
1- INTRODUÇÃO 

 

Tanto os chimpanzés (Pan troglodytes), orangotangos (Pongo pygmaeus) e 

gorilas (Gorilla gorilla), quanto os macacos-prego (Cebus apella) são capazes de executar 

tarefas que exigem uma grande capacidade de manipulação. Muitas destas tarefas incluem 

o uso de ferramentas. Calcula-se que a separação entre macacos do Novo Mundo e 

macacos do Velho Mundo tenha ocorrido por volta de 50 milhões de anos (Hartwig, 1994). 

Nota-se portanto que animais evolutivamente distantes apresentam características 

semelhantes. Desta forma, cabe supor que o comportamento de uso de ferramentas surgiu 

pelo menos duas vezes na história evolutiva primata.  

O estudo do uso de ferramentas pode trazer importantes contribuições para 

o entendimento do processo evolutivo humano, na medida em que pode estar relacionado 

com o aumento do cérebro, com a evolução das áreas cerebrais relacionadas a este 

comportamento e com o surgimento da cultura material (McGrew, 1989; Perloe, 1995). No 

entanto animais que apresentam tal comportamento podem fazê-lo através do uso de 

processos cognitivos mais simples do que o necessário para desenvolver habilidades como 

a linguagem, por exemplo. 

 

1-1- O USO DE FERRAMENTAS: 

O uso de ferramentas pode ser entendido de diversas maneiras. Para 

Reynolds (1982, apud Visalberghi & Limongelli, 1994b), uma ferramenta não é apenas um 

objeto material, mas um programa mental que pode interrelacionar um objeto com outros 

para implementar efeitos externos antecipadamente. Ou seja, o uso de ferramentas estaria 

vinculado necessariamente a processos cognitivos elaborados. 

Chevalier-Skolnikoff (1989) define ferramentas como o uso de um objeto 

solto que interfere na mudança de outro objeto. Esta definição é tão ampla que inclui desde 

jogar fezes em outros indivíduos até a utilização de varetas para sondar ninhos de cupim. 

Van Lawick-Goodall, 1970 define o uso de ferramentas como o uso de um 

objeto externo como uma extensão funcional do corpo, que é utilizado para atingir uma 

certa meta. Então, de acordo com esta definição, animais como as lontras, peixes, pássaros 

e algumas espécies de invertebrados podem ser considerados como utilizadores de 
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ferramentas. No entanto, na maioria destes casos, as ferramentas são utilizadas de uma 

maneira estereotipada, não flexível. Mas, segundo McFarland (1999), o uso de ferramentas 

pode estar preparando o caminho para comportamentos realmente inteligentes que 

envolvam inovações.  

Neste trabalho, será entendido como ferramenta o objeto que se enquadrar 

na definição de Goodall, por ser esta definição ao mesmo tempo simples e abrangente. 

 

1-2- OS ANIMAIS E O USO DE FERRAMENTAS 

O uso de ferramentas não é uma prática corriqueira entre os animais, no 

entanto este comportamento é observado em algumas espécies, desempenhando em maior 

ou menor grau um papel relevante na sobrevivência dos indivíduos que as utilizam. O uso 

de ferramentas pode implicar complexos processos de aprendizagem por parte do animal, 

mas pode também ser um comportamento selecionado ao longo da evolução e que aparece 

de forma estereotipada, podendo inclusive apresentar pequenas variações regionais, não 

sendo estes dois processos mutuamente exclusivos, mas havendo um continuo entre os dois 

extremos. 

Dentre os animais que utilizam instrumentos, podemos citar corvos que 

usam gravetos para ajudar na captura de presas (Hunt, 1996), urubus egípcios que jogam 

pedras em ovos de avestruz para quebrá-los (McFarland, 1999) e chimpanzés que usam 

pedras para quebrar nozes (Boesch & Boesch, 1983) e raminhos ou folhas de grama para 

capturar cupins (Goodall, 1970; McGrew, 1992). Nos casos dos pássaros, o 

comportamento parece ocorrer em grande parte devido a uma predisposição genética a 

aprendizagem de um tipo particular de manipulação. No caso dos chimpanzés, há uma 

maior flexibilidade comportamental, envolvendo formas mais complexas de aprendizagem 

(Visalberghi, Fragaszy & Savage-Rumbaugh, 1995), havendo inclusive autores que 

apontam indícios de que estes animais seriam capazes de ensinar coespecíficos (Boesch, 

1991). 

