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Resumo 
 

O presente estudo investigou a emergência de relações entre estímulos que adquiriram 
funções diferentes a partir de uma história experimental. O estudo foi composto por 
quatro fases e iniciado após os seis participantes terem preenchido escalas para 
ansiedade e depressão, IDATE e BDI. A primeira fase consistia na escolha de três 
palavras favoritas que iriam ser utilizadas no final do estudo. Na segunda fase, os 
participantes foram expostos a um procedimento que permitiu a emergência da 
equivalência de estímulos fisicamente diferentes até atingirem o critério de 90% em 
testes de equivalência. Na terceira fase, foi construída uma história experimental na qual 
três estímulos que faziam parte da fase anterior adquiririam distintas funções como 
estímulo aversivo, reforçador e neutro. Três participantes demonstraram supressão 
condicionada perante a apresentação do estímulo aversivo condicionado. Finalmente, na 
última fase, os participantes foram submetidos a um procedimento que estabelecia 
novas relações arbitrárias de equivalência com todos os estímulos utilizados na Fase 2 e 
novos estímulos (sinais árabes e as palavras escolhidas pelos participantes na 1ª Fase). 
Apenas dois participantes não conseguiram estabelecer relações de equivalência e 
erraram em grande quantidade ao relacionar estímulos funcionalmente diferentes 
“aversivo-reforçador” e funcionalmente semelhantes “reforçador-reforçador”. Esses 
dois participantes encontravam-se entre aqueles que demonstraram supressão 
condicionada perante S- na Fase 3.  Os demais participantes necessitaram fazer poucas 
repetições durante o treino de simetria e foram detectados distintos padrões de erros 
entre eles, o que provavelmente teve relação com a história experimental construída na 
Fase 3. O fato dos participantes terem apresentado escores para depressão ou ansiedade 
não foi correlacionado com os resultados, mas a história experimental demonstrou uma 
possível correlação. Implicações dos resultados deste estudo para o tratamento clínico 
da ansiedade foram considerados.  
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