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RESUMOS

Primeiros Passos

LEARNING SET

PAULO ELIAS GOTARDELO AUDEBERT DELAGE

O fenômeno da aprendizagem denominado “Learning Set” pode ser definido como uma
capacidade de “aprender a aprender”, observada no desempenho de sujeitos expostos
sucessivamente  a  diferentes  situações-problema.  Assim,  do  mesmo  modo  em  que
durante a aprendizagem de um problema específico o tempo necessário para resolvê-lo e
o número de erros a cada apresentação do problema tende a decair, quando sucessivos e
diferentes problemas são apresentados a um mesmo sujeito, o tempo de resolução e o
número de tentativas tende a decair a cada apresentação de um novo problema. Isto é
importante  em primeiro  lugar  por  apontar  diferenças  fundamentais  na  utilização  de
sujeitos completamente ingênuos e sujeitos parcialmente ingênuos em pesquisas; mas
principalmente  por  demonstrar  como as  situações  controladas  de  laboratório  podem
acabar  gerando  artificialismos  que  inibem  uma  análise  fidedigna  do  fenômeno  da
aprendizagem. A partir da apresentação do chamado “Learning Set”, objetiva-se com
este trabalho demonstrar que o contexto em que um organismo está inserido pode ser
tão  importante  quanto  as  contingências  imediatamente  presentes  e  que  a  chamada
“história prévia” pode ir além das experiências diretas com uma determinada situação.
Palavras-chave: learning set; aprendizagem; história prévia.

COMPORTAMENTO ADJUNTIVO

RUBILENE PINHEIRO BORGES

No  início  da  década  de  1960,  o  pesquisador  John  Falk  identificou  um  padrão
comportamental  não  enquadrável  nas  categorias  comportamentais  “operante”  e
“respondente”. A polidipsia (beber excessivo) foi identificada em sessões de esquemas
temporais com ratos e por não ser aparentemente produto direto das contingências em
vigor, foi considerada um comportamento adjuntivo, isto é, colateral à contingência. O
comportamento adjuntivo é subproduto de contingências temporais de reforço positivo
(e.g.  FI,  VI,  FT,  VT  e  DRL),  ocorrem  de  maneira  sistemática,  não  dependem  da
ocorrência  de um operante específico  e dependem das operações  estabelecedoras  da
contingência.  Falk  identificou  que  quanto  maior  o  intervalo  do  esquema  de
reforçamento com comida, maior a quantidade de água ingerida pelos ratos. Esse tipo de
comportamento  pode  ser,  então,  alterado  pela  duração  do  intervalo,  mas  não  é
controlado  por  dicas  e  não  ocorre  em  reforçamento  contínuo  (CRF).  Outras
características apontadas por Falk para comportamento adjuntivo são: 1) Maior taxa do
comportamento após apresentação do reforço/estímulo; 2) Intervalos muito curtos ou
muito longos produzem taxas baixas e intervalos intermediários produzem taxas altas;
3) Variação de acordo com a privação; 4) Comportamento excessivo; 5) Indução por
esquemas R-S e S-S; 6) Pode ser usado como reforço para outros comportamentos; 7)
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Varia de acordo com os estímulos disponíveis. Baseado nessas características, outros
autores tentaram identificar outros padrões semelhantes tais quais: consumo de álcool
etílico, uso de roda de atividades por ratos, agressão por pombos, e defecação induzida
em ratos.  Alguns  estudos  foram realizados  com humanos  na  tentativa  de  encontrar
polidipsia e outros buscando usar comportamento adjuntivo como uma ferramenta para
compreender transtornos alimentares e abuso de drogas. Entretanto, esses estudos são
escassos  e  deslocados.  A  definição  desse  tipo  de  comportamento  dificulta  a
identificação  de  padrões  distintos  da  polidipsia.  É  uma  área  da  Análise  do
Comportamento que carece de mais pesquisas empíricas e de uma definição mais clara. 
Palavras-chave: comportamento  adjuntivo;  comportamento  induzido  por  esquema;
esquemas temporais de reforçamento.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA

FELIPE LUSTOSA LEITE

A Psicologia, e conseqüentemente, a Análise do Comportamento, nasceu para responder
demandas  emergidas  em  decorrências  do  processo  de  individualização  do  homem,
característicos  da  cultura  ocidental.  Desse  modo,  o  presente  trabalho  toma  como
objetivo descrever a Análise Comportamental da Cultura desde suas relações com os
problemas direcionados pela cultura à Psicologia e apontar as frentes metodológicas de
tal  área de investigação.  A Análise  do Comportamento,  que se edifica  ao longo do
século XX como sistema psicológico, tem início com seu objeto de estudo enfocando o
comportamento individual, utilizando como unidade de análise principal a contingência
de  reforçamento.  Tal  unidade  descreve  relações  funcionais  entre  a  ação  de  um
organismo e seus efeitos no ambiente natural e/ou social. A partir da sistematização do
modelo de seleção por conseqüências em três níveis (filogênese, ontogênese e cultura)
realizada por B. F. Skinner, abre-se espaço para campos de fronteira com as ciências
biológicas e sociais, ampliando o escopo dos objetos admitidos como foco da Análise
do Comportamento. A obra de Skinner deixa não esclarece quais unidades de análises
poderiam ser descritas quando se trata de seleção a nível cultural. A partir de tal lacuna,
Sigrid S. Glenn descreve o conceito de metacontingência como uma unidade de análise
de processos seletivos culturais, sendo que tal relação descreve as relações funcionais
entre a ação coordenada de um grupo de organismos e seus efeitos no ambiente natural
e/ou  social.  A  partir  das  elaborações  de  Glenn,  cada  vez  mais  pesquisadores  têm
dedicado  esforços  investigativos  ao  que  tem  sido  denominado  de  Análise
Comportamental  da  Cultura.  O  presente  trabalho  ainda  apresenta  quatro  frentes  de
investigação em tal campo: a interpretação, os experimentos naturais, os experimentos
de campo e os análogos experimentais de fenômenos sociais. Esta última frente tem se
destacado  nos  últimos  anos,  gerando  colaboração  entre  grupos  de  pesquisa,  com
particular crescimento entre grupos no Brasil. 
Palavras-chave: análise  comportamental  da  cultura;  seleção  por  conseqüências;
metacontingências.