O macaco-prego é um proficiente manipulador de ferramentas (Mannu & 

Ottoni, 1996; Visalberghi, Fragaszy & Savage-Rumbaugh,1995; Westergaard & Suomi, 

1994; Fernandes, 1991; Struhsacker & Leland, 1977; Visalberghi, 1987; Visalberghi & 

Trinca, 1989). O estudo da aquisição deste comportamento pode contribuir para o 



 3 

entendimento dos aspectos evolutivos que levaram à seleção do repertório motor da 

espécie. Este repertório pode estar diretamente relacionado ao sucesso evolutivo destes 

animais (ampla distribuição geográfica e facilidade de adaptação a diferentes ambientes). 

Klüver (1933, 1937, apud Visalberghi, 1993) realizou os primeiros experimentos 

sistemáticos dos quais se tem notícia a respeito do uso de ferramentas em macacos-prego. 

Ela submeteu um indivíduo a diversas tarefas que incluíam o uso de ferramentas como 

varetas e cordas, verificando que os animais tinham ou não sucesso na solução das tarefas 

de acordo com a sua complexidade. Recentemente houve o aparecimento de outras linhas 

de pesquisa envolvendo o macaco-prego e suas habilidades de manipulação, como, por 

exemplo, os experimentos de Visalberghi, Fragaszy e Savage Rumbaugh (1995), 

comparando chimpanzés, bonobos, orangotangos e macacos-prego, o trabalho de 

Westergaard e Suomi (1994), que fizeram experimentos com o propósito de examinar o 

uso e a modificação de ferramentas de pedra por macacos-prego e o trabalho de Natale 

(1989), que submeteu macacos-prego a diferentes experimentos, salientando as estruturas 

cognitivas e o desenvolvimento. Segundo a literatura, o macaco-prego aprende através de 

“tentativa e erro”, não tendo a capacidade de conceber uma “representação mental” dos 

objetivos e das etapas da tarefa (Visalberghi, Fragaszy & Savage Rumbaugh, 1995; 

Chalmeau, Visalberghi & Gallo, 1996; Visalberghi & Limongelli, 1994a). 

 

1-3- CAIXA-PROBLEMA 

Estudos pioneiros da aprendizagem através do uso de caixa-problemas são 

atribuídos a Edward Thorndike. Ele executou experimentos nos quais gatos eram colocados 

dentro de uma caixa e deveriam puxar uma corda ou manipular um trinco para escapar e ter 

acesso a alimento que estava do lado de fora. Inicialmente, os animais desempenhavam 

vários comportamentos e, acidentalmente, esbarravam no mecanismo que abria a caixa, 

conseguindo escapar. Nas sessões seguintes, os gatos iam concentrando sua manipulação 

no mecanismo até conseguirem executar o comportamento correto tão logo eram colocados 

na caixa (McFarland, 1999). 

Um tipo modificada e muito conhecido de caixa-problema é a caixa-de-

Skinner, idealizada por B.F.Skinner. O animal é colocado dentro deste equipamento e 

determinados comportamentos são reforçados de acordo com o que se quer estudar. 
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Através do uso desta caixa, pretende-se reduzir o número de variáveis não-controláveis. 

Nestes experimentos são utilizados mais comumente ratos e pombos. 

Simons e Holtkötter (1986) definem uma caixa-problema como um 

equipamento relativamente simples: uma caixa com uma isca dentro. Ou seja, neste caso, o 

sujeito está fora da caixa e a isca, dentro, ao contrário da caixa-de-Skinner e da Caixa de 

