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RESUMO 

 
O presente estudo replicou a pesquisa de Epstein, Kirshnit, Lanza e Rubin (1984) no qual pombos 
conseguiram resolver um problema ao empurrar uma caixa até um alvo que estava fora do alcance, 
subir na caixa e bicar o alvo. Foi investigado se comportamentos novos surgem por meio da 
interconexão de dois repertórios previamente treinados em ratos e se mudanças na ordem do treino 
desses dois repertórios alteram o desempenho do sujeito no teste. A pesquisa foi realizada com 3 
ratos. O equipamento utilizado foi uma câmara circular de 69 cm de diâmetro, um triângulo, um led  
verde (luz) e uma caixa de acrílico. Foram treinadas duas habilidades, com os 3 sujeitos, 
separadamente. 1 sujeito aprendeu a: 1)  subir na caixa e puxar o triângulo e 2) empurrar a caixa 
direcionadamente a uma luz. Esta ordem do treino associada às diferenças individuais implicou em 
um maior número de sessões de treino das 2 habilidades para este sujeito. Os outros 2 sujeitos 
aprenderam a: 1) empurrar a caixa direcionadamente a uma luz e 2) subir na caixa e puxar o 
triângulo. Esta ordem do treino implicou em um menor número de sessões de treino das 2 
habilidades para os 2 sujeitos. Por fim, foi realizado um teste de insight: o triângulo foi colocado 
fora de alcance e a caixa foi colocada do outro lado da câmara. O sujeito deveria empurrar a caixa 
até debaixo do triângulo, subir na caixa e puxá-lo.  Os resultados mostraram que o sujeito que teve 
um treino mais longo, resolveu o problema de forma direcionada, contínua e súbita e satisfez os 
critérios para considerar a solução um insight; um outro sujeito que passou pelo treino mais curto 
resolveu o problema, no entanto, entre a resposta de empurrar a caixa e as respostas de subir na 
caixa e puxar o triângulo transcorreu um intervalo de 2 minutos, a cadeia de respostas não ocorreu 
de forma contínua; e um terceiro sujeito não resolveu o problema, apesar de ter passado por um 
treino parecido ao do sujeito que resolveu de forma descontínua.  
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