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Resumo 
 

O presente trabalho pretendeu investigar se a magnitude do reforço é uma variável 
relevante na determinação da supressão condicionada da resposta de “clicar”, produzida 
pela apresentação de um estímulo “punidor negativo”, em humanos. Trinta participantes 
foram recrutados e tinham como tarefa montar quebra-cabeças de 24 peças em um 
computador. A cadeia de respostas observada foi “clicar, arrastar e acoplar” peças dos 
quebra-cabeças. Cada lado da peça colocado na posição correta valia um ponto – e, ao final 
do experimento, os pontos acumulados eram trocados por dinheiro. Os participantes foram 
distribuídos em 2 grupos (A e B) em função quantidade máxima de dinheiro recebida (R$ 
10,00 ou R$ 20,00 reais respectivamente). Posteriormente, diante dos resultados obtidos 
com os grupos A e B, um novo grupo foi criado com 6 participantes que receberam R$ 
10,00 reais e foram expostos a dez apresentações dos estímulos aversivos condicionados 
programados com duração de 15 segundos cada (em quanto os grupos A e B foram 
expostos a apenas 3 apresentações desse tipo, com duração de 1 minuto cada). Cada 
participante, independentemente do grupo a que pertencia, realizada o Teste de Tarefa e, 
obtendo êxito, iniciava a Linha de Base. Foram utilizados o procedimento de operante livre 
e o esquema de reforçamento FR1 tanto na Linha de Base quanto na Fase Experimental. As 
conseqüências para acertos e erros também eram as mesmas. A fase Experimental era 
iniciada assim que ocorresse a estabilização da taxa de respostas e da taxa de reforços 
obtidos. Para os participantes do Grupo A e do Grupo B, um esquema VT ou tempo 
variável entrava em vigor nessa fase, sobreposto ao esquema FR1 vigente: em três 
momentos do jogo a tela do computador ficava verde por 60 segundos e ao final desse 
período, um número fixo de pontos (quatro pontos – que é equivalente a em torno de 10,5% 
do total de pontos possíveis de serem obtidos em um quebra-cabeça) era retirado do 
montante de pontos obtidos até o momento. A perda de pontos era sinalizada pelo 
computador através de um som ameno (semelhante ao de moedas caindo no chão). Para o 
Grupo C as condições eram idênticas, exceto o número de exposições aos estímulos 
condicionados. Nenhum dos participantes apresentou claramente um desempenho que 
poderia ser considerado supressão de resposta. Os desempenhos foram bastante variados, e 
não consistentes. As curvas da Fase Experimental apresentam variações semelhantes e às 
observadas na Linha de Base e não são consistentes e exclusivamente contingentes (e 
contíguas) à apresentação da tela verde. 

 
 

 

 

 

Palavras-chave: supressão condicionada, magnitude do reforço, humanos. 
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Abstract 
 
The present study sought to investigate whether the magnitude of reinforcement is a 
relevant variable in determining the conditioned response suppression of "clicks", produced 
by presenting a negative “punisher” stimulus, in humans. Thirty participants were recruited 
and had tasked assemble puzzles 24 pieces on a computer. The responses observed was 
"click, drag, and engaging" pieces of the puzzle. Each side of piece placed in the correct 
position worth a point – and, at the end of the experiment, the accumulated points were 
exchanged for cash. Participants were divided into 2 groups (A and B) in function 
maximum amount of cash received (R$10,00 or R$20,00 reais respectively). Subsequently, 
on the results obtained with the groups A and B, a new group was created with 6 
participants who received R$10.00 reais and were exposed to ten presentations of 
conditioned aversive stimuli scheduled with a duration of 15 seconds each (groups A and B 
were exposed to only 3 presentations of this type, with duration of 1 minute each). Each 
participant, regardless of the group to which it belonged, performed the Test Task, and 
obtaining success, started the baseline. It was use the free operant procedure and the 
reinforcement schema FR1, both Baseline and Experimental Phase. The consequences for 
hits and errors also were the same. The pilot was initiated so that occurred the stabilization 
of response rate and the rate of reinforcements obtained. For participants of group a and 
group B, a schema VT or variable time entered into force at that stage, overlaid on the 
existing line FR1 schema: in three moments of the game the computer screen was green for 
60 seconds and after that time, a fixed number of points (four points – which is equivalent 
to around 10.5% of the total number of points that can be obtained on a puzzle) was 
withdrawn from the amount of points obtained so far. Loss was flagged by computer 
through a light sound (similar to coins falling on the floor). For the Group C conditions 
were identical, except the number of exhibits to the stimuli conditioned. None of the 
participants presented clearly a performance that could be considered response suppression. 
The performances were quite varied, and not consistent. The curves of the Experimental 
Phase present similar variations observed on the Baseline ones and are not consistent and 
exclusively quotas (and contiguous) upon presentation of the green screen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: conditioning suppression, magnitude of reinforcement, humans. 
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Segundo Skinner (1953/1993), todo o comportamento é passível de previsão e 

controle. Uma das formas de controle do comportamento é o controle aversivo, definido 

por Sidman (1989/1995) “como o uso da punição e da ameaça de punição para 

conseguir que os outros ajam como nós gostaríamos e a nossa prática de recompensar 

pessoas deixando-as escapar de nossas punições e ameaças” (p.17). O controle aversivo 

abrange tanto a punição (positiva e negativa) como o reforço negativo (reforço pela 

prevenção ou remoção de estímulos aversivos). 

Os estudos nesse campo da Análise do Comportamento parecem estar 

concentrados nas décadas de 60 e 70. Uma busca feita em 2007 por Andery 

(comunicação pessoal)1, no site do Journal of the Experimental Analysis of Behavior2 

(JEAB), com as palavras-chave “supressão”, “ansiedade”, “frustração”, “aversivo” e 

“punição” levantou 312 artigos. 18 deles foram produzidos na década de 50 enquanto 

que na década de 60 foram publicados 121 trabalhos. Na década de 70 foram 

produzidos 94. Nos anos 80 foram levantados 34 estudos e na década de 90 somente 29. 

De 2000 em diante, foram encontrados apenas 13 artigos. 

Todorov (2001) observa que o tema punição sempre foi relegado em relação a 

outros temas, exceto por algumas poucas iniciativas datadas dos anos 50 e 60.  E, após 

os anos 70 o tema é deixado de lado. Segundo o autor, atualmente qualquer 

experimento com uso de estimulação aversiva, seja ele com humanos ou com outros 

animais, é rigorosamente controlado pelos comitês de ética na pesquisa. Como o 

assunto é delicado, tende a ser evitado pelos pesquisadores. O autor afirma ainda que, 

dos anos 50 pra cá, mesmo com o interesse científico pelo processo ter diminuído, a 

punição como técnica de controle do comportamento parece ter aumentado em 

freqüência de utilização. A atuação das agências controladoras3 mostra que esta ainda é 

a técnica preferida para controle do comportamento. 

Bentes, Maestri, Tobias, Ribeiro, Coutinho, Miccione, Oliveira, Ferreira, Farias 

e Moreira (2005), no artigo “O Jato de Ar Quente como Estímulo Punidor em Rattus 

Norvegicus”, citam vários autores (Cameschi e Abreu-Rodrigues, 2005; Hunziker, 

                                                 
1 Professora Doutora, coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia Experimental da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
2 www.seab.envmed.rochester.edu/jeab/ 
3 Agências controladoras são partes de um sistema social. Para Skinner (1953), agências controladoras 
são aquelas que, “dentro de um grupo, manipulam conjuntos particulares de variáveis. Geralmente são 
mais bem organizadas que o grupo como um todo e com freqüência operam com maior sucesso no 
controle do comportamento” (pg. 363). 
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2003; Lerman e Vorndran, 2002; Perone, 2003; Todorov, 2001; e Vollmer, 2002) que 

acreditam que a área de controle aversivo foi prematuramente abandonada na análise do 

comportamento e que ainda precisaria ser devidamente explorada tanto teórica como 

empiricamente. Eles apontam que o conhecimento atual sobre as relações 

organismo/ambiente envolvendo contingências aversivas seria parcial e insuficiente 

para compreender o fenômeno em seus múltiplos aspectos. Um exemplo disso é que a 

grande maioria das pesquisas de laboratório utilizou um único tipo de estímulo 

aversivo: o choque elétrico. No entanto, o choque elétrico possui características muito 

peculiares (Catania, 1999) e talvez não seja possível estender o conhecimento 

produzido a partir de seu uso para qualquer outro estímulo aversivo. 

Sidman afirma que “é impossível fugir da conclusão de que se os efeitos da 

coerção fossem com certeza amplamente compreendidos ela não mais seria o método 

preferido para influenciar os outros, não importa que chamemos essa influência de 

educação, disciplina, aplicação da lei, diplomacia, relações humanas ou terapia” 

(1989/1995, p. 31). 

Outro aspecto importante que pode ser observado nos trabalhos sobre controle 

aversivo é o fato de que a grande maioria deles é feita com animais. Quase não há 

estudos com sujeitos humanos. Sidman (1989/1995) comenta que: 

 

“Como um modo de vida, coagir os outros para o engrandecimento pessoal ou social 
é a norma. Coagi-los temporariamente em um experimento, em nome de se obter 
informações e de talvez tornar-se capaz de interagir mais efetivamente uns com os 
outros, é proibido. A própria natureza do problema impede o uso de sujeitos 
humanos nos estudos de laboratório de punição. Portanto, sujeitos não-humanos 
predominaram”. (p. 28 e 29). 

 

Este autor defende que os trabalhos nessa área devem pesar os prós e contras: de 

um lado, o desconforto que será produzido nos sujeitos e, do outro, a possível 

prevenção de dor intensa que as pessoas infligem umas às outras e a redução de vidas 

humanas seriamente prejudicadas pelos característicos produtos do controle coercitivo. 

Skinner (1953/1993) ao comentar sobre os principais subprodutos emocionais da 

punição, afirma que o comportamento operante que tiver sua probabilidade de emissão 

aumentada na emoção associada à punição – em geral de fuga ou de contra-ataque – 

também pode acarretar conseqüências graves. 

Os indivíduos submetidos ao controle aversivo podem apresentar respostas 

operantes de fuga-esquiva, pouca variabilidade de respostas para lidar com o controle 
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exercido e pouco repertório de enfrentamento da estimulação aversiva, além de estados 

a elas associados como revolta, resistência, medo e ansiedade (Baptistussi, 2001).  

O controle aversivo pode ainda gerar diversas alterações no repertório 

comportamental: vigilância que dificulta a aprendizagem de outras respostas; repertório 

estreito e limitado; respostas de fuga-esquiva estereotipadas e mecânicas; 

fortalecimento de respostas acidentalmente associadas com respostas de esquiva, 

gerando comportamento supersticioso de difícil extinção. Dessa forma, pode-se afirmar 

que sob controle aversivo, vive-se em um contínuo estado de ansiedade e apreensão. 

(Sidman, 1989/1995). 

Sidman, (1989/1995), ainda falando sobre o controle coercitivo e seus efeitos, 

afirma que: 

 

“Algumas contingências que o mundo nos impõe deixa-nos sem escolhas 
adaptativas. Elas não nos permitem nem desligar nem prevenir choques. Podemos 
estar nos defrontando com morte, dor, humilhação, desemprego, pobreza ou perda de 
suporte emocional inevitáveis. O que acontece quando tais choques intensos nos 
ameaçam e somos incapazes de fazê-los desaparecer, quando não temos lugar onde 
nos esconder ou para onde correr em busca de segurança? Esta questão tem recebido 
muita atenção no laboratório e os experimentos revelaram um poderoso tipo de 
controle coercitivo”. (p. 208). 

 

No laboratório, tal organização de contingências foi denominada de supressão 

condicionada - a supressão de um comportamento operante durante a apresentação de 

um estímulo pré-aversivo, independente do comportamento. (Branco, 1989). O presente 

trabalho está inserido nessa área do controle aversivo. Seu objeto de estudo será a 

supressão condicionada em humanos. 

Esse fenômeno foi demonstrado pela primeira vez por Estes e Skinner em 1941 

no artigo intitulado de “Some quantitative properties of anxiety”. 

  Os autores afirmam que a ansiedade tem “pelo menos duas características 

definidoras: (1) é um estado emocional, algo semelhante ao medo e (2) o estímulo 

perturbador que é o principal responsável não precede ou acompanha o estado, mas é 

“antecipado” no futuro”. (p. 390). Os autores enfatizam que esta definição necessitaria 

de uma maior clarificação.  

O primeiro termo que merece uma revisão, segundo os autores, é “estado 

emocional”, ou seja: respostas a estímulos eliciadores de origem fisiológica. Assim, um 

componente respondente estaria envolvido em situações de ansiedade. Porém essa 

descrição, que trata as emoções puramente como reação fisiológica, omite uma 
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relevante influência sobre o comportamento operante. A expressão seguinte seria 

“semelhante ao medo”. Essa semelhança está no fato de que tanto respostas de 

ansiedade como respostas de medo são eliciadas por um estímulo condicionado e não 

por um estímulo incondicionado. A expressão “antecipado no futuro” se refere 

exatamente a isso. Desde que um estímulo ainda não tenha ocorrido, ele não pode atuar 

como causa; deve-se olhar, então, para variáveis atuais. E sendo assim, a explicação 

mais plausível é que a resposta se anteciparia ao estímulo incondicionado, mas seria 

produto do estímulo aversivo condicionado. 

Nesse artigo os autores destacam o efeito do estímulo de alterar a força do 

comportamento que é, freqüentemente, relacionado com a emoção. Ou seja, no caso de 

um estímulo que dá origem ao “medo”, por exemplo, podem-se produzir reações 

musculares e autonômicas – comumente enfatizadas no estudo da emoção; mas de 

grande importância, em certo sentido, é a mudança considerável nas tendências do 

organismo de reagir em várias outras direções. 

 Algumas respostas no repertório atual do organismo serão fortalecidas e outras 

serão enfraquecidas, em graus variados. Estes e Skinner (1941) observam a ansiedade 

dessa maneira, como um efeito do pareamento respondente sobre o comportamento 

operante do organismo. 

Os experimentos posteriores foram descritos seguindo essa interpretação. Um 

estado emocional é estabelecido na “antecipação” de um estímulo perturbador e a 

magnitude da emoção é mensurada pelos seus efeitos sobre a força do comportamento 

reforçado com alimento, mais especificamente sobre a taxa alcançada pelo rato em uma 

resposta arbitrária que é periodicamente reforçada com comida. Tal taxa pode ser 

considerada um indicador bastante sensível da força do comportamento sobre uma 

variedade de circunstancias, e ela foi adaptada nesse estudo para o caso da emoção. 

Sendo assim, o problema de pesquisa proposto por Estes e Skinner (1941) pode ser 

descrito da seguinte forma: medir a magnitude da emoção por meio da taxa de respostas 

de um operante reforçado com alimento (VD) na presença de um estímulo que 

“antecipa” um estímulo perturbador (VI). 

O estímulo perturbador a ser “antecipado” foi um choque elétrico liberado por 

um estimulador através de grades no chão da caixa experimental. O estímulo que 

caracteristicamente precedia o estímulo perturbador e que depois se tornou ocasião para 

a ansiedade, foi um tom produzido por fones anexados a um transformador 60 eyele 

A.C. 
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 Cada rato foi confinado durante o período experimental em uma caixa a prova de 

luz e som, que continha uma alavanca que podia ser facilmente pressionada. Foi 

registrada uma curva (número de respostas vs. tempo) para cada rato e curvas médias 

mecânicas para grupo e para certos sub-grupos de 6 ou 12 ratos. No procedimento de 

recondicionamento periódico, o relógio controle foi ajustado para reforçar respostas 

únicas à alavanca a cada 4 minutos, respostas intervenientes não eram reforçadas. Os 

ratos passaram a responder em uma taxa relativamente constante durante o período 

experimental de 1 hora, e as curvas de respostas acumuladas tendiam à proximidade de 

linhas retas, exceto pelos efeitos cíclicos locais resultantes da discriminação temporal do 

período de 4 minutos para reforçamento. Os sujeitos foram 24 ratos machos, albinos, 

com 6 meses de idade, retirados aleatoriamente do estoque do laboratório. Os registros 

foram feitos durante 1 hora por dia durante todo o experimento. Após o 

condicionamento preliminar da resposta de pressão à alavanca, dois sub–grupos foram 

formados, um grupo de 12 ratos que foi mantido com um alto drive4, enquanto o outro 

grupo de 12 ratos foi mantido em um drive que produzia uma taxa bem baixa do 

responder. O som e o choque foram introduzidos pela primeira vez após a segunda 

semana de reforçamento periódico. 

Na primeira apresentação do tom e do choque, o tom permaneceu tocando por 3 

min. O choque era liberado para cada rato e encerrava o tom. Pode ser observado que 

nem o tom, nem o choque (na intensidade utilizada por todo o experimento) produziram 

perturbação na taxa média periódica em suas apresentações. Essa ordenação da linha de 

base possibilitou seguir com facilidade com o desenvolvimento da “antecipação” do 

choque durante as repetições da situação subseqüentes. 