Thorndike. Para obter a isca, é necessário que o animal descubra o que deve ser feito para 

abrir a porta, conseqüentemente, alcançar a isca. Este tipo de experimento pode variar em 

níveis de complexidade. Se a solução é relativamente simples, a maioria dos animais 

submetidos à tarefa consegue resolver o problema em um período de tempo curto e sem a 

ajuda de humanos. Simons & Holtkötter procuram lidar com a questão de como o animal 

resolve o problema. Seus experimentos têm como objetivo desenvolver métodos para 

investigar "o entendimento" que o animal tem sobre o problema através da utilização de 

tarefas envolvendo caixa-problema. Verificaram que os macacos-prego submetidos aos 

experimentos manipulavam tanto trincos que estavam fechados quanto trincos já estavam 

abertos. Manipulavam também trincos que estavam na posição de fechados, mas que não 

estavam fechando a porta de fato. Com estes experimentos, os autores não conseguiram 

dados conclusivos a respeito da capacidade de discriminação dos animais. Isto ocorreu 

devido à dificuldade de distinguir se os macacos não reconheciam que a porta estava 

trancada e, portanto, não conseguiam diferenciar entre formas diferentes de apresentação 

do trinco; ou se reconheciam que a porta estava trancada, mas tinham desenvolvido uma 

série de generalizações comportamentais na fase de pré-treino, na qual os trincos eram 

sempre apresentados fechados e funcionais. Em experimento posterior, os autores 

concluíram que o animal testado era capaz de se orientar visualmente para saber qual era a 

posição do trinco que permitia a abertura da porta. Simons & Holtkötter não se referem à 

questão da aprendizagem de maneira extensa, mas constatam que os animais resolvem as 

tarefas em uma freqüência acima do acaso. Estes experimentos foram feitos com dois 

animais, submetidos aos testes separadamente. 
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1- 4 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em duas grandes partes: a parte I enfoca o objetivo 

inicial do trabalho, que era o estudo da aprendizagem por observação e o que está contido 

aí, ou seja, o treino dos modelos, a habituação dos observadores ao equipamento, o teste. A 

parte II enfoca o processo de aprendizagem individual dos animais treinados para a 

execução de uma tarefa envolvendo a abertura de trincos. 

A seguir, há um esquema geral de como foi dividido o procedimento, que será 

mais detalhado a seguir.  

 

1-4-1- PARTE I 

1) Escolha do indivíduo que foi treinado para servir de modelo aos outros 

indivíduos do grupo - árvore orientada de dominância (Sorocaba) e árvore geradora mínima 

de distâncias (Sorocaba e Catanduva); 

2) Treino do modelo - trincos independentes e trincos dependentes. Nesta 

fase, o indivíduo escolhido como modelo foi treinado a executar uma tarefa envolvendo 

trincos de uma caixa-problema em um recinto isolado; 

3)  Teste - Nesta fase, foi introduzido no recinto junto com o modelo um 

segundo indivíduo, o observador, que teve acesso visual sem haver contato físico com o 

equipamento. Ele assistiu a demonstração do modelo, que em seguida foi retirado do 

recinto. Então o observador pode tentar solucionar a tarefa. Foi analisado se ele foi capaz 

de aprender a executar a tarefa a partir da observação do sujeito modelo. 

4) Discussão sobre o método: possíveis falhas, pontos a ser melhorados, 

caminhos a ser seguidos. 

5) Sinopse dos resultados. 

 

1-4-2- PARTE II 

1) Estudo da aprendizagem individual da tarefa pelos dois sujeitos 

escolhidos como demonstradores através da análise das seqüências comportamentais das 

sessões de treino dos modelos. 

2)Sinopse dos resultados. 
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1-5- SUJEITOS E LOCAL 

 

1-5-1- SOROCABA 

O grupo experimental pertence ao Zoológico Quinzinho de Barros, 

localizado em Sorocaba, e constava, no início do projeto, de quatro animais adultos: três 

machos (Alf, Beto, Vê) e uma fêmea (Chatinha). Em maio, houve óbito do macho 

dominante. Em novembro, foram introduzidos dois animais no grupo: uma fêmea adulta 

(Amarela) e um filhote (Amarelinho) devendo ter entre um e dois anos, ficando o grupo 

com dois machos adultos, duas fêmeas adultas e um filhote. Os sujeitos são originários da 

própria região de Sorocaba.  

O recinto onde se encontram tem 4 x 4 x 3 metros, com um área de 

cambiamento de 1 x 1 x 3m, onde os animais são colocados durante a limpeza do recinto e 

durante a noite. A alimentação é feita duas vezes ao dia: de manhã é oferecida ração e à 

tarde são oferecidos legumes, frutas, ovos cozidos e verduras. 

