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Resumo 

 

A presente pesquisa investigou o efeito do fornecimento ou não de instruções com 

diferentes formulações (1) na obtenção de um responder sensível ao esquema e (2) na 

resistência à mudança do responder frente a alterações na contingência. Os participantes 

foram submetidos a três condições experimentais. O estudo foi realizado com 15 

participantes e utilizou um delineamento de reversão com sujeito único (ABCA). Nas 

sessões experimentais, os participantes eram expostos a esquemas de reforçamento 

concorrente VI VI que corriam simultaneamente em dois retângulos (vermelho e azul) 

apresentados na tela. Apenas um dos retângulo estava ativo por vez e um botão de 

mudança permitia alternar o retângulo ativo. Um clique no retângulo ativo dava acesso a 

operações matemáticas que o participante deveria resolver. Garantiu-se por meio de uma 

sessão de avaliação que os participantes soubessem resolver as operações com precisão. 

Nas sessões experimentais, uma resposta correta à operação matemática era 

consequenciada com um ponto de acordo com o esquema de reforçamento VI em vigor 

no retângulo selecionado. Na condição Sem Instrução (SI), nenhuma instrução que 

descresse como distribuir o responder entre as alternativas era apresentada. Na condição 

Instrução Estratégica (IE) era fornecida uma instrução que descrevia uma estratégia para 

que o participante determinasse a melhor forma de distribuir o seu responder, 

identificando ele próprio o padrão de respostas mais vantajoso. Na condição Instrução 

Tática era fornecida uma instrução que especificava um padrão de resposta exato a ser 

seguido (IT1) ou o padrão exato de entrega de pontos (IT2) para que o participante 

ganhasse a maior quantidade de pontos. Analisou-se o comportamento de escolha dos 

participantes, mensurado a partir do parâmetro a da lei generalizada da igualação, e a 

variabilidade do comportamento, mensurada a partir dos cliques no botão de mudança. 

As sessões experimentais eram compostas de duas etapas: (1) Contingencia de 

Aprendizagem (CA), na qual era possível testar as taxas de entrega de pontos; (2) 

Contingência de Teste (CT), em que os pontos ganhos eram trocados por um voucher. Os 

esquemas de reforçamento eram subsequentemente invertidos entre os retângulos. Os 

resultados indicaram que a instrução estratégica consistentemente produziu um responder 

de acordo com o esquema em vigor e não resistente à mudança quando as contingências 

eram alteradas. Já a instrução tática não produziu um responder consistentemente de 

acordo com o esquema, de forma que não foi possível investigar a presença de resistência 

à mudança quando os esquemas eram invertidos. A condição sem instrução produziu um 

responder marcadamente indiferenciado entre as duas alternativas. Verificou-se uma 

influência da história experimental no desempenho das diferentes condições 

experimentais. Apesar de os participantes primeiro expostos à instrução estratégica terem 

apresentado alto número de cliques no botão de mudança, os resultados indicam que, não 

apenas variar entre as alternativas, mas mudar o responder de outras formas, pode ser 

importante para obter um responder de acordo com o esquema. Discute-se como as 

características do esquema de intervalo variável, a metodologia utilizada e a formulação 

da regra podem ter influenciado nos resultados obtidos com as instruções táticas. 
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