, 2003). 

Além disso, Weijer-Bergsma et al. (2014), assim como Razza et al. (2013), Flook et al. 

(2010) e Oord et al. (2012), consideraram o relato dos pais sobre o comportamento da 

criança, avaliando: (a) os sintomas de ansiedade da criança por meio do Screen for Child 

Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-71; Bodden et al., 2009); (b) sentimentos 

de raiva/agressividade, competência social e ansiedade/evitação mediante o do Social 
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Competence and BehaviorEvaluation (SCBE-30); e (c) dificuldades de sono por meio do 

Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC).  

O estudo de Weijer-Bergsma et al. (2014) empregou delineamento experimental 

com grupo controle (lista de espera) e teve como participantes crianças com idades entre 

8 e 12 anos. Apesar de ter havido pequenos tamanhos de efeito sobre os comportamentos 

avaliados entre o pré-teste e o follow-up, verificou-se (apenas no follow-up), mediante o 

relato dos pais, diminuição dos comportamentos de ansiedade e de raiva e agressividade 

das crianças, maior respeito ao outro, amizade, pertencimento ao grupo, ajuste do 

comportamento ao ambiente (escolar), além do aumento de comportamentos relacionados 

à consciência corporal e emocional. Analisando esses resultados, deve-se considerar que 

comportamentos de agressividade, geralmente, envolvem a escolha do indivíduo em 

emitir um comportamento em função de uma consequência imediata para si em 

detrimento do outro, porém que produz a apresentação de estímulos aversivos no futuro 

(por exemplo, afastamento das pessoas). Ou seja, comportamentos de agressividade 

geralmente envolvem baixa tolerância ao atraso do reforçador. Por um lado, o padrão de 

comportamento de respeito ao outro e de ajuste ao ambiente social envolve, dentre outros, 

esperar o acesso do outro a reforçadores, requerendo, assim, uma tolerância do indivíduo 

de esperar pelo reforçador. Neste sentido, tais resultados podem ser aproveitados para a 

análise dos efeitos de práticas de atenção plena sobre a tolerância ao atraso de reforçador, 

mesmo tendo sido analisada através de medidas relacionadas à autorregulação emocional, 

interação social, controle inibitório e comportamentos de hipertividade. 

Bergen-Cico et al. (2015) também verificaram resultados positivos na utilização 

de práticas de atenção plena com crianças, ao desenvolverem um estudo com 

delineamento de ensaio clínico randomizado com grupo controle. Crianças (n=72) com 

idade de 11 anos, aproximadamente, do grupo intervenção, participaram, três vezes por 
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semana, de exercícios de posturas de yoga e de meditação de atenção plena, nos primeiros 

quatro minutos da aula, no próprio contexto escolar. Avaliou-se a capacidade de 

autorregulação em três momentos, realizando-se o follow-up quatro meses após o pós-

teste. O aumento da autorregulação ocorreu apenas no follow-up, corroborando os 

resultados do estudo de Weijer-Bergsma et al. (2014) no qual os efeitos da intervenção 

foram evidentes apenas no follow-up. Tal fato pode ser interpretado a partir da concepção 

de que atenção plena é uma técnica que deve ser praticada regularmente, sendo que seus 

efeitos vão ocorrendo lentamente ao longo da evolução desta prática (Kabat-Zinn, 1982; 

Hooker & Fodor, 2008).   

Tatton-Ramos, Simões, Niquice, Bizarro e Russell (2016) apresentaram aspectos 

importantes sobre a realização de práticas de atenção plena no contexto escolar. Eles 

tiveram como objetivo discutir as adaptações necessárias de um programa de atenção 

plena de adultos para um programa com crianças, discutir as práticas de autocompaixão, 

os efeitos das intervenções e o treinamento de professores mediante três programas de 

atenção plena adaptadas para escolas, sendo eles o Dot-Be, o MindUp e o Learning to 

Breath. Eles identificaram características importantes de serem preservadas em 

programas de atenção plena no contexto escolar, sendo elas: (a) as sessões devem ter 

menor duração do que as sessões com adultos; (b) as práticas devem ser integradas às 

atividades do cotidiano da escola; (c) maior utilização dos sentidos, de metáforas, de 

linguagem visual e tecnologia; além de se destacar (d) a importância do envolvimento da 

família, de professores e educadores. As evidências encontradas por esses autores 

indicaram que os efeitos do treinamento de atenção plena em escolas podem ocorrer de 

forma similar com programas para adultos em contextos de saúde. 

Dessa forma, os resultados das pesquisas revisadas nesta seção reúnem evidências 

de que a aplicação de práticas de atenção plena tem alta probabilidade de desenvolver 
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diversas habilidades em crianças, incluindo a tolerância ao atraso do reforçador. Algumas 

características desses estudos podem estar especialmente relacionadas aos seus 

resultados. Uma delas é a utilização de diferentes instrumentos para avaliar o desempenho 

dos participantes, incluindo instrumentos respondidos por diferentes informantes como 

pais e professores, e a observação direta do comportamento. Isso está em consonância 

com a complexidade do fenômeno de tolerância ao atraso do reforçador, bem como os 

diferentes contextos em que se apresenta.  

Outro aspecto importante, discutido por Razza et al. (2013) e Flook et al. (2010), 

é a duração de cada sessão. Ambos utilizaram um aumento gradual do tempo das sessões 

de atenção plena. Como essa é uma prática geralmente atípica no dia a dia da criança, e 

que possui características peculiares, a introdução do procedimento com duração 

prolongada poderia prejudicar a adesão das crianças ao tratamento. Dessa forma, é 

possível que o aumento gradual da duração da sessão seja um aspecto importante para o 

sucesso do programa.  

Outra característica que sobressai nos estudos revisados é o fato de terem sido 

realizados no ambiente escolar. Nas pesquisas de Bergen-Cico et al. (2015), Flook et al. 

(2010), Flook et al. (2015), Mendelson et al. (2010), Razza et al. (2013), Viglas (2015) e 

Weijer-Bersma et al. (2014), os professores relataram o desenvolvimento dos 

comportamentos-alvo dos alunos após a intervenção realizada na própria escola. Hooker 

e Fodor (2008) também sugeriram a aplicação da intervenção no próprio ambiente 

escolar, alegando que esse é um ambiente em que a prática de atenção plena pode ser 

realizada diariamente. Indicaram, ainda, que o treino de educadores para a aplicação de 

atenção plena pode favorecer o desenvolvimento de comportamentos adaptativos, o que 

foi também corroborado por Joyce, Etty-Leal, Tsharni, Hamilton e Hassed (2010).  
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Assim, a atenção plena aplicada nas escolas pode favorecer o desenvolvimento da 

tolerância ao atraso do reforçador, propiciando o convívio harmônico com o grupo e uma 

maior aceitação dos pares e professores, além de promover melhores resultados 

acadêmicos por parte da criança. Ademais, como já foi ressaltado em seções anteriores, a 

habilidade de tolerar o atraso do reforçador diminui a probabilidade de ocorrência de 

certos problemas maiores no futuro (dificuldades ocupacionais, uso de drogas, 

desenvolvimento de transtornos mentais etc.) (Ramani et al., 2015). Evidenciou-se, 

também, que a tolerância ao atraso do reforçador pode ser entendida como uma precursora 

do comportamento de autocontrole (na perspectiva skinneriana) (Haendel & Alvarenga, 

no prelo; Rosales-Ruiz & Baer, 1997). 
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Justificativa e objetivos do estudo 

O autocontrole é considerado por Skinner (1974/2006; 1953/2007) como um 

comportamento complexo que envolve diversas habilidades, sendo uma delas a tolerância 

ao atraso do reforçador, a qual favorece a adaptação da criança aos diversos contextos de 

sua vida. A aquisição dessa habilidade na infância torna a criança mais propensa a se 

sensibilizar às necessidades do outro (Pokhrel et al., 2010) e a conviver melhor com pais, 

pares e professores (Bandeira et al., 2006; Bolsoni-Silva et al., 2006), aumentando a 

probabilidade do acesso a reforçadores de maior magnitude ou preferência (Bandeira et 

al., 2006; Bolsoni-Silva et al., 2006). Além disso, o desenvolvimento dessa habilidade 

está relacionado ao sucesso acadêmico e ao estabelecimento de relações interpessoais 

positivas no futuro (Vahedi et al., 2007). Assim, quanto mais cedo a criança tolerar 

esperar pelo reforçador, maior a probabilidade de se adaptar a diferentes contextos em 

diferentes etapas da vida.  

Além disso, a dificuldade de tolerar o atraso para ter acesso a um reforçador de 

maior magnitude ou preferência traz prejuízos na realização de atividades acadêmicas e 

no estabelecimento de relações sociais, rejeição por pares e professores e aumento da 

probabilidade de abandono da escola (Hanley et al., 2007; Rosen et al., 2014; Vahedi et 

al., 2007). Além disso, baixa tolerância ao atraso do reforçador na infância, está 

relacionada ao aumento da frequência de conflitos com autoridades, dificuldades 

profissionais na vida adulta (Pokhrel et al., 2010) e com comportamentos sexuais de risco 

(Steelandt et al., 2012). 

Soma-se a isso o fato de que, dificuldades em relação a tolerância ao atraso do 

reforçador estão associadas a comportamentos agressivos, ao Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) (Ames & White, 2011; Fernández-Jaén et al., 2012; 

Ivanov et al., 2012; Luman et al., 2009; Menezes, 2007; Pauli-Pott, Dalir, Mingebach, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pauli-Pott%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dalir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mingebach%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452329


79 

 

Roller, & Becker, 2013; Tye et al., 2013; Salum et al., 2014), a Transtornos de Controle 

de Impulsos (Malloy-Diniz, et al., 2010; Fuentes, 2004), a transtornos de personalidade 

(Malloy-Diniz, et al., 2010), e à dependência química (Salgado et al., 2009; Ivanov et al., 

2012; Ridenour et al., 2013). Nesse sentido, torna-se relevante a investigação de 

estratégias de intervenção que favoreçam o desenvolvimento da capacidade de tolerância 

ao atraso do reforçador desde os primeiros anos de vida.  

Diferentes intervenções têm sido desenvolvidas para a instalação da habilidade de 

tolerar o atraso do reforçador em crianças pequenas, sendo uma delas a atenção plena, 

que tem produzido resultados positivos sobre o desenvolvimento desta habilidade em 

diferentes idades e contextos (Bergen-Cico et al., 2015; Flook et al., 2015; Flook et al., 

2010; Mendelson et al., 2010; Oord et al., 2012; Razza et al., 2013; Viglas, 2015). 

Entretanto, há escassez de estudos que utilizem a atenção plena com crianças na educação 

infantil, evidenciando a necessidade de se realizar mais estudos que verifiquem a eficácia 

desse procedimento na tolerância ao atraso do reforçador em crianças neste período do 

desenvolvimento (Flook et al., 2015; Viglas, 2015; Razza et al., 2013).  

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade e os efeitos de uma 

intervenção baseada na atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador em 

crianças da educação infantil. A primeira hipótese era que haveria uma redução dos 

escores de impulsividade relatados pelas professoras e informantes referentes às crianças 

submetidas à intervenção se comparadas às crianças não submetidas à intervenção. A 

segunda hipótese era de que haveria um aumento do tempo de espera da criança pelo 

reforçador no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce e aumento da média de respostas 

de autocontrole no Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos das crianças que 

participaram da intervenção.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roller%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Becker%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tye%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23673307
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Método 

 

Delineamento 

O estudo adotou o delineamento quase-experimental pré-teste/pós-teste com 

grupo comparação não equivalente (Creswell, 2010). 

 

Participantes 

Participaram do estudo 22 crianças de ambos os sexos (59,1% feminino), com 

idade entre quatro e cinco anos (M = 60,5 meses, DP = 6,6), residentes em Salvador-BA, 

alunos do Grupo 4 e do Grupo 5 de duas escolas particulares com mensalidade no valor 

de até R$350,00. Em uma das escolas foram selecionadas as 11 crianças do grupo 

intervenção, que foram submetidas a uma intervenção baseada na atenção plena e na outra 

escola foram selecionadas as 11 crianças que participaram de um grupo de contação de 

histórias. Também participaram uma professora da escola na qual a intervenção foi 

conduzida e três professoras da escola do grupo de contação de histórias, bem como as 

mães ou responsáveis pelas crianças que foram selecionadas. As mães ou responsáveis 

serão chamados de informantes. A escolha do informante baseou-se tanto na 

disponibilidade do familiar ou cuidador quanto no tempo dispendido por ele em convívio 

com a criança. Assim, crianças que não possuíssem familiares ou cuidadores que 

convivessem com elas com regularidade foram excluídas da amostra.  

Para fazer parte da amostra, a criança precisava apresentar um perfil de 

impulsividade, que foi definido pelo escore igual ou maior do que 1,78 na subescala 

hiperatividade/impulsividade do Questionário Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV) 

(Swanson, 1992) (Anexo A). O SNAP IV foi respondido pela professora e pelo 

informante, porém, se em pelo menos um dos questionários fosse encontrado um escore 
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de impulsividade igual ou maior a 1,78, a criança era incluída na amostra, considerando 

a possibilidade de se tratar de um repertório discriminativo da criança (ela podia emitir 

com mais frequência em um dos ambientes do que no outro).  

A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos dos participantes. O grupo 

intervenção foi composto por seis crianças do sexo masculino (54,5%) e cinco do sexo 

feminino (45,5%), com idade média de 62 meses (DP = 7,41). Dos 11 informantes, sete 

eram mães (63,3%), um era pai, uma era avó, uma era tia e uma era cuidadora da criança 

participante. A idade média dos informantes foi de 36 (DP = 9,66) e escolaridade média 

foi de 9 anos (DP = 4,46). Habitavam com a criança em média 4 pessoas (DP = 1,19) e 

as famílias tinham renda média de 1,88 salários mínimos (DP = 0,99; Md = 1,71).  

O grupo comparação foi composto por três crianças do sexo masculino (27,3%) e 

oito do sexo feminino (72,7%), com idade média de 59,27 meses (DP = 5,87). Assim, a 

variável sexo da criança foi distribuída homogeneamente em relação ao grupo 

intervenção e controle [χ² (1) = 1,70, p > 0,05]. 

Dos 11 informantes, oito eram mães (72,7%), dois eram pais (18,2%) e uma era 

avó (9,1%). A idade média dos informantes foi de 34,73 anos (DP = 9,96; Md = 31) e 

escolaridade média de 10,82 anos (DP = 0,60; Md = 11). Habitavam com a criança em 

média 3,45 pessoas (DP = 0,88) e a renda média das famílias foi de 1,91 salários mínimos 

(DP = 1,30). Quanto ao estado civil dos pais das crianças, seis eram casados (54,5%), um 

deles divorciado (9,1%), três tinham união estável (27,3%) e um solteiro (9,1%). O teste 

de Mann-Whitney e o qui-quadrado não revelaram diferenças significativas entre os 

grupos quanto às características sociodemográficas, porém as variáveis informante e 

estado civil dos pais não puderam ser testadas quanto à equivalência entre os grupos 

devido à baixa frequência das categorias avaliadas. 
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Tabela 1. 