 A combinação tom – choque era apresentada duas vezes durante cada período de 

seis horas consecutivas. Então, com o objetivo de esclarecer quaisquer mudanças no 

comportamento, a duração do tom foi prolongada para 5 min. e a combinação era 

apresentada uma vez a cada hora experimental. 

O principal resultado desta parte do experimento foi o condicionamento do 

estado de ansiedade ao tom, onde o primeiro índice foi a redução na força do 

comportamento de pressão à alavanca reforçada com alimento. A razão (proporção) do 

número de respostas alcançada durante o período do tom para um número médio 

                                                 
4  Drive era um conceito utilizado à época do experimento. Alto drive era estabelecido por uma privação 
intensa e baixo drive estabelecido por uma privação amena. 



16 
 

alcançado durante a mesma fração de hora controle foi de 1.2 : 1.0 para a primeira hora 

experimental; e foi para 0.3 : 1.0 na oitava hora. 

A mudança mais evidente no comportamento acompanhado pela antecipação do 

choque foi uma redução progressiva mais marcada na taxa periódica durante o período 

antecipatório. O efeito sobre a taxa foi sentido imediatamente após a apresentação do 

tom e permaneceu em um valor constante até que o choque tivesse sido apresentado. 

(Essa constância poderia não ser mantida se a situação fosse repetida tão 

freqüentemente a ponto de permitir que o rato estabelecesse uma discriminação 

temporal). 

Efeitos também apareceram após o choque: uma depressão e uma irregularidade 

na taxa que, pelo menos, foi muito maior que qualquer efeito no registro controle. Com 

a continuação do experimento, esta perturbação tendeu a se adaptar, embora tal 

adaptação não tenha sido completa. 

A modificação no comportamento correlata com a antecipação do estimulo 

perturbador não pode ser atribuída ao reforçamento negativo da resposta à alavanca, 

dado que o choque era sempre apresentado independente do comportamento do rato em 

relação à alavanca. Apenas em ocasiões raras o choque poderia coincidir com a resposta 

e, nesse caso, apresentações de choques coincidentes com respostas podem ser 

seguramente ignoradas, já que o tom adquiriu o mesmo efeito depressor sobre o 

comportamento. 

Outra característica destacada pelos experimentadores foi o aumento 

compensatório na taxa periódica que seguiu o período de depressão. Isso apareceu em 

alguma extensão em todos os registros obtidos; mas pôde ser observado mais 

claramente nos resultados obtidos para todos os 24 ratos após o condicionamento 

emocional estar completamente concluído. O efeito do estado emocional foi uma 

depressão temporária da força do comportamento, mas a quantidade total do responder 

durante o período experimental permaneceu a mesma. Aumentos compensatórios foram 

observados em várias circunstâncias, inclusive em casos de restrição física da resposta. 

Os autores ressaltam ainda que há efeitos da ansiedade na extinção. Quando o 

reforçamento com comida foi adiado, o rato continuou a responder, mas com uma taxa 

declinada, formando uma típica curva de extinção. Os efeitos da ansiedade nesta curva 

foram investigados. Na primeira hora de uma típica curva de extinção, em que a 

combinação tom – choque foi apresentada, pôde-se observar uma distinta depressão na 

taxa durante o período do tom, e (seguindo o choque) um igualmente distinto aumento 
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compensatório, que parece ser mantido até a aproximação da extrapolação da primeira 

parte da curva. 

Durante a extinção, então, o estado de ansiedade produziu um decréscimo na 

taxa do responder e o fim do estímulo foi seguido por um aumento compensatório na 

taxa, o que fez com que a altura da curva, provavelmente não tenha se modificado. 

Tais resultados foram fundamentais para a produção científica dessa área nas 

décadas seguintes. Vários trabalhos foram originados a partir desses experimentos 

realizados por Estes e Skinner. Algumas das pesquisas posteriores fizeram uso de 

espécies diferentes (macacos, humanos), respostas diferentes (lamber, focinhar, 

pressionar um botão, clicar) e diferentes estímulos (incondicionados e condicionados, 

reforçadores e punitivos), tais como ruído intenso, luz, água, água com açúcar, leite, 

dinheiro etc. Estes estudos apontaram uma série de variáveis importantes para a 

determinação da supressão condicionada. Elas se referem tanto à linha de base operante 

como ao condicionamento clássico. 

Em relação ao condicionamento clássico, têm sido investigadas tanto as relações 

entre CS-US, como o efeito do número de pareamentos CS-US e a proporção da sessão 

ocupada pela apresentação do estímulo condicionado, quanto às propriedades dos 

estímulos: natureza, duração e intensidade (Branco, 1989)5. 

Já no que diz respeito à linha de base operante que, segundo Blackman (1977), 

provê a única variável dependente nos estudos sobre supressão condicionada, quaisquer 

variáveis que afetem o comportamento operante podem afetar também a supressão 

condicionada. Variáveis como magnitude e tipo do reforço, a freqüência da resposta, 

freqüência do reforçamento, e o esquema que está em vigor, são críticas (Branco, 1989). 

Desse modo, torna-se fundamental compreender as relações entre 

comportamentos respondentes e comportamentos operantes para o estudo da supressão 

condicionada. 

Para Catania (1999), os processos operantes e respondentes não podem ser 

distinguidos com base em critérios fisiológicos de definição de tipos de respostas; a 

diferença crítica, ao contrário, está nas respectivas contingências resposta-estímulo e 

estímulo-estímulo. Ele ressalta ainda que os organismos podem responder 

diferencialmente não apenas a estímulos individuais, mas também a relações entre eles. 

                                                 
5 Esses estudos não serão descritos aqui em função dos objetivos deste trabalho. Para aprofundamento ver 
Brody (1966); Libby (1951); Millenson e Hendry (1967); Rescola (1968); Stein, Sidman e Brady (1958). 
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Ao discutir essas relações, o autor destaca que “o condicionamento respondente 

é uma instância de controle de estímulo aplicado a operações de apresentação de 

estímulo ao invés de a contingência envolvendo operações de consequenciação”. (p. 

210). Ou seja, em vez de sinalizar as conseqüências do responder, um estímulo 

simplesmente sinaliza a apresentação de outro estímulo. Tal afirmação é exemplificada 

da seguinte maneira: um estímulo inicialmente neutro (sineta NS) é seguido por um 

estímulo incondicional (comida US) que elicia a salivação. Se o estímulo neutro começa 

a eliciar respostas como aquela eliciada pelo estímulo incondicional, o estímulo neutro 

passa a ser denominado estímulo condicional (CS). 

Catania (1999) ainda ressalta que uma CR não é somente uma UR eliciada por 

um novo estímulo; o condicionamento respondente não pode ser entendido como 

substituição de estímulo; por exemplo, no caso clássico de Pavlov, a campainha não 

substituiu a comida (o cão não tenta se alimentar com a campainha). Um CS pode afetar 

uma ampla faixa de respostas, e não apenas aquelas que se assemelham à resposta 

eliciada pelo US. 

O autor comenta também sobre as possíveis relações temporais entre dois 

estímulos. Elas podem ser programadas de várias maneiras. As situações nas quais o US 

segue o CS com um intervalo de tempo de até 5 segundos são algumas vezes 

arbitrariamente agrupadas em conjunto como instâncias de condicionamento 

simultâneo.  

 No caso dos condicionamentos de traço e de atraso, um intervalo relativamente 

longo de tempo transcorre entre o início do CS e o início do US; a diferença entre esses 

dois arranjos de condicionamento é que em um deles o CS desaparece e no outro ele 

fica presente ao longo deste intervalo. “Tanto no condicionamento de traço quanto no 

com atraso, o responder condicional de início ocorre pouco após o início do CS, mas, ao 

longo de tentativas sucessivas, ele gradualmente se move de modo a situar-se mais perto 

do momento em que o US virá a ser apresentado.” (p.214). 

Apresentações sucessivas do US em intervalos regulares (por exemplo, a cada 

vinte minutos), também produzem um responder condicional; esse procedimento é 

chamado de condicionamento temporal, e diz-se, às vezes, que o responder é 

condicionado ao tempo como um estímulo. (Catania, 1999). 

Outro tipo de condicionamento ocorre quando é feita a reversão da ordem dos 

dois estímulos: o condicionamento reverso. Considerou-se, por muito tempo, que esse 

arranjo era ineficaz para a produção do responder condicional. Ele é freqüentemente 
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menos eficaz do que outros procedimentos de condicionamento, mas tem sido 

ocasionalmente observado, especialmente com CSs aversivos. (Catania, 1999). 

Finalmente, o procedimento no qual um estímulo se torna um CS pela sua 

relação com o US, enquanto um segundo estímulo não se torna CS, porque nunca 

precede o US, é denominado condicionamento diferencial. Os estímulos são algumas 

vezes chamados de estímulos condicionais positivo e negativo. (Catania, 1999). 

Em todos os casos de condicionamento citados acima, o CS deve produzir a CR 

por causa de sua relação com o US e não por outras razões. Além disso, deve-se 

considerar que a base apropriada para classificar os procedimentos de condicionamento 

é a relação condicional entre estímulos (contingência), e não o número de pareamentos 

ocorridos (contigüidade). (Catania, 1999). 

Catania (1999) enfatiza ainda que “o fato de um estímulo tornar-se ou não um 

CS efetivo depende do contexto de estímulos em que ele aparece; um estímulo não-

usual ou um estímulo familiar em uma situação não-usual tem maior probabilidade de 

tornarem-se efetivos do que um estímulo familiar em uma situação familiar” (p. 217). 

Às vezes, o próprio contexto se torna um CS efetivo. 

No caso da supressão condicionada, o CS se torna um estímulo “pré-aversivo” e 

os efeitos dos estímulos pré-aversivos não são determinados apenas pelas propriedades 

do desempenho de linha de base, mas também pelas propriedades do esquema de 

apresentação do estímulo. Por exemplo, a supressão varia em função de sua freqüência 

de apresentação e de sua duração. E em parte, o grau de supressão também depende do 

quanto a redução na faixa de respostas afeta a taxa de reforço: menos supressão ocorre 

quando a redução no responder reduz muito o número de reforçadores obtidos por 

sessão do que quando a supressão afeta pouco o número de reforçadores obtidos por 

sessão (Smith, 1974 apud Catania, 1999). “Assim como em outros casos respondentes, 

os efeitos dos estímulos pré-aversivos e pré-apetitivos sobre o comportamento operante 

dependem de contingências estímulo-estímulo, e não de pareamentos estímulo-

estímulo” (Catania, 1999, p.229). 

 Blackman (1977) aponta que as pesquisas feitas no campo da supressão 

condicionada têm apresentado divergências em vários aspectos: na forma pela qual os 

autores compreendem e interpretam o fenômeno; nos resultados encontrados nas 

investigações de suas variáveis determinantes e na forma de medir a supressão 

condicionada. Essas diferenças ainda permanecerem nas pesquisas mais recentes. 
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O autor, em seu texto “Conditioned Suppression and the Effects of Classical 

Conditioning on Operant Behavior” (1977), faz um apanhado das principais hipóteses 

acerca da supressão condicionada – que continuam, ainda hoje, sendo discutidas e sobre 

as quais não há um consenso entre os estudiosos. A primeira delas é a chamada 

“Hipótese da Interferência” (The Interference Hypothesis). Nela, a possibilidade de 

outros comportamentos interferirem no comportamento operante corrente de modo a 

produzir supressão condicionada, tem sido sugerida em termos de competição tanto de 

comportamentos respondentes quanto operantes. Haveria uma incompatibilidade entre 

os respondentes eliciados pelo estímulo condicionado e o comportamento que está 

operando no momento. Contudo, seria necessário especificar os comportamentos ditos 

condicionados durante o estímulo “pré-choque” que supostamente interferem no 

comportamento operante. Além disso, seria imprescindível demonstrar porque e como 

cada um desses comportamentos são incompatíveis com a emissão de um operante. Há 

poucos estudos6 que se dedicaram a investigar essas questões e os resultados 

encontrados não são consistentes e decisivos. 

Uma segunda teoria seria a “Explicação Motivacional” (Motivational 

Explanations). Vários pesquisadores têm sugerido que o estímulo condicionado produz 

uma alteração no estado motivacional do sujeito, o que resultaria na supressão 

condicionada. O CS produziria ansiedade, que pode ser considerada uma força 

motivacional que reduz a motivação positiva para o reforçamento e assim diminui a 

freqüência do comportamento operante. Um argumento similar pode ser obtido da 

descrição da supressão condicionada como resultado do “condicionamento de resposta 

emocional” (CER). A hipótese aqui é de que haveria um estado sob a reação 

comportamental. No entanto, há desvantagens na visão motivacional da supressão 

condicionada: ela se refere a estados que não podem ser medidos diretamente. Por 

exemplo, efeitos diferenciais de estímulos “pré-choque” em um comportamento 

mantido por esquemas variados, podem muito facilmente ser traduzidos em termos 

motivacionais de tal modo que dificulta discuti-los ou até refutá-los. 

A “Hipótese da Punição” (The Punishment Hypothesis) compreende a asserção 

que no procedimento de supressão condicionada um estímulo condicionado é 

sobreposto a um comportamento corrente e termina com um estímulo incondicionado 

aversivo que é apresentado independentemente do que o sujeito faz. Punição, no 

                                                 
6 Brady (1951); Hunt and Brady (1955); Millenson and De Villiers (1972); Brady, Kelly and Plumlee 
(1969) etc. 
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entanto, é definida como a redução na probabilidade futura da emissão de uma 

determinada resposta como resultado da apresentação imediata de um estímulo após tal 

resposta (Azrin e Holz, 1966). A supressão condicionada seria resultado da ocasional 

contigüidade entre o comportamento operante e a apresentação do estímulo 

incondicionado aversivo. Dessa forma, é sugerido que não há diferenças fundamentais 

entre os processos que lidam com essas duas formas de supressão. Em todo caso, 

diferenças consideráveis nos procedimentos de punição e supressão condicionada 

inevitavelmente dificultam a comparação entre eles. Parece não ser interessante tentar 

reduzir um em outro e isso talvez seja a razão de haver tão poucas pesquisas com essa 

ênfase. 

Como pode ser observado, todas essas interpretações do fenômeno têm 

problemas e deixam ainda muitas dúvidas e aspectos a serem esclarecidos. 

Outro ponto de divergências entre os autores é a forma de se medir a supressão. 

Apesar da maioria dos estudos utilizar a comparação da taxa de respostas durante a 

apresentação do estímulo incondicionado com a taxa de respostas na ausência deste, 

outras formas também são utilizadas. Ayres e Quinsey (1970), por exemplo, utilizaram 

a extinção da supressão como medida, enquanto Vogel e Spear (1966) avaliaram o 

tempo que cada sujeito levou para emitir um determinado número de respostas durante 

a apresentação do CS sozinho e após o seu pareamento com o US. Há ainda autores que 

utilizaram como medida a magnitude da supressão durante a aquisição (Branco, 1989). 

A discussão sobre a medida que se toma para tratar dados é de extrema 

relevância já que, dependendo da medida adotada pode-se produzir resultados 

diferentes. Tal afirmação pode ser confirmada nos estudos sobre magnitude do reforço e 

supressão condicionada. Não há um consenso entre os pesquisadores sobre os efeitos 

produzidos pela manipulação dessa variável. 

Vogel e Spear (1966), no estudo “Interaction of reward magnitude and 

conditioned fear on the consummatory response” procuraram formular um 

procedimento simples, que fosse sensível a variações na magnitude do reforço. Os 

experimentadores testaram três variações de um mesmo método que consideraram 

bastante vantajoso: não exige que o comportamento seja modelado - a resposta utilizada 

(lamber) está imediatamente disponível no repertório do sujeito; o procedimento de 

treino é curto e simples e os efeitos de manipulações na magnitude do reforço são 

bastante robustos. Os autores tiveram como objetivo verificar a supressão de resposta 

utilizando variações sistemáticas de uma mesma dimensão do reforço: a concentração 
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da solução de sacarose. No Experimento I foi utilizada uma caixa experimental 

(Gerbrands Student Demonstration Box) modificada – no lugar da barra foi colocado 

um bebedouro conectado a um “drinkometer” que registrava as lambidas dos ratos.  Os 

sujeitos foram 10 ratos privados por 21 dias antes do treino experimental. Uma vez a 

cada 5 dias, eram permitidas aos sujeitos 110 lambidas no tubo do bebedouro que 

continha 4% (Grupo 4, com 5 sujeitos) ou 32% (Grupo 32, com 5 sujeitos) de solução 

de sacarose. No sexto dia, o tubo do bebedouro era removido. Os sujeitos foram 

colocados na caixa utilizada no experimento e após 60 segundos um tom de intensidade 

moderada foi ligado por 10 segundos. O fim do tom foi seguido por um choque de 1 ma 

com duração de 1 segundo. No sétimo dia o tubo foi recolocado e completado com a 

solução de sacarose apropriada. Após os sujeitos emitirem 100 lambidas, o tom foi 

apresentado. O tempo gasto pelos sujeitos para completar 10 lambidas na presença do 

tom foi registrado. Os resultados indicaram que o Grupo 4 levou um tempo 

significantemente maior para completar 10 lambidas durante o tom do que o Grupo 32. 

