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Resumo 

 

Analistas do comportamento têm se preocupado em avaliar o efeito de diferentes histórias 

de aprendizagem sobre a sensibilidade a mudanças nas contingências. A presente 

pesquisa teve o objetivo de investigar o efeito de algumas variáveis na sensibilidade à 

mudança nas contingências, sendo elas: (1) histórias de aprendizagem, por regras ou por 

contingências; (2) histórias de aprendizagem por regras mais ou menos específicas 

(instrução geral e instrução específica); e (3) manutenção ou mudança no tipo de instrução 

apresentada nas diferentes fases. Vinte participantes foram alocados em cinco grupos 

experimentais, definidos de acordo com a forma de aquisição do repertório na Fase 1: 

aprendizagem por instrução geral (dois grupos); aprendizagem por instrução específica 

(dois grupos); e aprendizagem por contingências – instrução mínima (um grupo). Na Fase 

2, bloco 1, o mesmo tipo de instrução foi mantido para três grupos; para os outros dois 

grupos, a instrução foi alterada para mínima. Na Fase 2, bloco 2, ocorreu mudança não-

sinalizada das contingências. Nas duas fases, a tarefa consistiu em um procedimento de 

escolha de acordo com o modelo e foi realizada no computador. Na Fase 1, era reforçada 

a resposta de clicar sobre o estímulo comparação igual ou em forma ou em cor ao estímulo 

modelo. Essa fase conteve três sessões, de 36 tentativas cada. A Fase 2 conteve três 

sessões, cada uma dividida em dois blocos. O bloco 1 correspondia às primeiras 10 

tentativas e o Bloco 2 correspondia às 26 tentativas seguintes. Em cada bloco, uma 

contingência entrava em vigor. Nos blocos 1, havia apresentação de instrução e era 

reforçada a resposta de clicar sobre o estímulo comparação igual em forma ou em cor ao 

estímulo modelo. Nos blocos 2, não havia instrução e era reforçada a resposta de clicar 

sobre o estímulo comparação diferente do estímulo modelo. Essa mudança de 

contingência foi realizada sem qualquer sinalização. Os resultados mostraram que o grupo 

em que a aquisição do repertório se deu pelas contingências e um dos grupos em que a 

aquisição de deu por instrução geral foram os que ficaram mais sensíveis à mudança nas 

contingências, enquanto um dos grupos em que a aquisição do repertório se deu por 

instrução específica apresentou insensibilidade à mudança nas contingências. Esse 

resultado indica que, quando há mudança nas contingências, histórias de aprendizagem 

por contingências e por instrução geral favorecem a mudança no responder; já a 

aprendizagem por instrução específica torna o responder pouco sensível a mudança. Em 

geral, os grupos que receberam instrução mínima na Fase 2 (blocos 1) mostraram-se mais 

sensíveis à mudança nas contingências, quando comparados aos grupos que receberam 

instrução geral ou específica nas duas fases.  
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