Características Sociodemográficas dos Participantes (N = 22). 

Variáveis Grupo 

intervenção  

(n=11) 

Grupo 

comparação 

(n=11) 

U/ X² p 

Sexo da criança     

Masculino 6 (54,5%) 3 (27,3%) X²= 1,69*** 0,39 

Feminino 5 (45,5%) 8 (72,7%)   

 

Idade da criança (meses) 

    

M  

DP 

Md 

61,64 

7,41 

64 

59,27 

5,87 

60 

U = 47,5 0,39  

 

Informante 

    

Mãe 

Pai 

Avó 

Tia 

Cuidador 

7 (63,6%) 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

8 (72,2%) 

2 (18,2%) 

1 (9,1%) 

0 

0 

    -------- ----- 

 

Idade do informante 

    

M 

DP 

Md 

35,73 

9,66 

32 

34,73 

 9,96 

31,00 

U = 58,5 0,90 

 

Escolaridade do informante 

(anos de estudo) 

    

M  

DP 

Md 

8,55 

4,46 

11 

10,82 

 0,6 

11 

U = 47,0 0,26 

 

Moradores (além da criança) 

    

M 

DP 

Md 

3,73 

1,19 

3 

3,45 

0,69 

3 

U = 54,5 0,66 

 

Renda da família (salários 

mínimos) 

    

M 

DP 

Md 

1,88 

0,99 

1,71 

1,91 

1,30 

1,28 

 

U = 59,0 

 

0,92 

 

 

Estado civil dos pais 

    

Casados 

Divorciados 

União estável 

Viúvo(a) 

Solteira 

6 (54,5%) 

2 (18,2%) 

1 (9,1%) 

2 (18,2%) 

0  

6 (54,5%) 

1 (9,1%) 

3 (27,3%) 

0 

1 (9,1%) 

------ 

 
---- 
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*Um informante não forneceu informações sobre a variável idade da mãe. ** Dois 

informantes não forneceram informações sobre a variável idade do pai ; ***gl=1; 

****gl=4. 

 

Procedimento de intervenção e coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em duas escolas particulares da cidade de Salvador. 

Em uma das escolas realizou-se a seleção dos participantes e a coleta dos dados com as 

crianças, os professores e os informantes do grupo intervenção e na outra escola realizou-

se a seleção dos participantes e a coleta dos dados com as crianças, professores e 

informantes do grupo comparação. A escolha da escola onde a seleção do grupo 

intervenção e a implementação do programa seriam realizados ocorreu em relação à 

primeira escola que demonstrou interesse. Na fase de recrutamento, as professoras das 

turmas de educação infantil dos Grupos 4 e 5 foram convidadas a participar do estudo e 

os pais das crianças também foram convidados a participar e a consentir a participação 

dos filhos. Aqueles que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B: termo dos pais; APÊNDICE C: termo dos 

professores). As mães ou responsáveis preencheram a Ficha de Dados Sociodemográficos 

(APÊNDICE D). Na fase de pré-teste, os informantes e os professores responderam ao 

Questionário Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV – APÊNDICE A). Os professores 

responderam sobre todas as crianças de sua classe e os informantes responderam sobre 

seu próprio filho ou ente. Foram selecionadas apenas as crianças que apresentaram um 

escore igual ou acima de 1,78 na subescala de impulsividade de acordo com o relato da 

professora e/ou do informante. As crianças selecionadas foram convidadas a participar do 

estudo e a declarar seu assentimento verbal. Após o assentimento verbal, ainda no pré-

teste, as crianças foram submetidas ao Teste de tolerância ao Atraso do Doce e ao Teste 

de Tolerância ao Atraso dos Pontos. A aplicação dos dois testes foi filmada. 
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Na fase de intervenção procedeu-se ao programa baseado na atenção plena no 

grupo intervenção e à contação de histórias no grupo comparação. As crianças do grupo 

intervenção foram divididas em três subgrupos compostos por três, três e cinco crianças 

cada um, para facilitar o manejo comportamental por parte da facilitadora. Dois grupos 

foram conduzidos no turno matutino e um grupo foi conduzido no turno vespertino. As 

crianças do grupo comparação foram divididas em subgrupos da mesma forma que o 

grupo intervenção. Foram formados dois subgrupos compostos por cinco e seis crianças 

cada um.  

Entretanto, no decorrer das sessões realizadas durante as três primeiras semanas 

no grupo intervenção, observou-se nas crianças a apresentação constante de 

comportamentos incompatíveis com os comportamentos necessários para a realização das 

atividades de atenção plena propostos pela facilitadora, o que prejudicou a realização das 

atividades. Os comportamentos incompatíveis observados foram: enrolar e desenrolar as 

esteiras em que cada um deveria permanecer sentado; levantar e pular para a esteira do 

colega; interromper os colegas quando não era a sua vez de falar; agredir os colegas; 

começar a realizar a atividade antes do primeiro toque do sino, continuar realizando a 

atividade após o segundo toque do sino para a sua interrupção, bem como finalizar a 

atividade antes do segundo toque do sino para a sua interrupção; falar durante a realização 

da atividade; entre outros comportamentos similares. 

Diante da constatação de que a ausência de repertório prévio das crianças do grupo 

intervenção para a realização das atividades de atenção plena poderia prejudicar a 

realização das atividades e o desempenho das tarefas requeridas, foram elaboradas 

atividades com objetivo de desenvolver repertórios comportamentais considerados pré-

requisitos ou preparatórios para participação nas atividades de atenção plena. As 

atividades preparatórias foram realizadas com o grupo intervenção, sendo iniciadas na 
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quarta semana do início da fase de intervenção e finalizadas na primeira sessão da sétima 

semana (ocorrida após o período de férias do meio do ano letivo, com objetivo de retomar 

as regras e os comportamentos prévios necessários para, enfim, reiniciar a aplicação das 

práticas de atenção plena). Cada sessão tinha duração de 20 a 25 minutos e ocorria duas 

vezes por semana. A descrição das atividades preparatórias consta no APÊNDICE E. 

Neste mesmo período, o grupo comparação continuou participando de contação de 

histórias.  

Após a realização das atividades preparatórias, reiniciou-se a aplicação do 

Programa “Os Super-Atentos” (PSA). O PSA teve duração total de oito semanas, com 

três sessões semanais com duração de 20 a 25 minutos cada sessão. O manual completo 

do PSA consta no APÊNDICE F. O grupo comparação participou da atividade de 

contação de histórias durante um período de mesma duração e tempo das sessões e com 

frequência semanal similar ao grupo intervenção (duas a três sessões). A lista das histórias 

infantis utilizadas consta no APÊNDICE G. 

O PSA foi realizado em uma sala da escola que ficava ao lado da sala de aula dos 

Grupos 4 e 5. A sala media cerca de 6m2, estava mobiliada com um ventilador e alguns 

materiais escolares que ficavam suspensos nas paredes ou em prateleiras e uma janela 

voltada para os fundos da escola e não apresentava isolamento acústico, o que facilitava 

a interferência de ruídos do pátio e das salas vizinhas. 

A contação de histórias foi realizada em uma sala de aula que media cerca de 30m² 

e estava mobiliada com 2 ventiladores, carteiras escolares, as quais eram agrupadas numa 

parte separada na sala, uma mesa de plástico e um quadro de giz. O acesso à essa sala era 

através de outra sala de aula. As crianças ficavam sentadas nas carteiras durante à 

contação de histórias. No início, a pesquisadora as recepcionava, escutando-as e, em 
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seguida, contava a história. Contava apenas uma história por encontro e, os encontros 

tinham duração de 20 a 25 minutos. 

Os horários para a realização das atividades com os grupos intervenção e 

comparação eram pré-determinados pelas escolas. Assim, as atividades poderiam ocorrer 

30 minutos após o início da aula, ou um pouco antes ou após a hora do lanche, sem 

prejudicar o horário de saída das crianças da escola. 

Tanto as atividades de atenção plena quanto a contação de histórias foram 

conduzidas pela autora da tese, que realizou, antes de iniciar a implementação do PSA, 

um treinamento de aplicação de práticas de mindfulness em escolas chamado programa 

Mindful Educator Essencials da Mindful Schools (Oakland – Califórnia) e completou uma 

formação em yoga numa escola de yoga na cidade de Salvador chamada Inyoga. Além da 

formação e da elaboração do manual de atividades, a facilitadora recebeu supervisão 

semanal ao longo de toda a implementação da intervenção. 

No pós-teste, todas as crianças dos grupos intervenção e comparação participaram 

novamente do Teste de tolerância ao Atraso do Doce e do Teste de Tolerância ao Atraso 

dos Pontos e, os informantes e as professoras responderam ao SNAP IV. Todos os 

instrumentos utilizados nas fases pré-teste e pós-teste foram aplicados por duas bolsistas 

de iniciação científica, três voluntárias estudantes de psicologia e uma psicóloga, com 

objetivo de que a relação estabelecida entre a instrutora do PSA e contadora de histórias, 

com as crianças, os informantes e as professoras não interferisse no desempenho das 

crianças nos testes e nas respostas dos informantes e professoras aos instrumentos.   
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Instrumentos 

Atividades preparatórias para a participação no Programa “Os Super-

Atentos” (PSA) 

As atividades tiveram como objetivo desenvolver os comportamentos descritos na 

Tabela 2, considerados pré-requisitos para participar do programa de atenção plena. 

Como dito anteriormente, essas atividades ocorreram duas vezes por semana, ao longo de 

três semanas (da quarta à sexta semana do período de intervenção) mais uma sessão na 

sétima semana (realizada após as férias da escola no meio do ano) – no total foram sete 

sessões. Os primeiros 5 minutos de cada sessão eram destinados à adaptação das crianças 

ao ambiente. Nesse período elas tinham liberdade para escolher e brincar com a esteira e 

para conversar. A facilitadora permanecia em silêncio, observando o comportamento das 

crianças e, ao final dos cinco minutos, em tom voz baixo e calmo, solicitava que elas 

sentassem para iniciar a atividade do dia.  

Nos cinco minutos seguintes, um dos comportamentos considerados pré-

requisitos para as atividades de atenção plena era treinado, a partir de um ou mais 

procedimentos descritos na Tabela 2 (Descrição pormenorizada no APÊNDICE E). Cada 

uma das sessões preparatórias era finalizada com um exercício de respiração 

(APÊNDICE H). 

 

Tabela 2. 

Comportamentos considerados preparatórios para o programa de atenção plena 

(comportamentos-alvo) e procedimentos utilizados para o treino. 

Comportamentos-alvo Procedimentos 

1. Iniciar e finalizar a 

atividade somente após 

a) Instrução 1: “Quando eu tocar o sino, vocês vão caminhar! 

Quando eu tocar o sino novamente, vocês irão parar”, e assim 
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o toque do sino sucessivamente. Cada vez pedia-se que as crianças caminhassem 

mais devagar; 

b) Instrução 2: a mesma acima, substituindo-se, apenas, por fechar 

ou abrir os olhos após o toque do sino.  

2. Permanecer sentado 

na própria esteira 

durante a realização das 

atividades 

a) Instrução 1: “Cada esteira é um barco e ninguém pode sair dele, 

senão afunda. Se se balançar o barco vira”; 

b) Instrução 2: “Cada esteira é uma montanha. Se alguém sair dela, 

cai. Se se mexer, escorrega”; 

c) Instrução 3: “Cada esteira é uma nuvem. Se tentar sair dela, 

pode escorregar e cair”. 

3. Ficar em silêncio 

durante as atividades 

a) Instrução 1: Quando eu tocar o sino, vocês vão ficar em 

silêncio! Quando eu tocar o sino novamente, vocês irão dizer o 

nome de uma fruta que gostam”, e assim sucessivamente.  

b) Instrução 2: a mesma acima, substituindo-se por ficar em 

silêncio ou falar algo que gosta de fazer após o toque do sino.  

c) Instrução 3: a mesma da letra a, substituindo-se por ficar em 

silêncio ou cantar uma música após o toque do sino. Cada vez mais 

pedir que cante a música em menor volume. 

4. Tratar o colega com 

carinho 

Modelação de comportamentos de atenção e afeto ao colega 

(modelo apresentado pela instrutora) e reforçamento positivo social 

apresentado pela instrutora quando a criança tratasse o (a) colega 

com carinho. 

5. Esperar sua vez de 

falar 

Extinção do comportamento da criança de interromper a outra 

enquanto falava (não produzia atenção) e reforçamento positivo 

social quando a criança esperava sua vez de falar (produzia atenção) 

– Reforçamento diferencial 
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Programa “Os Super-Atentos” 

O Programa “Os Super-Atentos” se baseou nas propostas de Razza et al. (2013), 

Flook et al. (2015), Oord et al. (2012), Flook et al. (2015), Viglas (2015), que utilizaram 

práticas de atenção plena para desenvolver habilidades que envolviam tolerância ao atraso 

do reforçador. O Programa também se baseou no Programa do curso Mindful Educator 

Essencials da Mindful Schools (Oakland – Califórnia)1 e em práticas de atenção plena 

para crianças propostas por Snel (2013) em Sitting Still Like a Frog e em Murray (2012) 

em Calm Kids. Também foram adotadas algumas práticas do Programa de Redução de 

Estresse Baseado em Mindfulness - Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) para 

adultos (Kabat-Zinn, 1982), que foram adaptadas para crianças de educação infantil, no 

contexto escolar. 

A elaboração do programa aconteceu nas seguintes etapas: (a) leitura sobre 

diferentes práticas de atenção plena; (b) aplicação de cinco tipos de práticas de atenção 

plena (prática de atenção plena para o tato, para o movimento corporal, para a respiração, 

para o comer e para os sons); (c) seleção de algumas dessas práticas, a partir de alterações 

na sua condução (do próprio conteúdo da condução, do tom de voz e do vocabulário 

utilizado); e (d) identificação e seleção de aspectos essenciais do espaço onde passaram 

a ocorrer as práticas. 