Quatro dos cinco sujeitos do Grupo 4 sequer completaram as 10 lambidas nos 5 minutos 

do período-teste. Outra comparação foi feita examinando-se o tempo para completar 10 

lambidas após as primeiras 100 lambidas do quinto dia (antes do pareamento tom-

choque, sem a presença do tom) e as lambidas do sétimo dia (após o pareamento tom-

choque, na presença do tom). Essas comparações sugeriram houve menos supressão de 

resposta no grupo de 32% do que no grupo de 4% de concentração de sacarose.  

No Experimento II, os sujeitos foram 12 ratos, a caixa foi a mesma utilizada no 

Experimento I e o procedimento foi semelhante ao utilizado no experimento anterior, a 

diferença é que foi dado aos sujeitos apenas 2 dias de pré-treino com as concentrações 

de sacarose designadas. Além disso, dois (ao invés de um) pareamentos tom-choque 

foram apresentados no terceiro dia com um intervalo entre tentativas de 60 seg. Um 

defeito na caixa resultou em duas apresentações de um choque de 2 ma por 2 segundos 

para um sujeito do Grupo 32. Novamente o Grupo 4 levou um tempo significantemente 

maior para completar as 10 lambidas na presença do tom do que o Grupo 32. O 

aumento da intensidade e tempo do choque pareceu ter um efeito bem pequeno. 

No Experimento III foram utilizados 15 ratos também colocados em privação de 

água e comida. No primeiro dia, foi permitido aos sujeitos que dessem 110 lambidas no 

tubo do bebedouro contendo 4% (Grupo 4, com 5 sujeitos), 11.5% (Grupo 11.5, com 5 

sujeitos) ou 32% (Grupo 32, com 5 sujeitos) de solução de sacarose. No segundo dia os 

sujeitos foram colocados na caixa com o bebedouro removido. Após 30 segundos um 
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tom de intensidade moderada era apresentado por 5 segundos e era finalizado com um 

choque de 1 ma com duração de 1 segundo. No terceiro dia, o bebedouro foi recolocado 

com a solução de sacarose apropriada. Assim que 100 lambidas foram completadas, o 

tom foi apresentado. O tempo gasto para completar 10 lambidas na presença do tom foi 

registrado. Os resultados encontrados apontam que os Grupos 4 e 11.5 levaram mais 

tempo para completar as 10 lambidas durante o tom do que o Grupo 32. Os Grupos 4 e 

11.5 não apresentaram diferenças entre si. O critério de estabilidade utilizado nos 

experimentos não foi explicitado pelos autores. 

  Esses resultados não foram encontrados por Ayres (1968) que avaliou a 

resposta de pressão à barra, e nem por Ayres e Quinsey (1970) para a resposta de 

lamber. Em nenhum desses trabalhos foi possível observar diferenças quanto ao grau de 

supressão e a resistência à extinção em função da variação na concentração de sacarose. 

O único efeito encontrado das diferentes concentrações de sacarose foi na recuperação 

das taxas de respostas na linha de base (após o pareamento CS-US) sendo esta mais 

rápida para o grupo 32%. Ao discutir as diferenças de seus resultados com os resultados 

de Vogel e Spear (1966), os autores sugerem que a diferença obtida na supressão para 

as duas concentrações usadas por aqueles autores poderia estar apenas refletindo 

diferenças nas taxas de nível operante, dado que Vogel e Spear não compararam as 

taxas de respostas na presença do estímulo condicionado com as taxas na ausência 

deste.  

Millenson e DeVillier (1972), também investigaram se a variação na 

concentração de sacarose produzia algum efeito na supressão condicionada. Para isso, 

foram utilizados 3 ratos mantidos a 80% do peso ad lib. Após o procedimento de 

modelagem de pressão à barra, disponibilizando como reforço 0.5 ml de 16% (por peso) 

de solução de sacarose, os animais foram treinados num esquema VI 15 segundos. 

Quando o responder se tornou estável (os autores não descrevem, no artigo, o critério de 

estabilidade adotado), as concentrações de sacarose de 8% e 32% foram diariamente 

alternadas, substituindo a concentração utilizada no treino. Essas duas concentrações 

(8% e 32%) eram diferentemente associadas à presença de uma luz localizada no centro 

da caixa. Durante as sessões seguintes foi treinada a discriminação entre essas duas 

condições de incentivo. Na fase seguinte o estímulo condicionado foi introduzido 

sozinho por 8 sessões consecutivas com o propósito de produzir habituação. As 

durações do CS eram variáveis (de 15 a 60 segundos). Os intervalos entre tentativas 

(ITIs) eram também randomizados, variando entre 75 segundos e 17 minutos. Essa fase 
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foi seguida pela introdução de um choque de 0.8 am com 0.3 segundos de duração para 

todos os sujeitos. A apresentação do choque coincidia com o término do CS. Os sujeitos 

21 e 22 foram submetidos a 20 sessões, e o sujeito 120 submetido a 14 sessões com 

esses parâmetros. Os sujeitos 21 e 22 foram expostos a 12 sessões nas quais a 

intensidade do choque foi reduzida para 0.4 ma. Na fase final do experimento, todos os 

sujeitos foram submetidos a 20 sessões com a apresentação do US de intensidade 0.2 

ma. e em seguida, iniciaram-se os pareamentos CS (tom) -US (choque). 

Os resultados encontrados apontam que a supressão é consistentemente maior 

nos grupos de baixo incentivo (8%). Nessa condição, com choques de 0.8 e 0.4 ma, a 

supressão foi completa. Para choques de 0.2 ma, houve a supressão parcial para ambos 

os grupos. Os autores discutem seus resultados em relação aos de Vogel e Spear (1966) 

e aos de Ayres (1968), e atribuem as diferenças encontradas no estudo de Ayres a 

diferenças no método. No trabalho de Ayres cada grupo de sujeitos experimentou 

apenas uma condição de incentivo enquanto no estudo de Millenson e DeVillier (1972) 

cada grupo experimentou as duas condições. 

Leslie, em seu estudo “Effects of Food Deprivation and Reinforcement 

Magnitude on Conditioned Suppression”, de 1977, buscou investigar os efeitos de 

variações paramétricas no nível de privação e na magnitude do reforço em um esquema 

VI sobre a taxa de respostas, visando o conceito de supressão condicionada. Em função 

do objetivo do presente estudo, será dada ênfase no procedimento e resultados relativos 

a variações magnitude do reforço. No experimento de Leslie, foram utilizados seis ratos 

privados de comida. Na primeira fase o peso de 4 sujeitos foi gradualmente reduzido até 

que atingissem 75% do peso ad lib. A resposta de pressão à barra foi então modelada 

utilizando-se uma solução de 20% de sacarose como reforço. Em seguida foi 

introduzido o esquema VI 1minuto. O treino no esquema VI 1minuto continuou por 18 

sessões, quando todos os sujeitos apresentaram uma taxa de resposta estável de dia para 

dia. Na segunda fase do experimento o estímulo condicionado (luz) foi introduzido com 

durações de 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 segundos, em seqüência randômica. Os 

intervalos entre as apresentações dos CSs variaram com uma média de 5 minutos. Após 

4 sessões de apresentação do CS sozinho (habituação), todas as apresentações 

subseqüentes do CS eram seguidas imediatamente por um choque de 0.3 ma, com 

duração de 0.5 segundos. Esse procedimento durou por 20 sessões. Dois métodos foram 

utilizados para manipular a concentração de sacarose. Primeiro, a concentração de 

sacarose foi alterada para 10% durante 20 sessões e para 5% por mais 20 sessões. 
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Segundo, a concentração de sacarose foi variada dia a dia semi-randomicamente de 

modo que, 5%, 10% e 20% ocorreram duas vezes cada em todos os blocos de 6 sessões. 

Esse procedimento foi utilizado por seis blocos de seis sessões. Na fase três todos os 

sujeitos puderam se alimentar livremente por duas semanas para determinar seus pesos 

corporais. Dois sujeitos dos grupos formados anteriormente foram arbitrariamente 

selecionados (1, 3, 5 e 6) e foram testados por 10 sessões no mesmo esquema com uma 

solução de sacarose 10% como reforço. O uso da sacarose foi ineficaz em manter o 

responder quando os animais não estiveram privados de comida. O peso corporal dos 

sujeitos foi reduzido a 95% ad lib e estes foram testados por mais 10 sessões. Em 

seguida, os sujeitos 1 e 3 foram mantidos a 75% ad lib e o sujeito 5 e 6 a 85% enquanto 

mais 15 sessões foram conduzidas.    

 Na fase quatro, os sujeitos não utilizados na fase três tiveram seu peso reduzido 

a 85% do peso ad lib e as concentrações de sacarose foram manipuladas: 0%, 2%, 4%, 

8% e 16%. 

Os resultados obtidos indicam que quando a privação foi aumentada, as taxas de 

resposta durante e antes do estímulo condicionado aumentaram. Variar a concentração 

de sacarose, tanto em blocos de sessões quanto de sessão em sessão, teve um pequeno 

efeito (insignificante) nas taxas de respostas durante e antes da apresentação do CS. As 

taxas de supressão não foram sistematicamente relacionadas à concentração de 

sacarose.  

Em vista desses resultados, algumas questões permanecem abertas: é a 

magnitude do reforço uma variável importante na determinação da supressão 

condicionada? Se sim, em que extensão? E ainda, será possível produzir esses mesmos 

resultados com humanos? 

O presente trabalho pretendeu investigar se a magnitude do reforço é uma 

variável relevante na determinação da supressão condicionada da resposta de “clicar”, 

produzida pela apresentação de um estímulo “punidor negativo”, em humanos. 

Para atender a tal objetivo, foi feito um levantamento de estudos que tenham 

pesquisado essa variável com humanos. No entanto, na área de controle aversivo são 

raros os trabalhos com participantes humanos, e os experimentos existentes se 

dedicaram, em sua grande maioria, a investigar problemas relativos à punição, tanto 

positiva (apresentação de um estímulo aversivo) quanto negativa (retirada de um 

estímulo apetitivo) (Catania, 1999).  
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Utilizando-se do procedimento de punição negativa, Bradshaw, Szabadi e Bevan 

(1979) realizaram um estudo composto de duas fases, em que na Fase 1, três mulheres 

(recrutadas do serviço de limpeza da Universidade de Manchester) tinham a tarefa de 

pressionar um botão em um aparato por reforço monetário em cinco esquemas de 

intervalo variável que especificavam diferentes freqüências de reforçamento. Em dias 

alternados, o responder era punido (pela subtração de dinheiro) de acordo com um 

esquema de razão variável 34. Em função dos objetivos e método do presente trabalho, 

serão relatados com mais detalhes o método desse estudo de Bradshaw et al (1979) 

durante a Fase 1 e os resultados encontrados que se referem ao suprimir do responder 

produzido pela “perda de dinheiro”. 

Foi utilizada uma caixa de 40 cm de largura por 30 cm de altura que continha 

um painel composto por 3 fileiras de lâmpadas indicativas (cada fileira continha 5 

lâmpadas e cada fileira de uma cor diferente de luz: âmbar, azul e branca). Abaixo das 

lâmpadas estava localizado um contador digital e do lado esquerdo do contador havia 

uma lâmpada verde (sinalizadora de reforço) e do lado direito havia uma lâmpada 

vermelha (sinalizadora de punição). 

No início da Fase 1 as participantes receberam a seguinte instrução sobre a 

tarefa: 

 

“Essa é uma situação onde você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro simplesmente 
por pressionar um botão. Às vezes, quando você pressionar o botão, uma luz verde 
irá acender: isso significa que você ganhou um centavo. O total acumulado de 
dinheiro que você ganhou será mostrado neste contador. Você irá começar cada dia 
com 25 pontos registrados no contador; toda vez que a luz verde acender será 
adicionado 1 ponto ao escore total (Por favor, ignore a luz vermelha, ela não será 
aplicada a você nos dois primeiros dias). Quando você pressionar o botão, esteja 
certa de que pressionou com força suficiente. Você pode se certificar que pressionou 
com força suficiente ouvindo um leve clique vindo de dentro da caixa. Agora veja 
essas luzes âmbar (você não deve se preocupar com as luzes azuis e brancas). 
Quando uma das luzes âmbar estiver acesa, significa que você pode ganhar dinheiro. 
No início da sessão uma das luzes irá acender e permanecerá assim por 10 minutos, 
e durante esse período você poderá ganhar dinheiro. Ao final dos 10 minutos a luz 
irá apagar e continuará assim por 5 minutos, e durante esse tempo você deve 
descansar. Após o período de descanso, outra luz irá acender, novamente por 10 
minutos e você poderá ganhar mais dinheiro. Então ocorrerá outro descanso e assim 
por diante, até que cada uma das 5 luzes tenha sido apresentada. Ao final da sessão 
você deve anotar o número de pontos marcado no contador. Você trocará esses 
pontos por dinheiro ao final do experimento”. (pág. 72, 73 e 74). 

 

Cada uma das 5 lâmpadas foi associada a um diferente esquema VI. A 

freqüência de reforço especificada por cada um dos esquemas foi a seguinte: 

1: 445 reforços por hora (VI 8 seg.); 
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2: 211 reforços por hora (VI 17 seg.); 

3: 70 reforços por hora (VI 52 seg.); 

4: 21 reforços por hora (VI 171 seg.) e 

5: 5 reforços por hora (VI 720 seg.). 

O reforço consistia em 100 segundos de iluminação da luz verde e a adição de 1 

ponto no contador. O programa interrompia o esquema VI durante a liberação do 

reforço. 

 No terceiro dia as participantes foram informadas que a partir de então as 

lâmpadas azuis seriam utilizadas e que isso significava que elas poderiam, além de 

ganhar dinheiro, perder dinheiro. Às vezes elas pressionariam o botão e uma luz 

vermelha apareceria – o que significava a perda de um “penny”. E, da mesma maneira 

como vinha acontecendo, a luz verde significava ganho de dinheiro. Nessa condição, a 

punição consistia de 100 segundos de iluminação da luz vermelha e a subtração de 1 

ponto do escore marcado no contador. A punição era apresentada de acordo com um 

esquema VR 34, enquanto um esquema de reforçamento VI estava em operação. A Fase 

1 teve duração de 30 dias de aplicação sucessivos. 

 Durante a Fase 2, uma caixa auxiliar, similar à caixa principal, estava presente 

na mesa das participantes e elas receberam mais instruções. As cinco luzes de cor âmbar 

da caixa principal estavam associadas aos mesmos esquemas VI utilizados na Fase 1. 

As luzes âmbar da caixa auxiliar estavam associadas com um esquema VI, idêntico ao 

esquema associado à lâmpada âmbar nº 3 da caixa principal (VI 171 segundos). A luz 

azul da caixa auxiliar foi associada a um esquema VI idêntico ao associado à luz azul nº 

3 da caixa principal, ao qual foi sobreposto um esquema de punição VR 34. Nenhuma 

restrição foi imposta em relação à freqüência com que cada participante poderia mudar 

de um componente para o outro. A fase 2 teve duração de 20 dias de aplicação 

sucessivos. Os autores não explicitam nesse artigo o critério de estabilidade utilizado. 

Os resultados obtidos demonstram que todas as três participantes apresentaram 

uma marcada supressão do responder na presença da punição em todos os 5 esquemas. 

Os dados obtidos na Fase 1 confirmam os achados de pesquisas prévias de que a 

punição, na forma de custo de resposta, apresentada em um esquema VR, suprime a 

performance em esquemas VI. 

Também utilizando um procedimento de punição negativa, Baron e Kaufman 

(1968) no estudo Facilitation and suppression of Human Loss-Avoidance by Signaled, 

Unavoidable Loss afirmam que o comportamento (operante livre) de esquiva de sujeitos 
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humanos pode ser eficazmente mantido pela “perda” ou “timeout” do reforçamento 

positivo. Os autores citam uma série de trabalhos (Baer, 1960; Baron e Kaufman, 1966; 

Stone, 1961 e Weiner, 1963) que representam esforços preliminares em desenvolver 

metodologias para estudar o comportamento de esquiva com humanos ao invés de 

outros animais, com “perda” ou “timeout” ao invés de choque elétrico como evento 

aversivo. 

O experimento de Baron e Kaufman (1968) foi delineado com o objetivo de 

identificar variáveis controladoras da esquiva da perda com sujeitos humanos. O 

procedimento foi baseado nos estudos em que sujeitos não-humanos eram treinados a 

evitar choque elétrico. Foi utilizado um procedimento paralelo de apresentação de um 

estímulo seguida de perda inevitável enquanto os sujeitos estavam emitindo respostas 

de esquiva da perda. Nas fases subseqüentes do estudo foram investigados os efeitos de 

variar a duração do estímulo pré-perda, e a extinção do esquivar-se das perdas. 

Participaram da pesquisa 3 estudantes universitárias. A participação no 

experimento foi descrita para elas como uma situação de trabalho: o pagamento (reforço 

monetário) dependeria diretamente de seus desempenhos. 