Comunicações Orais
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EFEITOS DA MANIPULAÇÃO DO ATRASO E DO INTERVALO ENTRE
TENTATIVAS SOBRE O DESEMPENHO DE EMPARELHAMENTO AO

MODELO EM CEBUS CF. APELLA

ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA, MARINA ROSA FERREIRA
RELVAS, FLÁVIA PINHO ALMEIDA, ANA LEDA FARIA DE BRINO E

OLAVO DE FARIA GALVÃO

A manutenção de controle de estímulos em tarefas de emparelhamento ao modelo com
atraso (DMTS) tem sido estudada em diversas espécies em função do caráter complexo
do  responder  relacional  resultante.  Estudos  com não  humanos  tem apontado  que  o
aumento  no  atraso  entre  o  modelo  e  a  apresentação  das  comparações  deteriora  o
controle do modelo sobre a escolha. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da
manipulação  do  atraso  e  do  intervalo  entre  tentativas  sobre  o  desempenho  de
emparelhamento ao modelo em um Cebus cf. apella. As sessões foram realizadas em
uma câmara experimental com computador, monitor de tela sensível ao toque, software
de  treino  de  relações  e  dispensador  de  pelotas  usadas  como  conseqüências  para
respostas  corretas.  Os  estímulos  foram  figuras  bidimensionais.  O  procedimento  de
DMTS  consistiu  na  apresentação  do  estímulo  modelo;  cinco  toques  no  modelo
produziam  seu  desaparecimento,  um  atraso  programado,  e  a  apresentação  de  três
comparações. Um toque no estímulo de comparação positivo produzia uma pelota de
açúcar  de  190  mg  e  um  intervalo  entre  tentativas  (IET)  durante  o  qual  a  tela  do
computador permanecia preta. Uma resposta a um estímulo negativo produzia apenas o
IET. A posição dos estímulos modelo e comparação variou em 16 janelas de uma matriz
4 x 4 na tela do computador. Partindo-se de desempenhos acima de 90% de acertos no
treino de 10 relações arbitrárias (5 A-B e 5 B-A) em tentativas com atraso 1s, IET de 6s,
a manutenção do responder sob controle do estímulo modelo foi avaliada em passos
sucessivos de aumento no atraso (de 0.5 em 0.5 s). Outra variável manipulada foi o
aumento no IET quando os índices de acerto se apresentaram abaixo de 80%. Assim, a
manipulação A consistia no aumento do atraso de 0,5 em 0,5s, caso o desempenho do
sujeito fosse igual ou superior a 90% em um passo anterior e a manipulação B consistia
no  aumento  do  IET,  caso  o  desempenho  fosse  abaixo  de  80% em uma  sessão  ou
variasse de 80 a 89% em três sessões consecutivas. Nas 34 sessões de DMTS realizadas
o desempenho do sujeito variou de 60 a 100% de acertos. Observou-se manutenção de
controle  pelo  modelo  em  condição  de  atraso  de  5,0s  e  IET  10s.  Os  resultados
encontrados indicam que o aumento no atraso produz queda de desempenho, mas que o
desempenho pode ser recuperado em função de treino naquela condição ou de aumento
no IET.   
Palavras-chave: comportamento complexo; pareamento ao modelo com atraso; Cebus
cf. apella.

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE CÃES DOMÉSTICOS EM DUAS
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

IZABEL CRISTINA DA SILVA BRASILIENSE, LIANE JORGE DE SOUZA
DAHÁS, VINÍCIUS KENJI SOUZA YONEZAWA, ANA PAULA BEMERGUY

ASSUMPÇÃO E CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA
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O cão doméstico (Canis familiares) compartilha com o ser humano o mesmo ambiente e
pressões seletivas similares  (co-evolução)  a milhares de anos. Neste contexto,  o cão
doméstico se adaptou ao comportamento social humano. Considerando esse processo
co-evolutivo,  recentemente  diversos  estudos  vêm  demonstrando  a  viabilidade  e  a
pertinência  da  adoção  do  cão  doméstico  como  modelo  animal  em  estudos  sobre
repertórios pré-simbólicos e simbólicos. Um resultado consistente tem demonstrado que
cães  domésticos  resolvem  tarefas  envolvendo  gestos  comunicativos  humanos  mais
facilmente que primatas não-humanos. O presente estudo se insere em um conjunto de
investigações que vem procurando avaliar se o desempenho dos cães depende mais dos
aspectos  comunicativos  ou  da  socialização  (domesticação)  na  interação  com  os
humanos.  O objetivo do presente estudo foi avaliar  o desempenho dos cães em uma
situação social e em uma não social. Seis cães, três em cada situação, passaram por um
procedimento de discriminação simples com duas escolhas, com reversão da função dos
estímulos  na  fase  de  teste.  Foram realizadas  cinco  fases:  1)  familiarização  com os
estímulos sociais; 2) familiarização com a tarefa; 3) teste de preferência de estímulos; 4)
discriminação simples; e 5) reversão. Na situação não social os estímulos foram uma
cuia vermelha e outra branca. Na situação social os estímulos foram duas pessoas que
passaram por uma fase de familiarização com os cães com o objetivo de estabelecer sua
função social.  O treino  de discriminação simples  foi  realizado até  se  obter  84% de
acertos  ou  serem  realizadas  60  tentativas.  Os  cães  que  atingiam  o  critério  de
aprendizagem passavam para a fase de reversão da discriminação simples, na qual eram
realizadas  20 tentativas.  Um teste  Mann-Whitney mostrou  que  não houve diferença
significativa  no  desempenho  dos  cães  nas  duas  situações  tanto  no  treino  de
discriminação simples quanto na reversão. Esses resultados corroboraram aqueles de
outro estudo que comparou o desempenho de cães em uma situação social e não social,
mas no qual os estímulos sociais eram pessoas desconhecidas. Sugere-se que o processo
de domesticação, que poderia levar a desempenhos diferentes nas situações: social e não
social  pode  implicar  em interações  de  maior  duração  ou  que  são  estabelecidas  em
interações específicas tais como interações nos primeiros meses de vida, alimentação,
proteção. Novos estudos devem averiguar o que constitui  efetivamente uma situação
social para o cão doméstico.
Palavras-chave: situação social; cães domésticos; reversão.

