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RESUMO
O estudo da função seletiva do reforço tem predominado nos estudos sobre comportamento
operante e apenas recentemente a variação comportamental, condição sem a qual a função
seletiva do reforço não tem como operar, passou a ser mais estudada experimental e
conceitualmente. Esses estudos se dividem basicamente em estudos sobre a variação
operante e sobre a variação induzida, quer por esquemas de reforçamento ou processos de
extinção. Anteriormente a essa linha de investigação sobre a variação comportamental se
desenvolveu durante os últimos 40 anos o estudo do comportamento verbalmente controlado
comumente chamado de comportamento governado por regras. Os estudos sobre o
comportamento verbalmente controlado tem se concentrado nas relações deste com o
comportamento modelado pelas contingências. Assim o presente estudo visou unir os
fenômenos da variação induzida por uma quebra na relação de contingência com o fenômeno
do comportamento verbalmente controlado. O objetivo do presente estudo foi verificar se o
fornecimento de uma regra que descrevesse de modo completo e outra que descrevesse de
modo incompleto o local adequado para a obtenção do reforçador durante a vigência de um
esquema de reforçamento contínuo poderia diminuir a variação na localidade das respostas
observada imediatamente após a quebra da relação de contingência. Participaram do estudo
quatro estudantes universitários de ambos os sexos. Dos quatro participantes, dois receberam
uma regra completa e dois uma regra incompleta. A variação na dimensão localidade foi
medida enquanto freqüência simples de respostas em uma das duas metades de uma reta na
tela de um computador. Os resultados obtidos sugerem que o fornecimento de uma regra
completa, que descreva precisamente o local para obtenção do reforçador numa condição de
reforçamento contínuo, diminui a variação na localidade das respostas observada após a
quebra da relação de contingência. Comparativamente os participantes que receberam uma
regra incompleta ou geral na condição de reforçamento contínuo apresentaram maior
variação na localidade das respostas após a quebra da relação de contingência.
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