As participantes sentavam-se frente a uma mesa que continha uma caixa com 

um painel. O painel era composto de duas telas de vidro que podiam ser iluminadas, por 

trás, por luzes coloridas. Entre as duas telas de vidro, situava-se um botão plástico. 

As estudantes universitárias receberam instruções por escrito. Tais instruções 

foram formuladas com o propósito de estabelecer a resposta de esquiva o mais rápido 

possível. A aplicação de todo o procedimento foi feita individualmente. 

No treino inicial um esquema de esquiva (operante livre) foi programado de 

forma que o evento aversivo, uma luz vermelha que significava a perda de dinheiro, era 

apresentado do lado esquerdo do painel, acompanhado de um “barulho branco” de baixa 

intensidade. Durante todo o experimento, o “estímulo-perda” era apresentado em 

intervalos de 10 segundos quando a participante não emitia respostas. Cada resposta (de 

pressionar o botão no painel) atrasava o “estímulo-perda” por 30 segundos. O lado 

esquerdo do painel permanecia continuamente aceso por uma luz verde, exceto durante 

a apresentação de 1 segundo da luz vermelha. Esse treino continuou até que o responder 

estivesse estável. O número de sessões de treino inicial para as três participantes foram, 

respectivamente, 12, 10 e 23 (com exceção da primeira sessão que durou apenas 15 

minutos). 
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Em seguida foi iniciada a fase Signaled, unavoidable loss on a loss-avoidance 

baseline. Após o responder em esquiva estar estável, foi programada a sinalização de 

uma perda inevitável simultaneamente ao esquema de punição em vigor na fase 

anterior. Uma luz amarela era apresentada no lado direito do painel por 15 segundos e 

era encerrada pela apresentação subseqüente da luz vermelha (“estímulo-perda”). Essa 

condição foi apresentada por 15 vezes com intervalos irregulares durante cada sessão 

com a exceção dos 4 primeiros minutos e do último dos 50 minutos de sessão. Após 13 

sessões com a apresentação do estímulo “pré-perda”, outras durações desse estímulo 

foram testadas. E assim como anteriormente, 15 apresentações foram feitas por sessão. 

O treino com cada uma das durações do estímulo “pré-perda” continuou até que a 

performance das participantes estivesse razoavelmente estável. Pelo menos duas sessões 

sem a apresentação do estímulo “pré-perda” ou perda inevitável precediam a mudança 

para cada novo intervalo. 

Na terceira fase, as reações da participante 3 durante a apresentação do estímulo 

“pré-perda” foram observadas quando a esquiva da perda não estava mais programada 

no esquema da linha de base. Todas as perdas evitáveis foram omitidas, assim como o 

estímulo “pré-perda” e as perdas inescapáveis. Esse procedimento foi iniciado 

imediatamente após a fase anterior e a participante não foi avisada da mudança de 

condição. 

Dentre os resultados encontrados, foi possível identificar um aumento 

temporário na taxa de respostas com a introdução do estímulo “pré-perda”, tanto na 

presença quanto na ausência desse estímulo. As participantes 1 e 3 apresentaram taxas 

mais altas de respostas quando o estímulo luz amarela estava presente do que quando 

não estava. Porém, esse aumento foi observado apenas durante as três primeiras sessões. 

Com a contínua exposição, houve uma marcada redução na taxa de respostas na 

presença do estímulo “pré-perda”. 

Os autores ressaltam que os resultados encontrados são similares aos 

encontrados por Sidman, Herrnstein e Conrad (1957, fase 1) no estudo em que choques 

sinalizados foram sobrepostos a uma linha de base de esquiva do choque. Segundo 

Baron e Kaufman, em ambos os experimentos a reação inicial à presença do estímulo 

foi uma “facilitação” do responder, mas essa reação diminuiu com a continuidade do 

treino. Ao se prosseguir com o treino, foi possível observar um decréscimo na taxa de 

respostas na presença do sinal da perda inevitável. Para os autores, a presença do 

estímulo pré-perda, um estímulo em cuja presença perdas inevitáveis ocorreram 
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repetidamente, veio a determinar para o sujeito um período em que se esquivar era 

impossível e, dessa forma, esse estímulo assumiu o controle sobre o não responder. O 

responder em esquiva era mantido pela ausência do estímulo, todavia, desde que na 

ausência do estímulo todas as perdas continuassem a ser evitáveis.  

Banaco, Borges, Nogara, Oliveira, Rocha, Marangoni, Rosenthal, Jannarelli, 

Parucker, Viva, Cardoso e Mello (2004), diferentemente de Bradshaw e cols. (1979) e 

Baron e Kaufman (1968), empregaram a apresentação de um estímulo aversivo ao invés 

de utilizar punição negativa em seu trabalho, que buscou fazer algumas investigações 

acerca da produção de supressão condicionada em humanos.  

Trata-se de um estudo inicial e, portanto, os resultados estão distantes de serem 

conclusivos. Os autores retomaram o experimento que Estes e Skinner (1941) fizeram 

com ratos, e ressaltaram que a supressão condicionada é um constituinte daquilo que 

vinha sendo chamado de ansiedade. Dessa forma, seria possível obter uma medida da 

ansiedade através da redução da taxa de resposta operante quando o sujeito é exposto a 

um estímulo pré-aversivo condicionado. Baseando-se nessa proposta, o trabalho de 

Banaco e cols (2004), buscou avaliar a possibilidade de produzir o mesmo resultado 

com participantes humanos. 

Participaram do estudo 22 pessoas, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 30 

anos. O equipamento utilizado foi um notebook com um programa especialmente criado 

para a pesquisa, que apresentava na tela do computador um jogo similar ao jogo da 

forca. 

O estudo foi composto por três fases: Seleção do estímulo aversivo (1); Linha de 

base (2); e Experimental (3). 

Na primeira fase, os experimentadores escolheram uma lista de palavras que 

foram apresentadas aos pares aos participantes que deveriam clicar sucessivamente na 

palavra que menos gostavam, até que todas as palavras tivessem sido apresentadas, cada 

uma delas com todas as outras. A palavra mais rejeitada entre todas foi considerada 

como estímulo aversivo. 

Estabelecido o aversivo, deu-se início à fase Linha de base. Nesta etapa, o 

participante deveria clicar sobre as letras do alfabeto para formar palavras de cinco 

letras que não se repetiam. A palavra que deveria ser descoberta era determinada pelo 

programa e, a cada seleção correta de letra, o participante ganhava 10 pontos. Quando 

isso acontecia o programa emitia um som “parabéns!”. Se em 13 tentativas para 

selecionar as 5 letras corretas o participante não conseguisse completar a palavra, a 



31 
 

palavra não descoberta era apresentada na tela e o programa emitia o som “perdeu!”. 

Iniciava-se, então, uma nova tentativa com uma nova palavra. Após esse esquema 

análogo a um esquema de reforçamento FR1 inicial para os acertos, um esquema 

análogo à razão variável foi introduzido: apenas a cada determinado número variável de 

escolhas corretas os pontos eram liberados. As contingências para o acerto da palavra 

permaneceram as mesmas. Os autores não mencionam, neste artigo, o critério de 

estabilidade utilizado para “encerramento e/ou mudança” de fase. 

 Na fase Experimental, foi mantido o mesmo procedimento para o “jogo da 

forca”, porém com algumas diferenças: independentemente do comportamento do 

participante, em intervalos variados, o fundo da tela do computador ficava vermelho 

durante 60 segundos ao final dos quais aparecia a palavra “rejeitada” por aquele 

participante (determinada na fase 1 do estudo). Durante todo esse tempo, as 

contingências de reforçamento do jogo permaneciam em vigor. Após essa rápida 

apresentação da palavra mais rejeitada, a tela voltava à condição anterior. 

Foram observados três padrões distintos de desempenho entre os participantes. 

Um conjunto de participantes não apresentou alterações no seu desempenho com a 

apresentação do fundo vermelho seguido da apresentação da palavra “rejeitada” (padrão 

1). O segundo grupo apresentou um aumento na freqüência de respostas durante a 

apresentação do estímulo condicionado, caracterizado por uma pausa após a 

apresentação do fundo de tela e um jorro de respostas antes da apresentação da palavra 

“rejeitada” e nova pausa após a apresentação de tal palavra (padrão 2). Já no terceiro 

grupo foi possível se observar uma diminuição na freqüência das respostas durante a 

apresentação do fundo de tela vermelho, caracterizada por uma estabilidade no 

responder no início da apresentação do vermelho, e uma pausa no responder momentos 

antes da apresentação da palavra “rejeitada” (padrão 3). 

Nenhum dos participantes apresentou claramente um desempenho que poderia 

ser considerado supressão de respostas. No entanto, foi possível observar entre os 

participantes que apresentaram os padrões 2 e 3, uma alteração na freqüência de 

respostas na direção de uma diminuição da freqüência: uma pausa no padrão 2 e uma 

diminuição no padrão 3. Ainda, com relação ao padrão 3, identificou-se uma pausa que 

ocorria segundos antes da apresentação da palavra “rejeitada”, sugerindo que o que 

controlou o comportamento desses participantes foi a aproximação da palavra 

“rejeitada” no tempo e não o fundo de tela como um pré-aversivo. 
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Diferentemente do experimento de Estes e Skinner (1941), não ficou claramente 

estabelecido que o fundo de tela vermelho tenha se tornado um estímulo aversivo 

condicionado. 

Baseado nas pesquisas expostas acima, o presente trabalho pretende investigar 

aspectos da supressão condicionada (assim como Banaco e cols., 2004) empregando um 

método semelhante ao de Bradshaw e cols. (1979) e ao de Baron e Kaufman (1968), ou 

seja, será utilizado o procedimento de “punição” negativa numa linha de base operante 

mantida por reforço monetário. 
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Método 

 

Participantes 

 

Participaram deste estudo 30 pessoas, recrutadas através de contatos pessoais da 

pesquisadora (amigos, parentes etc). Deste total, as sessões de dois participantes não 

puderam ser analisadas: o programa de computador utilizado “travou” durante a 

aplicação inviabilizando a coleta dos dados. Os 28 participantes restantes tinham idades 

entre 18 e 37 anos, sendo 10 do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Todos os 

participantes exerciam atividade profissional remunerada no tempo em que o estudo foi 

realizado. 

Alguns dos participantes pertenciam a um mesmo círculo social e, apesar de 

serem solicitados a não conversarem sobre as sessões experimentais (antes que todos 

houvessem passado por elas) nenhum controle foi realizado a esse respeito. 

Os participantes assinaram o termo de consentimento informado (Anexo 1), no 

qual declararam estar cientes da não obrigatoriedade de sua participação, assim como de 

que sua identificação permaneceria em sigilo em qualquer publicação deste estudo. 

Antes do recrutamento dos participantes, este projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e por ele foi aprovado. 

 

Equipamento 

 
Foi utilizado um notebook da marca Dell, modelo Latitude 120L, equipado com 

mouse, caixa de som, monitor, teclado e um programa específico, que foi encomendado 

pela pesquisadora. Foram utilizadas também folhas de papel e caneta que ficavam 

disponíveis aos participantes ao lado do computador. 

 

Software7 

O programa utilizado contém 10 quebra-cabeças de 24 peças cada, coloridos 

com as cores preta, branca e tonalidades produzidas pela combinação dessas duas cores 

(tons de cinza), e suas peças são quadradas. Os jogos contêm desenhos (Anexo 2) do 

tipo “mangá” (japonês) retirados de uma mesma revista em quadrinhos. As figuras 
                                                 
7 O software utilizado foi confeccionado especialmente para esta pesquisa pelo programador Fernando 
Mello. 



34 
 

foram desenhadas pelo mesmo desenhista e contêm quantidades semelhantes de cor 

preta e cor branca. 

O software contém ainda um quebra-cabeça de 4 peças quadradas, azul e branco, 

com uma figura geométrica (quadrado), que foi utilizado no Teste de Tarefa. 

A tela do computador era composta de uma janela onde os pontos eram 

apresentados; 4 fileiras contendo as 24 peças do quebra-cabeça em vigor, todas já na 

posição de encaixe (não havia rotação das peças); e uma área de montagem onde o 

participante deveria montar o quebra-cabeça. Um diagrama da tela do computador é 

apresentado na Figura 1. 

 

Pontos

Peças do quebra-
cabeça

Área de 
montagem

 

Figura 1: Diagrama da tela do computador. Na janela superior aparecem os 

pontos ganhos pelos participantes. Nas fileiras abaixo da janela dos pontos estão todas 

as peças do quebra-cabeça viradas para cima. 

 

O software foi programado para: 

- Somar pontos a cada peça colocada corretamente – fases Linha de Base e 

Experimental. 

- Deixar a tela do computador verde durante o tempo determinado pela pesquisadora 

antes da perda de pontos (de acordo com o esquema de intervalo programado) e voltar 

às cores normais após a retirada dos pontos – fase Experimental; 
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- Retirar a pontuação do participante (aversivo) conforme o esquema em vigor – 

fase Experimental; 

- Destacar a perda de pontos com um som e o piscar dos pontos – fase 

Experimental; 

 
Registro 
 

O programa registrou a freqüência da resposta de clicar por tempo, a duração de 

cada resposta, a freqüência de reforço por tempo, além do registro acumulado (de 

respostas e reforços) durante todas as sessões. A experimentadora observou e registrou 

(de forma escrita) comportamentos verbais e não-verbais dos participantes durante as 

aplicações. 

 

Ambiente 

 
 As sessões aconteceram em locais variados e em todas as sessões 

algumas condições foram preservadas: o ambiente sempre estava silencioso e sem 

circulação (durante a aplicação) de outras pessoas (apenas o participante e a 

experimentadora ficavam no local); sempre havia pelo menos uma mesa e duas cadeiras 

e em todos eles havia condições adequadas para ligar o computador. 

 

Procedimento 

 
Todos os participantes receberam informações gerais a respeito deste trabalho: 

foram informados que a pesquisa envolvia um jogo no computador e que pontos ganhos 

durante o jogo seriam trocados por uma quantia em dinheiro no final da participação.  

A tarefa do participante era montar quebra-cabeças cuja ordem de apresentação 

era selecionada randomicamente pelo computador. A cadeia de respostas observada foi 

“clicar, arrastar e acoplar” peças do quebra-cabeças, que foi definida pela pesquisadora 

como pressionar o botão com o cursor sobre a peça do quebra-cabeça até soltá-la.  

 Cada lado da peça colocado na posição correta valia um ponto. Se, por exemplo, 

uma peça de quatro lados de encaixe - uma peça do meio do quebra-cabeça, fosse 

colocada corretamente, o participante obtinha quatro pontos quando seus lados fossem 

todos encaixados. Assim, quando o participante completava totalmente o quebra-cabeça, 
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que contém 24 peças, ele haveria acumulado 38 pontos. A Figura 2 representa todas as 

38 junções (equivalentes aos 38 pontos) existentes em um quebra-cabeça de 24 peças.  
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Figura 2: Localização das 38 junções de peças em um quebra-cabeça de 24 partes. 

 

 

De início, vinte e dois participantes foram distribuídos em 2 grupos (A e B) em 

função quantidade de dinheiro recebida (R$ 10,00 ou R$ 20,00 reais). Posteriormente, 

diante dos resultados obtidos com os grupos A e B, um novo grupo foi criado com 6 

participantes que receberam R$ 10,00 reais e foram expostos a dez apresentações da tela 

verde com duração de 15 segundos cada. Então o estudo contou com: 

Grupo A:  11 participantes; cada um recebeu R$ 20,00; e foram expostos a três 

apresentações da tela verde com duração de 1 minuto cada. 
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Grupo B: 11 participantes; cada um recebeu R$ 10,00; e foram expostos a três 

apresentações da tela verde com duração de 1 minuto cada. 

Grupo C: 6 participantes; cada um recebeu R$ 10,00; e foram expostos a dez 

apresentações da tela verde com duração de 15 segundos cada. 

 

Todos os participantes foram submetidos apenas uma vez às fases a seguir 

descritas (seguindo a ordem: Teste de Tarefa, Linha de Base e Fase Experimental).  

 

Teste de Tarefa 

 
 Para assegurar que o participante era capaz de executar a tarefa exigida no 

presente trabalho, foi feito um “teste de tarefa”. Nesse teste, o participante deveria 

montar um quebra-cabeça de 4 peças quadradas, azul e branco, que continha uma figura 

geométrica (quadrado). Se o participante executasse tal tarefa com sucesso em, no 

máximo, 3 minutos, ele prosseguiria para a Fase 1, de Linha de Base. Se o participante 

não conseguisse concluir a tarefa ou a concluía com um tempo superior a 3 minutos, ele 

era dispensado. Durante esse Teste não havia pontuação. 

 Caso o Teste de Tarefa fosse concluído dentro do tempo estipulado, 

aparecia a seguinte mensagem eletrônica: “Quebra-cabeça terminado com sucesso. 

Pressione OK para prosseguir”. Embaixo dessa frase havia uma janela com o OK onde 

o participante deveria clicar. Essa mensagem surgia ao final da completa elaboração de 

cada “mangá” em todas as fases do experimento, sendo que no Teste de Tarefa o clique 

no OK era seguido da apresentação das instruções e nas demais fases o clique no OK 

era seguido da apresentação de um novo quebra-cabeça. 

