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RESUMO  

O presente estudo investigou efeitos da história de reforço em esquemas de DRL ou FR sobre o responder 
em esquema de FI e possíveis implicações da resposta de consumação nesses esquemas. Participaram desta 
pesquisa 12 estudantes universitários de diversos cursos, com exceção do curso de Psicologia. Os 
participantes foram distribuídos em 4 grupos, submetidos a seis sessões com 40 reforços cada. Os 
participantes de dois grupos foram expostos inicialmente a FR 40 e os participantes dos outros dois grupos a 
DRL 20 seg. Subseqüentemente, todos os participantes foram expostos a três sessões de FI 10 seg. Houve a 
exigência de uma resposta de consumação nas seis sessões somente para os participantes de um dos grupos 
exposto a FR 40 e um dos grupos exposto a DRL 20 seg. Os participantes com história de reforço em FR 
(com e sem resposta de consumação) apresentaram um padrão de responder em taxa alta e relativamente 
constante durante a terceira sessão de exposição a FR 40. Com exceção de um, todos os outros participantes 
continuaram com um desempenho em taxa alta de respostas quando expostos a FI. No entanto, dois 
participantes do Grupo FR 40 com consumação apresentaram tendência de diminuição das taxas de 
respostas ao longo das sessões de exposição a FI, sugerindo que a resposta de consumação pode ter 
contribuído para a diminuição das taxas de respostas destes participantes. Os participantes com história de 
reforço em DRL (com e sem resposta de consumação) apresentaram um padrão de responder em taxa baixa 
e constante durante a terceira sessão de exposição a DRL 20 seg. Estes participantes continuaram com um 
desempenho em taxa baixa de respostas quando expostos a FI, entretanto, a taxa de respostas aumentou 
acentuadamente. Para os participantes do Grupo com resposta de consumação o aumento na taxa de 
respostas, quando expostos a FI, foi ainda mais acentuado do que para os participantes do Grupo sem 
resposta de consumação, sugerindo que a resposta de consumação pode ter contribuído para o aumento das 
taxas de respostas para os grupos com história em DRL. Em relação aos efeitos de história, ao observar o 
desempenho final em FI 10 seg dos participantes com história de reforço em FR e dos participantes com 
história de reforço em DRL, verifica-se que a taxa geral de respostas foi mais alta para os participantes com 
história de FR que para aqueles com história de reforço em DRL. Estes resultados sugerem que o 
comportamento dos participantes na terceira sessão sob FI10 seg estava sob controle das contingências 
atuais e mostrava efeitos da história de reforço. 
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