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Resumo
A partir do estudo de Seligman e Maier (1967) em relação ao “desamparo aprendido”,
que indicou que a exposição a choques independentes do responder podem produzir
dificuldades de aprendizagem de uma resposta operante, autores têm se preocupado em
produzir os mesmos efeitos no contexto apetitivo e têm mostrado resultados que
apontam interferência no responder na aquisição de resposta operante (Engberg et al.,
1972; Welker, 1976; Oakes et al., 1982 & Job, 1988) ou resultados que contradizem o
efeito (Schwartz et al., 1974; Wheatley et al., 1977 & Beatty & Maki, 1979). A sugestão
do presente experimento é que o custo da resposta exigido da resposta operante pode ser
uma variável relevante para a produção de interferência no responder após exposição a
estímulos apetitivos não contingentes. Dezoito ratos Wistar machos foram alocados em
seis diferentes condições: Contingente CRF (CCRF), Contingente FR (CFR), Não
Contingente CRF (NCCRF), Não Contingente FR (NCFR), Controle CRF (CTCRF) e
Controle FR (CTFR). Na primeira fase, os sujeitos de condições contingentes poderiam
produzir água por meio da resposta de focinhar, os sujeitos de condições não
contingentes estavam acoplados aos contingentes e recebiam os estímulos
independentes do responder e os sujeitos das condições controle não foram expostos. Na
segunda fase, todos os sujeitos das condições CRF poderiam produzir o reforçador por
meio da resposta de pressão à barra reforçada em CRF e os sujeitos de condições FR
por meio da mesma resposta reforçada em FR 3. Os dados sugerem que os sujeitos
expostos a estímulos apetitivos não contingentes que precisaram de mais tempo para
completar a tarefa na Fase 2 (aquisição de 100 reforçadores) apresentaram interferência
mais acentuada quando a resposta foi reforçada em FR 3 do que quando a resposta foi
reforçada em CRF. Além disso, interferência foi identificada na Fase 2 nos sujeitos que
mais apresentaram variabilidade de respostas acidentalmente reforçadas na Fase 1, mas
não nos sujeitos que mostraram padrões estereotipados no responder. Os resultados são
discutidos com base na contiguidade temporal entre eventos não contingentes,
interferência / competição de respostas e diferenças entre contexto aversivo e apetitivo.
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