 As instruções apareciam escritas na tela do computador e eram lidas pela 

experimentadora em voz alta. O texto era o seguinte: 

 

“A sua tarefa é montar um quebra-cabeça. Ao final de cada jogo haverá uma 

mensagem e um quebra-cabeça diferente do anterior aparecerá. Você deve montá-lo 

normalmente. Cada quebra-cabeça tem 24 peças. Cada lado de encaixe da peça vale um 

ponto. Assim, se você montá-lo todo corretamente, você fará 38 pontos. FIQUE 

ATENTO AOS SEUS PONTOS E ANOTE A SUA PONTUAÇÃO SEMPRE QUE 

TERMINAR UM QUEBRA-CABEÇA. Ao final de todo o experimento, você poderá 

trocar seus pontos por dinheiro". 
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Ao final da leitura, a experimentadora informava qual a quantia máxima de 

dinheiro era possível obter e mostrava o papel onde os pontos deveriam ser anotados e a 

caneta, ambos localizados ao lado do computador. 

Embaixo das instruções havia uma janela com a inscrição “Prosseguir”. O 

participante clicava nessa janela e a fase Linha de Base era iniciada. 

 

Fase 1: Linha de Base 

 

A partir do início dessa fase, a experimentadora se posicionava na diagonal atrás 

do participante, assim podia observar a tela do computador e a pessoa que estava 

jogando. Ela ficava com um caderno e uma caneta. O participante não conseguia vê-la, 

a não ser que virasse a cabeça para trás – o que ocorreu com certa freqüência.  

Os participantes foram orientados a montar quebra-cabeças (diferentes um do 

outro e cuja ordem de apresentação era selecionada randomicamente pelo programa) da 

maneira como preferissem – poderiam começar pelas bordas, ou pelas figuras 

humanas... Sempre que o participante clicava em uma peça e a soltava na área de 

montagem, a peça permanecia “parada” até que ele a movesse de novo. Quando ele 

encaixava uma peça na outra corretamente, as peças “grudavam” e formavam blocos, 

que não podiam mais ser separados. Se a peça era colocada em um lugar errado, ela não 

“grudava” e o participante poderia continuar mudando essa peça de posição à vontade. 

Foi utilizado um procedimento de operante livre. O esquema de reforçamento 

utilizado foi o FR1: a cada lado da peça encaixado corretamente, ele ganhava 1 ponto. 

Os erros eram conseqüenciados apenas pela não fixação da peça: elas não formavam 

blocos, permaneciam soltas para serem movimentadas. Quando errava, o participante 

não ganhava e nem perdia pontos.  

 Essa fase durava até que a taxa de respostas e a taxa de reforços 

estivessem estáveis ou até o final do quarto jogo de quebra-cabeça. Se em 4 jogos a 

estabilidade não ocorresse, o programa era encerrado automaticamente e o participante 

era dispensando após trocar seus pontos por dinheiro (o valor variava de acordo com o 

grupo em que o participante se encontrava). 

O critério de estabilidade entrava em vigor a partir da 14ª peça encaixada de 

cada quebra-cabeça (tal medida foi tomada em função do efeito de “aceleração” no 

jogar com a aproximação do final do jogo). Foi utilizado o critério de estabilidade entre 
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quebra-cabeças e era necessário que nos dois últimos quebra-cabeças montados pelo 

participante não houvesse uma variação maior que 15% (para mais ou para menos) nas 

taxas de resposta e de reforço. O valor de 15% foi estabelecido com base em testes 

prévios feitos com o programa – foi o menor valor que permitiu a passagem de fases, 

em valores inferiores nenhum “sujeito-teste” teve o responder estável (ninguém 

conseguiu passar para fase experimental). 

 Nesta fase, o participante tinha até 10 minutos para concluir um quebra-

cabeça. Caso esse tempo fosse excedido, o jogo era encerrado e um novo quebra-cabeça 

era apresentado. Os participantes não foram informados sobre esse tempo-limite e 

nenhum deles excedeu o tempo disponível. 

  

Fase 2: Experimental 

 

A fase Experimental era iniciada assim que ocorresse a estabilização da taxa de 

respostas e da taxa de reforços obtidos.  

Foram utilizados o procedimento de operante livre e o esquema de reforçamento 

FR1 idênticos aos utilizados na Linha de Base. As conseqüências para acertos e erros 

também eram as mesmas. 

Para os participantes do Grupo A e do Grupo B, um esquema VT ou tempo 

variável8 entrava em vigor nessa fase, sobreposto ao esquema FR1 vigente: a tela do 

computador ficava verde por 60 segundos e ao final desse período, um número fixo de 

pontos (quatro pontos – que é equivalente a em torno de 10,5% do total de pontos 

possíveis de serem obtidos em um quebra-cabeça) era retirado do montante de pontos 

obtidos até o momento. A perda de pontos era sinalizada pelo computador através de 

um som ameno (semelhante ao de moedas caindo no chão). Um diagrama da tela do 

computador na presença do estímulo condicionado cor verde é apresentado na Figura 3. 

 

                                                 
8 Esquema em que a apresentação do estímulo independe da emissão da resposta: quando o intervalo 
termina, o estímulo é apresentado, e o intervalo entre a última resposta e o estímulo (aversivo, no caso 
deste trabalho) varia porque este é apresentado independentemente da resposta. (Catania, 1999. p 187). 
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Figura 3: Diagrama da tela do computador na apresentação do estímulo 

condicionado cor verde. 

 As sessões experimentais tinham a duração máxima de 10 minutos para 

os Grupos A e B e de 11 minutos para o Grupo C – tal diferença foi considerada em 

função do número de apresentações da tela verde, som e perda de pontos; o grupo C 

necessitava de um pouco mais de tempo para que todas as apresentações programadas 

ocorressem (tal aspecto será melhor explicado logo abaixo). Caso o participante 

chegasse ao final desse tempo sem ter concluído o quebra-cabeça em vigor, uma 

mensagem eletrônica era projetada na tela do computador (“Tempo encerrado”) e o jogo 

era automaticamente encerrado. No entanto, isso não ocorreu com nenhum dos 

participantes. E caso o participante terminasse o último quebra-cabeça da fase 

Experimental coincidindo com a última apresentação do estímulo “pré-aversivo”, o 

programa não iniciava um novo jogo e encerrava a sessão – mesmo que os 10 minutos 

(ou 11 minutos, para o Grupo C) não houvessem transcorrido. 

Para os participantes dos Grupos A e B, ocorriam três apresentações dos 

estímulos condicionado e aversivo. A tela ficava verde nos minutos 3, 6 e 9 dessa fase. 

A Figura 4 mostra a distribuição da apresentação dos estímulos condicionados (cor 

verde e som) e do aversivo (perda de pontos) ao longo da sessão experimental. 
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Durante o período em que a tela do computador ficava verde, o jogo funcionava 

normalmente e o reforço continuava sendo disponibilizado sempre que houvesse acerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Representação da distribuição da apresentação dos estímulos condicionados e 

do estímulo aversivo durante a sessão experimental de 10 minutos apresentada para os 

Grupos A e B. Durante os minutos 3, 6 e 9 a tela do computador ficava verde e, ao final 

desse tempo (de 60 segundos), um som ameno sinalizava a perda dos pontos. 

 

 Para os participantes do Grupo C, a apresentação da tela verde, som e perda de 

pontos também ocorreu em um esquema VT, porém com algumas diferenças: foram 10 

apresentações com duração de 30 segundos cada. Essas apresentações ocorreram nos 

seguintes momentos do jogo: 

1ª – aos 30 segundos; 

2ª – ao 1 minuto e 20 segundos; 

3ª – aos 2 minutos e 30 segundos; 

4ª – aos 3 minutos e 15 segundos; 

5ª – aos 4 minutos e 10 segundos; 

6ª – aos 5 minutos e 10 segundos; 

7ª – aos 6 minutos e 30 segundos; 

8ª – aos 7 minutos e 30 segundos; 

9ª – aos 9 minutos e 40 segundos; 

10ª – aos 10 minutos e 40 segundos. 

1 Minuto 
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 Todas as demais condições eram idênticas às dos Grupos A e B. 

Ao final do experimento todos os participantes trocaram seus pontos por 

dinheiro. Todos eles receberam o total possível: os participantes do Grupo A e do Grupo 

C receberam R$10,00 cada, e do Grupo B receberam R$ 20,00 cada. É importante 

ressaltar que os participantes não sabiam que receberiam o total possível, até o final do 

experimento a informação vigente era a de que a quantia a ser recebida dependia do 

número de pontos obtidos. Era solicitado aos indivíduos que não comentassem nada a 

respeito do experimento até que todos os presentes tivessem finalizado a participação. 

Alguns cuidados foram tomados em relação ao uso do dinheiro como reforço. 

Participantes que freqüentavam o mesmo ambiente social (amigos ou colegas de 

trabalho, por exemplo) foram alocados em um mesmo grupo, assim recebiam a mesma 

quantia em dinheiro. 
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Resultados 

  

 Os resultados serão apresentados em figuras que contêm as seguintes 

informações: respostas/tempo (eixo X e Y) – para os Grupos A e B a unidade de tempo 

utilizada foi minuto e para o Grupo C a unidade utilizada foi segundo (medida adotada 

em função da duração do CS (da variável cor de fundo de tela verde), que foi diferente 

para esses grupos); comportamentos não-verbais dos participantes (caixas localizadas na 

figura no momento da emissão. Ex: ), comportamentos verbais dos 

participantes e da experimentadora (balões localizados na figura no momento da 

emissão. Ex:    ) e demarcação dos minutos em que a tela do computador mudou de 

cor (pontos cheios sob a linha e trecho da linha com gramatura diferenciada). A 

ausência de caixas ou de balões significa que o participante não emitiu tais 

comportamentos durante a sessão em vigor ou, no caso de comportamentos não verbais, 

permaneceu na mesma posição já descrita no quadro anterior. Quando há diálogo entre 

participante e experimentadora há indicação: Participante e Experimentadora. Quando a 

fala é diretamente descrita, sem a indicação “participante” ou “experimentadora”, foi o 

participante quem a emitiu. 

Foram elaboradas duas figuras para representar o desempenho de cada 

participante, uma com os dados referentes à Linha de Base, e a outra com os dados 

referentes à fase Experimental. Na fase Experimental, a apresentação da tela verde está 

sinalizada nas figuras por pontos cheios sob a linha e trecho da linha com gramatura 

aumentada que delimitam os minutos (no caso dos Grupos A e B) ou segundos (no caso 

do Grupo C) em que a tela mudava de cor; o segundo ponto “de cada par” sinaliza 

também o momento em que o som (barulho de moedas caindo) foi apresentado.  
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Grupo A: R$ 10,00 
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Figura 5: Desempenho do participante 1 do grupo A na fase de Linha de Base. 
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Figura 6: Desempenho do participante 1 do grupo A na fase Experimental.
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Linha de Base – participante 1 
 

Durante a Linha de Base, o participante emitiu baixas taxas de resposta com algumas 

oscilações; apresentou aceleração positiva em alguns momentos (por exemplo, no 

minuto 4) e decréscimos em outros (como por exemplo no último minuto de jogo).  

 

Fase Experimental – participante 1 
 

Observações gerais 

 

Na Figura 6 é possível observar que o participante emitiu baixas 

taxas de respostas. O desempenho na Fase Experimental parece ter 

apresentado menos perturbações do que o desempenho na Linha de 

Base. As apresentações da tela verde não produziram grandes 

alterações no responder. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Durante a 1apresentação da tela verde é possível observar uma 

taxa estável na curva de respostas, seguido por uma pequena queda 

no responder após o término da apresentação do estímulo. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Na segunda apresentação do estímulo pré-aversivo, é possível 

observar uma sutil queda na taxa de respostas que foi seguido por 

uma taxa estável após a apresentação do barulho de moedas caindo 

e perda de pontos. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Na terceira apresentação do estímulo tela verde, pode-se observar 

uma aceleração positiva da curva que dura até o final do jogo. 

 
 
 
 
 



47 
 

 

 

Figura 7: Desempenho do participante 2 do grupo A na fase de Linha de Base. 

 

 

 

Figura 8: Desempenho do participante 2 do grupo A na fase Experimental. 



48 
 

 

Linha de Base – participante 2 
 

O participante 2 apresentou um desempenho bastante estável durante a Linha de Base, 

com uma taxa moderada de respostas (quando comparado aos outros participantes). 

 

Fase Experimental – participante 2 
 

Observações 

gerais 

 

O participante manteve um responder em taxas mais altas e mais 

irregulares na Fase Experimental do que na Linha de Base. Isso 

aponta para a hipótese de que a apresentação da tela verde causou, 

de alguma forma, uma perturbação no responder. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Na primeira apresentação da mudança de cor houve uma 

aceleração na taxa de respostas – iniciada sutilmente já no minuto 

anterior; no minuto quatro encontra-se o pico de repostas desta 

fase, exatamente quando o som é apresentado e há a perda de 

pontos. Logo em seguida é possível observar uma acentuada queda 

na curva. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto) 

 

Na segunda apresentação da tela verde, novamente observa-se uma 

aceleração no responder. Após a apresentação do estímulo 

aversivo, a curva continua levemente acelerada. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Quando a tela do computador mudou de cor pela terceira 

vez, a taxa de respostas sofre uma queda, e esse declínio 

permanece até o final do jogo. 
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Figura 9: Desempenho do participante 3 do grupo A na fase de Linha de Base. 

 

 

 

Figura 10: Desempenho do participante 3 do grupo A na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 3 
 

Na Linha de Base é possível observar um aumento na taxa de respostas que teve início 

com o começo do jogo e durou até a metade do quinto minuto. Em seguida há uma 

queda nessa taxa. As oscilações na curva continuam ao longo da fase, porém menos 

acentuadas. 

 

Fase Experimental – participante 3 
 

Observações gerais 

 

Na Figura 11, as variações na curva de respostas são bastante 

semelhantes às observadas durante a Linha de Base. Não se pode 

afirmar que ocorreram em função das variáveis manipuladas. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

A sessão é iniciada com uma aceleração na taxa de respostas e, 

logo após o início da apresentação da tela verde, há uma acentuada 

queda no responder. Com o fim do estímulo cor verde, 

apresentação do som e perda de pontos, pode-se observar uma 

nova aceleração na curva. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Não há alterações com a apresentação da tela verde. No minuto 

seguinte (7º) o responder ainda permanece estável (16 respostas 

por minuto). 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

É possível observar uma queda bastante acentuada na curva 

seguida por uma aceleração positiva. 
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Figura 11: Desempenho do participante 4 do grupo A na fase de Linha de Base. 

 

 

 

Figura 12: Desempenho do participante 4 do grupo A na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 4 
 

A curva é acelerada e com poucas oscilações. Tal aceleração poderia, talvez, ser 

atribuída ao próprio jogo: quanto mais peças montadas, maior era a velocidade com que 

o participante conseguia montar as seguintes. 

 

Fase Experimental – participante 4 
 

Observações gerais 

 

A participante conversou muito durante toda a aplicação. Suas 

falas, em boa parte, continham frases com conteúdos relacionados 

ao experimento e à experimentadora. Na Fase Experimental a taxa 

de respostas foi mais elevada do que a observada na fase anterior 

(provavelmente uma continuação da “tendência” já observada na 

Linha de base) e a curva se apresentou bastante irregular. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

A curva apresentava-se acelerada quando a tela mudou de cor pela 

primeira vez. Assim que a tela verde foi apresentada, observa-se 

um decréscimo no responder. No minuto seguinte ao final da 

apresentação do estímulo pré-aversivo, há uma aceleração na curva 

de respostas. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Quando a tela muda de cor pela segunda vez, a taxa de resposta 

estava em declino e, ao início da apresentação da cor verde, há 

uma aceleração da curva. Assim que o som e perda de pontos 

ocorrem, observa-se novamente uma acentuada queda no 

responder. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

A curva apresentava-se acelerada positivamente quando o estímulo 

pré-aversivo foi apresentado pela terceira vez. Assim que a 

apresentação da tela verde se inicia, há uma diminuição no 

responder que dura até o final da fase Experimental. 
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Figura 13: Desempenho do participante 5 do grupo A na fase de Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 14: Desempenho do participante 5 do grupo A na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 5 
 

Pode-se observar, na figura 14 de Linha de Base, que o participante 5 teve um 

desempenho com algumas variações, sendo estas mais acentuadas a partir do quinto 

minuto de jogo. No sexto minuto há uma queda na taxa de resposta seguida por uma 

aceleração na curva – momento em que é obtida a maior taxa de resposta de toda essa 

fase. Em seguida ocorre uma nova queda; e então há uma sutil aceleração na curva que 

se acentua após o nono minuto do jogo. 

