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RESUMO 

 Pesquisas têm mostrado resultados inconsistentes sobre o efeito do erro na 

aprendizagem de discriminações. Realizaram-se dois estudos com o objetivo geral de 

verificar o efeito de erros na aprendizagem de um conjunto de discriminações condicionais 

sobre o desempenho em outro, anteriormente aprendido com poucos erros. Em ambos os 

estudos, crianças de 6 a 8 anos aprenderam dois conjuntos de relações arbitrárias entre 

letras gregas. No primeiro estudo, buscou-se produzir uma aprendizagem com poucos erros 

por meio de um procedimento de modelagem do estímulo modelo. Um grupo aprendeu 

todas as relações com a modelagem do estímulo. Um segundo grupo aprendeu o primeiro 

conjunto dessa mesma forma e o segundo, por meio de tentativa e erro. Posteriormente 

fizeram um teste do primeiro conjunto de relações. A porcentagem de acertos das relações 

aprendidas com modelagem do estímulo foi mais alta do que a das relações aprendidas com 

tentativa e erro. No entanto, não houve diferenças consistentes entre os procedimentos 

quanto ao número total de erros na aquisição das discriminações, o que dificultou a 

avaliação do efeito do erro na aprendizagem do segundo conjunto de relações sobre o 

desempenho posterior no primeiro. O Estudo 2 foi uma replicação sistemática do Estudo 1. 

O procedimento de modelagem do estímulo foi substituído por um de instrução, e 

acrescentaram-se testes para avaliar a emergência de classes de equivalência. O Grupo 1 

aprendeu todas as relações por meio de instrução. O Grupo 2 teve instrução apenas para o 

primeiro conjunto de relações e aprendeu o segundo por tentativa e erro. Já o Grupo 3 

aprendeu todas as relações por tentativa e erro. A instrução proporcionou, no geral, um 

número menor de erros do que o procedimento de tentativa e erro. Crianças que 

aprenderam todas as relações com instrução mantiveram um desempenho com menos erros 

em testes e treinos posteriores dessas relações do que as crianças dos Grupos 2 e 3, o que 

indica o efeito deletério do erro na aprendizagem de discriminações condicionais. Não 

houve diferença clara de desempenho entre os grupos nos testes de equivalência. Alta 

porcentagem de acertos em alguns testes e porcentagens medianas ou baixas em outros 

sugerem que algumas respostas estavam sob controle do S- e não do S+.  
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