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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo instalar respostas de auto-discrinúnação em participantes humanos.
Para isso, replicamos parte do procedimento de Dymond e Bames (1994). Sete participantes foram
submetidos a três fases experimentais (Estágios). Em cada Estágio duas Tarefas se sucediam em blocos de
vinte tentativas. Na primeira Tarefa o Participante clicava ou não um mouse e recebia urna informação de
acerto ou erro que era definida pelo programa. Cada tentativa tinha 5 segundos de duração. Um estímulo era
apresentado na tela enquanto o Participante não clicava o mouse (estímulo A). Outro estímulo era
apresentado cada vez que o Participante clicava (Estímulo B). Em urna segunda Tarefa, o Participante
deveria escolher um dos dois estímulos. hiforinação de acerto ou erro da escolha era contingente a escolha
de um estímulo comparação (A ou B). Na primeira fase (Estágio 1), na Tarefa 2, um estímulo modelo (A ou
B), a depender do desempenho do Participante na Tarefa 1, era apresentado e a escolha do estímulo
comparação correto era definida pelo estímulo modelo. No estágio 2, o Participante recebia informação de
acerto se escolhesse o estímulo comparação correto, sob controle apenas do seu responder ou não na tarefa
1 elou do estímulo presente na tarefa 1, o qual dependia do clicar (ou não) o mouse. Por último, no Estágio
3, a escolha do estímulo comparação correto deveria ficar sob controle apenas do próprio comportamento
anterior do participante (clicarl não clicar o mouse) já que na tela da Tarefa 1 não apareciam mais
estímulos. Como resultado, todos os participantes (com exceção dos Participantes 1 e 3 que desistiram)
encerraram sua parficipação no estudo com sucesso. Discutiremos a escolha de um estímulo sob controle de
uma resposta anterior emitida pelo próprio participante como um auto-relato.
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