O PSA foi desenvolvido durante oito semanas, em sessões com duração de 20 a 

25 minutos que ocorriam de duas a três vezes por semana, a depender do calendário das 

atividades escolares. Assim o PSA totalizou em 19 sessões, com seis a oito horas de 

intervenção no total. A duração das sessões foi menor do que a de outros programas 

(Flook et al., 2015; Mendelson et al., 2010; Oord et al., 2012; Razza et al., 2013;) porque 

                                                 
1 Organização criada por educadores de Oakland (CA), especializada em aplicação de 

práticas de atenção plena para crianças no contexto escolar. 
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as crianças desta amostra eram menores (quatro a cinco anos) e haviam apresentado 

marcantes dificuldades de permanecer nas atividades propostas nas primeiras tentativas 

de implementação do programa, conforme o que foi relatado nos procedimentos. Evitou-

se, assim, correr o risco de as práticas deixarem de ser interessantes ou de se tornarem 

aversivas para as crianças ao longo da condução da intervenção. Alguns programas de 

atenção plena para crianças na escola, que estão produzindo resultados positivos como, 

melhora no bem-estar, melhores habilidades para lidar com estressores, redução dos 

sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), promoção de 

regulação emocional e comportamental, utilizam sessões de curta duração, como o 

Mindful Schools; Dot-Be ou Mindfulness in Schools Program (MiSP) (Tatton-Ramos et 

al., 2016; Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008). 

A instrutora (pesquisadora) posicionava-se na sala ao lado da porta, enquanto as 

crianças eram posicionadas em frente à instrutora, todas sentadas em uma esteira 

individual de material emborrachado, com medida de 99 cm X 43 cm. As crianças eram 

solicitadas a tirar os sapatos antes de entrar na sala para a realização das atividades. Elas 

também não poderiam entrar portando alimentos ou brinquedos. No momento da retirada 

dos sapatos, a instrutora recebia cada criança com um abraço e ficava disponível para 

auxiliá-las e para escutar suas demandas, que geralmente se manifestavam pelo relato de 

situações ocorridas com elas. 

Os primeiros cinco minutos da sessão eram destinados a adaptação das crianças 

ao ambiente. Durante esse tempo, elas tinham liberdade para escolher brincar com a 

esteira e de conversar. Durante esse período, a facilitadora permanecia em silêncio 

observando o comportamento das crianças e, ao final dos cinco minutos, em tom de voz 

baixo e calmo, solicitava que as crianças sentassem para iniciar a atividade do dia. Em 
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seguida, era realizado um exercício de respiração (ver APÊNDICE H), com duração de 

cerca de três minutos. 

Após o exercício de respiração eram realizadas uma ou duas práticas de atenção 

plena que tinham duração entre 9 e 12 minutos cada. As práticas eram executadas em uma 

das quatro seguintes posturas: (a) em pé andando; (b) sentado; (c) em pé parado ou; (d) 

deitado. Todas as práticas tinham como característica a ludicidade, mantendo uma 

coerência com a idade das crianças. Essa característica é considerada parte essencial para 

a efetividade de programas de atenção plena para crianças em ambiente escolar, como 

Dot-Be, MindUp, Learning to Breath (L2b) (Tatton-Ramos et al., 2016), Mindful Schools 

e Inner Kids. Outras características essenciais em programas de atenção plena para 

crianças considerados por esses programas foram utilizados na presente pesquisa, como: 

a) linguagem dinâmica adequada para esse público (Tatton-Ramos et al., 2016; Mindful 

Schools); b) utilização de movimentos corporais (Dot-Be); c) utilização de instrumento 

musical em conjunto com foco na respiração (Mindful Schools e MindUp); d) práticas de 

atenção para as sensações (MindUp); e) técnicas de visualização; f) utilização de recursos 

visuais para o desenvolvimento de discriminação acerca das diferentes emoções 

(Learning to Breath); g) variedade de práticas; h) utilização de metáforas; e i) utilização 

dos cinco sentidos (sugeridas por Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008). 

Após a finalização da prática de atenção plena, a facilitadora realizava com as 

crianças um exercício de respiração, com o objetivo de evitar agitação das crianças no 

seu retorno à sala de aula. 

A Tabela 3 apresenta a descrição dos objetivos de cada sessão e as práticas 

realizadas para alcançar cada um deles. Tais práticas estão descritas de forma mais 

detalhada no manual do Programa “Os Super-Atentos” (APÊNDICE F).  
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Tabela 3. 

Objetivos e Práticas das Oito Sessões do PSA. 

 
Nº da 

sessão 

Objetivos Práticas 

S
em

an
a 

1
 

 

1 

 

Tornar o corpo consciente e 

desenvolver atenção plena da 

audição 

 

“Postura da árvore” e toque do sino. 

2 

 

Desenvolver atenção plena da 

respiração 

 

“O pequeno sapo” (adaptado do “The Little 

Frog” de Snel, 2013). 

 

3 

 

Desenvolver atenção plena do 

corpo 

 

“Mãos Quentinhas” (adaptada a partir do 

Mindful Schools, 2014); Pintar, num desenho, 

a parte do corpo que mais sentiu durante a 

atividade. 

S
em

an
a 

2
 

 

4 

 

Desenvolver atenção plena da 

visão 

 

 

“Olho congelado” – adaptado do Mindful 

Schools, 2014; e “O que eu vejo” – adaptado 

de Fontana & Slack, 1997; Hooker & Fodor, 

2008). 
 

5 

 

Desenvolver atenção plena do 

movimento corporal 

 

“Postura do gato” e “Postura da vaca” – 

posições da yoga 

S
em

an
a 

3
 6 

 

Desenvolver atenção plena 

andando lentamente 

 

“Pisando em ovos” (adaptado de Hooker & 

Fodor, 2008). 

7 

 

Desenvolver atenção plena 

comendo conscientemente 

 

“Como é o que estou comendo?” (“The 

raisin meditation” de Jonh Kabat-Zinn, 

1990/2017). 

S
em

an
a 

4
 

8 

 

Desenvolver atenção plena do 

tato 

 

“Tapete mágico” 

9 

 

Desenvolver atenção plena do 

olfato 

 

“Como é esse cheiro?” 

S
em

an
a 

5
 10 

 

Desenvolver atenção plena da 

audição 

 

“Como é esse som?” 

 

11 

 

Desenvolver atenção plena da 

respiração 

 

“Respiração colorida” (adaptado de “Color 

Breath”; Murray, 2012). 
 

S
em

an
a6

 

 

12 

 

Desenvolver atenção plena do 

movimento corporal 

 

“A boca do jacaré”; “O cachorro caçando 

o rabo”; e “O bumbum da tanajura” - 
posições da Yoga 

13 

                             

Desenvolver atenção plena da 

respiração 

 

“O pequeno sapo” (adaptado do The Little 

Frog de Snel, 2013). 



93 

 

 

14 

 

Desenvolver heartfulness 

 

“Prática da gratidão” (adaptado do Mindful 

Schools, 2014). 

 

S
em

an
a 

7
 

15 Desenvolver atenção plena 

dos sentimentos 

“O que eu sinto?” 

 

16 

 

 

Desenvolver atenção plena da 

audição 

 

 

“Como é esse barulho?” 

S
em

an
a 

8
 

17 

 

Desenvolver atenção plena do 

corpo 

 

“Bolinhas de sabão” (adaptado de Snel, 

2012) 

18 

 

Desenvolver atenção plena do 

andando lentamente 

 

“Pisando em ovos” (adaptado de Hooker & 

Fodor, 2008) 

19 

 

Desenvolver atenção plena da 

visão 

 

“Pote da calma”  

 

 

Ficha de dados sociodemográficos. Teve o objetivo obter dados da família, como 

renda, escolaridade, entre outros (APÊNDICE D). 

Questionário Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV) (Swanson, 1992) 

(APÊNDICE A). Foi desenvolvido a partir dos sintomas de Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) apontados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais IV Edição (DSM-IV) da Associação Americana de Psiquiatria 

(APA, 2000). No seu estudo de validação ele apresentou evidência de fidedignidade, com 

alfa geral de 0,94, e alfas das dimensões impulsividade/hiperatividade (alfa = 0,79), 

desatenção (alfa = 0,90) e desafiante opositor (alfa = 0,89) na versão para pais e, alfas 

geral de 0,97, e alfas das dimensões de impulsividade/hiperatividade (alfa = 0,92), 

desatenção (alfa = 0,96) e desafiante opositor (alfa = 0,96) na sua versão para 

professores. Utilizou-se a tradução realizada pelo Grupo de Estudos do Déficit de 

Atenção da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/GEDA) e pelo Serviço de 

Psicologia da Infância e Adolescência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS, Mattos, Serra-Pinheiro, Rohde & Pinto, 2006). Quanto ao perfil 
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socioeconômico, a população que procura atendimento no GEDA pertence, em sua 

maioria, às classes B e C (IBGE), perfil esse similar à população da presente pesquisa. 

Além dos vocábulos dessa tradução terem sido selecionados de forma a favorecer a 

compreensão por indivíduos com diversos níveis de escolaridade, esse instrumento foi 

elaborado para ser aplicado com professores e pais das crianças (Bussing et al., 2008). 

Para o presente estudo só foram utilizadas as questões de 10 a 18, já que essas se referiam 

à subescala dos sintomas de impulsividade e hiperatividade listados no DSM IV. Esses 

itens são respondidos em uma escala Likert de 4 pontos: “Nem um pouco”= 0, “Só um 

pouco”= 1, “Bastante”= 2 ou “Demais”= 3. Os escores da subescala são calculados pela 

soma dos valores de cada item e divisão desta soma pelo número de itens da subescala 

(nove itens). Ressalta-se que esse instrumento foi aplicado em forma de entrevista, 

colocando-se a escala em cartões separados, diante do entrevistado (professora e 

informante), em sentido crescente de frequência, com o intuito de facilitar a compreensão 

das diferentes frequências à serem indicadas por ele, bem como de dirimir suas dúvidas. 

Fizeram parte desse estudo crianças que apresentaram um escore maior ou igual a 1,78, 

de acordo com a avaliação do informante ou da professora, sendo este o critério utilizado 

pelo próprio instrumento como ponto de corte. 

Teste de tolerância ao Atraso do Doce. Esse teste baseou-se no modelo de atraso 

de gratificação de Mischel (Yates & Mischel, 1979; Mischel, et al., 1972), o qual avaliava 

a tolerância da criança em esperar por um reforçador de maior preferência. As pesquisas 

conduzidas pelo grupo de Mischel (Mischel & Ebbesen, 1979; Mischel, et al., 1972) 

foram realizadas com crianças de educação infantil, na sua maioria. Elas poderiam 

escolher não esperar e ganhar uma guloseima de sua menor preferência ou esperar o 

retorno do experimentador e ganhar a guloseima de sua maior preferência. Na presente 

pesquisa, foram utilizadas balas de diferentes sabores da marca Finni, a qual é 
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considerada potencialmente reforçadora para grande parte das crianças. Inicialmente, a 

criança era colocada em uma sala da escola especialmente reservada para a realização do 

teste. A criança ficava sentada em uma cadeira a frente de uma mesa com um doce e 

dizia-se a ela que poderia esperar o retorno da pesquisadora e ganhar àquela e mais uma 

bala ou receber somente aquela bala imediatamente (APÊNDICE I). A criança também 

poderia assoprar um apito para que a experimentadora retornasse à sala antes do fim do 

tempo de espera e a autorizasse a consumir aquele doce. Após essa instrução, a 

pesquisadora retirava-se da sala e iniciava a contagem do tempo de espera, o qual tinha 

duração de três minutos. Caso a criança soprasse o apito, a pesquisadora retornava à sala 

e a autorizava a comer um doce. Se a criança esperasse o retorno da pesquisadora à sala, 

ela recebia o doce já exposto na mesa e mais outro doce. Foram avaliados o tempo de 

espera em segundos, contados desde a saída da pesquisadora da sala, além de ser adotada 

a avaliação de se a criança esperou ou não o retorno da pesquisadora à sala para receber 

duas balas. Essa tarefa foi aplicada em dias diferentes da Tarefa de Tolerância ao Atraso 

dos Pontos.  

Tarefa de tolerância ao Atraso dos Pontos. O objetivo dessa avaliação foi 

verificar a tolerância ao atraso do reforçador por meio de um software baseado no estudo 

de Correia e Micheletto (2015). Na proposta original era dada ao participante a opção de 

escolher entre uma alternativa relacionada a maior atraso e magnitude do reforçador e 

uma alternativa relacionada a menor atraso e magnitude do reforçador. A alternativa de 

maior atraso e magnitude era um retângulo azul (3,6/4,8cm), apresentado na parte 

superior da tela e, a alternativa de menor atraso e magnitude do reforçador era um 

retângulo amarelo (3,6/4,8cm), também apresentado na parte superior da tela, ao lado do 

retângulo azul. A escolha do participante entre essas alternativas era seguida por um 

período de espera pelo reforçador e, por fim, a um período para consumo do reforçador, 
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que poderia ser feito a partir de um clique no retângulo vermelho (1,8/2,9 cm), 

centralizado na parte inferior da tela. Quando o participante clicava nesse retângulo, ele 

recebia os pontos. 

Os pontos eram registrados em dois contadores localizados dos dois lados do 

retângulo vermelho, de acordo com as escolhas em cada um dos retângulos (azul e 

amarelo). Os contadores tinham a cor do retângulo escolhido. Entre cada tentativa/escolha 

aparecia na tela do computador a palavra “Espere”. Após as 10 tentativas/escolhas, ou 

seja, no final da sessão, aparecia o número total de pontos recebidos pelo participante. 

Havia três possibilidades de configurações de tela após a escolha do participante (no 

período de espera pelo reforçador): um marcador temporal que sofria alterações 

sistemáticas relacionadas à passagem do tempo (similar a um relógio, com bolinhas que 

piscavam); uma imagem similar ao marcador temporal, mas que não sofria alterações 

sistemáticas relacionadas à passagem do tempo e; tela preta. 

Para o presente estudo, a proposta original sofreu as seguintes alterações: (a) os 

contadores tinham a mesma cor de fundo (branca) e, no lugar de aparecerem o número de 

pontos, apareciam desenhos de moedas acumuladas a cada escolha por sessão; (b) não 

foram apresentados pequenos traços verdes ao lado dos contadores (Figura 1); (c) a 

magnitude do reforçador do retângulo azul passou a ser cinco moedas, ao invés de três, 

pois no presente estudo, as crianças tinham entre quatro e cinco anos de idade, enquanto 

que no estudo de Correia (2009) as crianças tinham idades que variavam entre 7 e 10 anos 

– maior contraste entre a magnitude do reforçador na alternativa de maior atraso e 

magnitude e a magnitude na alternativa de menor atraso e magnitude (uma moeda), tinha 

maior probabilidade de facilitar a discriminação, pelas crianças, das contingências em 

cada uma dessas; (d) entre cada tentativa aparecia a imagem de uma mão simbolizando 

“Pare”, ao invés de aparecer a palavra espere; (e) no final da sessão aparecia a imagem 
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de um smile sorrindo; e (f) utilizou-se, no período de espera pelo reforçador, apenas o 

marcador temporal na configuração da tela.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição dos estímulos na tela apresentada no Teste de Tolerância ao 

Atraso dos Pontos. 

