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EMENTA
Aprendizagem: Conceito e principais fenômenos de aprendizagem simples e complexa.
Princípios Básicos do comportamento segundo a análise experimental do comportamento.
Análise do comportamento: condicionamento respondente, comportamento operante,
modelagem e manutenção do comportamento operante. Controle de estímulos. Aprendizagem
social: Comportamento imitativo e modelos sociais. O processo de aprendizagem e a
determinação do comportamento. Estudo dos fatores associados ao Cognitivismo
Experimental.
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OBJETIVOS
Avaliar processos de aprendizagem, descrevendo qualitativa e quantitativamente seus
determinantes e efeitos;
Descrever o processo de modelagem identificando a diferenciação do comportamento e as
condições ambientais responsáveis pela mudança;
Descrever o processo de modelação, identificando a aquisição ou mudança do
comportamento cognitivo, demonstrado pelo comportamento expresso e condições
ambientais responsáveis pela mudança;
Identificar as possíveis condições que originam comportamentos sociais complexos.
Experiências práticas de laboratório e habilitar o aluno a conduzir experimentos.

PERFIL DO EGRESSO
O Psicólogo formado pela Faculdade Anísio Teixeira deve se caracterizar como um
profissional competente e ético, atento à realidade do mercado de trabalho e apto para
explorar as possibilidades de inserção do Psicólogo nos diferentes contextos. Para tal, o curso
de Psicologia da FAT deve estimular uma atitude ativa frente as atualizações do
conhecimento, compreendendo a natureza científica que fundamenta seu discurso e sua prática
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na promoção de qualidade de vida.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos introdutórios a Análise Experimental do Comportamento
• A concepção de ciência skinneriana;
• Descrição de eventos ambientais e comportamentais;
• Definições morfológicas e funcionais do comportamento;
• O método científico: variáveis independentes e dependentes;
• O estudo de animais em um curso de Psicologia;
• Elaboração de um relatório científico.
2. Princípios básicos da Análise Experimental do Comportamento
• - Comportamento respondente;
• - Comportamento operante;
• - Controle aversivo;
• - Controle de estímulos: o papel do contexto;
• - Esquemas de reforçamento;
• - Análise funcional.
3. Aprendizagem
• - Comportamento controlado por regras;
• - Comportamento modelado pelas contingências;
• - Aprendizagem social.
4. Práticas de laboratório
• Exercício 1 – Avaliação do repertório inicial do sujeito em situação experimental;
• Exercício 2 – Instalação de respostas operantes;
• Exercício 3 – Fortalecimento de respostas operantes;
• Exercício 4 – Enfraquecimento de respostas operantes;
• Exercício 5 – Manutenção de respostas operantes;
• Exercício 6 – Controle discriminativo de respostas operantes: Linha de base;
• Exercício 7 – Controle discriminativo de respostas operantes: Treino.
METODOLOGIA
Aulas expositivas, discussão dos textos selecionados com respectivas questões de estudo.
Análise de vídeos, planejamento e execução de estudos experimentais em computador,
confecção de relatório científico do experimento e discussão de casos.
AVALIAÇÃO
Provas individuais, exercícios práticos, análise de casos e relatório do experimento.
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