 

1-5-2- CATANDUVA 

O grupo pertence ao Bosque Municipal de Catanduva e consta de quatro 

indivíduos, todos machos: um adulto (Bob Pai), dois juvenis (Bob Filho e Bob Junior) de 

aproximadamente 5 anos e um filhote (Fi) de aproximadamente dois anos. O macho adulto 

é de procedência desconhecida e os outros nasceram no próprio Bosque. 

O recinto onde se encontram possui por volta de 12 x 4 x 5 m, sendo que em 

cerca de um terço o chão é coberto por cimento e o resto é coberto por terra. Há uma área 

de cambiamento de 1,5 X 1,8 m onde os animais são colocados durante a limpeza. A 

alimentação é feita uma vez ao dia, pela manhã e são oferecidos legumes, frutas, ovos 

cozidos e verduras na parte da manhã. 
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1-6- O EQUIPAMENTO 

O equipamento descrito a seguir foi inspirado na caixa-problema de Simons 

& Holtkölter e no paradigma de Dawson & Foss, em que uma dada tarefa pode ser 

resolvida de formas diferentes, mas animais são treinados a resolvê-la de uma única 

maneira e, posteriormente demonstram tal tarefa a outros indivíduos. O paradigma de 

Dawson & Foss está explicado detalhadamente no item 2-3.  

No treino com trincos independentes, dependentes e no teste, uma caixa de 

acrílico de 15 X 15 X 25 cm era fixada no recinto em que estavam os sujeitos 

experimentais. A caixa possui uma tampa frontal de 8 X 15 cm. Nesta tampa há aberturas 

para fixação de trincos em duas posições horizontais (do lado esquerdo e do lado direito) e 

uma posição vertical e central (Figuras 1 e 2). Desta forma, a tampa pode ser fechada por 

um trinco, dois trincos ou três trincos, sendo que 1 e 2 trincos podem ser colocados em 

qualquer posição. Nas sessões em que se queria obrigar o sujeito a abrir os trincos em um 

determinada seqüência, eram colocados trincos com um dispositivo que obrigava que 

houvesse uma ordem certa de abertura. Ou seja, primeiro deveria ser aberto o trinco da 

posição horizontal direita (TD = trinco direito), depois o trinco da posição central vertical 

(TM = trinco do meio) e por último o trinco da posição horizontal esquerda (TE = trinco 

esquerdo). 
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Figura 1 - Caixa de acrílico com 15 X 15 X 25cm e espaço para a colocação de três trincos : dois na 

horizontal (trinco direito - TD e trinco esquerdo - TE) e um vertical (trinco do meio - TM). Nesta situação, os 

trincos possuem dispositivos que forçam que o trinco direito seja aberto primeiro, seguido do trinco do meio 

e do trinco esquerdo 

 

 

 Figura 2 - Beto abrindo a caixa com três trincos dependentes.  
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2- PARTE I - APRENDIZAGEM INDIVIDUAL E APRENDIZAGEM SOCIAL 

 

2-1- APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

 

Psicólogos comportamentais como Skinner difundiram a idéia de que os 

processos que envolvem a aprendizagem podem ser estudados em organismos mais 

simples e as regras descobertas podem ser aplicadas no estudo de organismos mais 

complexos, partindo do princípio de que há mecanismos de aprendizagem comuns a todas 

as espécies. No entanto, há quem defenda a opinião de que para se saber a maneira pela 

qual animal irá aprender deve-se levar em conta o seu nicho e sua história de vida 

(McFarland, 1999; Hinde, 1973). A aprendizagem confere mais vantagens adaptativas em 

ambientes instáveis, onde não há como a seleção ter favorecido um determinado tipo de 

comportamento geneticamente determinado, visto que as condições ambientais não são 

constantes. Segundo Kummer & Goodall (1985), o comportamento inovativo foi 

primeiramente selecionado nas situações em que são aprendidos atualmente. 