 

As crianças foram colocadas em uma sala da escola especialmente reservada para 

a aplicação do teste. A criança era sentada em frente a uma mesa com o notebook que 

executava o software, com uma tela em que o retângulo azul ou amarelo estava exposto 

para que o pesquisador explicasse como funcionava o “jogo”. A pesquisadora, então, 

falava “vamos brincar de um jogo bem legal!”, “quanto mais pontos você ganhar, mais 

brinquedos poderá trocar”, “Você quer participar?”. Caso a criança dissesse sim era 

dada a seguinte instrução: 

“Você irá jogar um jogo no computador e você poderá ganhar pontos. Para 

isso, você deverá clicar aqui (a experimentadora mostrava à criança o 

mouse e como clicar nele) em um dos quadrados (a experimentadora 

apontava para as teclas e os quadrados correspondentes) até ouvir um som. 

Clique aí para eu ver? (Aguardava a criança clicar corretamente entre os 

quadrados até ocorrer o som). Então, um quadradinho vermelho vai 

aparecer aqui (a experimentadora apontava para a parte inferior da tela). 
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Clique no quadradinho vermelho agora! (Aguardava a criança clicar no 

quadrado vermelho). Quando clicar no quadradinho vermelho, você 

ganhará pontos que vão aparecer aqui como moedas (a experimentadora 

apontava para o lado direito) ou aqui (a experimentadora apontava para o 

lado esquerdo). Está vendo? (A experimentadora aguardava a confirmação 

da criança para prosseguir)”. 

“Primeiro você irá fazer um treino. No treino aparecerá apenas um 

quadrado na tela do computador, só o amarelo ou só o azul. Aí você deverá 

clicar sobre ele. Fique bem atento (a) e veja o que acontece.” 

“Quando o jogo tiver acabado vai aparecer uma carinha sorrindo 

para você. Nessa hora, você apita (a experimentadora entregava o apito à 

criança) que eu volto para cá, está bem?”.  

“No final do jogo, você contará juntamente comigo quantas moedas 

você conseguiu e poderá trocar esta quantidade de moedas por brinquedos 

ou doces. Quanto mais moedas você ganhar, por mais brinquedos e doces 

poderá trocar.” 

“Depois que o jogo começar não poderemos conversar. Você 

deverá esperar o jogo terminar e eu estarei aqui de volta. Então, você tem 

alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pergunte-me agora porque depois 

que você começar a jogar não poderei mais responder as suas dúvidas”. 

“Podemos começar?” 

Após o término das instruções, a pesquisadora perguntava ao participante se havia 

compreendido as informações, sendo solicitado a contar à experimentadora o que deveria 

fazer no jogo. Se o (a) participante apresentasse perguntas a respeito do jogo, a 

pesquisadora, então, repetia a parte da instrução correspondente à dúvida.  



99 

 

Cada criança foi exposta a 14 tentativas. As quatro tentativas iniciais eram 

forçadas, isto é, apresentava-se na tela apenas um dos retângulos (azul ou amarelo), 

restringindo a resposta do participante a apenas este componente, com o objetivo de que 

o participante entrasse em contato com a consequência da escolha por cada componente. 

Os retângulos azul e amarelo eram apresentados alternadamente e as moedas adquiridas 

não eram contabilizadas.  

As 10 tentativas seguintes eram livres, ou seja, os dois retângulos (azul e amarelo) 

eram apresentados, havendo assim a possibilidade de escolha entre os mesmos pelo 

participante. Esteve em vigor um esquema concorrente-encadeado. As tentativas forçadas 

e livres eram compostas por três períodos. No período de escolha nas tentativas livres, 

apareciam na tela os retângulos azul e amarelo, com esquemas independentes (VI10s), 

com posição trocada randomicamente, estando em vigor um COD de 3 segundos 

(changeover delay) se houvesse alternância entre os retângulos clicados (caso o 

participante variasse entre as duas alternativas, a primeira resposta na alternativa que 

acabou de trocar só produziria o reforçador após três segundos, evitando-se, assim, 

comportamentos supersticiosos). Nas tentativas forçadas, a diferença é que aparecia 

apenas um dos retângulos por tentativa e, consequentemente, não havia um COD.  

O retângulo amarelo sempre estava relacionado ao reforçador com menor atraso 

(um segundo) e magnitude (um ponto/moeda) e o azul ao reforçador com maior atraso 

(30 segundos) e magnitude (cinco pontos/moedas). Após a passagem do período do 

esquema e uma resposta em um dos retângulos maiores, ocorria um som curto e iniciava-

se o período de atraso do reforçador. No período de atraso do reforçador, clicar com o 

mouse não produzia consequências e a tela estava configurada com um marcador 

temporal caracterizado como um círculo centralizado com um contorno da cor do 

retângulo escolhido na tentativa (azul ou amarelo), inicialmente preenchido com a cor do 
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fundo da tela (preta). À medida que o tempo passava, um ponteiro corria no sentido 

horário, preenchendo partes do círculo com a cor do retângulo escolhido, e continha 

pequenos círculos que piscavam.  

O período de atraso do reforçador era seguido pelo período disponível para 

obtenção de moedas. Nesse período, aparecia na tela o retângulo que havia sido escolhido, 

o contador de cada componente e o retângulo vermelho, que deveria ser clicado dentro de 

20 segundos para que os pontos fossem computados, os quais apareciam em forma de 

moedas douradas dentro do contador, juntamente com um som de moedas caindo. 

Utilizou-se um intervalo entre tentativas (ITI) de 3 segundos, ou seja, ao final de cada 

tentativa ocorria um período de 3 segundos antes que se iniciasse uma nova tentativa 

(Figura 2). Nesse período aparecia a imagem de uma mão como símbolo de “Espere”. No 

final da sessão era apresentada a figura de um smile sorrindo.  

As crianças participaram de duas sessões com este instrumento no pré-teste e duas 

sessões no pós-teste. As sessões eram realizadas em dias diferentes. Foi utilizada como 

medida do desempenho da criança no pré-teste, a soma do número de escolhas de 

autocontrole nas duas sessões, dividido por dois. Foi utilizada a mesma medida no pós-

teste. 
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Figura 2. Configuração das telas no Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos. 

 

Ao final de cada sessão, as moedas que a criança havia adquirido eram contadas 

pela pesquisadora, divididas por cinco e o número encontrado era o número de brinquedos 

que a criança poderia trocar no final da sessão. Assim, funcionava uma espécie de sistema 

de fichas em que ficavam disponíveis, após a finalização da sessão, seis pequenas caixas 

(10cm por 10cm) com itens variados de valor similar (entre 20 e 30 centavos cada). As 

crianças poderiam escolher livremente os itens, sendo eles: pequenos bonecos de animais 

de plástico, anéis de brinquedo, prendedores de cabelo, pequenos peões de plástico, ioiôs, 

pulseiras de plástico, bexigas, carrinhos, bolsas de boneca e apitos de plástico. Esse 

sistema se baseou nos estudos de Baquero (2005) e de Correia (2009), sendo que os 

brinquedos utilizados foram identificados como reforçadores especialmente para crianças 

pertencentes a famílias de menor poder socioeconômico, que foi o caso do presente 

estudo. Após adquirir os brinquedos, a criança era solicitada a voltar à sala de aula. 

 

Reforçador 

de maior 
atraso e 

magnitude 

Reforçador 
de menor 

atraso e 

magnitude 
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Procedimentos de análise dos dados 

Para resumir os dados das quatro variáveis dependentes utilizadas (escore de 

impulsividade/professora, escore de impulsividade/informante, tolerância ao atraso do 

doce e tolerância ao atraso dos pontos) foram utilizadas medidas de tendência central 

como médias, desvios-padrão e medianas, considerando o tamanho da amostra utilizada 

e a distribuição assimétrica dos dados. Numa segunda etapa foram realizadas análises de 

variância (ANOVA) para comparação entre crianças do grupo comparação e intervenção, 

e comparação das diferenças entre médias antes e após o PSA. Análises de correlação com 

a idade das crianças em meses e os escores de impulsividade no SNAP IV (no pré-teste, 

respondidos pelas professoras e informantes) também foram realizadas para verificar a 

necessidade de controle de efeito dessas variáveis na análise de covariância. 

Numa terceira etapa foram realizadas ANOVAS mistas (2 x 2), tendo a variável 

grupo como fator entre sujeitos e as médias das diferentes variáveis dependentes nas duas 

situações de coleta como fator dentre sujeitos. No caso de violação dos pressupostos de 

homogeneidade de variância ou de esfericidade das variâncias, foram considerados os 

testes de hipóteses corrigidos de Welch, Brown e Forsythe, ou de Greenhouse e Geisser 

(Field, Miles & Field, 2012). Para interpretação do tamanho de efeito da diferença entre 

as médias foi utilizado o d de Cohen e sua versão equivalente calculada à partir da 

estatística F da anova mista, 𝑑 =  √
𝐹(1,𝑔𝑙𝑟)

𝐹(1,𝑔𝑙𝑟)+𝑔𝑙𝑟
 . Para interpretação foram considerados 

os critérios propostos por Cohen, (1992), em que: d < 0,30, efeito pequeno, d > 0,50 foi 

considerado efeito moderado e d > acima de 0,70 foi considerado um efeito grande. 
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Aspectos éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Sistema CEP/CONEP por meio da 

Plataforma Brasil, seguindo as normas e diretrizes da Resolução n.º 466/12 e da 

Resolução n. 510/16 que regulamentam pesquisas que envolvem seres humanos. O 

projeto submetido teve o número do CAAE de 64081316.7.0000.5686 e o parecer de 

aprovação do projeto é de número 1916808. Os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido foram devidamente assinados pelas mães ou responsáveis pela criança e pelas 

professoras. Uma criança inicialmente selecionada para o grupo intervenção apresentou 

desconforto durante as primeiras sessões e manifestou o desejo de deixar a pesquisa, 

tendo sido excluída da amostra. 

Quanto ao grupo comparação, os participantes não fizeram parte da intervenção, 

ou seja, não desfrutaram dos seus benefícios. Entretanto, as crianças participaram da 

atividade de contação de histórias gerando, assim, lazer e interação social. Portanto, essas 

crianças tiveram algum benefício ao participarem da pesquisa. Após a finalização do 

estudo, em ambos os grupos, os pais ou responsáveis receberam uma devolutiva sobre as 

crianças, encaminhando-as para serviços de atendimento psicológico da cidade de 

Salvador, pois as crianças apresentavam diferentes comportamentos desadaptativos, 

incluindo impulsividade. 
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Resultados 

Os resultados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte foram 

realizadas análises de variância (ANOVA) para comparação entre crianças do grupo 

comparação e intervenção, e comparação das diferenças entre médias antes e após o PSA. 

Análises de correlação com a idade das crianças em meses e os escores de impulsividade 

no SNAP IV também foram realizadas para verificar a necessidade de controle de efeito 

dessas variáveis na análise de covariância (ANCOVA). Possíveis diferenças entre o grupo 

intervenção e o grupo comparação no pré-teste considerando as quatro variáveis 

dependentes (escore de impulsividade/professora, escore de impulsividade/informante, 

tolerância ao atraso do doce e tolerância ao atraso dos pontos) também foram analisadas. 

Numa segunda etapa foram realizadas ANOVAs mistas (2 x 2), tendo a variável grupo 

como fator entre sujeitos, e as médias das diferentes variáveis dependentes nas duas 

situações de coleta como fator dentre sujeitos. No caso de violação dos pressupostos de 

homogeneidade de variância ou de esfericidade das variâncias, foram considerados os 

testes de hipóteses corrigidos de Welch, Brown e Forsythe, ou de Greenhouse e Geisser 

(Field, Miles, & Field, 2012). Para interpretação do tamanho de efeito da diferença entre 

as médias foi utilizada a estatística o d de Cohen e sua versão equivalente calculada a 

partir da estatística F da anova mista. Foi considerado o critério proposto por Cohen 

(1992), em que: d < 0,30, foi considerado efeito pequeno, d > 0,50 foi considerado efeito 

moderado e d > 0,70 foi considerado um efeito grande. Serão apresentadas análises 

adicionais dos valores de qui-quadrado referentes à espera ou não espera da criança pelo 

reforçador na avaliação da tolerância ao atraso do doce. 
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Análise da equivalência entre os grupos no pré-teste 

A Tabela 4 apresenta as médias, medianas e desvios-padrão das quatro variáveis 

dependentes no pré-teste do grupo intervenção e do grupo comparação e os valores de F, 

graus de liberdade e níveis de significância da análise de variância com covariáveis 

(ANCOVA). 

 

Tabela 4.  

Médias, desvios padrão e medianas no pré-teste dos grupos intervenção e comparação e 

valores de F, graus de liberdade, significância da comparação entre grupos (ANCOVA) 

e tamanho de efeito (d). 

 

Grupo 

intervenção 

Pré-teste 

M (DP) 

Md 

Grupo 

comparação 

Pré-teste 

M (DP) 

Md 

Comparação entre 

grupos 
Tamanho de 

efeito 

 

d 
 

F* 

 

p 

SNAP/ 

professora 

 

1,82 (1,12) 

2,11 

1,34 (0,80) 

1,55 
0,85 0,37 0,50 

 

SNAP/ 

informante 

 

 

1,64 (0,65) 

1,89 

 

1,90 (0,26) 

1,89 

 

1,29 

 

0,27 

 

0,14 

 

Tolerância/ 

Reforçador/ 

doce 

(segundos) 

 

 

93 (87,17) 

94 

 

120 (74,25) 

180 

 

2,73 

 

0,12 

 

0,33 

Tolerância/ 

Reforçador/ 

pontos 

(escolhas) 

5,68 (3,03) 

6 

5,23 (2,64) 

4,5 
0,08 0,78 0,16 

*gl = 1 

 

A comparação entre os grupos no pré-teste revelou que não houve diferença 

significativa em relação às quatro variáveis dependentes do estudo: (a) escore de 
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impulsividade/professora, medido por meio do SNAP IV [F (1,20) = 0,85; p = 0,37]; (b) 

escore de impulsividade/informante, medido por meio do  SNAP IV [F (1,20) = 1,29; p 

= 0,27]; (c) tolerância ao atraso do doce, medido pelo tempo de espera pelo reforçador [F 

(1,20) = 2,73; p = 0,12] e tolerância ao atraso dos pontos, medido pelo do número de 

escolhas de autocontrole [F (1,20) = 0,08; p = 0,78]. 

 

Efeitos da intervenção sobre os escores de impulsividade relatados pela professora 

e pelo informante 

A Tabela 5 apresenta as médias, medianas e desvios-padrão no pré e no pós-teste 

do grupo intervenção e do grupo comparação para os escores de impulsividade relatados 

pela professora e pelo informante e os valores de F, graus de liberdade e níveis de 

significância dos testes entre e dentre grupos da ANOVA mista, bem como ANOVA de 

interação. 
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Tabela 5. 