FILOGÊNESE E BEHAVIORISMO RADICAL: DISCUTINDO SOBRE
VARIÁVEIS BIOLÓGICAS DENTRO DO MODELO DE SELEÇÃO POR

CONSEQÜÊNCIAS

LUIZ HENRIQUE SANTANA E ALINE MAUÉS FERREIRA DE FIGUEIREDO
SEIXAS

O  desenvolvimento  da  Análise  Comportamental  dos  fenômenos  psicológicos
fundamentada  sobre a  proposta  filosófica  de Skinner  carecia  de dados de pesquisas
biológicas que suprissem o fosso conceitual que por séculos definiu a psicologia como
campo  de  estudos  metafísicos,  alicerçado  sobre  um  objeto  de  estudo  abstrato,
adimensional  e  carregado  de  uma  tradição  casuística  mentalista-mecanicista  que
limitavam,  e  limitam,  o  acesso  e  a  interpretação  daqueles  fenômenos.  Contudo,  o
próprio  Skinner  apresentaria  o  paradigma  que  justificaria  a  possibilidade  de  uma
abordagem relativamente dissociada dos âmbitos biológico e comportamental, o modelo
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de  seleção  por  consequências.  Esse  autor,  quando propõe o  modelo  de  seleção  por
conseqüências, afirma que este não é apenas um complemento ao modelo darwiniano,
mas sim um sistema interpretativo amplo que permite suplantar a análise da seleção
natural de modo a incorporar outros dois níveis de análise para os fenômenos naturais, a
seleção operante e a seleção cultural. Em outro trabalho, Skinner diferencia o controle
ambiental  exercido  pelo  comportamento  operante  e  o  respondente  quanto  à
temporalidade da efetividade da conseqüência. No primeiro, esse controle se estabelece
no âmbito ontogenético, enquanto que no segundo se estabelece no âmbito filogenético.
Ainda  sobre  este  ponto,  Galvão  afirma  que  quando  se  observa  um dado  fenômeno
comportamental complexo, a maneira como ele se manifesta na atualidade pode parecer
pouco provável de ser explicada apenas pelo modelo skinneriano. Porém, este mesmo
autor  salienta  que  a  compreensão  do  fenômeno  comportamental  de  um  indivíduo
somente pode ser efetuada  segundo o entendimento  do longo processo de seleção e
retenção  de  variações  que  ocorreram ao longo  da  história  evolutiva  de  sua  espécie
(filogenia) e de sua história indivídual (ontogenia), semelhante à proposta selecionista
de  Skinner.  Deste  modo,  pretende-se  apresentar  alguns  fundamentos  da  proposta
filosófica  skinneriana  que  sinalizem  a  posição  deste  autor  referente  ao  papel  das
variáveis biológicas na determinação do comportamento. Faz-se, ainda, um recorte das
críticas apresentadas pelo etólogo Konrad Lorenz ao modelo behaviorista, incluindo-se
aqui a consideração de Lorenz que define o behaviorismo radical como uma abordagem
reducionista e situada no pólo “ambientalista” da dicotomia “inato/aprendido”.
Palavras-chave: evolucionismo; behaviorismo radical; variáveis biológicas.

CONSIDERAÇÕES PARA A CONCEITUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE
MENTIR SEGUNDO A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO

COMPORTAMENTO

NATÁLIA SANTOS MARQUES

Culturalmente,  o  comportamento  de  mentir  é  abordado  com  base  na  referência  a
construtos  hipotéticos  (intencionalidade)  tratados  enquanto  conteúdos  mentais
referentes para a ação pública. Na Análise do Comportamento (AC), de outro modo,
esse  comportamento  é  abordado  a  partir  da  análise  das  relações  de  controle
estabelecidas com o ambiente. Entretanto, não é possível observar uma padronização
conceitual para o mentir na literatura analítico-comportamental, o que pode implicar em
prejuízos para o direcionamento de pesquisas que visam à abordagem da temática. Por
essa razão, o objetivo do presente estudo consistiu em realizar algumas considerações
sobre a conceituação do comportamento de mentir segundo a perspectiva da AC. Para
tanto,  foi  realizada  uma  revisão  da  literatura  analítico-comportamental  referente  ao
tema,  bem  como  uma  discussão  inicial  acerca  do  problema  do  comportamento
intencional e do conceito de verdade. A partir de tais considerações, foi desenvolvida
uma  proposta  de  conceituação  do  mentir  enquanto  um  comportamento  verbal  que
apresenta uma relação de não-correspondência com o evento relatado e exerce a função
de mando, o qual emerge ora de forma disfarçada, ora de forma distorcida. De acordo
com  essa  perspectiva,  a  não-correspondência  entre  o  evento  real  e  sua  descrição,
presente  na  mentira,  é  necessariamente  discriminada  pelo  falante,  de  modo  que  a
distorção  do  relato  se  dê  de  forma  proposital,  ou  consciente.  Entende-se  que  as
discussões desenvolvidas por esse trabalho podem contribuir para o alcance de maior
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refinamento conceitual referente à temática da mentira e um melhor conhecimento de
suas variáveis de controle.    
Palavras-chave: mentir; correspondência; mandos.     

MUDANÇAS SUCESSIVAS DE DISCRIMINAÇÃO SIMPLES COM
ESTÍMULOS OLFATIVOS EM CÃES DOMÉSTICOS

IZABEL CRISTINA DA SILVA BRASILIENSE, LIANE JORGE DE SOUZA
DAHÁS, ANNE KELLY ALVES GONÇALVES, PAULO TARCÍSIO DE SOUSA

E CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA

Cães domésticos têm sido apontados como ótimos modelos animais para a cognição
humana. Acredita-se que em virtude de sua co-evolução com os humanos possam ser
utilizados em estudos acerca de comportamentos complexos, como os de formação de
classes  funcionais.  Estudos  sobre  classes  funcionais  já  foram  realizados  com  seres
humanos  e  não  humanos  e  é  possível  que  cães  domésticos  também  apresentem
responder de acordo com as classes, se a metodologia for adaptada adequadamente à
espécie.  A utilização  de  estimulação  adequada  para  a  espécie  é  importante  para  se
garantir  que  os  sujeitos  respondam  sob  controle  das  variáveis  programadas  pelo
experimentador.  O  presente  estudo  objetivou  ensinar  um  responder  adequado  a
formação de duas classes de estímulos olfativos com cães domésticos através do treino
de  Mudanças  Sucessivas  de  Discriminação  Simples  (MSDS),  no  qual  o  sujeito
precisava responder discriminadamente à pares de estímulos e após alcance de critério,
a função do estímulo era revertida com um novo estímulo. Foram sujeitos do estudo três
cães  domésticos,  dois que haviam participado de um estudo anterior  e um ingênuo.
Foram utilizados  como estímulos  quatro  pranchas  contendo substâncias  com odores
diferentes, sendo duas de cada classe. Tais substâncias são tidas como não prejudiciais à
saúde dos cães. As substâncias eram repostas nas pranchas uma vez por semana. Três
fases foram realizadas: (1) pré-treino de MSDS com dois estímulos utilizados apenas
nesta fase para verificar se o procedimento e os estímulos eram suficientes para um
desempenho adequado em MSDS; (2) treino de MSDS em pares com os estímulos dos
dois  conjuntos  a  serem formados  (A1;  B1;  A2;  B2),  apresentados aos  pares  para o
sujeito e (3) treino de MSDS com mesmos quatro estímulos apresentados ao mesmo
tempo  ao  sujeito  para  se  verificar  o  responder  adequado  a  formação  de  classes
funcionais  (A1B1;  A2B2).  O  procedimento  se  mostrou  capaz  de  ensinar  responder
discriminativo  a  estímulos  olfativos,  como  mostram  os  resultados  das  fases  1  e  2.
Inclusive  um dos  sujeitos  apresentou comportamento  de  reversão  da  tarefa  logo na
primeira fase. No entanto, não houve responder condizente com as classes de estímulo
na fase 3, como esperado. Acredita-se que a tarefa de discriminar entre quatro estímulos
na mesma tentativa da fase 3 era muito complexa e exigiria um treino mais extenso para
resultar  em  formação  de  classes  funcionais.  Um  novo  estudo  está  em  andamento
buscando  minimizar  as  dificuldades  da  fase  3,  através  de  tentativas  mais  simples,
apresentando apenas dois estímulos por vez.
Palavras-chave: formação de classes; cães domésticos; estímulos olfativos.