Do ponto de vista da psicologia comportamental, a aprendizagem envolve 

processos associativos, que podem ocorrer através do condicionamento clássico e do 

condicionamento operante. O condicionamento clássico leva a uma associação entre um 

estímulo previamente não-condicionado com um estímulo anteriormente neutro (estímulo 

condicionado) de forma que o animal passa a responder ao estímulo condicionado da 

mesma maneira que responde ao estímulo não-condicionado (McFarland, 1999). No 

condicionamento operante, o evento neutro é um ato comportamental do próprio sujeito, 

que terá sua freqüência de ocorrência aumentada na medida em que for seguido por 

conseqüências reforçadoras, portanto este tipo de aprendizagem também pode ser chamada 

de aprendizagem por tentativa-e-erro. O animal irá construindo uma rede de associações 

que permitirá que ele se comporte apropriadamente no ambiente. Para os 

comportamentalistas, a aprendizagem só pode ser estudada através da observação da 

mudança observável do comportamento. No entanto, alguns autores (McFarland,1999; 

Hinde, 1973) afirmam que pode haver uma aprendizagem silenciosa em certas situações. 

Ou seja, o animal aprende num determinado momento de sua vida mas não muda o seu 
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comportamento, podendo vir a utilizar o que foi aprendido em uma situação muito 

posterior.  

Ao contrário do que se pensava na primeira metade deste século, não é tudo 

que um animal faz que pode ser modificado com a mesma prontidão por reforço: a 

freqüência de algumas respostas pode não ser modificável e a de outras pode ser 

modificada até um certo ponto (Shettleworth, 1973). Os fatos não são associados 

indiscriminadamente: a associação privilegia acontecimentos de maior valor adaptativo. 

Esta predisposição para aprender mais facilmente certas coisas varia de acordo com a 

espécie e está relacionada com a evolução e o ambiente (Shettleworth, 1984; Garcia et al, 

1955, apud MacFarland, 1999). Um determinado animal pode ser capaz de distinguir entre 

dois estímulos, mas ter seu comportamento controlado por apenas um deles naquela 

situação: seu comportamento seria controlado apenas pelos estímulos que tiverem 

relevância de acordo com sua história de vida (Mackintosh, 1973) ou de acordo com sua 

história evolutiva. Estímulos que são reforçadores para uma espécie não são 

necessariamente reforçadores para outra. Diferentes reforços têm efeitos diferentes e 

mesmo que, para uma certa espécie, um estímulo seja um reforçador em uma situação, ele 

pode não ser em outra (Stevenson-Hinde, 1973). 

Além da crescente preocupação com as restrições que a aprendizagem pode 

sofrer dependendo do quê e de quem se quer ensinar, há fenômenos que levam os 

psicólogos comportamentalistas a evocar um tipo de mecanismo cognitivo conhecido como 

"learning sets", também conhecido com "aprender a aprender"(Harlow, 1949). Harlow 

submeteu macacos rhesus a experimentos em que se defrontavam com uma prancha em 

que havia dois objetos diferentes. Se levantassem o objeto correto, encontrariam um item 

alimentar como recompensa. O teste era repetido muitas vezes, mas os objetos corretos iam 

mudando, ou seja, o animal foi treinado a resolver muitos problemas, todos do mesmo tipo 

geral. Nas primeira sessões, a aprendizagem era por tentativa-e-erro. À medida que o 

experimento progredia, ele aprendia cada novo problema com eficiência progressivamente 

maior. A esse processo, Harlow chamou de aprendizagem progressiva de estabelecimento 

de um "leaning set", ou seja, o sujeito aprende um conjunto organizado de hábitos que o 

capacita a enfrentar efetivamente cada novo problema daquele tipo particular (Harlow, op. 

cit.). Esse processo também é conhecido como "aprender a aprender", ou seja, o indivíduo 
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ficará melhor na discriminação de problemas na medida em que resolve conjuntos 

diferentes de problemas similares ao longo do tempo e aprende a lidar com um tipo 

particular de problema de maneira geral (Call & Tomasello, 1997). Para Harlow, trata-se de 

um fenômeno cognitivo, pois o animal está aprendendo algo mais abstrato do que uma 

simples relação de estímulo-resposta. Rumbaugh (1997) afirma que "learning sets" 

refletem a afirmação ou rejeição de uma hipótese e hipóteses são geradas pelo cérebro, não 

por músculos. Rumbauhgh acrescenta que este processo de aprendizagem não implica 

apenas no reforço de algumas respostas motoras em detrimento de outras e, desta forma, a 

pesquisa sobre "aprender a aprender" foi importante para avançar os estudos dos animais 

como agentes racionais.  