Médias, desvios-padrão e medianas no pré e no pós-teste dos grupos intervenção e comparação, valores de F, nível de significância 

e tamanho de efeito nos testes entre e dentre grupos para escores de impulsividade, tolerância ao atraso do doce e tolerância ao 

atraso dos pontos. 

Variáveis 

Grupo intervenção Grupo comparação ANOVA entre grupos 
ANOVA dentre 

grupos 
ANOVA Interação 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

F* p d F* p d F* p d M (DP) 

Md 

M (DP) 

Md 

M (DP) 

Md 

M (DP) 

Md 

SNAP/professora 
1,82 (1,12) 

2,11 

0,89 (0,71) 

0,77 

1,34 (0,80) 

1,55 

1,30 (0,69) 

1,33 
0,01 0,98 0,07 9,4 0,01 0,54 7,97 0,01 0,53 

SNAP/ 

informante 

1,64 (0,65) 

1,89 

1,56 (0,74) 

1,66 

1,90 (0,26) 

1,89 

1,59 (0,35) 

1,67 
0,48 0,5 0,15 3,48 0,08 0,38 1,15 0,29 0,23 

Tolerância / 

Reforçador/ doce 

(segundos) 

93 (87,17) 

94 

137,45 (73,16) 

180 

120 (74,25) 

180 

148,91 (69,19) 

180 
0,6 0,44 0,17 3,01 0,10 0,36 0,13 0,71 0,08 

Tolerância/ 

Reforçador/pontos 

(escolhas de 

autocontrole) 

5,68 (3,03) 

6 

6,23 (3,81) 

8 

5,23 (2,64) 

4,5 

3,91 (2,27) 

4,5 
1,87 0,18 0,29 0,24 0,62 0,11 1,44 0,24 0,26 
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Quanto à impulsividade das crianças relatada pela professora, os resultados da ANOVA 

dentre grupos mostram que os escores, comparando-se o pré e o pós-teste, foram 

significativamente afetados pela intervenção [F (1, 20) = 9,40, p < 0,05, d = 0,54]. Os escores 

relatados para o grupo intervenção no pós-teste (M = 0,89, DP = 0,71, Md = 0,77) foram 

inferiores aos do pré-teste (M = 1,82, DP = 1,12, Md = 2,11). Foi possível observar uma 

interação entre as condições e os grupos de participantes [F (1, 20) = 7,97, p < 0,05, d = 0,53]. 

Isto indica que os níveis de impulsividade entre o pré e pós-teste variam também em função da 

variável grupo, conforme pode ser observado na Figura B. Por um lado, não foram encontradas 

diferenças significativas nos escores de impulsividade, relatado pela professora, entre os grupos 

intervenção e comparação na ANOVA entre grupos [F (1, 20) = 0,01, p > 0,05, d = 0,07]. A 

covariável idade da criança (meses) não revelou interação com o escore de impulsividade 

relatado pela professora nessas análises [F (1,20) = 0,39; p = 0,25], portanto não foi considerada 

nas análises. 

A Figura 3 ilustra essas análises. É possível observar, claramente, nessa figura, a 

pequena diminuição do escore de impulsividade do pré-teste para o pós-teste do grupo 

comparação, em contraste com o grupo intervenção, que apresentou uma redução expressiva 

desse escore do pré-teste para o pós-teste. Sendo assim, a análise gráfica ilustra os resultados 

encontrados e a interação em relação à eficácia da intervenção sobre os escores de 

impulsividade relatados pelos professores.  
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Figura 3. Escores de impulsividade relatados pelos professores, através do SNAP IV, no 

grupo comparação e no grupo intervenção, no pré e pós-teste. 

 

Quanto à impulsividade das crianças relatada pelo informante, os resultados da 

ANOVA dentre grupos mostram que os escores, comparando-se o pré e o pós-teste, foram 

marginalmente significativos em função da intervenção [F (1,20) = 3,48, p = 0,08, d =0,38]. 

Os escores relatados pelo grupo intervenção no pós-teste (M = 1,56, DP = 0,74, Md = 1,66) 

foram muito semelhantes aos do pré-teste (M = 1,64, DP = 0,65, Md = 1,89). O mesmo ocorreu 

com o grupo comparação, no qual os escores no pós-teste (M = 1,59; DP = 0,35; Md = 1,67) 

também foram semelhantes aos do pré-teste (M = 1,9; DP = 0,26; Md = 1,89). Também não foi 

encontrada diferença significativa no escore de impulsividade, relatado pelo informante, entre 

os grupos intervenção e comparação na ANOVA entre grupos [F (1, 20) = 0,47, p > 0,05, d = 

0,08] ou interação [F (1, 20) = 1,14, p > 0,05, d = 0,23]. A covariável idade da criança (meses) 

não revelou interação com o escore de impulsividade relatado pelo informante nessas análises 

[F (1, 20) = 0; p = 0,96].  
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A Figura 4 ilustra essas análises. É possível observar nessa figura uma redução menor 

dos escores de impulsividade do pré para o pós-teste no grupo intervenção se comparado ao 

grupo comparação. Além disso, a análise gráfica também mostra que a diferença entre os dois 

grupos no pós-teste foi menos expressiva do que aquela observada no pré-teste.  

 

 

Figura 4. Escores de impulsividade relatados pelos informantes, por meio do SNAP IV, no 

grupo comparação e no grupo intervenção, no pré e pós-teste. 

 

Comparando-se os escores de impulsividade relatados pela professora no pré-teste da Figura 3 

com os escores de impulsividade relatados pelos informantes na Figura 4, pode-se observar 

que as crianças do grupo intervenção foram selecionadas pela professora por meio de seu relato 

de altos escores de impulsividade em releçaõ 

Comparando-se o pré-teste da Figura 3 com o da Figura 4, nota-se que as crianças 

selecionadas para o grupo intervenção foram as crianças que apresentaram escores acima de 
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1,78 segundo o relato da professora, enquanto que as crianças selecionadas para o grupo 

comparação acabaram sendo selecionadas pelos informantes. Assim, o relato da professora 

sobre a redução significativa do escore de impulsividade das crianças que participaram da 

intervenção comparado ao relato dos informantes sobre a não redução dos escores de 

impulsividade pelas crianças do grupo intervenção pode ter ocorrido em função, justamente, 

de as crianças do grupo intervenção não terem sido consideradas impulsivas pelos informantes.   

 

Efeitos da intervenção sobre a tolerância ao atraso do doce e tolerância ao atraso dos 

pontos 

A Tabela 5, na página 99, também apresenta as médias, medianas e desvios-padrão no 

pré e no pós-teste do grupo intervenção e do grupo comparação para o Teste de Tolerância do 

Atraso do Doce e Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos e os valores de F, graus de 

liberdade e níveis de significância dos testes entre e dentre grupos da ANOVA mista, bem 

como ANOVA de interação.  

É possível verificar, na comparação dentre grupos do pré com o pós-teste, que a 

tolerância da criança ao atraso do doce (medida por meio do tempo de espera pelo reforçador 

em segundos) foi afetada de forma marginalmente significativa pela intervenção [F (1, 20) = 

3,01, p = 0,09, d = 0,36]. No pré-teste com o grupo intervenção, o tempo de espera pelo doce 

teve média de 93 segundos (DP = 87,17; Md = 94) e no pós-teste a média foi de 137,45 

segundos (DP = 73,16; Md = 180). No grupo comparação, o tempo de espera pelo doce no pré-

teste teve média de 120 segundos (DP = 74,25; Md = 180) e no pós-teste o tempo médio de 

espera foi de 148,91 (DP = 69,19; Md = 180). Tampouco foi encontrada diferença significativa 

na tolerância ao atraso do doce na ANOVA entre grupos [F (1, 20) = 0,60, p > 0,05, d = 0,17].  

Das três covariáveis analisadas (idade da criança em meses, escore de 

impulsividade/professora no pré-teste e escore de impulsividade/informante no pré-teste), 
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apenas a covariável escore de impulsividade relatado pela professora revelou interação com a 

tolerância da criança ao atraso do doce [F (1,20) = 5,23; p < 0,04]. Tal resultado pôde ser 

observado na interação entre os escores de impulsividade reportados pelos professores no pré-

teste e o tempo de espera pelo doce [F (1,20) = 8,07, p < 0,05, d = 0,54). Essa interação pode 

ser observada na Tabela 6, em que existe uma correlação significativa entre a espera pelo doce 

e os escores do SNAP IV respondido pelos professores no pré-teste, a qual deixa de ser 

significativa no pós-teste. 

 

Tabela 6. 

Correlações das covariáveis idade da criança, SNAP IV respondido pela professora e SNAP 

IV respondido pelo informante, com a tolerância da criança ao atraso do reforçador (doce 

e pontos), no pré e no pós-teste. 

 Idade SNAP Professores SNAP Informante 

Tolerância/Doce/Pré-teste 0,04 0,48* -0,29 

Tolerância/Doce/Pós-teste -0,08 -0,23 -0,16 

Tolerância/Pontos/Pré-teste -0,07 -0,02 -0,17 

Tolerância/Pontos/Pós-teste 0,16 0,49* -0,08 

*p<0,05 

 

A Figura 5 ilustra o tempo de espera (em segundos) no Teste de Tolerância ao Atraso 

do Doce no grupo intervenção e no grupo comparação, no pré e pós-teste. É possível observar 

que houve maior diferença entre as duas medidas do grupo intervenção do que entre as duas 

medidas do grupo comparação, embora os resultados da análise dentre grupos não tenham sido 

significativos. Contudo, a diferença entre o grupo intervenção e o grupo comparação no pós-

teste foi sutil. 
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Figura 5. Tempo de espera (em segundos) no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce no 

grupo intervenção e no grupo comparação, no pré e pós-teste. 

 

Quanto à tolerância ao atraso dos pontos (medido por meio do número de escolhas de 

autocontrole), os resultados da ANOVA dentre grupos mostram que a tolerância ao atraso dos 

pontos não foi significativamente afetada pela intervenção [F (1, 20) = 0,24, p > 0,05, d = 0,11]. 

Os escores obtidos pelo grupo intervenção no pós-teste (M = 6,23, DP = 3,81, Md = 8) foram 

muito semelhantes aos do pré-teste (M = 5,68, DP = 3,03, Md = 6). A mesma tendência foi 

observada no grupo comparação (pré-teste: M = 5,23; DP = 2,64; Md = 4,5; pós-teste: M = 

3,91; DP = 2,27; Md = 4,5). Também não foi encontrada diferença significativa da tolerância 

ao atraso dos pontos entre os grupos intervenção e comparação na ANOVA entre grupos [F (1, 

20) = 1,87, p > 0,05, d = 0,29]. Em relação a interação entre a tolerância ao atraso dos pontos 

e os grupos, não foram encontrados efeitos significativos [F (1, 20) = 1,44, p > 0,05, d = 0,26]. 

O escore de impulsividade reportados pelos professores foi inserido como covariável no 
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modelo devido a correlação significativa com a tolerância ao atraso dos pontos no pós-teste, 

porém seu efeito não foi observado na ANOVA mista, sendo retirada da análise.  

A Figura 6 ilustra essas análises. Embora os testes entre e dentre grupos não tenham 

mostrado efeitos significativos da intervenção, é possível notar que enquanto no grupo 

intervenção houve aumento do número de escolhas de autocontrole do pré para o pós-teste, no 

grupo comparação a tendência foi oposta. De qualquer modo, o gráfico indica que os valores, 

isto é, a média de escolhas de autocontrole em ambos os grupos, não se diferenciaram de modo 

expressivo nem do pré-teste para o pós-teste, nem na comparação entre os dois grupos no pós-

teste. 

 

 

Figura 6. Média de escolhas de autocontrole no Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos no 

grupo intervenção e no grupo comparação, no pré e pós-teste. 

 

 

Foram feitas análises adicionais de qui-quadrado referentes à variável dicotomizada 

referente à observação do comportamento da criança de esperar ou de não esperar pelo 
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reforçador no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce, no pré e no pós-teste do grupo 

intervenção e do grupo comparação. A Tabela 7 apresenta as frequências, no pré e no pós-teste, 

dos dois grupos e os valores de qui-quadrado, graus de liberdade e níveis de significância da 

variável se a criança esperou ou não pelo reforçador no Teste da Tolerância do Atraso do Doce. 

 

Tabela 7. 

Frequências, no pré e no pós-teste, do grupo intervenção e do grupo comparação e os valores 

de qui-quadrado, graus de liberdade e níveis de significância da variável se a criança esperou 

ou não pelo reforçador no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce. 

 Grupo intervenção Grupo comparação X²* p 

Pré-teste 

Esperou 

Não esperou 

 

5 

6 

 

6 

5 

 

0,18 

 

0,67 

     

Pós-teste 

Esperou 

Não esperou 

 

8 

3 

 

9 

2 

 

0,26 

 

0,61 

*gl = 1     

 

No pré-teste do grupo intervenção, cinco crianças esperaram pelo reforçador no Teste 

de Tolerância ao Atraso do Doce e seis não esperaram, enquanto que no grupo comparação, 

seis crianças esperaram e cinco não esperaram. No pós-teste do grupo intervenção, oito crianças 

esperaram e três não esperaram, enquanto que no grupo comparação, nove crianças esperaram 

e duas não esperaram pelo reforçador no teste acima citado. As análises de qui-quadrado e 

nível de significância revelaram que no pré-teste, os dois grupos não apresentaram diferenças 

significativas dessa variável (X² = 0,18; p = 0,67). O mesmo ocorreu entre os dois grupos no 

pós-teste (X² = 0,26; p = 0,61).  
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Discussão 

A discussão será apresentada em duas partes, de acordo com as duas hipóteses deste 

estudo. Inicialmente serão discutidos os resultados referentes ao escore de impulsividade 

relatado pelas professoras e informantes. Na segunda parte desta seção, serão discutidos os 

resultados dos testes de tolerância ao atraso do reforçador (Tolerância ao Atraso do Doce e 

Tolerância ao Atraso dos Pontos).  

A primeira hipótese foi de que haveria uma redução dos escores de impulsividade 

relatados pelas professoras e informantes referentes às crianças submetidas à intervenção se 

comparadas às crianças não submetidas à intervenção. Essa hipótese foi parcialmente 

confirmada. As crianças do grupo intervenção apresentaram diminuição significativa dos 

escores de impulsividade relatados pelas professoras, a partir da análise dentre grupos e da 

análise de interação.  

Esses resultados podem ser entendidos a partir da própria concepção do comportamento 

de atentar para Skinner (1974/2006), o qual é estabelecido a partir de treino discriminativo. O 

indivíduo atenta para determinado evento a partir das contingências de reforço as quais foi 

exposto, de forma que um estímulo, que esteve presente quando determinada resposta foi 

reforçada, torna-se um estímulo discriminativo. Assim, quando um indivíduo se comporta em 

função de um estímulo antecedente, ele está atento a tal estímulo, o que está relacionado com 

a consequência produzida pelo atentar (Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2006). Portanto, 

esses resultados são indicativos de que a instrutora da intervenção, ao aplicar as práticas de 

atenção plena, utilizando-se de treino discriminativo, pode ter instalado nas crianças respostas 

de atentar para eventos públicos e privados presentes no momento como odores, sons, 

estímulos visuais e as reações corporais eliciadas ou evocadas por esses estímulos.  