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO E
DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

7

Caderno de Resumos da I Jornada de Análise do Comportamento de Belém



I Jornada de Análise do Comportamento de Belém                                               17   a   19   de   novembro   de 201  0  

MAYARA BARBOSA SINDEAUX LIMA E CELINA MARIA COLINO
MAGALHÃES

A  hospitalização  infantil  pode  repercutir  de  maneira  favorável  ou  não  ao
desenvolvimento  saudável  dependendo  de  uma  série  de  fatores,  como:  o  tempo  de
hospitalização, as condições clínicas e, particularmente, a qualidade dos serviços e a
estimulação  oferecida.  Diante  disto,  a  brinquedoteca  hospitalar  permite  mais  que  o
acesso ao brinquedo, pois resgata o aspecto saudável da fase de desenvolvimento em
que  a  criança  se  encontra.  Sendo  um  espaço  relativamente  novo,  ela  se  torna  um
contexto de desenvolvimento rico e pouco conhecido cientificamente. Diante disso, o
objetivo desta pesquisa foi descrever as brinquedotecas hospitalares na cidade de Belém
no que se refere sua implantação, funcionamento, composição da equipe e clientela. Dos
5 hospitais que possuem brinquedoteca, apenas quatro permitiram o desenvolvimento da
pesquisa.  Os  participantes  foram os  técnicos  que  trabalham nas  brinquedotecas  dos
referidos hospitais (N=10). Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista
que objetivava coletar informações acerca da criação, funcionamento, corpo técnico e
usuários  do  espaço.  A  aplicação  do  instrumento  foi  feita  individualmente,  sendo
gravada em áudio e  posteriormente  transcrita.  Os resultados  apontam que:  todos os
hospitais pesquisados são públicos, a maioria dos participantes tem pouca informação
de como se deu o processo de implantação da brinquedoteca e que, em apenas um deles
a criação do espaço se deu após 2005. Além disso, o corpo técnico das brinquedotecas
se difere entre si no que se refere ao número e a formação superior. Segundo o relato
dos  participantes  todas  as  brinquedotecas  promovem  atividades  dirigidas,  mas  sem
comprometimento do livre brincar, já que a clientela pode escolher, sem qualquer forma
de represália, se quer participar; são realizadas também celebrações de datas festivas.
Em  relação  ao  horário  de  funcionamento,  3  delas  oferecem  atendimento  tanto  no
período matutino quanto vespertino, sendo que uma delas abre também aos domingos e
feriados. De acordo com os entrevistados, a maioria dos usuários é de famílias de baixa
renda e  são oriundos tanto da região metropolitana  de Belém quanto do interior  do
estado. Os resultados encontrados permitiram construir um panorama de como se deu a
implantação das brinquedotecas hospitalares belenenses, bem como seu funcionamento
no que se refere à composição da equipe técnica, as atividades propostas e horários.
Destaca-se que cada uma das brinquedotecas investigadas apresenta suas peculiaridades
e que um estudo mais detalhado pode verificar como o serviço oferecido por elas pode
repercutir positivamente no desenvolvimento da clientela atendida.     
Palavras-chave: hospitalização; desenvolvimento infantil; brinquedoteca.

TREINO MISTO DE COMBINAÇÕES DE IDENTIDADE E ARBITRÁRIAS E
TESTES DE SIMETRIA VIA PROCEDIMENTO DE MTS SUCESSIVO

(GO/NO-GO)

VINÍCIUS KENJI SOUZA YONEZAWA, LIDIANNE LINS DE QUEIROZ,
SEBASTIÃO ARLUSSON RAMOS MOURA E ROMARIZ DA SILVA BARROS

A simetria é a propriedade definidora das classes de equivalência mais difícil  de ser
documentada.  Pesquisas  recentes  com  pombos  obtiveram  evidências  robustas  de
simetria após realizarem, utilizando o mesmo conjunto de estímulos, um treino misto de
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relações  de identidade e arbitrárias via  matching-to-sample sucessivo (Go/No-go).  O
presente  estudo  teve  como  objetivo  geral  adequar  o  procedimento  de  Go/No-go a
macacos-prego (Cebus spp.) como sujeitos. Foram utilizados três macacos-prego como
sujeitos. Ao longo dos experimentos, utilizou-se ao todo dez estímulos bidimensionais,
os quais foram apresentados aos sujeitos em um monitor com tela sensível ao toque.
Foram  conduzidos  dois  experimentos.  O  Experimento  1  teve  como  objetivo  obter
identidade generalizada. Na Etapa 1 foi realizado um treino de pareamento ao modelo
por identidade com dois estímulos, os quais formaram quatro combinações. Na Etapa 2
foram inseridos na linha de base mais dois estímulos, e ao todo foram treinadas oito
combinações. Na Etapa 3 foram inseridas mais duas combinações negativas para cada
relação  condicional  treinada,  formando  assim três  combinações  negativas  para  cada
combinação  positiva.  Com  este  procedimento,  os  sujeitos  foram  expostos  a  16
combinações. Testes de identidade generalizada foram realizados ao fim de cada etapa
do  experimento.  Somente  dois  sujeitos  terminaram  o  experimento.  Estes  sujeitos
responderam  por  identidade  generalizada  no  teste  realizado  ao  fim  da  Etapa  3.  O
Experimento 2 objetivou, com um mesmo conjunto de estímulos,  realizar  um treino
misto  de relações  condicionais  de identidade  e arbitrárias,  e  testar  a  propriedade de
simetria  das  relações  condicionais  treinadas.  O  treino  das  relações  condicionais
arbitrárias A1B1 e A2B2 foi realizado junto com o treino das relações condicionais AA
e BB. Somente  um sujeito  terminou o treino  de linha  de base.  Em seguida,  quatro
sessões de teste foram conduzidas, e o responder do sujeito não apresentou evidências
de  simetria.  É possível  que o longo treino  prévio  de pareamento  por  identidade  do
Experimento 1 possa ter dificultado o controle pelas relações arbitrárias e a formação de
classes.
Palavras-chave: teste de simetria; identidade generalizada; go/no-go.