 

Fase Experimental – participante 5 
 

Observações gerais 

 

A curva apresentada na figura 15 da Fase Experimental é 

relativamente semelhante á curva obtida na Linha de Base - em 

ambas a taxa de respostas permanece dentro de um mesmo 

intervalo (entre 9 e 19 respostas). No entanto, a curva da fase 

Linha de Base parece apresentar mais oscilações do que a curva da 

Fase Experimental. As alterações observadas na taxa de resposta 

(Fase Experimental) não ocorrem exclusivamente de maneira 

contingente às apresentações da cor verde. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Durante a primeira apresentação do estímulo cor verde, observa-se 

uma leve aceleração (já iniciada no minuto anterior) e uma 

estabilização do responder que dura até o final do quinto minuto 

do jogo. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Observa-se uma queda na taxa de respostas seguida de uma sutil 

aceleração da curva. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Há um acentuado aumento na taxa de respostas que dura ta o fim 

do jogo. 
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Figura 15: Desempenho do participante 6 do grupo A na fase de Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 16: Desempenho do participante 6 do grupo A na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 6 
 

A participante 6 apresentou um desempenho bastante irregular na Linha de Base – no 

entanto a estabilidade foi suficiente para que passasse para Fase Experimental. A taxa de 

respostas da participante variou entre 12 e 26 respostas por minuto durante a Linha de 

Base. 

 

Fase Experimental – participante 6 
 

Observações gerais 

 

Desempenho bastante irregular; pico de respostas no início do 9º 

minuto (32 respostas por minuto); relatos pós-sessão de que não 

ficou sob controle dos pontos ou da tela verde, a participante disse 

que “estava preocupada em apenas terminar tudo o mais rápido 

possível” (SIC). Segundo ela, imaginou que o término mais rápido 

da atividade seria considerado o melhor desempenho. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Na primeira apresentação do estímulo tela verde, observa-se uma 

aceleração na curva representativa do desempenho desta 

participante, seguida por um leve decréscimo no responder. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

No minuto anterior à segunda apresentação da tela verde é possível 

observar uma leve aceleração positiva na curva de respostas. 

Assim que a tela do computador muda de cor, o responder da 

participante “estabiliza” em 21 respostas – observa-se uma taxa 

estável na curva no sexto minuto de jogo. No minuto seguinte à 

esta apresentação dos estímulos programados, há um significativo 

aumento no responder. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Quando a terceira apresentação da tela verde se inicia, o responder 

está em decréscimo (queda iniciada no 8º minuto de jogo), e assim 

continua até chegar a 22 respostas por minuto. O final desta 

apresentação da tela verde coincide com o final do jogo. 
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Figura 17: Desempenho do participante 7 do grupo A na fase de Linha de Base. 
 

 
 
Figura 18: Desempenho do participante 7 do grupo A na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 7 
 

A curva de respostas obtida na Linha de Base é bastante irregular, variando de 4 a 24 

respostas por minuto. Foram necessários quatro jogos para que o responder fosse 

considerado estável. A participante conversou muito durante a sessão. 

 

Fase Experimental – participante 7 
 

Observações 

gerais 

 

Observa-se uma curva irregular, com variações de 5 a 20 respostas 

por minuto. A participante também conversou muito durante essa 

fase do experimento – mais do que na fase anterior e “reclamou” 

bastante da atividade também. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

No início da primeira apresentação da tela verde, o responder já se 

encontrava em decréscimo e assim permanece até a introdução do 

barulho de moedas e da perda de pontos. Durante este 3º minuto de 

jogo, a taxa de resposta é de 7 respostas por minuto. No minuto 

seguinte, taxa de resposta continua a diminuir. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Durante a segunda apresentação da tela verde, observa-se uma leve 

queda no responder. No minuto seguinte à esta apresentação, tem-

se uma significativa aceleração positiva da curva de respostas.  

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

O responder está em queda quando a terceira apresentação da tela 

verde é iniciada. A partir de então, observa-se um aumento na taxa 

de respostas – de 14 para 17 respostas por minuto. No minuto 

seguinte,o responder é “estabilizado” e assim continua até o final 

do jogo. 
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Os participantes 8, 9, 10 e 11 não alcançaram a estabilidade. 

Ex: Participante 8 – Linha de Base. 

 

 
 
 
Figura 19: Desempenho do participante 8 do grupo A na fase Linha de Base. 
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Os participantes 8, 9, 10 e 11 não atingiram a estabilidade durante a Linha de Base. 
 
 
Linha de Base – participante 8 
 

Curva bastante irregular – não alcança a estabilidade mesmo com os quatros jogos 

(máximo programado para a fase). 
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Grupo B: R$ 20,00
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Figura 20: Desempenho do participante 12 do grupo B na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 21: Desempenho do participante 12 do grupo B na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 12 
 

Observa-se uma curva bastante estável durante a linha de base, com variações de 10 a 

18 respostas ao longo dos jogos. Há uma aceleração positiva suave da curva com o 

passar do tempo; tal efeito pode, talvez, ser atribuído à própria natureza do quebra-

cabeça: quanto mais peças são colocadas corretamente, mais fácil se torna encontrar as 

próximas.  

 

Fase Experimental – participante 12 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental apresenta variações entre 13 e 25 

respostas. As duas vezes em que o responder atinge sua menor 

taxa (13 respostas por minuto) ocorreram contiguamente ao início 

das duas primeiras apresentações da tela verde. Os 

comportamentos verbais da participante também ocorreram 

somente nos momentos de mudança da cor da tela. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

O responder encontra-se em queda quando a primeira apresentação 

do estímulo tela verde é apresentado. Assim que a tela muda de 

cor, observação uma aceleração positiva na curva, que dura até o 

final do minuto seguinte do jogo. 

 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Novamente o responder encontra-se em queda quando a segunda 

apresentação da tela verde é iniciada. E, do mesmo modo que na 

primeira apresentação do estímulo, observa-se uma aceleração 

positiva durante todo o sexto minuto de jogo, porém ainda mais 

acentuada do que a que ocorreu anteriormente. Além disso, mais 

uma diferença em relação à primeira mudança de tela pode ser 

notada: no minuto seguinte à segunda apresentação da cor verde 

há um decréscimo no responder, que passa de 20 respostas por 

minuto para 16.  
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3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

O responder encontra-se levemente acelerado quando a terceira 

mudança de cor da tela ocorre. Com o início da apresentação do 

estímulo condicionado, a taxa de resposta é estabilizada em 18 

respostas por minuto. No minuto seguinte, observa-se um novo 

aumento no responder que dura até o final desta fase. 
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Figura 22: Desempenho do participante 13 do grupo B na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 23: Desempenho do participante 13 do grupo B na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 13 
 

Observa-se um responder em baixas taxas durante a Linha de Base, com variações entre 

duas e doze respostas por minuto. Há um pico de respostas entre o final do terceiro e 

início do quarto minutos de jogo – coincidindo com o final do primeiro quebra-cabeça 

montado. 

 

Fase Experimental – participante 13 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental é bastante irregular e com taxas de 

respostas mais altas do que as encontradas na Linha de Base – 

variando de 6 a 19 respostas por minuto. O participante fez um 

único comentário verbal durante toda esta fase. Tal 

comportamento ocorreu durante a primeira apresentação do 

estímulo tela verde. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Durante a primeira apresentação da tela verde é possível observar 

uma aceleração positiva da curva, que chega a 11 respostas por 

minuto. Tal aceleração permanece até o final do minuto seguinte 

(quarto minuto de jogo). 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

O responder encontra-se em queda quando a segunda apresentação 

do estímulo condicionado é iniciada e continua a decrescer durante 

todo o sexto minuto. No minuto seguinte, é possível observar uma 

aceleração positiva da curva de respostas. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Novamente o responder encontra-se em queda quando a terceira 

apresentação do estímulo condicionado é iniciada e continua a 

decrescer durante todo o nono minuto. No minuto seguinte, é 

possível observar uma aceleração positiva da curva de respostas 

que dura até o final da fase. 
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OBS: único participante com escala diferente devido à alta taxa de resposta. 

 

 
Figura 24: Desempenho do participante 14 do grupo B na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 25: Desempenho do participante 14 do grupo B na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 14 
 

A curva de linha de base deste participante é bastante irregular, variando de 7 a 59 

respostas por minuto. Foram necessários quatro jogos para que o responder fosse 

considerado estável. 

 

Fase Experimental – participante 14 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental é, de maneira geral, menos irregular 

do que a curva da Linha de Base. Tem variações entre 21 e 46 

respostas. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

Durante a primeira apresentação da tela verde é possível observar 

uma pequena aceleração positiva da curva, passando de 35 para 37 

respostas por minuto. No minuto seguinte (quarto minuto de jogo) 

nota-se uma queda do responder, chegando à taxa de 29 respostas 

por minuto. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Quando a segunda apresentação da tela verde é iniciada o 

responder encontra-se em uma leve aceleração positiva. Durante 

esse sexto minuto de jogo, é possível observar uma taxa estável na 

curva: o responder estabiliza em 33 respostas por minuto nesse 

momento. No minuto seguinte (sétimo minuto de jogo), tem-se 

uma queda no responder. 

 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Quando a terceira apresentação do estímulo condicionado é 

iniciada, o responder encontra-se positivamente acelerado e assim 

continua até o final deste nono minuto de jogo, chegando a 36 

respostas por minuto. No décimo minuto do jogo, seguinte à 

terceira apresentação da tela verde, o responder continua 

sutilmente acelerado (positivamente) e assim permanece até o final 

do jogo. 
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Figura 26: Desempenho do participante 15 do grupo B na fase Linha de Base. 
 

 
 
Figura 27: Desempenho do participante 15 do grupo B na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 15 
 

A curva de respostas observada na Linha de Base é bastante estável e tem apenas 

pequenas variações nas taxas de respostas: de 12 a 17. As taxas mais altas são 

encontradas nos minutos finais desta fase, o que pode ter ocorrido devido à natureza do 

jogo: em quebra-cabeças, quanto mais peças corretamente colocadas, mais fácil se torna 

encontrar e encaixar as seguintes, podendo assim produzir uma aceleração do responder. 

 

Fase Experimental – participante 15 
 

Observações 

gerais 

 

A curva de respostas observada na Fase Experimental é 

significativamente mais irregular do que a curva da Linha de Base, 

o que pode apontar para a hipótese de que a apresentação dos 

estímulos programados causou alguma perturbação no responder. 

Durante as três apresentações da tela verde ocorre uma aceleração 

positiva na curva de respostas e, nos minutos seguintes a essas 

apresentações (exceto a terceira, quando o jogo termina e não é 

possível observar o minuto seguinte à apresentação do estímulo 

tela verde) nota-se uma queda no responder. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (3º 

minuto de jogo) 

 

A curva de respostas está negativamente acelerada quando a 

primeira apresentação da tela verde é iniciada. Com a mudança de 

cor da tela do computador, observa-se um aumento na taxa de 

respostas que passa de 15 para 22 respostas por minuto. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (6º 

minuto de jogo) 

 

Durante a segunda apresentação do estímulo é possível observar 

novamente um aumento na taxa de resposta, no entanto mais sutil 

do que o aumento obtido na primeira apresentação da tela verde. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (9º 

minuto de jogo) 

 

Durante este nono minuto de jogo, nota-se um aumento na taxa de 

respostas – o mais acentuado quando comparado aos aumentos 

ocorridos nas outras duas apresentações da tela verde; que dura até 

o final desta fase. 
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Os participantes 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 não alcançaram a estabilidade. 
 
 

 
 
Figura 28: Desempenho do participante 16 do grupo B na fase Linha de Base. 
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Os participantes 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 não alcançaram a estabilidade. 
 
Linha de Base – participante 16 
 

A curva de respostas observada nesta fase inicia-se bem estável e a partir do quarto 

minuto de jogo nota-se variações mais significativas que vão de 3 a 14 respostas por 

minuto. Tais variações impedem que o critério de estabilidade necessário para a Fase 

Experimental seja atingido. 
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Grupo C: R$ 10,00 e exposição a dez apresentações dos 
estímulos programados. 
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Figura 29: Desempenho do participante 23 do grupo C na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 30: Desempenho do participante 23 do grupo C na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 23 
 

Na curva da Linha de Base do participante 23 é possível observar variações de 1 a 8 

respostas por intervalos de 15 segundos. O participante 23 obteve uma baixa taxa média 

de repostas. A curva apresenta variações mais acentuadas entre o segundo e o sexto 

minuto de jogo. O participante não conversou durante toda a aplicação do experimento. 

 

Fase Experimental – participante 23 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental é bastante semelhante à curva 

obtida na Linha de Base. As variações observadas não são 

exclusivamente contíguas às apresentações das telas verdes. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (aos 30 

segundos de jogo) 

 

Durante a primeira apresentação da tela verde, o responder varia 

de 2 a 4 respostas por intervalos de 15 segundos. Inicialmente é 

possível observar uma aceleração positiva da curva que em 

seguida cessa e a taxa de respostas cai atingindo 1 resposta em 15 

segundos. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (ao 1 

minuto e 20 

segundos de jogo) 

 

Quando a segunda apresentação é iniciada o responder encontra-se 

positivamente acelerado e com a mudança de cor da tela observa-

se um decréscimo imediato na taxa de respostas. Em seguida o 

responder volta a aumentar, indo 2 respostas por intervalo (de 15 

segundos) para 3 respostas. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (aos 2 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

Ao início da terceira apresentação o responder encontra-se 

estabilizado em 4 respostas por intervalo (de 15 segundos). Após 

15 segundos de apresentação do estímulo condicionado, o 

responder aumenta chegando a 4 respostas por intervalo. 

 

4ª apresentação da 

tela verde (aos 3 

minutos e 15 

 

A curva de respostas encontra-se positivamente acelerada no 

intervalo anterior à quarta apresentação da tela verde. Com a 

introdução deste estímulo condicionado, a taxa de respostas 
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segundos de jogo) decresce, indo de 5 para 3 respostas por intervalo (de 15 

segundos). No intervalo seguinte, é possível observar um novo 

acréscimo na taxa de respostas.  

 

5ª apresentação da 

tela verde (aos 4 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Na quinta introdução do estímulo condicionado, a taxa passa de 4 

para 5 respostas por intervalo. Nos últimos 15 segundos de 

apresentação da tela verde, o responder é estabilizado em 5 

respostas por intervalo de tempo e assim permanece até o final da 

apresentação da tela verde. Em seguida, nota-se um aumento na 

taxa de respostas. 

 

6ª apresentação da 

tela verde (aos 5 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Quando a sexta apresentação é iniciada a curva de respostas sofre 

uma aceleração positiva e atinge um dos picos desta fase, 

chegando a 8 respostas neste intervalo. Ainda durante a presença 

do estímulo condicionado, o responder começa a decrescer e chega 

a 6 respostas neste intervalo. Com o fim da apresentação dos 

estímulos cor verde, barulho de moedas e perda de pontos, a taxa 

de respostas volta a crescer e atinge novamente as 8 respostas por 

intervalo. 

 

7ª apresentação da 

tela verde (aos 6 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

Com a sétima introdução do estímulo condicionado, o responder 

decresce e ao final dos trinta segundos de apresentação, a taxa de 

respostas chega a zero. No intervalo seguinte, observa-se uma 

nova aceleração positiva da curva e a taxa de respostas chega a 4 

neste momento do jogo.  

 

8ª apresentação da 

tela verde (aos 7 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se acelerado quando a oitava apresentação é 

iniciada. Com a mudança de cor da tela do computador, a taxa de 

respostas tem uma queda e, em seguida, um aumento – indo de 3 

para 7 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas um novo decréscimo no responder. 
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9ª apresentação da 

tela verde (aos 9 

minutos e 40 

segundos de jogo) 

Com a nona introdução da tela verde, o responder tem uma queda 

– indo de 5 para 2 respostas por intervalo de tempo e, em seguida, 

nota-se uma significativa aceleração positiva da curva – momento 

em que a taxa de respostas vai de 2 para 8 por intervalo e atinge o 

último pico observado nesta fase. 

 

10ª apresentação 

da tela verde (aos 

10 minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

Na décima mudança de cor da tela do computador, a taxa 

observada é de 6 respostas por intervalo e assim permanece até 

que, no intervalo de 15 segundos seguinte (ainda durante a 

apresentação do estímulo condicionado) tem-se um leve 

decréscimo no responder que dura até o final desta décima 

apresentação. 
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Figura 31: Desempenho do participante 24 do grupo C na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 32: Desempenho do participante 24 do grupo C na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 24 
 

A curva de Linha de Base deste participante tem variações entre 1 e 10 respostas por 

intervalos de 15 segundos, tendo sua concentração entre 4 e 5 respostas por intervalo de 

tempo. O participante não conversou durante a aplicação de todo o experimento. 

 

Fase Experimental – participante 24 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental apresenta variações semelhantes as 

observadas na Linha de Base. Há variações entre 2 e 11 respostas 

por intervalo de tempo e nota-se uma maior concentração entre 3 e 

6 respostas. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (aos 30 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se negativamente acelerado quando a 

primeira apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas continua em queda atingindo 2 

respostas por intervalo e, em seguida, há um aumento na taxa – 

indo de 2 para 4 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas um pequeno trecho de taxa estável. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (ao 1 

minuto e 20 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se novamente em queda quando a segunda 

apresentação tem início. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas continua decrescendo atingindo 2 

respostas por intervalo e, em seguida, há um aumento na taxa – 

indo de 2 para 5 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas um pequeno trecho de taxa estável novamente. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (aos 2 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se positivamente acelerado quando a terceira 

apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas tem uma queda e, em seguida, um 

aumento – indo de 4 para 6 respostas por intervalo de tempo. Com 
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o final da apresentação dos estímulos programados, observa-se na 

curva de respostas um novo decréscimo no responder. 