No que se refere aos eventos públicos, os relatos da professora referentes à redução da 

frequência de respostas de levantar da cadeira quando deveriam ficar sentadas, de correr de um 
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lado para o outro da sala, de esperar sua vez, etc., podem ter ocorrido em função de as crianças 

terem passado a apresentar comportamentos de atentar para diferentes propriedades dos 

estímulos públicos presentes. Por exemplo, em uma das práticas, as crianças eram orientadas a 

atentar para ruídos presentes no momento, ruídos esses que, provavelmente passaram a escutar 

(atentar através da audição) após o treino discriminativo realizado nas sessões por meio das 

práticas de atenção plena utilizadas. Assim, atentar para eventos públicos num momento de 

espera pelo reforçador pode ser uma habilidade que proporciona aumento da tolerância ao 

atraso do reforçador pelas crianças, pois reduz a lacuna temporal existente entre a emissão de 

uma resposta e a consequência (atraso do reforçador) (Skinner, 1979/2007). Quanto aos 

eventos privados, os estímulos discriminativos verbais da instrutora, podem ter adquirido a 

função de estímulos evocativos de respostas das crianças de observarem a si próprias, 

contribuindo, de alguma forma, para que passassem a apresentar em menor frequência 

comportamentos considerados impulsivos pela professora, no contexto escolar.  

Em outras palavras, respostas de observação e de auto-observação controladas por 

estímulos públicos e privados foram fortalecidas, e essas respostas, por serem incompatíveis 

com respostas impulsivas, podem ter diminuído a frequência de respostas como falar e mover-

se constantemente. Desse modo, a condução das práticas pela instrutora pode ter favorecido o 

processo de desenvolvimento de autoconhecimento, que está relacionado à descrição do 

próprio comportamento e é modelado por questionamentos que a comunidade verbal faz ao 

indivíduo sobre o que ocorre dentro do seu corpo, suas respostas públicas e as consequências 

por elas produzidas (Skinner, 1974/2006). Nesse sentido, a instrutora fazia questionamentos, 

ou seja, apresentava estímulos discriminativos verbais evocativos de respostas das crianças de 

observarem a si próprias. Dessa forma, a redução dos escores de impulsividade, relatados pela 

professora, pode ter ocorrido em função de as crianças terem passado a emitir respostas de 

auto-observação tanto nas circunstâncias que envolviam espera pelo reforçador, como em 
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outros momentos, de forma que as respostas de auto-observação foram fortalecidas. Além da 

função eliciadora e evocativa que estímulos antecedentes podem ter adquirido, os reforçadores 

verbais contingentes à manutenção de posturas corporais como permanecer imóvel sentado ou 

em pé e da respiração abdominal lenta e profunda, também podem ter contribuído para o 

fortalecimento de respostas incompatíveis com respostas impulsivas.  

A partir do treino que foi realizado, é possível que as crianças tenham passado a 

apresentar essas respostas em diversas circunstâncias, inclusive nas que envolviam espera pelo 

reforçador. Sendo assim, levanta-se a hipótese de que as crianças, a partir das práticas de 

atenção plena, tenham desenvolvido respostas relacionadas ao autoconhecimento que se 

generalizaram para diferentes situações da sala de aula. Por exemplo, elas podem ter passado 

a emitir respostas de observar características do ambiente, os próprios eventos privados, 

inclusive a própria respiração. É importante ressaltar que conhecer a si própria pode ser 

considerada uma habilidade importante para o desenvolvimento de tolerância ao atraso do 

reforçador. Os estímulos discriminativos verbais apresentados pela instrutora podem ter 

promovido a identificação pelas crianças de alterações em seu corpo eliciadas por situações 

aversivas, especialmente as condições de espera no contexto de sala de aula. As crianças podem 

ter passado a atentar às suas sensações corporais no momento da espera, por exemplo, e 

conseguido esperar sem apresentar comportamentos considerados inadequados pela professora 

(como agredir outros colegas, gritar com a professora, derrubar os objetos da sala de aula, etc.), 

o que teria repercutido no relato de menor frequência de respostas implusivas pelas professoras 

no pós-teste. 

Assim, considera-se a possibilidade de as crianças terem passado a emitir respostas de 

atentar para eventos presentes no momento em diversas situações de sua permanência em sala 

de aula, especialmente nos momentos que envolviam espera para ter acesso a reforçadores 
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atrasados. Nesse sentido, há um indicativo de que as práticas de atenção plena podem auxiliar 

no desenvolvimento de tolerância ao atraso do reforçador. 

É possível relacionar o comportamento de autocontrole definido por Skinner 

(1979/2007) e a utilização de práticas de atenção plena pelas crianças no momento de espera 

pelo reforçador. Na perspectiva skinneriana, a resposta controladora (autocontrole) é a resposta 

que o indivíduo altera as condições antecedentes que evocam a resposta (a ser) controlada. A 

emissão, pelas crianças, de possíveis respostas de atentar para eventos públicos e privados 

durante a espera pelo reforçador pode se configurar como uma resposta controladora, pois ela 

tem a função de manejar as condições antecedentes, modificando (reduzindo) a probabilidade 

de emissão da resposta controlada (impulsividade).  Por exemplo, situações em que a criança 

foi solicitada pela professora a esperar sua vez de falar podem ter função aversiva, que são 

geradoras de respostas de agressividade, agitação, respostas emocionais aversivas, etc. A 

emissão de respostas de atentar para eventos presentes pode alterar a função aversiva da 

contingência em vigor, enfraquecendo, assim, respostas de impulsividade. 

A instrutora estabeleceu com as crianças interações em que as solicitava que 

descrevessem seus eventos privados e públicos ocorridos durante a prática. Pode-se dizer que 

os comentários que a instrutora apresentava para as crianças quando essas descreviam tais 

eventos provavelmente se estabeleceram como reforçadores das respostas de atentar para tais 

eventos. Essa análise está de acordo com a perspectiva da Análise do Comportamento sobre a 

interação estabelecida entre o falante (instrutora) e o ouvinte (crianças), na qual o falante 

promove reforçadores para o comportamento do ouvinte (Baum, 1999/2006; Skinner, 

1974/2006). Esses reforçadores apresentados pela instrutora podem ter fortalecido as respostas 

das crianças de relatarem seus eventos privados e públicos ocorridos durante a prática. 

No entanto, na presente pesquisa não se utilizou medidas de observação dos 

comportamentos da criança de atentar para eventos presentes, fossem eles públicos ou 
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privados, no contexto de sala de aula. Ou seja, não é possível afirmar que as crianças da amostra 

passaram a emitir respostas de atentar para os eventos públicos e privados após a intervenção. 

Trata-se apenas de uma possível explicação gerada a partir da interpretação dos resultados 

obtidos a partir do relato das professoras. Cabe a novas investigações na área gerar evidências 

empíricas a respeito dessa hipótese. Assim, os resultados encontrados não possibilitam a 

afirmação de que as crianças adquiriram respostas de atenção plena e que essa aquisição foi 

responsável pela redução dos escores de impulsividade relatados pela professora.  

Entretanto, os resultados referentes à redução no escore de impulsividade das crianças 

a partir do relato da professora corroboram os achados de Razza et al. (2013), Flook et al. 

(2010), Oord et al. (2012), Viglas (2015), Weijer-Bergsma et al. (2014) e Bergen-Cico et al. 

(2015). É possível que o fato de terem sido mantidas características importantes de outros 

programas de atenção plena tenha contribuído para esses resultados. 

Dentre as características preservadas na presente pesquisa em relação aos outros 

estudos, a condução da intervenção ocorreu no contexto escolar, em concordância com a 

consideração desse ambiente como essencial para o desenvolvimento de diversas habilidades 

da criança, habilidades essas muitas vezes precursoras de padrões comportamentais futuros, 

incluindo-se, assim, a tolerância ao atraso do reforçador. Além de ser considerada a 

importância da escola para o desenvolvimento desses padrões, os estudos verificaram que esse 

ambiente é propício para aplicação de intervenções de atenção plena, favorecendo o 

desenvolvimento, também, de tolerância ao atraso do reforçador e diminuição de 

comportamentos impulsivos (Frank, Jennings, & Greenberg, 2013). Considera-se, portanto, a 

escolha pelo ambiente escolar para aplicação do programa de atenção plena da presente 

pesquisa, uma das características que contribuíram para que as professoras relatassem uma 

diminuição, significativa, de comportamentos de impulsividade das crianças. 
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Outros fatores que provavelmente contribuíram para esse resultado foram as adaptações 

estruturais das práticas de atenção plena para crianças e para o próprio ambiente escolar.  Em 

relação às características das práticas com crianças foi utilizada uma linguagem clara, objetiva 

e dinâmica, de forma a manter sua curiosidade (considerando-se a faixa etária entre quatro e 

cinco anos), aspecto considerado essencial para seu engajamento nas atividades propostas. 

Além da linguagem, tipos de práticas considerados essenciais, por diversos autores, para 

aplicação de atenção plena com crianças, foram incorporados na presente pesquisa, por 

exemplo, práticas para o desenvolvimento de atenção plena por meio de movimentos corporais, 

indicados pelo Mindful Schools, Mindfulness in Schools Program (Tatoon-Ramos et al., 2016), 

Hooker e Fodor (2008), Viglas (2015), Razza et al. (2013), Flook et al. (2010), Mendelson et 

al. (2010), etc. 

Práticas de atenção plena voltadas para os cinco sentidos foram adotadas também em 

consonância com diversos estudos (Tatton-Ramos et al., 2016), por exemplo nas atividades 

“Olho congelado” (adaptado do Mindful Schools, 2014), “Como é o que estou comendo?” 

(“The raisin meditation” de Jonh Kabat-Zinn, 1990/2017), “Tapete mágico”, “Como é esse 

cheiro?” e “Postura da árvore” com o toque do sino. Além disso, adotou-se a utilização de 

instrumento musical juntamente com foco na respiração (Mindful Schools e MindUp), por 

exemplo na prática “Postura da árvore” com toque do sino realizada na primeira sessão do 

programa e no início e final de todas seguintes sessões, bem como práticas de atenção plena da 

respiração em “O pequeno sapo” (adaptado do “The Little Frog” de Snel, 2013) e “Respiração 

colorida” (adaptado de “Color Breath”; Murray, 2012).  

A presente pesquisa adotou, também, a utilização de recursos visuais para o 

desenvolvimento de discriminação acerca das diferentes emoções, como sugerido pelo 

programa Learning to Breath (Tatton-Ramos et al., 2016) e por Viglas (2015), na prática “Mãos 

Quentinhas” (adaptada do Mindful Schools, 2014), em que as crianças eram solicitadas a pintar, 
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num desenho, a parte do corpo que mais sentiram durante a atividade. Técnicas de visualização 

e utilização de metáforas sugeridas por alguns autores (Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008) 

também foram utilizadas na intervenção da presente pesquisa, por exemplo nas práticas 

“Bolinhas de sabão” (adaptado de Snel, 2012) e “Respiração colorida” (adaptado de “Color 

Breath”; Murray, 2012). 

Além dos tipos de práticas, a duração e frequência adotadas no programa “Os Super-

Atentos” (duas a três sessões semanais, por 8 semanas, totalizando, 19 encontros), se baseou 

em estudos que produziram resultados positivos em relação ao desenvolvimento de tolerância 

ao atraso do reforçador, com participantes de faixa etária aproximada a dos participantes da 

presente pesquisa (Tatton-Ramos et al., 2016; Viglas, 2015). Além disso, adaptações em 

relação a essas características estruturais do programa se basearam, também, na experiência da 

primeira tentativa de implementação do programa – sessões iniciais nas quais as crianças 

apresentaram dificuldades substanciais em se manter nas atividades. Portanto, a adoção dessas 

características na presente pesquisa pode ter sido um dos fatores que contribuíram com a 

redução dos escores de impulsividade das crianças relatada pelas professoras.  

Questionamentos podem ser suscitados sobre a confiabilidade desse resultado por se 

referir ao relato de uma pessoa, no caso a professora, e não por observação direta do 

comportamento da criança pela pesquisadora. Entretanto, é importante ressaltar que a 

intervenção e a avaliação dos seus efeitos foram conduzidas por meio de procedimentos 

independentes. A autora da presente tese foi a instrutora das intervenções com ambos os 

grupos, enquanto estudantes e bolsistas de iniciação científica do curso de Psicologia 

realizaram as medidas de pré-teste e pós-teste.  

Apesar da redução dos escores de impulsividade do pré para o pós-teste de acordo com 

o relato dos professores, não foi observada diferença significativa entre o escore de 

impulsividade relatado pelas professoras entre os grupos. Todavia, observou-se uma diferença 
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expressiva de tendência entre os grupos de forma que os escores de impulsividade do grupo 

intervenção diminuíram com maior intensidade, enquanto que o grupo comparação manteve 

níveis muito similares dessa variável do pré para o pós-teste, resultado esse também 

representado na análise de interação. Essas análises fornecem indícios adicionais que apoiam 

a primeira hipótese. 

Entretanto, como visto na descrição dos resultados, não houve redução dos escores de 

impulsividade a partir do relato dos informantes entre o pré e o pós-teste, nem diferenças entre 

os grupos, razão pela qual a primeira hipótese foi apenas parcialmente confirmada. Analisando 

alguns fatores que podem ter interferido na não redução dos escores de impulsividade relatados 

pelos informantes, pode-se considerar primeiramente a condição contextual, no sentido de que 

o treino de habilidades de atenção plena realizado num ambiente, não garante que em outros 

ambientes essas habilidades serão apresentadas. Esses resultados corroboram os achados de 

Oord et a. (2012), no qual o setting da realização das práticas de atenção plena não foi o mesmo 

ambiente onde ocorreu a aplicação dos instrumentos para a verificação do impacto do 

tratamento. Nesse estudo, a intervenção ocorreu num ambiente clínico e a avaliação dos 

comportamentos das crianças ocorreu tanto pelo professor, no ambiente escolar, quanto pelos 

pais, no ambiente do lar. Os resultados apresentados a partir do relato dos professores, não 

indicaram melhora na desatenção, impulsividade e hiperatividade da criança. Entretanto, os 

pais relataram melhora desses comportamentos. Apesar de a intervenção ser conduzida pelos 

pesquisadores no ambiente clínico, outras características da intervenção podem ter contribuído 

para o relato dos pais sobre a melhora dos comportamentos dos filhos. Uma dessas 

características, e talvez a principal delas, foi a de que os pais também participaram de uma 

intervenção baseada na atenção plena, de forma simultânea à intervenção com as crianças. Eles 

também tiveram encontros com os pesquisadores para discutir suas dificuldades na relação com 
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as crianças, bem como recebiam CDs com condução das práticas para que as realizassem em 

casa. Entretanto, os professores não participaram de práticas de atenção plena. 