EFEITOS DE HISTÓRIA DE EXPOSIÇÃO A JUSTIFICATIVAS SOBRE O
SEGUIMENTO DE REGRAS

FLÁVIA PINHO ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE E VITÓRIA
CORDOVIL DE ALMEIDA

Com o objetivo de testar a proposição de que uma história de exposição a regras que
relatam justificativas pode afetar o seguir regras, oito estudantes universitários foram
expostos a um procedimento de escolha segundo o modelo. A tarefa era apontar para os
estímulos de comparação em sequência. Nas duas condições, a Fase 1 era de linha de
base. Durante as demais fases, a única sequência correta era reforçada em esquema de
reforço contínuo. Na Fase 2, a regra era correspondente às contingências. Na Fase 3, a
regra  era  discrepante  das  contingências.  Na  Fase  4,  era  apresentada  uma  regra
discrepante  com justificativa  para  o  seu  seguimento.  Na  Fase  5,  era  apresentada  a
mesma  regra  da  Fase  3.  A  justificativa  da  Fase  4  tinha  a  forma  de  promessa  na
Condição  1  e  a  forma  de  ameaça  Condição  2.  Na  Condição  1,   três  dos  quatro
participantes deixaram de seguir a regra discrepante na Fase 3, mas seguiram essa regra
na  Fase 5,  após  a  história  da Fase 4.  Na Condição 2,  três  dos  quatro  participantes
seguiram a regra discrepante nas Fases 3 e 5. Os resultados da Condição 1 indicam que
uma história de exposição a regras que relatam justificativas pode manter o seguimento
de regras.
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Palavras-chave: controle  instrucional;  controle  por  história  de  exposição  a
justificativas; explicação do comportamento governado por regras.

SELEÇÃO CULTURAL E SUBSISTÊNCIA: MECANISMOS DE
SURGIMENTO E RETENÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS

PEDRO AUGUSTO DOS ANJOS CABRAL

As obras de Skinner oferecem o modelo de seleção por consequências para o estudo do
comportamento  em  três  níveis  de  determinação,  quais  sejam,  o  filogenético,  o
ontogenético e o cultural. O conceito de metacontingência empreendido por Gleen tem
sido paradigmático para o tratamento analitico-comportamental de eventos seletivos em
terceiro  nível,  compondo  uma  unidade  de  análise  pertinente  ao  exame  de  práticas
culturais.  Analogamente  à  tríplice  contingência  operante,  onde  o  reforço  aumenta  a
probabilidade de recorrência de uma resposta; diz-se haver metacontingência quando o
produto agregado gerado por um entrelaçamento de contingências operantes acresce a
probabilidade de recorrência  daquele entrelaçamento.  Através do exame da literatura
referente  a  metacontingências  e  da  produção  skinneriana  sobre  cultura,  o  presente
trabalho  objetivou  examinar  dois  mecanismos  mantenedores  de  práticas  culturais,  a
saber, a seleção cultural e a subsistência de uma prática cultural. Por meio do conceito
de metacontingência, uma prática cultural tenderia a ser mantida na mesma medida em
que seus produtos agregados selecionadores fossem gerados. Partindo da análise das
proposições skinnerianas acerca de cultura, este trabalho propõe o termo subsistência de
uma prática cultural, que sublinha contextos onde o controle social exercido por uma
comunidade seria suficiente  para a sustentação de linhagens operantes,  ainda que as
mesmas engendrem produtos agregados. Apoiada sobre o conceito de comportamento
ético,  a  noção  de  subsistência  de  uma  prática  cultural  reporta  o  efeito  seletivo  de
sanções  éticas  e  reforços  sociais  em  repertórios  individuais  (nível  ontogenético),
suplantando,  em  algumas  ocasiões,  explicações  sobre  os  motivos  que  levam  à
manutenção  de  práticas  culturais  através  do  conceito  de  metacontingência  (nível
cultural). Estes dois mecanismos, seleção cultural e subsistência, ofereceriam recursos
conceituais adicionais ao esclarecimento das razões de haver uma robusta diversidade
de práticas culturais dentro de uma mesma sociedade complexa, rica em divisões de
tarefas, disparidades sócio-econômicas e crenças.
Palavras-chave: seleção cultural; subsistência de uma prática cultural; controle social.

ATUAÇÃO DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO NA PRODUÇÃO DE
MODELOS COMPORTAMENTAIS EM ESTUDOS DE PARKINSON

AIRTON ÍCARO CANTUÁRIA GONZAGA E PAULO ELIAS GOTARDELO
AUDEBERT DELAGE

Historicamente  os  analistas  do  comportamento  têm  produzido  modelos
comportamentais animais em laboratório para auxiliar o estudo de diversos fenômenos
psicológicos, como depressão, atenção, criatividade, entre outros. Paralelamente a isto,
outros analistas do comportamento têm atuado juntamente a profissionais de saúde no
acompanhamento  de  pacientes  com  Doença  de  Parkinson  e  seus  familiares,  por
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exemplo. Contudo, não foram encontrados relatos da atuação do profissional em análise
do  comportamento  na  produção  de  modelos  comportamentais  em pesquisas  básicas
sobre Parkinson em bancos de dados do JEAB e JABA. A proposta do presente trabalho
é apresentar, a partir de um relato de pesquisa, como o analista do comportamento pode
atuar em uma área de pesquisa aplicada, produzindo modelos comportamentais animais
mensuráveis úteis à comunidade científica. No relato de pesquisa utilizado, um sujeito
da espécie Cebus apella, foi utilizado como modelo experimental de indução da Doença
de  Parkinson.  Para  que  as  diferenças  comportamentais  pudessem ser  observadas,  o
animal  foi  treinado em um equipamento,  o mensurador  de coordenação motora  fina
(MCMF), passando por sessões posteriores de fortalecimento da habilidade, até que o
critério de estabilidade fosse alcançado. Em todas as sessões, o desempenho do sujeito
era mesurado, através do tempo de resolução da tarefa em cada tentativa e em cada
sessão.  Após  isso,  o  sujeito  foi  inoculado  com  1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-
tetra/hydropyridine (MPTP), substância indutora da Doença de Parkinson. As sessões
de inoculação eram seguidas por novas sessões de treino comportamental. Os registros
do desempenho  anterior  e  posterior  à  inoculação,  quando comparados  e  analisados,
contribuíram para a conclusão de que o animal não desenvolveu a Doença de Parkinson,
uma vez que  as  alterações  comportamentais  apresentadas  foram irregulares  e  pouco
duradoras.   Contundo,  ressalta-se  a  necessidade  de  reaplicação  do  modelo
comportamental em outros experimentos, com espécies já estabelecidas como modelos
experimentais  da  Doença  de  Parkinson,  como  o  Chlorocebus  aethiops (espécie  de
primata do velho mundo), para que conclusões mais rigorosas acerca da efetividade do
modelo comportamental possam ser aferidas.      
Palavras-chave: Parkinson; modelos comportamentais animais; Cebus apella.