 

2-2- APRENDIZAGEM SOCIAL 

Animais que vivem em grupos sociais, além de aprender a partir da própria 

experiência, podem aprender a partir das experiências dos outros indivíduos. Laland et al 

(1996) afirmam que respostas genéticas podem ser baratas, mas são inflexíveis; a 

aprendizagem individual é custosa e a aprendizagem social pode reduzir estes custos 

porque permite que indivíduos se baseiem parcialmente na exploração feita por outros (o 

que também tem seu custo, visto que os indivíduos podem obter informações erradas num 

ambiente que muda ou é heterogêneo). Laland et al citam um modelo desenvolvido por 

Boyd & Richerson segundo o qual se a taxa de mudança do ambiente for baixa, haverá 

tradicões sociais, se a taxa de mudança for alta, haverá dependência da aprendizagem 

individual, havendo uma longa faixa de taxas intermediárias que favorecem misturas de 

aprendizagem social e individual. Para Laland et al, a transmissão social pode se 

desenvolver num ambiente que muda rápido quando a probabilidade de sucesso no 

forrageamento individual for baixa. 

Em 1952, Hayes & Hayes publicaram um trabalho no qual há relatos sobre a 

chimpanzé Vicki, que foi criada em ambiente humano, como se fosse uma criança. Para os 

autores, Vicki era capaz de imitar certos comportamentos como, por exemplo, passar 

batom. Além disso, a chimpanzé foi submetida a séries de experimentos em que, frente ao 

comando “faça isto” deveria imitar o experimentador. Dos 70 itens testados, a maioria ela 

executava com facilidade, sendo que os autores tiveram a impressão de que alguns itens 
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mais difíceis não eram executados porque Vicki tinha uma inabilidade motora para 

desempenhar determinados atos, e não porque ela tinha falhado no aspecto observacional. 

No entanto não há neste trabalho uma preocupação com a definição de “imitação”. De fato, 

esta palavra não é definida e fica-se com a impressão que os autores a empregam para 

significar o comportamento de cópia exata de um movimento. 

Kummer & Goodall (1985) descrevem o aparecimento e a difusão de 

comportamentos inovativos observados em chimpanzés em liberdade, como o uso de 

gravetos para sondar ninhos de cupim, ou o uso de folhas como esponja para absorver água 

acumulada em plantas. A transmissão de tais comportamentos deve envolver aspectos 

sociais. 

Na literatura científica, várias têm sido as tentativas de se definir os tipos de 

aprendizagem social. Para Galef (1996), dentro do estudo da aprendizagem social, há duas 

abordagens: abordagem psicológica, que consiste em observar se animais "imitam" e 

comparar estas habilidades cognitivas com as do homem, e a abordagem biológica, que 

estuda o papel das habilidades de aprendizagem social nas vidas dos animais. 

 Galef (1976), escrevendo sobre as formas de transmissão social, afirma que 

há 3 maneiras disseminação do comportamento: disseminação genética, disseminação 

devido à vida em ambientes semelhantes (animais adquirem comportamentos semelhantes) 

e transmissão de indivíduo para indivíduo. Em se tratando deste último tipo de 

disseminação, o autor ressalta a importância dos animais conseguirem aprender a partir da 

experiência de outros para não ter que percorrer todo o caminho de novo. Galef diz que 

havia poucas pesquisas laboratoriais concernentes à transmissão social de comportamentos 

adquiridos com enfoque etológico na época em que foi publicado este artigo. A maioria dos 

estudos de laboratório com o tema “transmissão de comportamentos” tinham sido 

realizados dentro da linha de trabalho da psicologia experimental. Segundo Galef (op. cit.), 

a abordagem dos psicólogos experimentais tenta estender os conceitos dos paradigmas 

skinnerianos e pavlovianos para incorporar casos em que o comportamento de 

coespecíficos servem de estímulos discriminativos para alguma resposta aprendida, ou de 

estímulos não-condicionados para algum comportamento reflexo e, assim, explicar 

comportamentos aparentemente imitativos.  
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Um experimento clássico, citado por Galef, é o trabalho de Miller & Dollar 