 

4ª apresentação da 

tela verde (aos 3 

minutos e 15 

segundos de jogo) 

 

Durante a quarta introdução dos estímulos programados, observa-

se um significativo aumento na taxa de respostas: passa de 3 

respostas por intervalo de 15 segundos para 8 respostas. Com o 

final da apresentação da tela verde, barulho e perda de pontos, 

nota-se uma nova queda no responder. 

 

5ª apresentação da 

tela verde (aos 4 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Observa-se uma queda imediata do responder quando a tela do 

computador muda de cor pela quinta vez. A taxa passa de 8 para 5 

respostas por intervalo de tempo, e permanece assim no intervalo 

seguinte. Com o fim da apresentação dos estímulos programados, 

nota-se na curva uma leve aceleração positiva. 

 

6ª apresentação da 

tela verde (aos 5 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

As alterações na curva de respostas observadas durante a sexta 

introdução da tela verde são semelhantes às observadas na quinta 

apresentação dos estímulos, porém mais sutis. Há uma queda 

(leve) imediata do responder quando a tela do computador muda 

de cor e a taxa passa de 6 para 5 respostas por intervalo de tempo, 

e permanece estável durante intervalo seguinte (taxa de 5 respostas 

por intervalo de tempo). Com o fim da apresentação dos estímulos 

programados, nota-se na curva uma leve aceleração positiva. 

 

7ª apresentação da 

tela verde (aos 6 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se negativamente acelerado quando a sétima 

apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas continua em queda atingindo 3 

respostas por intervalo e, em seguida, há um aumento na taxa – 

indo de 3 para 7 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas uma nova queda. 

 

8ª apresentação da 

 

Durante a oitava apresentação da tela verde, o responder varia de 3 
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tela verde (aos 7 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

a 7 respostas por intervalos de 15 segundos. Inicialmente é 

possível observar uma aceleração positiva da curva que em 

seguida cessa e a taxa de respostas cai atingindo 4 respostas neste 

intervalo. No intervalo seguinte, o responder permanece na mesma 

taxa. 

 

9ª apresentação da 

tela verde (aos 9 

minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

Durante a nona apresentação da tela verde, o responder varia de 2 

a 5 respostas por intervalos de 15 segundos. Inicialmente é 

possível observar uma aceleração positiva da curva que em 

seguida cessa e a taxa de respostas cai atingindo 4 respostas neste 

intervalo. No intervalo seguinte, o responder continua em queda. 

 

10ª apresentação 

da tela verde (aos 

10 minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se negativamente acelerado quando a 

décima apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas continua em queda atingindo 2 

respostas por intervalo e, em seguida, há um aumento na taxa – 

indo para 5 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas uma nova e sutil queda que dura até o final do jogo. 
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Figura 33: Desempenho do participante 25 do grupo C na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 34: Desempenho do participante 25 do grupo C na fase Experimental. 
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Linha de Base – participante 25 
 

A curva de Linha de Base deste participante é bastante irregular e as taxas de resposas 

variam de 0 a 7. Os quatro quebra-cabeças foram montados para que o critério de 

estabilidade fosse atingido. O participante não conversou durante a aplicação do 

experimento. 

 

Fase Experimental – participante 25 
 

Observações 

gerais 

 

A curva da Fase Experimental apresenta variações semelhantes à 

curva observada durante a Linha de Base. As respostas variam de 

1 a 7 por intervalo de tempo. 

 

1ª apresentação da 

tela verde (aos 30 

segundos de jogo) 

 

Na primeira introdução do estímulo condicionado, é possível 

observar uma aceleração positiva da curva (durante os primeiros 

15 segundos de tela verde): a taxa passa de 1 para 4. Nos 15 

segundos seguintes, a taxa permanece estável (4 respostas por 

intervalo de tempo) até o fim da apresentação do estímulo cor 

verde. Em seguida, observa-se um decréscimo na taxa de 

respostas. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (ao 1 

minuto e 30 

segundos de jogo) 

 

Durante a segunda apresentação da tela verde, o responder varia 

de 2 a 5 respostas por intervalos de tempo de 15 segundos. 

Inicialmente é possível observar uma aceleração positiva da curva 

– a taxa chega a 5; que em seguida cessa e a taxa de respostas cai 

atingindo 3 respostas neste intervalo. No intervalo seguinte, o 

responder volta a aumentar. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (aos 2 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

A curva de respostas encontra-se positivamente acelerada no 

intervalo anterior à terceira apresentação da tela verde. Com a 

introdução deste estímulo condicionado, a taxa de respostas 

decresce, indo de 6 para 5 e depois para 3 respostas por intervalo 

de tempo (de 15 segundos). No intervalo seguinte, o responder 



84 
 

continua decrescendo. 

 

4ª apresentação da 

tela verde (aos 3 

minutos e 15 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se negativamente acelerado quando a quarta 

apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas continua em queda atingindo 1 

resposta por intervalo e, em seguida, há um aumento na taxa – 

indo de 1 para 2 respostas por intervalo de tempo. Com o final da 

apresentação dos estímulos programados, observa-se na curva de 

respostas um pequeno trecho de taxa estável. 

 

5ª apresentação da 

tela verde (aos 4 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Durante a quinta introdução dos estímulos programados, observa-

se um significativo aumento na taxa de respostas: passa de 2 

respostas para 7 respostas por intervalo (de 15 segundos). Com o 

final da apresentação da tela verde, barulho e perda de pontos, 

nota-se uma nova queda no responder. 

 

6ª apresentação da 

tela verde (aos 5 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Na sexta introdução do estímulo condicionado, a taxa passa de 3 

para 4 respostas no primeiro intervalo de tempo (de 15 segundos) 

após o início da mudança de cor da tela do computador. Nos 15 

segundos seguintes de apresentação da tela verde, a taxa de 

respostas é estabilizada em 4 e assim permanece até o final da 

apresentação da tela verde. 

 

7ª apresentação da 

tela verde (aos 6 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

Do mesmo modo que na quarta introdução do estímulo 

condicionado, o responder encontra-se negativamente acelerado 

quando a sétima apresentação é iniciada e, com a mudança de cor 

da tela do computador, a taxa de respostas continua em queda 

atingindo 1 resposta por intervalo. Em seguida, há um aumento na 

taxa – indo de 1 para 2 respostas por intervalo de tempo. Com o 

final da apresentação dos estímulos programados, observa-se na 

curva de respostas um pequeno trecho de taxa estável. 

 

8ª apresentação da 

 

O responder encontra-se positivamente acelerado quando a oitava 
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tela verde (aos 7 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas diminui e atinge 1 resposta por 

intervalo. Em seguida, há um aumento na taxa – indo de 1 para 3 

respostas por intervalo de tempo. Com o final da apresentação dos 

estímulos programados, observa-se na curva de respostas um 

pequeno trecho de taxa estável. 

 

9ª apresentação da 

tela verde (aos 9 

minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se estável quando ocorre a nona introdução 

do estímulo condicionado. Não há alterações quando a tela do 

computador muda de cor: a taxa permanece em 2 respostas por 

intervalo até o final da apresentação do barulho de moedas e perda 

de pontos. No intervalo seguinte, observa-se um aumento no 

responder. 

 

10ª apresentação 

da tela verde (aos 

10 minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

Na décima introdução do estímulo condicionado, a taxa passa de 3 

para 5, e depois para 6 respostas por intervalo. Com o final da 

apresentação, a curva continua positivamente acelerada. 
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Figura 35: Desempenho do participante 26 do grupo C na fase Linha de Base. 
 
 

 
 
Figura 36: Desempenho do participante 26 do grupo C na fase Experimental. 
 



87 
 

 

Linha de Base – participante 26 
 

A curva de Linha de Base tem variações na taxa de respostas entre 1 e 6. O participante 

não conversou durante a aplicação do experimento. 

 

Fase Experimental – participante 26 
 

Observações 

gerais 

 

 

 

1ª apresentação da 

tela verde (aos 30 

segundos de jogo) 

 

O responder torna-se estável com o início da primeira introdução 

do estímulo condicionado. Não houve alterações durante os dois 

intervalos de 15 segundos em que a tela do computador estava 

verde: a taxa permanece em 3 respostas por intervalo até o final da 

apresentação do barulho de moedas e perda de pontos. No 

intervalo seguinte, observa-se a continuação da estabilidade. 

 

2ª apresentação da 

tela verde (ao 1 

minuto e 30 

segundos de jogo) 

 

Na segunda introdução do estímulo condicionado, é possível 

observar uma aceleração positiva da curva (durante os primeiros 

15 segundos de tela verde): a taxa passa de 3 para 5. Nos 15 

segundos seguintes, a taxa permanece estável (5 respostas por 

intervalo de tempo) até o fim da apresentação do estímulo cor 

verde. No intervalo seguinte às apresentações dos estímulos 

programados, a taxa estável de respostas continua. 

 

3ª apresentação da 

tela verde (aos 2 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se positivamente acelerado quando a 

terceira apresentação foi iniciada. Com a mudança de cor da tela 

do computador, a taxa de respostas tem uma queda e, em seguida, 

um aumento – indo de 3 para 4 respostas por intervalo de tempo. 

Com o final da apresentação dos estímulos programados, observa-

se na curva de respostas um novo decréscimo no responder. 

 

4ª apresentação da 

 

Durante a quarta introdução dos estímulos programados, observa-
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tela verde (aos 3 

minutos e 15 

segundos de jogo) 

se um significativo aumento na taxa de respostas: passa de 2 

respostas para 6 respostas por intervalo (de 15 segundos). Com o 

final da apresentação da tela verde, barulho e perda de pontos, 

nota-se uma estabilização no responder. 

 

5ª apresentação da 

tela verde (aos 4 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

Quando a quinta apresentação foi iniciada, o responder 

encontrava-se em decréscimo. Quando a tela do computador muda 

de cor, a curva continua negativamente acelerada, atingindo a taxa 

2. Com o fim da apresentação dos estímulos programados, o 

responder volta a aumentar. 

 

6ª apresentação da 

tela verde (aos 5 

minutos e 10 

segundos de jogo) 

 

O responder encontra-se acelerado quando a sexta apresentação é 

iniciada. Com a mudança de cor da tela do computador, a taxa de 

respostas tem uma queda (indo de 6 para 2) e, em seguida, um 

aumento – indo de 2 para 3 respostas por intervalo de tempo. Com 

o final da apresentação dos estímulos programados, observa-se na 

curva uma taxa estável de respostas. 

 

7ª apresentação da 

tela verde (aos 6 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

Durante a sétima introdução dos estímulos programados, observa-

se um significativo aumento na taxa de respostas: passa de 3 para 

9 respostas por intervalo (de 15 segundos). Com o final da 

apresentação da tela verde, barulho e perda de pontos, nota-se uma 

queda no responder. 

 

8ª apresentação da 

tela verde (aos 7 

minutos e 30 

segundos de jogo) 

 

Com o início da oitava introdução de estímulos, o responder 

estabiliza-se em 3 respostas por intervalo (de 15 segundos). Após 

os primeiros 15 segundos de apresentação do estímulo 

condicionado, o responder aumenta chegando a 6 respostas por 

intervalo. 

 

9ª apresentação da 

tela verde (aos 9 

minutos e 40 

 

O responder encontra-se positivamente acelerado quando a nona 

apresentação é iniciada. Com a mudança de cor da tela do 

computador, a taxa de respostas diminui e atinge 3 respostas por 
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segundos de jogo) intervalo. Em seguida, há um aumento na taxa – indo de 3 para 5 

respostas por intervalo de tempo. Com o final da apresentação dos 

estímulos programados, observa-se na curva um decréscimo no 

responder. 

 

10ª apresentação 

da tela verde (aos 

10 minutos e 40 

segundos de jogo) 

 

Observa-se uma queda imediata do responder quando a tela do 

computador muda de cor pela quinta vez. A taxa passa de 5 para 3 

respostas por intervalo de tempo, e permanece assim no intervalo 

seguinte. Com o fim da apresentação dos estímulos programados, 

nota-se na curva uma leve aceleração negativa. 
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O participante 27 não atingiu o critério de estabilidade. 

 

 

 

Figura 37: Desempenho do participante 27 do grupo C na fase Linha de Base. 
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Linha de Base – participante 27 
 

A curva de respostas observada nesta fase inicia-se com bastantes variações. Pode-se 

notar taxas que vão de 1 a 9 respostas por intervalo de tempo. Tais variações impedem 

que o critério de estabilidade necessário para a Fase Experimental seja atingido. 
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Análise e discussão de resultados 

 
Nenhum dos participantes apresentou claramente um desempenho que poderia 

ser considerado supressão de resposta. Os desempenhos foram bastante variados, e não 

consistentes. As curvas da Fase Experimental apresentam variações semelhantes e às 

observadas na Linha de Base e não são consistentes e exclusivamente contingentes (e 

contíguas) à apresentação da tela verde. 

Alguns participantes apresentaram uma leve supressão do responder durante as 

apresentações da tela verde; outros apresentaram leve supressão em apenas uma das três 

apresentações dos estímulos; há ainda participantes que tiveram uma aceleração durante 

a mudança de cor da tela. Alguns apresentaram tanto a aceleração quanto a supressão do 

responder, e outros ainda apresentaram variações que pareceram não ser nem contíguas 

e nem decorrentes da apresentação do estímulo “pré-aversivo”. No entanto, o que parece 

ter acontecido na maioria das sessões, é que a introdução dos estímulos cor verde, som e 

perda de pontos causou alguma perturbação no responder. Isso pode ser facilmente 

observado nas figuras dos participantes 2, 12, e 15, que apresentaram curvas de 

respostas bastante estável na Linha de Base. O relato verbal dos participantes também 

aponta nessa direção. Em vários discursos apareceram falas que sugerem o 

estabelecimento da cor verde e do som como estímulos aversivos, como, por exemplo, 

no diálogo que se segue: 

Participante 12 – na primeira apresentação da tela verde: “O que é isso? Deve perder um 

monte de pontos, né? Mas você não vai me falar... O que é que você está aprontando, 

hein Ana? To ficando tensa... É normal isso?” 

Experimentadora: É o jogo...  

Participante: É pra irritar também, né? (risos)”. 

Participante: - assim que o barulho de moedas foi apresentado: To ficando tensa! E você 

aí, toda tranqüila...” 

 O número de pareamentos (3) entre o estímulo cor verde e som/perda de 

pontos para os Grupos A e B parece ter sido insuficiente para que a contingência 

respondente fosse estabelecida, dado que os desempenhos não apresentam as 

modificações esperadas descritas na literatura em sua maior parte. Alguns relatos pós-

sessão de determinados participantes ilustram tal apontamento: “Eu não percebi que 

quando a tela ficava verde em seguida eu perdia pontos”; “Nossa! Eu nem associei a 

mudança de cor com a perda de pontos!”. Outros relatos pós-sessão apontam na direção 
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de que os participantes não ficaram sob controle dos pontos: “Eu não estava preocupada 

com os pontos, eu só queria acabar tudo o mais rápido possível”.  

Referente às condições necessárias e suficientes para a ocorrência do 

condicionamento clássico, e que, portanto, são importantes para a compreensão da 

supressão condicionada, encontram-se os estudos que envolvem a questão de como a 

aprendizagem é afetada pelo número de pareamentos CS-US. Os primeiros estudos em 

supressão condicionada investigando o efeito do número de apresentações do 

pareamento CS-US sobre a supressão tendiam a apontar para a relação de que a 

supressão é mais severa à medida que se aumenta o número de pareamentos (Libby, 

1951), pelo menos até certo ponto. No entanto, esta conclusão parecia depender de 

como o efeito supressivo era medido. Quando a medida era a resistência à extinção, a 

relação proposta por Libby se mantinha (Kamin, Brimer e Black, 1963; James, Shangi, 

Pangman e Mostoway, 1973). Quando a medida consistia em verificar a magnitude da 

supressão durante a aquisição, Strouthes e Hamilton (1964) não obtiveram diferença 

entre 2, 6 e 12 pareamentos; Strouthes (1965) entre 8, 16 e 32; Leaf e Muller (1965) 

entre 4 e 16 e nem Carlton e Vogel (1967) entre 1, 2 ou 4 pareamentos. No entanto, 

James, Shangi, Pangman e Mostowey (1973) obtiveram diferença na supressão não só 

na medida de resistência à extinção como também durante a aquisição, com ratos. 

 Outro aspecto a ser destacado é que, diferentemente da maioria dos estudos com 

infra-humanos, e do estudo de Banaco e cols, não houve a apresentação de um estímulo 

aversivo, e sim a retirada de um reforço (que era, inclusive, disponibilizado pela própria 

experimentadora), o que pode indicar controles diferentes.  

