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ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE CONFLITOS INTERPESSOAIS: DILEMA ENTRE 

ESCOLHAS EGOÍSTAS E COMUNS. 
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O jogo Dilema do Prisioneiro (Prisoner’s Dilema Game) tem sido utilizado por diversas 
áreas do conhecimento como Biologia, Economia e Política com o objetivo de analisar as 
relações de conflito entre “interesses” individuais e coletivos. Ao considerar as escolhas 
como respostas selecionadas por suas consequências, uma resposta cooperativa é 
considerada, quando o jogador é recíproco com o outro de modo a reforçar o 
comportamento do “oponente” e uma resposta é considerada delatora, quando o jogador 
pune a resposta do outro. O objetivo do presente trabalho é demonstrar como parâmetros 
relacionados ao comportamento operante podem afetar as escolhas no jogo Dilema do 
Prisioneiro. Experimentos desenvolvidos por analistas do comportamento têm 
demonstrado que parâmetros como, probabilidade de reciprocidade do outro oponente 
cooperar ou não, via estímulos discriminativos podem aumentar ou diminuir a frequência 
de respostas cooperativas durante o jogo.  Outro parâmetro investigado é a história de 
reforçamento e o padrão de respostas, a depender da história de relações com o outro 
jogador, se houve cooperação ou competição no passado, as consequências destas 
escolhas alteram a probabilidade de ocorrência da resposta no futuro. Além disso, se tais 
consequências são disponibilizadas a cada escolha ou somente após uma sequência de 
escolhas emitidas  pelos participantes, também pode promover alterações nos padrões 
de respostas entre escolhas egoístas ou comuns. Outro parâmetro que tem sido alvo de 
investigação é o acesso da soma da pontuação pelos participantes, a depender de como 
o participante tem acesso à quantidade de reforçadores que ele e outro têm obtido ao 
longo do jogo, as respostas cooperativas também podem aumentar ou diminuir. Os 
estudos em análise experimental do comportamento têm demonstrado que o conflito nas 
relações interpessoais pode ocorrer ou serem solucionados a depender das 
consequências e de parâmetros relacionados ao comportamento humano. Tais 
experimentos podem auxiliar na investigação de conflitos sociais de diversas naturezas, 
como violência, traição, relações econômicas, uso de drogas, dentre outros. 
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