(1941) em que treinaram grupos de ratos para, em um labirinto, fazerem as mesmas 

escolhas do líder ou para escolherem o lado oposto. O animal líder funcionava como 

estímulo discriminativo. Os animais aprenderam a agir conforme o reforço, após 

aproximadamente 40 sessões e eram capazes de fazer generalizações de situação para 

situação (por exemplo, inicialmente, o líder era albino, depois era trocado por um animal 

preto). A este tipo de aprendizado social chamaram de “matched dependent behavior”, ou 

seja, "escolha de acordo com o comportamento". Galef cita ainda o trabalho de Skinner 

com pombas, que reforçava um animal apenas se este desempenhasse o mesmo 

comportamento de outra pomba, ou seja, o comportamento da primeira se assemelharia ao 

comportamento da segunda, parecendo ter havido imitação. Mas “escolha de acordo com o 

comportamento”, para Galef, possui um problema fundamental que é a necessidade da 

presença do estímulo discriminativo, ou seja, na ausência deste, não há permanência do 

comportamento transmitido. Para que faça parte do repertório do animal na ausência do 

líder, é necessário que este comportamento seja controlado por um estímulo que não seja 

dependente do comportamento do líder. Galef cita experimentos de Church (1957) em que 

procedimento semelhante ao de Miller & Dollar foi executado, mas, depois de 150 sessões, 

foi adicionado um segundo estímulo, de forma que toda vez que o líder seguia um 

caminho, uma luz era acesa. Assim, na ausência do líder, a luz passava a ser o estímulo 

discriminativo. Galef também cita trabalhos que abordam a aprendizagem social por uma 

perspectiva pavloviana, em que o comportamento de outro indivíduo funciona como um 

estímulo condicionado para o desempenho de uma resposta condicionada. Mas o autor 

ressalta que é necessário muito treinamento para se conseguir tais resultados (tanto em 

relação aos estímulos discriminativos, quanto em relação aos estímulos condicionados) e 

que são desconhecidas as aplicações destes modelos em ambiente natural. Assim como 

Heyes (1993), Galef (op. cit.) aponta a existência de problemas em relação à terminologia 

quando se discute a transmissão de comportamento. Para ele, há muitos nomes para coisas 

que se superpõem, pois há uma riqueza de interação entre os indivíduos. Para classificar as 

interações e mudanças no comportamento, Galef sugere que haja uma descrição precisa dos 

efeitos das interações sociais, uma determinação das condições necessárias e suficientes 
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para que ocorram mudanças no comportamento e a determinação dos mecanismos através 

dos quais elas ocorreram. 

Dentre as classificações mais recentes dos processos de difusão dos 

comportamentos novos, temos o trabalho de Byrne (1996; ver também Byrne & Russon, 

1998), Whiten & Ham (1992), Heyes (1993). 

Os processos miméticos são divididos por Whiten & Ham em: processos 

não-sociais, processos em que há influência social e processos em que há aprendizagem 

social. A diferença entre estes dois últimos processos é que na aprendizagem social, o 

animal aprende alguma coisa de outro indivíduo, enquanto que na influência social um 

indivíduo está sujeito a algum tipo de influência social de outro indivíduo que, em conjunto 

com algum processo de aprendizagem não-social, faz com que haja uma similaridade 

comportamental.  

Os processos não-sociais incluem a convergência, ou seja, comportamentos 

semelhantes executados por A e B podem ser devidos à exploração de nichos ecológicos 

semelhantes e ao enfrentamento de pressões seletivas semelhantes. O comportamento de B 

pode se parecer com o de A também devido ao compartilhamento de um ancestral comum, 

outro processo não-social. Uma categoria mais especial é a mímica, em que a semelhança 

de duas espécies é devida à Seleção Natural, ou seja, uma espécie pode mimetizar outra. A 

aprendizagem individual, em que os indivíduos adquirem independentemente o mesmo 

comportamento por encontrarem e viverem em ambientes de aprendizagem similares, é 

outra categoria de processo mimético não-social.  