Outro fator que pode ter contribuído, no estudo de Oord et al. (2012), para o relato dos 

pais sobre a melhora dos comportamentos de impulsividade, hiperatividade e desatenção das 

crianças, foi o fato de que elas eram solicitadas a realizar atividades de atenção plena em casa, 

sendo algumas delas em conjunto com os pais. Dessa forma, no estudo de Oord et al. (2012), 

as diferenças dos relatos apresentados pelos pais e professores são indicativos de que, o setting, 

a participação dos pais e professores em práticas de atenção plena e a realização pelas crianças 

de práticas em casa são determinantes na mudança de comportamento das crianças em cada 

um desses ambientes. Portanto, no presente estudo, o fato de o setting de realização das práticas 

de atenção plena (escola) ser diferente do ambiente de observação dos pais sobre os 

comportamentos de impulsividade dos filhos, a não orientação às crianças para realização de 

tarefas de casa (sozinhas e em conjunto com os pais), a não participação dos pais em práticas 

de atenção plena e a não orientação individualizada recebida pelos pais para uma melhor 

condução das dificuldades comportamentais dos filhos, provavelmente foram variáveis que 

contribuíram para a não extensão da melhora dos comportamentos da criança para o ambiente 

doméstico.  

Ainda em relação ao relato dos pais sobre mudanças dos comportamentos dos filhos, 

Razza et al. (2013) também não encontraram indícios de melhora da autorregulação emocional 

dos filhos após a realização de práticas de atenção plena pelo relato dos pais, apesar de terem 

verificado melhoras observadas diretamente no comportamento das crianças. Os autores 

discutiram o fato de que é frequente as crianças se comportarem diferentemente na escola e em 

casa, o que poderia explicar resultados distintos nestes dois ambientes (Achenbach 

McConnaughy, & Howell, 1987; Bierman & Smoot, 1991). No presente estudo constatou-se 

que no pré-teste, tanto os professores quanto os informantes relataram escores altos de 
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impulsividade, o que dificulta a aplicação desse argumento na interpretação dos achados do 

presente estudo. De qualquer modo, é importante considerar a possibilidade de repertórios 

discriminativos da amostra de crianças do presente estudo.  

Além disso, o grupo intervenção foi formado por crianças que foram selecionadas como 

impulsivas a partir do relato da professora, e não do informante, enquanto que as crianças do 

grupo comparação, acabaram sendo selecionadas como impulsivas a partir do relato dos 

informantes. Assim, uma possibilidade de interpretação desses dados é que como as crianças 

que participaram da intervenção foram selecionadas pela professora, a redução da 

impulsividade foi notada por essa, sendo que os informantes já não consideravam as crianças 

do grupo intervenção como impulsivas. Já as crianças do grupo comparação foram selecionadas 

a partir do relato dos informantes, o que justifica o fato de elas não terem reduzido os escores 

de impulsividade (já que não foram expostas à intervenção). 

A segunda hipótese era de que haveria um aumento do tempo de espera da criança pelo 

reforçador no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce e aumento da média de respostas de 

autocontrole no Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos das crianças que participaram da 

intervenção. Essa hipótese não foi confirmada. 

A ausência de efeitos da intervenção sobre essas medidas pode ter ocorrido em função 

de diversos fatores, desde a duração das práticas de atenção plena até as características dos dois 

testes utilizados. Evidencia-se que o Teste de Tolerância ao Atraso do Doce e o Teste de 

Tolerância ao Atraso dos Pontos avaliam respostas muito específicas e precisas de 

autocontrole. É possível que a modalidade da intervenção da presente pesquisa demande um 

período maior de aplicação para que produza efeitos sensíveis em instrumentos desse tipo. 

Enquanto no SNAP IV solicita-se que a professora avalie uma lista de diferentes 

comportamentos da criança ao longo das aulas, em um período que engloba vários dias, os 

testes de espera pelos reforçadores avaliam uma única resposta (cada um avalia uma resposta 
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muito específica) e nestas duas respostas, não houve mudança detectável. Além disso, enquanto 

o SNAP IV contempla um período de tempo de observação do comportamento da criança, o 

Teste da Tolerância ao Atraso do Doce foi realizado uma única vez e o Teste de Tolerância ao 

Atraso dos Pontos foi realizado duas vezes. Talvez fosse necessária a aplicação desse teste 

mais do que duas vezes com o intuito de proporcionar uma estabilização do comportamento e, 

a partir daí, considerar as escolhas de autocontrole. Todavia, isso demandaria a exposição da 

criança a várias sessões com o software tornando o pré-teste muito longo. 

Outra possibilidade é de que a resposta de esperar por um reforçador possa ter 

propriedades diferentes daquelas de alguns dos comportamentos avaliados pelo SNAP IV. Por 

exemplo, os itens ‘fala em excesso’, ‘tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades 

de lazer de forma calma’, podem estar mais relacionadas a espera por reforçadores sociais e 

verbais, enquanto os dois testes de observação direta da espera pelo reforçador avaliam a 

resposta de espera por reforçadores não sociais e não verbais. É possível também que a 

modalidade de intervenção testada demore mais a ter efeitos sensíveis em instrumentos que 

medem diretamente dimensões mais específicas e precisas do autocontrole. Além disso, 

enquanto o SNAP IV pede que a professora avalie uma lista de diferentes comportamentos do 

aluno, os testes de espera pelos reforçadores avaliam uma única resposta e nestas duas 

respostas, não houve mudança detectável. Junta-se a esse aspecto o fato de que enquanto o 

SNAP contempla o comportamento das crianças em um período de 60 dias, os dois testes 

avaliam as respostas da criança de forma pontual.  

Outro fator que pode ter contribuído para não ter havido um aumento de escolhas de 

autocontrole, nem aumento do tempo de espera pode ter sido o tempo total de intervenção. No 

presente estudo o tempo total de intervenção foi uma média de sete horas. Apesar de alguns 

estudos utilizarem similar duração total do programa (MindUp, mínimo de 7 horas e meia – 

Tatoon-Ramos et al., 2016; Flook et al., 2010, oito horas; Flook, Goldberg, Pinger, & 



127 

 

Davidson, 2015, em torno de 10 horas; e Viglas, 2015, com seis horas), outros que também 

encontram resultados positivos utilizaram um tempo total maior, como se nota nas seguintes 

investigações: Razza et al. (2013), realizaram 40 horas de intervenção no total; Oord et al. 

(2012) reportaram 12 horas de prática; e Mendelson et al., (2010), aplicaram a atenção plena 

por 36 horas no total. A escolha por um período maior de intervenção poderia ter resultado em 

efeitos mais proeminentes, porém apesar de as crianças estarem realizando atividades 

supostamente reforçadoras, elas ficavam afastadas das outras crianças, sendo, suas interações 

e atividades rotineiras interrompidas. Nesse sentido, a opção por uma intervenção mais curta 

foi feita para preservar as atividades escolares e a rotina diária na escola. 

Nesse sentido, retoma-se a noção de que talvez seja mais produtivo que as práticas de 

atenção plena, no contexto escolar, sejam inseridas na rotina de sala de aula, se possível pelo 

próprio professor, de forma que, mesmo com a apresentação por algumas crianças de 

comportamentos-problema, as práticas sejam inseridas gradualmente, com durações iniciais 

curtas (Bergen-Cico et al., 2015; MindUp em Tatoon-Ramos et al., 2016). Algumas pesquisas 

evidenciam que é mais eficaz o treino do próprio professor para condução das práticas de 

atenção plena em sala de aula, por exemplo, o MindUp (Tatoon-Ramos et al., 2016) tem como 

critério que a aplicação deve ocorrer por professores de sala de aula treinados, e o Mindful 

Schools promove o treinamento de profissionais de educação assim como o Dot-be (Tatton-

Ramos et al., 2016). 

Outra característica da presente pesquisa que pode ter comprometido o aumento de 

respostas de autocontrole e aumento do tempo de espera das crianças foi o fato de não haver 

atividades adicionais relacionadas às práticas de atenção plena fora do momento dos encontros. 

Essas atividades são utilizadas por alguns autores, como Viglas (2015). Na proposta dessa 

autora, as crianças eram solicitadas a fazer uma espécie de diário das próprias experiências, 

que tinha o intuito de potencializar os efeitos das práticas de atenção plena realizadas. A não 
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adoção desse procedimento no presente estudo, se baseou na idade das crianças da amostra, 

que não teriam condições de fazer o registro sozinhas e em experiências do grupo de pesquisa 

da orientadora do presente trabalho, que indicam que os pais resistem a esse tipo de atividade.  

Entretanto, devem ser considerados fatores importantes que nortearam as escolhas em 

relação à condução da intervenção na presente pesquisa. As escolas onde foram realizadas o 

estudo tinham mensalidade com valor até R$350,00 e eram localizadas em bairros de periferia. 

Ou seja, as crianças que frequentavam essas escolas tinham famílias com baixo poder 

aquisitivo. Além disso, as crianças frequentemente tinham contato com episódios de violência 

urbana, bem como violência doméstica. Embora essas informações não tenham sido alvo de 

coleta de dados sistematizada e de análise, esses relatos aconteciam durante os encontros ou 

nas avaliações de pré e pós-teste com informantes e professores.  

Outro possível fator que dificultou o aumento de respostas de autocontrole pelas 

crianças e do tempo de espera pelo doce foi que professores, em escolas localizadas em 

periferia, muitas vezes apresentam dificuldades de manejo de situações em sala de aula, 

especialmente de situações que demandem repertório comportamental de educação 

socioemocional. Essas dificuldades favorecem a manutenção dos comportamentos impulsivos 

da criança, bem como não proporcionam um contexto favorável para o desenvolvimento dos 

comportamentos de atentar para os eventos públicos e privados treinados durante as sessões. 

Nesse sentido, apesar de ter sido verificado diminuição significativa dos escores de 

impulsividade do grupo intervenção relatados pela professora, essas dificuldades supracitadas 

podem ter influenciado para o não aumento do tempo de espera das crianças no Teste de 

Tolerância ao Atraso do Doce e do número de escolhas de autocontrole no Teste de Tolerância 

ao Atraso dos Pontos.  

Soma-se a isso o fato de que tanto as sessões de intervenção quanto a coleta de dados 

foram realizadas em condições insatisfatórias de espaço físico e conforto acústico e existia 
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estimulação visual e auditiva em excesso na própria sala de aula e na sala em que eram 

realizadas as práticas (muitas colagens na parede, ruídos externos, temperatura desagradável, 

etc.). A sala das práticas também funcionava como uma espécie de depósito onde se 

encontravam algumas cadeiras, empilhavam-se livros e cadernos escolares, etc. Todas essas 

limitações podem ter afetado, em certa medida, a qualidade das práticas e da aplicação dos 

testes. 

Ainda que pesquisas realizadas em outros países (EUAs e Reino Unido, por exemplo) 

ocorressem em escolas públicas, as características relacionadas ao sistema de educação são 

muito diferentes daquelas encontradas no Brasil. Assim, as características do contexto do 

presente estudo, dificultaram a utilização de critérios e procedimentos adotados por outras 

pesquisas, demandando, assim, adaptações que alcançassem as condições oferecidas nas 

escolas participantes. 

Na análise das covariáveis do estudo (idade da criança, escore de impulsividade por 

meio do relato das professoras e dos informantes no pré-teste), verificou-se uma correlação 

significativa entre o escore de impulsividade relatado pela professora no pré-teste e a tolerância 

ao atraso do doce no pré-teste. Ou seja, o relato da professora no SNAP IV pode ser considerado 

um preditor do comportamento da criança no Teste de Tolerância ao Atraso do Doce. 

Entretanto, esperava-se que quanto maior o escore de impulsividade relatado pela professora, 

menor seria o tempo de espera da criança pelo doce, ou seja, o valor encontrado deveria ser 

negativo. Porém, o valor encontrado sugere que quando o escore de impulsividade relatado 

pela professora era alto, a criança esperava mais tempo pelo doce e vice-versa.  

Outra correlação encontrada foi do escore de impulsividade relatado pela professora no 

pré-teste com o número de escolhas de autocontrole no Teste de Tolerância ao Atraso dos 

Pontos no pós-teste. Isso sugere o primeiro como preditor do segundo, porém de forma que 

quanto maior o escore de impulsividade relatado pela professora no pré-teste, menor o número 



130 

 

de escolhas de autocontrole. Torna-se necessária análise futura para identificação de fatores 

que expliquem esses resultados. 

Em resumo, os achados mostram que as hipóteses receberam pouco apoio dos 

resultados. No entanto, a redução significativa nos escores de impulsividade do pré para o pós-

teste no grupo intervenção de acordo com o relato dos professores indica o potencial de 

programas de atenção plena para a educação infantil, com o objetivo de favorecer o 

desenvolvimento de autocontrole. A discussão aqui apresentada sugere uma série de 

melhoramentos a serem implementados no PSA e limitações metodológicas que futuras 

pesquisas deverão enfrentar para possibilitar avanços nesse campo de investigação. 
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Considerações Finais 

Os resultados deste estudo mostraram que práticas de atenção plena desenvolvidas no 

contexto escolar podem contribuir para o desenvolvimento de tolerância ao atraso do 

reforçador em crianças da educação infantil. Embora os resultados dos testes realizados 

diretamente com a criança e o relato dos informantes a respeito dos níveis de impulsividade 

não tenham revelado efeitos significativos da intervenção, o relato dos professores indicou 

redução nos escores de impulsividade das crianças do grupo intervenção do pré para o pós-

teste. 

A interpretação teórica desses achados baseou-se nos princípios da análise do 

comportamento e, em alguns processos terapêuticos propostos pela ACT. Nesse sentido, a 

redução dos escores de impulsividade das crianças, a partir do relato da professora, pode ter 

ocorrido em decorrência das orientações da instrutora terem adquirido função de estímulos 

discriminativos verbais. Esses estímulos teriam se tornado contextos antecedentes para 

respostas de atentar das crianças para diferentes propriedades dos eventos públicos e privados, 

assim como reforçadores para essas respostas. A emissão de comportamentos de atentar para 

esses estímulos poderia ter passado a ocorrer no dia a dia das crianças, inclusive em 

circunstâncias aversivas, e, especialmente, em situações de espera pelo reforçador. Assim, o 

fortalecimento desse repertório pode ter provocado a redução da impulsividade das crianças. 

No entanto, como não foi utilizada uma forma de medir diretamente os comportamentos 

relacionadas à atenção plena, não é possível afirmar a aquisição desses comportamentos pelas 

crianças, sendo essa uma limitação importante deste estudo. 

