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 O comportamento operante pode ser colocado sob controle de estímulos 

antecedentes, e a relação entre o responder discriminado e tais estímulos resultante 

desse processo pode, por sua vez, ser controlada por outros estímulos, gerando o 

processo comportamental chamado de discriminação condicional. Utilizando-se de um 

rato como sujeito, a fim de se estudar se o responder do mesmo poderia servir de 

estímulo condicional, controlando o comportamento de escolha em uma situação de 

discriminação simultânea, foi elaborado um procedimento com base no proposto por 

Lionello-DeNolf e Urcuioli (2003). Após passar por fases preliminares de treino ao 

bebedouro e seleção de pressão à barra central, esse responder foi colocado sob controle 

de um tom, em um procedimento no qual o responder em períodos de tom acessava o 

reforçador e terminava a apresentação do tom, com intervalos entre tentativas (ITIs) 

tendo inicialmente média de 30 segundos (amplitude 15-45s), e passando, após duas 

sessões, para média de 10 segundos (amplitude 5-15s). A razão de pressões à barra 

requeridas para acessar gotas de água foi aumentada, e, após chegar em FR10, foi feito 

um treino em esquemas mistos, no qual se alternavam, de maneira randômica, tentativas 

nas quais a água era liberada em CRF e tentativas nas quais a água era liberada em 

FR10. O sujeito foi então colocado em uma situação experimental de matching-to-

sample, na qual foram apresentadas duas outras barras na caixa, e o comportamento 

estabelecido na fase anterior acessava estímulos comparação: uma luz constante e uma 

piscante, que alternavam em posição. Com a introdução do procedimento, o responder 

do sujeito na barra central se deteriorou; nas tentativas em que conseguiu acessar os 

estímulos comparação, seu comportamento de escolha pareceu estar sob controle da 

posição dos estímulos. Discute-se o papel do tamanho dos ITIs no estabelecimento das 

discriminações simples, bem como diferenças nos resultados do procedimento com 

pombos e ratos.  
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