  Em um estudo que buscou investigar os efeitos da aplicação de conseqüências 

diferenciais ao uso de pronomes na construção de frases, Tomanari, Carvalho, Góes, 

Lira e Viana (2007), utilizaram dois pares de conseqüências diferenciais, de modo que 

ambos levariam ao aumento no uso de um determinado pronome previamente 

selecionado pelo experimentador, no caso, “Nós” ou “Ele(a)”, em diferentes grupos de 

sujeitos. No total, participaram do estudo cinqüenta e três estudantes de graduação que 

foram expostos à tarefa de construir frases no computador. Inicialmente foi realizada a 

linha de base, sem a presença da contingência experimental. Em seguida, os 

participantes foram distribuídos em dois grupos diferentes: o primeiro grupo poderia 

ganhar ou manter pontos adquiridos durante a execução da tarefa, e o segundo grupo 

poderia manter ou perder pontos, segundo as contingências programadas de 

reforçamento positivo ou negativo aplicadas ao uso de um pronome previamente 
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selecionado. Os resultados revelaram que, inicialmente, os dados médios dos grupos de 

sujeitos submetidos a ambos os pares de contingências denotaram uma freqüência de 

uso do pronome selecionado para o reforçamento que foi semelhante entre si. Todos os 

seis pronomes, para os dois grupos, foram utilizados numa freqüência próxima ao acaso. 

No entanto, à medida que o experimento prosseguiu, foi possível observar um aumento 

maior no uso do pronome reforçado por parte dos sujeitos submetidos à condição 

programada de reforçamento negativo comparados aos sujeitos submetidos à condição 

programada de reforçamento positivo. 

Critchfield e Magoo (2001), citados por Tomanari et. al. (2007),  

 

“[...] levantaram o que chamam de “hipótese do impacto diferencial”, que 

se refere ao fato de que determinadas perdas podem exercer maior impacto sobre o 

comportamento do que ganhos de igual valor. Para esses autores, a melhor 

alternativa para se elucidar a questão são os experimentos que utilizam humanos 

como sujeitos, pois a maioria dos experimentos com animais emprega 

conseqüências reforçadoras (por exemplo, comida) e aversivas (por exemplo, 

choques) de naturezas diferentes e, por esse motivo, podem não ser comparáveis 

em uma mesma escala de medida ou podem requerer procedimentos especiais para 

isso.” (p. 213). 

 

No presente estudo, a conseqüência reforçadora e a aversiva foram de uma 

mesma natureza (ganho e perda de pontos trocáveis por dinheiro), o que pode ser mais 

uma variável relevante para se compreender as diferenças entre os resultados 

encontrados aqui e os encontrados em pesquisas com animais. Além disso, deve-se 

levar em consideração que o “dinheiro perdido” pelos participantes era dado pela 

experimentadora, ou seja, mesmo que o participante “perdesse” determinado número de 

pontos (e, conseqüentemente, deixava de ganhar uma certa quantia em dinheiro), ele 

ainda estaria saindo da sessão experimental ganhando algum dinheiro. 

 Outra questão a ser analisada diante dos resultados do presente estudo, é a 

quantidade de “perda” do reforçador durante as apresentações do CS. Stein, Sidman e 

Brady (1958), elaboraram um estudo onde a correlação negativa encontrada entre a 

quantidade de supressão e duração relativa do CS mostrou que a supressão está 

relacionada à magnitude de perda de reforço pelo não responder operante. Os autores 

notaram que o comportamento dos sujeitos era suprimido somente na medida em que 

eles não perdessem mais do que 10% do número total de reforços que estavam 
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programados para a sessão inteira. Deste modo, se o CS era apresentado com durações 

tais que ocupassem uma alta proporção da sessão experimental, uma supressão completa 

os levaria a uma perda substancial do total de reforços possíveis. Nestas situações era 

observada somente uma supressão parcial. Também há que se considerar que nesse 

estudo o treino dos sujeitos era mais extensivo do que o observado no presente 

experimento. 

Quando se considera a duração do CS do ponto de vista absoluto, os dados 

indicam que a supressão aumenta com o aumento da duração do CS até certo ponto, a 

partir do qual a supressão passa a diminuir. No entanto, o que parece ser crítico é seu 

valor relativo ao tempo total da sessão. Segundo Stein, Sidman e Brady (1958), quanto 

menor a duração relativa do CS, maior a supressão. Isto é, a duração do CS interage 

com o tempo total da sessão. Assim, o que importa é a proporção do tempo da sessão 

que a apresentação do estímulo condicionado ocupa. Este efeito estaria relacionado, 

provavelmente, à possibilidade menor ou maior de perda de reforçamento na sessão. 

Obtêm-se ainda distribuições diferentes da supressão em função de ser a duração 

do CS fixa ou variável, parecendo ser a condição variável mais propícia à ocorrência da 

supressão, uma vez que não sofreria a interferência de possíveis discriminações 

temporais. 

Outro aspecto a ser discutido é o fato de que 25% dos participantes não 

alcançaram a estabilidade do responder durante a Linha de Base no presente estudo. 

Algumas hipóteses foram levantadas a esse respeito. Talvez o nível de dificuldade entre 

os quebra-cabeças seja diferente – apesar de terem sido feitos por um mesmo desenhista 

e contenham figuras de um mesmo tipo: Mangá japonês nas cores preta e branca e 

tonalidades produzidas pela mistura delas.  

A intimidade do participante com a tarefa e/ou com o computador também 

parece ser uma variável importante. Participantes que exerciam atividades relacionadas 

à tarefa (o participante 2 é tatuador – trabalha com desenhos diversos, inclusive 

japoneses; e a participante 6 é professora de desenho Mangá) ou ao equipamento (os 

participantes do grupo C são alunos de mestrado do curso de engenharia da computação 

de uma universidade de Campinas) tiveram, em geral, o responder mais estável e 

atingiram o critério de estabilidade em menos jogos do que participantes não tão 

familiarizados com esses componentes do procedimento. 

 Diante de tais resultados, é importante levantar e discutir algumas variáveis 

envolvidas no método elaborado: o uso de participantes humanos ao invés de infra-
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humanos; comportamentos verbais envolvidos; a natureza da tarefa e a natureza do 

reforçador. 

A literatura experimental vem apontando diferenças significativas entre os 

padrões de respostas humanos e não humanos em pesquisas. Trata-se de uma questão 

controvertida e não há um consenso entre os pesquisadores. Alguns (e.g., Wanchisen, 

1990; Wanchisen & Tatham, 1991; Weiner, 1983 apud Costa, 2004 p.3) acreditam que 

tais diferenças se devem ao efeito de experiências passadas sobre o comportamento 

presente. Já Lowe (1979), citado por Costa (2004), defendeu que as diferenças 

encontradas entre os padrões de responder de humanos e não-humanos (em programas 

de FI) podem ser atribuídas ao comportamento verbal (por exemplo, auto-instruções que 

o participante verbaliza para si mesmo a respeito da contingência em operação no 

momento da aplicação do experimento). 

Para Wanchisen, Tatham e Mooney (1989) apud Costa (2004), as diferenças de 

padrões observadas podem ser atribuídas à exposição anterior a programas de reforço - 

humanos têm uma vasta história de condicionamento pré-experimental enquanto que os 

animais utilizados nas pesquisas experimentais não; na maior parte das vezes são 

ingênuos. 

Segundo Perone et al. (1988) citado por Costa (2004), a hipótese de que a 

diferença nos desempenhos de humanos e não-humanos possa ser devida à formulação 

verbal que o participante faz durante as sessões experimentais (conforme apontado por 

Lowe, 1979) é questionável. Seriam necessárias mais pesquisas que investiguem o 

efeito de aspectos do procedimento e da história de reforço sobre o desempenho de 

humanos sob programas de reforço. Caso contrário, corre-se o risco se atribuir efeitos 

da história e de variáveis de procedimento não controlados, como efeitos de auto-

instruções. 

A diferença na história de reforço entre humanos e não-humanos, então, parece 

não ser a origem ou a única diferença responsável pelos dados encontrados na literatura 

a respeito das diferenças entre os desempenhos de sujeitos humanos e não-humanos 

quando submetidos a um programa de reforço em FI. O desempenho de humanos sob 

contingências de FI pode estar sob controle de outras variáveis além do requisito 

temporal do programa de reforço. As diferenças entre humanos e não-humanos 

respondendo sob programas de reforço podem ter ocorrido também em função das 

diferenças nos procedimentos empregados nas diferentes pesquisas. De fato, além da 
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diferença no controle da história há outras diferenças difíceis de serem igualadas9: a 

duração da exposição às contingências programadas, o tipo de reforçador empregado, o 

custo da resposta operante estudada, etc. (Perone, Galizo e Baron, 1988 apud Costa, 

2004). 

Mais pesquisas que busquem investigar o quanto a natureza da tarefa pode afetar 

o desempenhos de humanos e não-humanos parecem ser necessárias. Os vários estudos 

com humanos têm buscado tarefas distintas: escolha de letras para formação de palavras 

(Banaco et al, 2004), clicar sobre um circulo (Regis Neto, 2009), arrastar e acoplar 

partes de figuras (resposta investigada na presente pesquisa); no entanto, a resposta 

verificada sempre foi a mesma: clicar com o mouse.  

Em relação à natureza do reforçador utilizado, é importante destacar que, 

diferentemente dos reforços incondicionados (água e comida) geralmente usados em 

estudos com infra-humanos, o dinheiro pode ser classificado como um reforçador 

condicionado generalizado. Desse modo, temos um tipo de reforçador que é bastante 

eficaz em variados estados de privação do sujeito (Martin e Pear, 2009). Ainda assim, a 

quantidade de reforço utilizado é uma variável importante e que, no caso do presente 

estudo, parece ter sido oferecida abaixo do necessário para “controlar” o 

comportamento de boa parte dos sujeitos. A maioria deles “resistia” em aceitar o 

dinheiro ao final do experimento, e vários emitiram falas do tipo: “Eu não vou aceitar 

esse dinheiro, Ana. Eu fiz pra te ajudar, não quero o dinheiro”. É importante ressaltar 

que a amostra de participantes pertence à classe média e classe média alta, e que o valor 

em dinheiro oferecido parece não ser tão reforçador. No entanto, a quantia oferecida era 

a possível diante dos limites financeiros disponíveis para a execução dessa pesquisa. 

Outras variáveis, como por exemplo, o tempo e o fato de os participantes terem sido 

recrutados através de contatos pessoais da pesquisadora, podem, também, ter 

contribuído para a aparente “pouca sensibilidade” do comportamento dos sujeitos ao 

conseqüente empregado.  

Alguns estudos foram realizados a respeito da natureza de reforçadores 

utilizados em contingências de reforço e, ao observar seus resultados, pode-se concluir 

que a natureza do reforço é, de fato, uma variável importante. Weiner (1970) apud 

Costa (2044) elaborou uma pesquisa onde três diferentes condições de reforçamento 

                                                 
9 Trata-se de uma “igualação funcional” e não estrutural. Por exemplo, em relação ao tipo de reforçador 
empregado seria importante determinar um tipo de reforço com humanos que fosse comparável 
funcionalmente, por exemplo, à água para um rato privado a 80% de seu peso corporal. 
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foram estabelecidas: em uma delas os participantes ganhavam algum dinheiro (pelos 

pontos obtidos, por sessão ou ambos), e nas outras duas os participantes recebiam 

apenas pontos (que não podiam ser trocados por nada). Os resultados obtidos indicam 

que participantes nas condições onde pontos eram trocados por dinheiro emitiam taxa de 

respostas mais alta e, devido à contingência de razão, ganharam mais reforços do que 

quando trabalhavam somente por pontos. Estes dados corroboram com a hipótese de 

que o tipo de reforçador empregado pode alterar substancialmente o desempenho de 

humanos sob programas de reforço. Tais resultados apontam ainda para a conclusão que 

o tipo de conseqüência empregada na manutenção do comportamento (um reforçador 

condicionado generalizado como o dinheiro, versus um reforçador condicionado, mas 

não generalizado, como apenas pontos), pode ser mais uma variável que exerce controle 

sobre o padrão de responder de humanos sob uma contingência de FI.”. 

Outra consideração importante a ser feita é que a função que determinados 

estímulos terão sobre o comportamento é diretamente afetada pelas contingências. Uma 

mudança do programa de apresentação de um evento conseqüente (i.e., de contingente 

para não contingente à resposta) mudará também a função deste evento (i.e., de 

reforçador para aversivo) (Costa, 2004). Apesar disso, a consideração de que a 

contingência de reforço pode ser mais efetiva em produzir mudanças comportamentais 

do que o tipo de reforçador utilizado precisa ser explorada melhor. 
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Considerações Finais 

 

 O presente estudo apresentou uma série de problemas de controle de variáveis e, 

para resultados mais conclusivos seriam necessários testes com variações no 

procedimento. 

Sugere-se para próximas investigações a avaliação prévia do valor reforçador do 

estímulo utilizado (considerando-se a natureza, intensidade e magnitude ou a quantidade 

de estímulo), e a utilização de uma tarefa mais simplificada e com nível de dificuldade 

adequado à população participante. Deve-se observar também o valor “punitivo” do 

estímulo aversivo escolhido e sugerem-se testes para identificar o número de 

apresentações do pareamento entre estímulo pré-aversivo e aversivo necessário para que 

ocorra a discriminação da contingência em vigor por parte do participante. 

 Mesmo com tais problemas de controle, o presente estudo lança luz sobre uma 

perspectiva de investigação importante e, como apontado no início desde trabalho, 

abandonada prematuramente na Análise do Comportamento: como se pesquisar controle 

aversivo e seus efeitos no comportamento humano. O método desenvolvido é uma 

tentativa de se investigar efeitos do controle aversivo sobre o comportamento humano 

sem causar “danos” aos participantes. Trata-se de uma tarefa difícil, pois para que se 

possa analisar tal contingência, é preciso produzi-la. E produzi-la significa expor 

pessoas à estimulação aversiva. E aqui, cabe novamente a citação de Sidman 

(1989/1995): 

 

 “Como um modo de vida, coagir os outros para o engrandecimento pessoal ou 
social é a norma. Coagi-los temporariamente em um experimento, em nome de se 
obter informações e de talvez tornar-se capaz de interagir mais efetivamente uns com 
os outros, é proibido. A própria natureza do problema impede o uso de sujeitos 
humanos nos estudos de laboratório de punição. Portanto, sujeitos não-humanos 
predominaram”. (p. 28 e 29). 
 

Acredita-se que ainda se fazem necessárias muitas investigações a respeito de 

processos coercitivos (e supressão condicionada) em humanos. Catania (1999) a 

respeito das técnicas comportamentais – incluindo as coercitivas, comenta: 

 

“Algumas pessoas argumentam contra qualquer tipo de modificação de 
comportamento tanto envolvendo estímulos aversivos, quanto reforçadores 
positivos. Os que fazem uso de tal argumento deveriam reconhecer que nosso 
comportamento é modificado a todo instante, tanto por contingências naturais 
quanto por contingências artificiais criadas pelos que estão à nossa volta. Negar isso 
não eliminará tais contingências, e um contra-argumento é que nossa melhor defesa 
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contra o mau uso das técnicas comportamentais é aprender tanto quanto possível a 
respeito de como elas funcionam.” (p.128). 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PALUO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Magnitude do reforço como uma variável determinante da supressão 

condicionada da resposta humana de clicar. 

 Nome da Pesquisadora: Ana Paula de Oliveira Silva 

 

 O projeto do qual você participará refere-se a um trabalho relacionado ao 

Programa de Estudos Pós Graduados – Psicologia Experimental: Análise do 

Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 A pesquisa tem como objetivo investigar comportamento humano em uma 

determinada situação, mas não avalia suas habilidades nessas condições. Este trabalho 

também não é uma avaliação sobre QI ou Personalidade. Nesse sentido, não há um 

desempenho “certo” ou “errado” e não haverá como dar feedback em relação a qualquer 

um desses aspectos. 

 O procedimento terá duração de até 35 minutos nos primeiros encontros 

(máximo de 2 encontros) e 12 minutos no último encontro. Serão necessários no 

máximo 3 encontros para que o procedimento seja concluído. No entanto, em qualquer 

momento você poderá interromper sua participação, mesmo antes da pesquisa ser 

concluída ou desistir de participar. 

 Os resultados obtidos na pesquisa serão utilizados somente para fins acadêmicos 

e o sigilo dos seus dados e dos registros produzidos será garantido, de tal forma que um 

leitor do trabalho concluído não poderá identificá-lo. 

 Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente 

explicados, conforme seu texto descritivo. Também entendo que os dados coletados 

neste experimento poderão ser utilizados para publicação, sendo garantido o anonimato 

de todos os participantes. 
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Meu nome não será utilizado nos documentos pertencentes a este estudo e a 

confidencialidade dos meus registros será garantida. Desse modo, concordo em 

participar do estudo e cooperar com o pesquisador. 

Declaro que estou ciente das informações fornecidas acima. 

 

 

 

Nome:_________________________________________________________________

_ 

Idade:_____________Sexo:______________ 

Data:______/_______/_______ 

 

Assinatura: _________________________________ 
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ANEXO 2 

Figuras dos quebra-cabeças 
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