A não confirmação da hipótese de que haveria uma redução dos escores de 

impulsividade a partir do relato dos informantes sugere que programas que utilizem práticas de 

atenção plena devam estabelecer orientações aos pais para condução de práticas com as 

crianças em outros ambientes, além da escola, o que poderia proporcionar a generalização 
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dessas respostas. Além disso, torna-se necessário também o desenvolvimento de programas 

que utilizem as práticas de atenção plena diretamente com pais. A adoção dessas estratégias 

aumentaria a probabilidade de extensão dos comportamentos de atenção plena para outros 

ambientes, bem como contribuiria para a manutenção de realização das práticas pela criança. 

Além disso, a condução de práticas de atenção plena em diversos ambientes e por diferentes 

pessoas da convivência diária da criança favoreceria de forma mais expressiva o aumento da 

tolerância ao atraso do reforçador.  

 A literatura mostra evidências de que realizam a prática de atenção plena alcançam 

resultados mais expressivos à medida que praticam regularmente ao longo de suas vidas. Sendo 

assim, pode-se considerar que os resultados da intervenção seriam mais expressivos caso o 

programa se estendesse por mais tempo. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da realização 

de práticas de atenção plena no próprio ambiente de sala de aula e a introdução dessas práticas 

no currículo escolar. Destaca-se a importância de professores e profissionais envolvidos na 

educação passarem a realizar práticas pessoais de atenção plena, passando por treinamento 

especializado para a condução dessas práticas com os estudantes. Isso favoreceria o 

desenvolvimento de diversas habilidades adaptativas das crianças e aumento da tolerância ao 

atraso do reforçador 

 Não se deve perder de vista que a tolerância ao atraso do reforçador pode ser 

considerada uma precursora do comportamento de autocontrole e que apresenta indícios de ser 

uma cunha comportamental por cumprir os critérios considerados necessários para essa 

classificação (Haendel & Alvarenga, no prelo). A tolerância ao atraso do reforçador é uma 

habilidade que permite o acesso do indivíduo a novos reforçadores, contingências e ambientes, 

seu desenvolvimento é considerado importante para a sociedade, e pode facilitar a 

aprendizagem subsequente de um comportamento mais complexo, que é o autocontrole. Além 

disso, a habilidade de tolerar o atraso do reforçador compete com respostas inapropriadas, 
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respostas impulsivas, no caso, e sua aquisição afeta pessoas relevantes da vida da criança. 

Sendo assim, em decorrência do caráter desenvolvimental dessa habilidade, sugere-se que 

pesquisas sejam realizadas com intuito de promover seu desenvolvimento.  

Quanto aos testes utilizados, evidencia-se que o Teste de Tolerância ao Atraso do Doce 

e o Teste de Tolerância ao Atraso dos Pontos avaliam respostas muito específicas e precisas 

de autocontrole, enquanto o SNAP IV solicita aos pais e professores que respondam em relação 

a uma lista de diferentes comportamentos da criança referentes a um maior tempo de 

observação. É possível que os testes utilizados sejam sensíveis a mudanças de comportamentos 

das crianças apenas a partir de intervenções mais longas.  Sendo assim, sugere-se a utilização 

de testes mais sensíveis a mudanças sutis de comportamentos, que abranjam uma maior 

diversidade de comportamentos (respostas da mesma classe operante) e tenham maior duração 

da observação dos comportamentos-alvo.  

Desta forma, considerando a importância desenvolvimental da aquisição da habilidade 

de tolerar o atraso do reforçador como cunha comportamental precursora do autocontrole, 

sugere-se a condução de pesquisas que tenham como objetivo o seu desenvolvimento em 

crianças. Como as práticas de atenção plena no presente estudo deram indícios de seu potencial 

no desenvolvimento dessa habilidade, destaca-se a importância de que esse tipo de programa 

de intervenção continue a ser investigado com diferentes abordagens metodológicas. Sugere-

se, também, a realização de outros estudos que utilizem o PSA, com objetivo de avaliar a 

implementação do PSA em diferentes escolas e contextos. 
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Apêndice A – Questionário Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV) 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos pais das 

crianças 

 

Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado e Doutorado 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) Sr(a). e seu filho para participar do estudo intitulado “Efeitos de uma 

intervenção baseada na atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador em crianças da 

educação infantil”. O objetivo desta pesquisa é investigar se a intervenção desenvolvida no 

estudo aumentará a tolerância à espera da criança.  

O(A) Sr(a). receberá resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros 

assuntos relacionados com esta pesquisa, em qualquer momento que manifestar interesse. 

Assim como terá total liberdade para retirar o seu consentimento, a qualquer momento, e deixar 

de participar do estudo que está sendo proposto, sem qualquer penalização ou prejuízo para si 

ou para terceiros. Além disso, não haverá nenhuma remuneração e o(a) Sr(a). não terá despesas 

decorrentes da participação na pesquisa. Caso seja necessário, gastos com transporte e 

alimentação serão ressarcidos. Em casos comprovados de danos decorrentes da participação 

nesta pesquisa e após avaliação judicial, fica garantida a indenização de acordo com a decisão 

judicial ou extrajudicial. É garantido que a sua identidade não será divulgada e que se manterá 

o caráter confidencial de todas as informações relacionadas com a sua privacidade.  

Você responderá a uma ficha com informações da família. Este material será 

conservado e utilizado somente para fins desta pesquisa. As intervenções com as crianças serão 
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feitas na própria escola. O projeto foi planejado de forma a evitar o máximo de riscos e danos 

para os participantes. Entretanto, pode ocorrer um desconforto da criança em participar das 

intervenções, por exemplo. Caso isso ocorra, a coleta de dados poderá ser interrompida. 

Informa-se também que, caso não seja possível, a criança poderá não participar de todos os 

encontros das intervenções. 

Após a finalização do estudo, você será convidado(a) para uma reunião de devolução 

dos resultados na escola do seu filho. A pesquisadora orientadora deste projeto de pesquisa é a 

Profa. Patrícia Alvarenga e a pesquisadora responsável pela coleta é Tatiana Correia, que 

podem ser contatadas pelo telefone: (71) 3283-6480 ou (71) 99966-7096. 

 

Data:          /         /  

 

Nome e RG da participante: ____________________________________________________ 

Assinatura da participante: _____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________________________ 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelas professoras  

 

 

Universidade Federal da Bahia  

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado e Doutorado 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar do estudo intitulado “Efeitos de uma intervenção 

baseada na atenção plena sobre a tolerância ao atraso do reforçador em crianças da educação 

infantil”. O objetivo desta pesquisa é investigar se a intervenção desenvolvida no estudo 

aumentará a tolerância à espera da criança. 

O(A) Sr(a). receberá resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros 

assuntos relacionados com esta pesquisa, em qualquer momento que manifestar interesse, 

assim como terá total liberdade para retirar o seu consentimento, a qualquer momento, e deixar 

de participar do estudo que está sendo proposto, sem qualquer penalização ou prejuízo para si 

ou para terceiros. Além disso, não haverá nenhuma remuneração e o(a) Sr(a). não terá despesas 

decorrentes da participação na pesquisa. Caso seja necessário, gastos com transporte e 

alimentação serão ressarcidos. Em casos comprovados de danos decorrentes da participação 

nesta pesquisa e após avaliação judicial, fica garantida a indenização de acordo com a decisão 

judicial ou extrajudicial. É garantido que a sua identidade não será divulgada e que se manterá 

o caráter confidencial de todas as informações relacionadas com a sua privacidade. Sua 

participação ocorrerá na própria escola. O projeto foi planejado de forma a evitar o máximo de 

riscos e danos para os participantes.  
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Após a finalização do estudo, você será convidado(a) para uma reunião de devolução 

dos resultados do estudo. A pesquisadora orientadora deste projeto de pesquisa é a Profa. 

Patrícia Alvarenga e a pesquisadora responsável pela coleta é Tatiana Correia, que podem ser 

contatadas pelo telefone: (71) 3283-6480 ou (71) 99966-7096.   

 

Data:          /         /  

 

Nome e RG da participante: ____________________________________________________ 

Assinatura da participante: _____________________________________________________  

Assinatura da pesquisadora responsável: __________________________________________ 
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Apêndice D – Ficha de Dados Sociodemográficos 

 

 

Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado e Doutorado 

 

 

FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Quantos anos você tem? __________ 

Até que série você completou na escola? _________________________________________ 

Você trabalha? (  ) Sim (  ) Não Se sim, o que faz?__________________________________ 

Algum problema de saúde? (  ) Sim (  ) Não   Qual? _________________________________ 

Faz uso de alguma medicação? (  ) Sim (  ) Não   Qual? ______________________________ 

Já foi atendido(a) alguma vez por um psicólogo ou psiquiatra? (  ) Sim (  ) Não 

Se sim, quando? _________________________________________________ 

O pai da criança vive com você? (  ) Sim (  ) Não   Há quanto tempo? ____________________ 

Situação conjugal: _____________________________________   Idade do pai ____________ 

Até que série ele completou na escola?_____________________________________ 

Ele trabalha? (  ) Sim (  ) Não    Se sim, o que ele faz ______________________________ 

Preencher o quadro abaixo com as informações sobre quem mora na casa 

 

Grau de parentesco  

com a criança 

Idade Sexo 
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Dados da criança  

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: __________________ 

Nome da Escola: _____________________________________________________________ 

Está ou já esteve em atendimento psicológico ou psiquiátrico? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, quando?________________________________________________________ 

Tem irmãos (especificar, sexo e idade de cada um)? 

 

Idade Sexo 

  

  

  

  

  

  

 

Quantas horas por dia você passa com o seu filho?: 

 Durante a semana? __________________________________ 

 Durante os finais de semana? __________________________ 
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Quem é a pessoa que mais cuida do seu filho? _____________________________________  

Qual é a renda familiar? _______________________________________________________ 

Telefones: (   ) ___________________ (   ) __________________ (   ) __________________ 

Usa WhatsApp? (  ) Sim  (  ) Não  

Gostaria de receber mensagens sobre a pesquisa através do whatsapp? (  ) Sim  (  ) Não 

Alternativa de contato (nome/parentesco):_________________________________________ 

Telefones: (   ) ___________________ (   ) _________________ (   ) ___________________ 

Data: ______/______/______ 

Responsável:____________________________________________________________ 
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Apêndice E – Descrição das Atividades Preparatórias 
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Apêndice F – Manual do Programa “Os Super-Atentos” (PSA) 
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Apêndice G – Lista de Histórias Infantis 

 

1. O velho urso que engoliu uma mosca. (2017) Trish Phillips. Editora Ciranda Cultural; 

2. O crocodilo muito gigante. (2006). Jack Tickle. Editora Ciranda Cultural; 

3. Uili, o ratinho que não sabia ler. (2009). Carla S. A. Moreira. Editora Prazer de Ler; 

4. O Pequeno Espantalho. (2006). Carolina Caires Coelho. Editora Ciranda Cultural; 

5. Sereias. (2006). Carolina Caires Coelho. Editora Ciranda Cultural; 

6. O livro da Vida ao Ar Livre. (1987). Christine Timmons. Encyclopaedia Britância do 

Brasil; 

7. Tupi na Feira. (2009). Nara Salamunes. Editora Base Editorial; 

8. As palavras mágicas. (2006). Patrícia Senna. Editora Prazer de Ler; 

9. A Raposa Astuciosa. (2006). Bianca Glasner. Editora Construir; 

10. Felicidade. (2007). Carla Conceição S. A. M. Pinheiro e Sandra da S. Lima. Editora 

Prazer de Ler; 

11. A Joaninha Muito Preguiçosa. (2003). Isobel Finn e Jack Tickle. Editora Ciranda 

Cultural; 

12. Dinossauro Desatento. (2006). Jack Tickle. Editora Ciranda Cultural; 

13. Cinderela. (2005). Kathryn Smith e Richard Jewitt. Editora Ciranda Cultural; 

14.  A Feiticeira e os Anões. (2006). Bianca Glaser. Editora Construir; 

15. Cucuru Cururinho. (2006). Patrícia Senna. Editora Prazer de Ler; 

16. Qual é a cor do Amor? (2006). Patrícia Senna. Editora Prazer de Ler; 

17. Os Onze Irmãos da Princesa. (2007). Hans Christian Andersen. Editora Construir; 

18. A Bela Adormecida. (2007). Cristina Marques. Editora Mini Livros; 

19. O Negrinho do Pastoreio. (2008). Zeneide Silva. Editora Prazer de Ler; 

20. A Fábrica Mágica. (2010). Maria Cristina Furtado. Editora Brasil; 

21. A Mala Encantada. (2006). Hans Christian Andersen. Editora Prazer de Ler; 

22. Siso, o Burrinho Remador. Tadeu, o Ursinho Levado. (Sem data). Roberto Belli. 

Editora BrasiLeitura; 

23. Lendas do Folclore Popular. (2006). Beto Brito. Editora Prazer de Ler;  

24. Tatu-Balão. (2014). Sônia Barros. Editora Alegria;  

25. Odisseia Ambiental: uma aventura no tempo. (2006). Emanuel Souto. Editora Prazer 

de Ler; 

26. A Moura Torta. (2006). Hans Christian Andersen. Editora Prazer de Ler; 

27. Menina Bonita do Laço de Fita. (1986). Ana Maria Machado. Editora Ática; 

28. O Patinho Feio. (1843). Hans Christian Andersen. Editora Companhia das Letrinhas. 
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Apêndice H – Exercícios de Respiração 
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Apêndice I – Descrição das instruções do Teste de Tolerância ao Atraso do Doce 

 

Esse teste é conhecido como Teste do Marshmallow ou atraso de gratificação. Às 

crianças eram dadas as seguintes instruções: 

"Sente- se na cadeira (aguardar a criança de sentar). É o seguinte: aqui está um doce 

(colocar o doce em cima da mesa, diante da criança). Você pode escolher comer este 

doce agora ou esperar eu voltar e ganhar dois doces. Ou seja, se você quiser ganhar 

dois doces você terá que esperar que eu volte para a sala, entendeu? (Aguardava a 

criança responder. Quando ela dizia ter entendido, prosseguia-se. Se ela dissesse que 

não entendeu, repetia-se a instrução). Se você escolher não esperar eu voltar e comer 

logo este doce, você assopra o apito que eu venho. Mas você só pode assoprar o apito 

se escolher comer só um doce, está bem? (Aguardava a resposta da criança). Você 

entendeu? (Se ela dissesse que não, repetia-se a instrução). Me conte, então, o que 

entendeu da brincadeira. (Aguardava a criança relatar e fazia-se as devidas correções 

caso necessário). Você tem que ficar sentada, está bem? (Aguardava a confirmação da 

criança)." 

Após a criança receber o doce, era conduzida à sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 