Painéis

ENSINO DE DISCRIMINAÇÃO CONDICIONAL POR IDENTIDADE AO
MODELO COM VÁRIAS CATEGORIAS DE ESTÍMULOS FAMILIARES A

UM MACACO PREGO (CEBUS CF. APELLA)

SUÉLEN NICOLE DA SILVA LOBATO, TAMYRES ROBERTA LEAL E
OLAVO DE FARIA GALVÃO

Pressupondo-se que o ensino de repertórios complexos começa a partir do ensino de
seus pré-requisitos, este estudo buscou investigar relações de controle entre estímulos a
partir  do ensino  de  discriminações  condicionais  por  identidade  a  um macaco  prego
adulto (Cotoh) através do Pareamento ao Modelo por Identidade (PMI), com uso de 16
estímulos considerados familiares, divididos em 4 conjuntos categóricos (A, macacos do
biotério,  B,  frutas da alimentação,  C,  homens conhecidos  e D,  objetos  do gaiola)  e
aumento progressivo do número de escolhas simultâneas na tela (Touch Screen) de um
computador com programação para contingências de reforçamento. Cotoh, com longa
história  experimental  de  discriminação  condicional,  mas  sem  história  com  muitas
comparações, tinha que tocar no modelo que aparecia na tela para que as comparações
fossem mostradas e ele tivesse que tocar novamente em uma daquelas comparações, a
que fosse idêntica ao modelo, para que pudesse ser liberada uma pelota de alimento
sabor de banana e um intervalo entre as tentativas (IET). Se Cotoh escolhesse qualquer
estímulo diferente do modelo, não havia liberação de pelota e o IET era consequente, a
mesma tentativa era repetida e se ele tocasse na comparação correta recebia a pelota,
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porém se errasse mais uma vez, não havia mais possibilidade de correção, não havia
liberação de pelota e iniciava-se a próxima tentativa logo após o IET.  Este estudo foi
divido em fases. Primeiramente realizado o PMI com 4 relações com cada conjunto por
sessão e 4 comparações na tela, segundo 8 relações com dois conjuntos por sessão e 8
comparações  na  tela  e,  terceiro  16  relações,  com  4  conjuntos  nas  sessões  e  16
comparações,  e  por  fim  foram  realizados  2  testes  para  verificação  de  identidade
generalizada. Os resultados demonstraram a aprendizagem do repertório de PMI com
até  16  estímulos  familiares  como  escolhas  na  tela,  a  possível  generalização  do
comportamento  de  igualação  em relação  aos  estímulos  não treinados  previamente  e
indícios  de  categorização  no  segundo  teste  por  esse  sujeito.   A  manipulação  da
complexidade  da  tarefa  com  base  na  análise  do  desempenho,  o  uso  de  estímulos
familiares e o aumento gradativo de relações de identidade e comparações na tela parece
ter favorecido o aprendizado.
Palavras-chave: controle  de  estímulos;  discriminação  condicional  por  identidade;
estímulos familiares; Cebus cf. apella.

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL SOBRE RELAÇÕES DE
EQUIVALÊNCIA PUBLICADA ENTRE 1989-2009

PAULA DANIELLE SOUZA MONTEIRO E GRAUBEN JOSÉ ALVES DE
ASSIS

O  paradigma  de  relações  de  equivalência  tem  sido  relevante  para  a  análise  do
comportamento,  haja  vista  que  o  mesmo  é  de  fundamental  importância  para  a
compreensão  de  fenômenos  como  comportamentos  simbólicos,  assim  como  para  o
embasamento de repertórios comportamentais complexos, como aqueles que envolvem
a linguagem e a cognição. Tendo estes últimos sua relevância na medida em que muitos
dos estudos produzidos nesta área desenvolvem tecnologia e resultados que podem ser
aplicados em diversos contextos, como o escolar e o clínico. O presente trabalho teve
como objetivo fazer um levantamento da produção científica brasileira analisando-se a
natureza  das pesquisas  e  os  campos de aplicação sobre relações  de equivalência  no
período  de  1989  a  2009.  Para  isso  foi  realizado  um  levantamento  dos  estudos
publicados  em nove  periódicos  científicos  nacionais.  Selecionou-se  as  revistas  com
conceito  “A”  avaliadas  pela  comissão  da  ANPEPP e  Qualis/CAPES (2007/2009)  e
outros  periódicos  da  área  de  conhecimento  em  Análise  do  Comportamento.  A
localização dos fascículos se deu através da Internet, principalmente pelo sistema de
busca Periódicos – SCIELO, PEPSIC. Foram utilizadas as palavras-chave: equivalência
de  estímulos,  classe  de  estímulos,  classe  de  equivalência  de  estímulos,  controle
discriminativo, discriminação condicional, controle de estímulos, discriminação simples
e procedimento de escolha segundo o modelo.  Foram selecionados e analisados 112
resumos, os quais foram listados e classificados por área de investigação, tipo de estudo
e tipo de participante. A maioria dos trabalhos caracterizou-se como processos básicos,
com  uma  crescente  produção  em  artigos  voltados  para  a  educação,  de  natureza
experimental  e realizados com humanos.  A análise  da produção anual sobre o tema
apontou um crescimento considerável  do número de publicações ao longo dos vinte
anos. O trabalho é de grande relevância, na medida em que a análise feita caracteriza a
área  de  estudo,  mostrando  o  seu  desenvolvimento  ao  longo  dos  anos  e,  por  isso,
possibilita o desenvolvimento ou futuras pesquisas nessa área. Além disso, possibilitam
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a reunião e  a  organização de materiais  dispersos,  podendo,  assim,  contribuir  para a
divulgação do que é produzido no país, além de facilitar na busca de referências por
pesquisadores interessados no tema.
Palavras-chave: relações de equivalência; revisão bibliográfica; produção nacional.

ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM DE GO/NO-GO E VERIFICAÇÃO DE SUA
NECESSIDADE PARA OCORRÊNCIA DE SIMETRIA EM MACACOS-

PREGO (CEBUS APELLA)

RUBILENE PINHEIRO BORGES E CARLOS BARBOSA ALVES DE SOUZA

Três  estudos  apontaram  como  possíveis  variáveis  determinantes  da  emergência  de
simetria: 1) Treino de relações arbitrárias e de identidade simultaneamente e com um
mesmo conjunto de estímulos; 2) Não exposição a treino prévio de qualquer tipo de
relação  com  os  mesmos  estímulos;  3)  Procedimento  de  discriminação  condicional
sucessiva (Go/No-go).  Este estudo buscou a necessidade do uso de  Go/No-go,  e das
demais variáveis destacadas, para a obtenção de simetria. M18 foi treinado em Go/No-
go com tentativas mistas de relações arbitrárias e relações de identidade, com o mesmo
conjunto  de  estímulos.  M18  passou  por  dois  treinos  cujo  responder  discriminado
manteve-se  instável  ao  longo  de  24  e  31  sessões,  respectivamente,  e  apresentou
problemas de saúde, levando ao cancelamento da coleta de dados. M27 foi treinado em
emparelhamento  ao  modelo  com  atraso  zero  com  tentativas  mistas  de  relações  de
identidade e arbitrárias,  com mesmo conjunto de estímulos.  O treino ocorreu em 14
sessões. M27 foi submetido a três testes: 1) Simetria com três escolhas: sessão com oito
tentativas para cada uma das quatro relações de identidade, duas arbitrárias e duas de
teste, com critério de sete acertos nas oito tentativas de cada relação. M27 teve 2 erros
em uma das relações de identidade e acertou todas as demais, inclusive as de simetria.
2) Coerência de controle de estímulos: utilizou-se uma máscara no lugar dos modelos
para todas as tentativas. M27 cometeu três erros ao todo. 3) Simetria com duas escolhas:
as mesmas outras configurações do primeiro teste. M27 errou seis tentativas de linha de
base de identidade,  seis  arbitrárias  e  seis  de simetria.  O resultado do primeiro teste
indicava obtenção de simetria, no entanto, identificou-se uma relação de controle não
prevista:  como  dois  pares  de  estímulos  se  alternavam  na  função  S-  em  todas  as
tentativas,  M27  pode  ter  aprendido  a  rejeitar  os  dois  pares  independentemente  do
modelo apresentado. O resultado do segundo teste aponta que o sujeito era capaz de
responder corretamente aos estímulos de comparação mesmo na ausência dos modelos.
Entretanto, no terceiro teste, M27 apresentou acertos acima da linha do acaso, o que
pode indicar  a presença de um controle  misto  condicional  e  discriminativo entre  os
estímulos de comparação. Esse resultado pode ter sido facilitado pelo treino misto e pela
falta de exposição prévia aos estímulos. Como M18 não respondeu discriminadamente e
os dados de M27 não foram absolutos, não é possível afirmar se o procedimento de
Go/No-go é ou não crítico na obtenção de simetria.
Palavras-chave: treino misto de relações arbitrárias e de identidade; simetria; go/no-go.

CARACTERIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DO RESPIRADOR
BUCAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PSICOLOGIA EM UM HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO
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IZABEL CRISTINA DA SILVA BRASILIENSE, MARÍLIA FONTES DE
CASTELO BRANCO E ELEONORA ARNAUD PEREIRA FERREIRA

Indivíduos com Síndrome do Respirador Bucal se caracterizam por respirar somente
pela  boca  durante  algum momento  do  dia.  Esta  síndrome pode provocar  alterações
físicas e comportamentais, tais como: dificuldades de aprendizagem, alterações do sono
e  comportamentos  hiperativos/desatentos.  Ela  pode  decorrer  devido  à  hipertrofia  de
adenóides,  amígdalas  ou  de  ambas.  Para  estes  casos  são  realizadas  cirurgias  de
adenotonsilectomia.  Estudos  demonstram que,  após  a  realização  da  cirurgia,  alguns
comportamentos sintomáticos são amenizados ou desaparecem, melhorando a qualidade
de vida do indivíduo. O presente estudo pretendeu caracterizar,  avaliar  e reavaliar a
presença  de  alterações  comportamentais  associadas  ao  TDAH  em  crianças  com
diagnóstico de SRB e com indicação de cirurgia de adenotonsilectomia. Participaram 44
crianças  atendidas  no projeto Respirador  Bucal  de um hospital  universitário.  Fez-se
análise  de  prontuários,  obtendo-se  informações  sobre  sexo;  idade;  escolaridade;
dificuldades  de  aprendizagem;  correspondência  série-idade;  local  de  moradia  e
informações sobre a cirurgia. Dentre as crianças caracterizadas foi feita a avaliação pré-
cirúrgica com 28 e reavaliação pós-cirúrgica com 4. A avaliação era feita por meio da
aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado com os responsáveis, seguida da
lista  de  Verificação  Comportamental  para  Crianças  (CBCL)  e  dos  critérios  para
diagnóstico  de  TDAH  do  DSM-IV.  Os  resultados  apontaram  que  a  maioria  dos
participantes era do sexo masculino (n=24), com média de 7 anos de idade. Quanto à
escolaridade,  a  maioria  estava  no  Ensino  Fundamental  (n=21),  apresentava
correspondência série-idade (n=21) e não tinha dificuldade de aprendizagem segundo
relato dos acompanhantes (n=22). A maioria dos participantes morava na capital (n=31).
No que se refere à cirurgia: a maioria dos participantes não a realizou no período do
estudo (n=26); houve adiamento desta para 12 participantes e 5 tiveram que refazer os
exames pré-operatórios. Para as crianças avaliadas, de acordo com os critérios do DSM-
IV, 50% apresentaram características relacionadas ao TDAH. Os resultados do CBCL
apontaram 11 participantes considerados como clínicos, 2 como limítrofes e 11 como
não-clínicos. Na reavaliação pós-cirúrgica houve melhora de comportamento para 2 das
4  crianças  e  para  todas  houve  melhora  do  sono.  Os  resultados  demonstram que  o
processo cirúrgico não tem atendido a demanda dos pacientes, já que mais da metade
destes ainda não realizou a cirurgia, impossibilitando uma melhor avaliação dos efeitos
da  cirurgia  sobre  alterações  físicas  e  comportamentais  das  crianças,  apesar  disso
observou-se melhora na metade da amostra reavaliada, sugerindo influência da cirurgia
sobre os comportamentos sintomáticos dessas crianças.
Palavras-chave: síndrome  do  respirador  bucal;  adenotonsilectomia;  avaliação
comportamental.

ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS COMPORTAMENTOS EMITIDOS POR
HOMENS ACOMPANHADOS E SOZINHOS DURANTE A PASSAGEM DE

UMA MULHER "BONITA"

PEDRO FELIPE DOS REIS SOARES, DULCE MACHADO, ÉRIKA JIMÉNEZ
E ALDA HENRIQUES
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Os comportamentos relacionados à reprodução estão intimamente ligados à filogênese
das espécies.  Na espécie  humana,  por exemplo,  os machos valorizam características
físicas  das  fêmeas  que  indiquem  saúde,  beleza  e  idade,  sinônimos  de  melhores
possibilidades de fecundação, enquanto que a seletividade nas fêmeas é mais dirigida ao
investimento  que  o  parceiro  possa  fazer  na  prole,  havendo,  assim,  valorização  de
características ligadas à proteção, sustento e fidelidade. O presente estudo teve como
objetivo  verificar  que  comportamentos  são  apresentados  por  homens  durante  a
passagem de uma mulher  dotada  de  beleza  física,  e  se  há  diferenças  na  freqüência
desses  comportamentos  quando  estão  sozinhos  ou  acompanhados.  Os  sujeitos
encontravam-se em mesas da praça de alimentação de um shopping center. A mulher
que  eles  observaram  era  uma  colaboradora  com  IMC=21,  com  18  anos  de  idade,
treinada para passar diante dos sujeitos sempre da mesma maneira. Foram observados e
registrados os comportamentos de 54 homens com idade estimada entre 15 e 30 anos,
sendo  que  27  estavam  sozinhos  e  27  acompanhados  por  uma  ou  mais  pessoas.
Encontraram-se  quatro  categorias  comportamentais:  ‘Comportamentos  adjuntivos’
(balançar  a cabeça,  balançar  as pernas,  colocar  a mão no cabelo,  colocar  a mão no
queixo); ‘Acompanhar com o olhar’, ‘Restabelecimento do contato visual’ (nos casos
em  que  este  tivesse  sido  interrompido)  e  ‘Conversar’  (apenas  para  sujeitos
acompanhados).  O  grupo  dos  homens  sozinhos  diferiu  apenas  na  freqüência  dos
‘Comportamentos Adjuntivos’, tendo emitido 12 desses comportamentos contra 5 pelo
outro grupo. Assim, tanto os homens sozinhos quanto os acompanhados apresentaram
os mesmos  comportamentos.  É  provável  que a  maior  emissão  de ‘Comportamentos
Adjuntivos’  pelos  sujeitos  desacompanhados  reflita  que  esta  é  uma  condição
ansiogênica  no  âmbito  da  seleção  de  parceiros.  Seria  interessante  a  realização  de
trabalhos voltados para esta temática, variando-se as especificações acerca dos sujeitos,
do ambiente e/ou do método utilizado para a coleta de dados com o intuito de contribuir
para  um  melhor  entendimento  dos  comportamentos  apresentados  por  homens  na
situação de busca de parceiras.

Palavras-chave: seleção de parceiros; atração sexual, comportamentos não-verbais.

CRIATIVIDADE EM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: O PAPEL DO
LEARNING SET

PAULO ELIAS GOTARDELO AUDEBERT DELAGE E OLAVO DE FARIA
GALVÃO

Os psicólogos da Gestalt e seus herdeiros têm defendido que a aprendizagem não seria
necessariamente gradual e direta, mas que poderia, em determinados casos, ser abrupta
e  não  diretamente  treinada.  Respeitando  seus  resultados,  mas  discordando  das
explicações atribuídas a estes “saltos” de aprendizagem, os analistas do comportamento
têm procurando  demonstrar  como  a  história  prévia  dos  sujeitos  submetidos  a  estes
experimentos é fundamental para que este padrão de aprendizagem seja observado. Uma
proposta defendida a este respeito é a de que tal processo seria em última instância uma
recombinação  de  repertórios  elementares  à  tarefa  e  que  tenham  sido  previamente
aprendidos por via direta. Contudo, o que se tem observado é que apesar desta história
prévia  com  os  componentes  da  tarefa  parecer  ser  necessária  a  ocorrência  destes
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“insights”, ela não parece ser suficiente para a ocorrência deste fenômeno. A proposta
deste  trabalho foi  investigar  se  o efeito  de  Learning Set,  decorrente  da exposição a
outros  tipos  problema  poderia  afetar  positivamente  a  resolução  de  um  problema
inteiramente  novo.  Para  isto  um  macaco-prego  foi  submetido  a  quatro  diferentes
problemas envolvendo o uso de ferramentas em um primeiro momento e posteriormente
exposto a um novo problema envolvendo novas ferramentas nunca antes vistas pelo
sujeito.  Nesta  ocasião  o  sujeito  prontamente  resolveu o  problema sem que nenhum
treino adicional fosse necessário. O que se espera com estes resultados é demonstrar que
a habilidade de resolver problemas pode ser um operante de segunda ordem mais do que
a repetição reordenada de habilidades diretamente treinadas.
Palavras-chave: resolução de problemas; criatividade; learning set; Cebus apella.

ESTUDO DA DEPRESSÃO EM PRIMATAS NÃO HUMANOS INDUZIDOS A
DOENÇA DE PARKINSON

AIRTON ÍCARO CANTUÁRIA GONZAGA, PAULO ELIAS GOTARDELO
AUDEBERT DELAGE E KLENA SARGES MARRUAZ DA SILVA

A depressão corresponde a um quadro cliníco de determinação multivariável,  muitas
vezes  associado  a  outras  manifestações  patológicas.  Frequentemente,  pessoas  com
doenças  que  causam  degradação  neurológica  crônica  e  progressiva  tendem  a
desenvolver  depressão.  Há  incidência  entre  30  e  60%  de  depressão  em  casos  de
pacientes  com  diagnóstico  de  Doença  de  Parkinson  (PD).  Estudos  indicam  que  as
alterações  provenientes  da  PD  podem  favorecer  o  desenvolvimento  de  depressão
biologicamente ou, no caso de seres humanos, por auto-sugestão. O presente estudo se
propõe a investigar como a depressão se desenvolve em primatas não humanos que
passaram  por  um procedimento  experimental  de  indução  de  PD.  O  sujeito  foi  um
espécime da espécie Cebus apella. A avaliação se deu antes e depois da inoculação da
substância indutora de PD, o MPTP. Antes do primeiro protocolo, o sujeito havia sido
treinado para solucionar uma tarefa, por meio do mensurador de coordenação motora
fina  (MCMF),  equipamento  utilizado  para  treino  comportamental.  O  desempenho
apresentado pelo sujeito após o treinamento e antes da inoculação foi comparado com o
desempenho após a inoculação, para verificar a presença ou não de anedonia, indicativo
de depressão. Outros aspectos motores e comportamentais, sinalizadores de PD, como
paralisia  de  membros,  língua  projetada  para  fora  da  boca  e  estereotipia,  foram
registrados. Como resultado, o animal não desenvolveu PD, mesmo após a utilização de
dois protocolos de inoculação. Entretanto, alguns sinais de anedonia foram verificados
após  a  inoculação  do  segundo  protocolo.  Propõe-se  que  a  presença  dos  sinais
indicativos de depressão pode ter sido resultado tanto do segundo protocolo quanto da
rotina de inoculação relacionada ao mesmo, de caráter invasivo e com ocorrência de
duas  vezes  na  semana  durante  aproximadamente  um  mês.  Discute-se  acerca  da
possibilidade  da  espécie  não  desenvolver  PD  após  inoculação  de  MPTP  ou  dos
protocolos utilizados precisarem de ajustes, de forma a induzir PD.
Palavras-chave: Parkinson; depressão; Cebus apella.
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