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RESUMO  

O objetivo desta pesquisa foi analisar situações relacionadas à produção de respostas de observação (RO)
emitidas por humanos quando as conseqüências eram a produção de estímulos relacionados a um esquema
VI ou a EXT. Seis participantes, com idades entre 22 e 42 anos, foram distribuídos em dois grupos. Os
participantes do Grupo 1 foram primeiro expostos a um esquema múltiplo VI 20s-EXT com componentes
de 90 segundos em média. Durante o componente VI, pressões em um botão produziam pontos que eram
trocados por dinheiro ao final da sessão. Após atingir um índice de discriminação de 0,9 ou mais (respostas
durante VI dividido pela soma das respostas durante VI com as respostas durante EXT) por três ou mais
sessões consecutivas, os participantes seriam expostos a um esquema misto VI 20s-EXT, com possibilidade
de emissão de respostas (RO) em um segundo botão que mudavam o esquema de misto para seu equivalente
em múltiplo pelo tempo que o botão permanecesse pressionado. Os participantes do Grupo 2 foram
expostos diretamente a esta segunda condição. Os participantes do Grupo 2 atingiram índices de
discriminação maiores que 0,9 e os participantes do Grupo 1 não atingiram este critério. A ausência de
discriminação nas respostas dos participantes do Grupo 1 foi interpretada em termos da relevância dos
estímulos produzidos pela RO e em termos da possibilidade de encadeamento acidental. Todos os
participantes expostos ao mix VI EXT com resposta de observação produziram respostas de observação.
Dois participantes do Grupo 2 emitiram RO numa situação em que estas representavam economia de
esforço. Estímulos relacionados com EXT foram produzidos com maior ou igual freqüência e duração que
os estímulos relacionados com VI. 
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