Os processos miméticos em que há influência social foram divididos em: 

contágio, exposição, apoio social ("social support") e “matched dependent learning”. O 

contágio, que para Galef (op. cit.) é sinônimo de facilitação social, ocorre quando há uma 

liberação não-condicionada de um comportamento instintivo em um animal em decorrência 

da observação do desempenho do mesmo comportamento de outro animal. As ações 

sujeitas ao contágio são compartilhadas pela população (ou subpopulações). Quando A 

adquire comportamento semelhante ao de B por simplesmente estar com B (ou seguir B) e, 

conseqüentemente estar exposto ao mesmo ambiente de aprendizagem, Whiten & Ham 

dizem que houve exposição. Um indivíduo pode manifestar maior motivação para aprender 

certos comportamentos por estarem próximos de um outro indivíduo específico que afeta 
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seu estado motivacional. Nesta situação, os autores dizem que o processo de influência 

social chama-se apoio social ("social support"). Animais podem também aprender por 

"matched dependent learning", ou seja, um indivíduo pode utilizar o comportamento do 

outro como estímulo discriminativo para o seu próprio comportamento. Para definir esta 

categoria, os autores se basearam nos experimentos de Miller & Dollar (1941), também 

citados por Galef (1976).  

Os processos de aprendizagem social foram divididos em : realce de 

estímulo ("stimulus enhancement"), condicionamento observacional (observational 

conditioning), imitação e emulação de meta (goal emulation). O termo "realce de 

estímulo" é utilizado quando um indivíduo tem a sua atenção atraída para um determinado 

objeto, aumentando sua interação com ele e aprendendo a abri-lo, por exemplo, por 

tentativa e erro. Desta forma, animal não aprende “como” executar uma tarefa a partir do 

exemplo de outro animal: ele apenas orienta seu comportamento para os fatores ambientais 

manipulados pelo outro indivíduo. Se esta orientação ocorreu em direção a um local 

específico, diz-se que houve um realce de local ("local enhancement"). Os autores utilizam 

o termo condicionamento observacional (observational conditioning) para se referir a 

situações em que uma resposta não condicionada se torna condicionalmente associada a um 

novo estímulo. Cita por exemplo o caso de macacos (Macaca mulata) em que juvenis, que 

inicialmente não demonstravam medo de cobras, passam a demonstrar depois de observar a 

reação dos adultos. Para Whiten & Ham, imitação ocorre quando um indivíduo aprende 

alguns aspectos da forma intrínseca de um ato executado por outro indivíduo. Esta cópia 

imitativa do ato de outro indivíduo pode ser fiel ou apenas conter alguns elementos 

potencialmente copiáveis. Mas consideram que atos imitativos feitos com comportamentos 

que já pertenciam ao repertório do sujeito devem ser distinguidos de comportamentos 

produzidos em decorrência de contágio (influência social). Os autores explicam que 

preferem utilizar uma definição de aprendizagem mais ampla para haver uma consistência 

com o uso cotidiano. Para eles, “aprender” não é empregado para significar a aquisição de 

novos comportamentos no repertório, mas para significar comportamentos que foram 

executados a partir de informação obtida através da observação do comportamento de outro 

indivíduo. Ou seja, um indivíduo pode imitar outro sem acrescentar novos comportamentos 

ao seu repertório, mas apenas utilizando comportamentos antigos em um contexto novo. 
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Whiten & Ham, apesar de ter uma definição para “imitação”, ressaltam que é fútil discutir 

sobre qual é o seu significado “real” ou “verdadeiro”. Para eles, cada investigador deverá 

definir o termo quando for utilizá-lo. Um último processo de aprendizagem social é a 

emulação de meta. Segundo os autores, este processo ocorre quando o indivíduo imita 

apenas o ato final de uma seqüência que tem uma meta. A emulação pode requerer, em 

alguns casos, inteligência suficiente para que haja o reconhecimento de qual foi o objetivo 

final alcançado por outro indivíduo. Então o indivíduo que observou tentaria alcançar este 

objetivo da sua maneira particular. White & Ham acham que se a emulação é marca de 

inteligência, então a imitação fiel dos atos pode freqüentemente ser evitada pelas espécies 

inteligentes, apesar de estar dentro de suas possibilidades. Para eles, há um contínuo de 

fidelidade na imitação que vai da imitação exata à inexata, sendo esta forma o que os 

autores chamam de emulação. No entanto, para Tomasello et al (1993), emulação seria 

uma categoria de aprendizagem que exigiria menor complexidade cognitiva que a imitação 

verdadeira, uma vez que o sujeito só percebe a meta a ser atingida. 

Byrne & Russon (1998; ver também Byrne, 1996) utilizam terminologia 

semelhante a Whiten & Ham (1992) para se referirem à aprendizagem social, mas 

aprimoram o conceito de imitação. Para eles, a aprendizagem social pode se dar através de 

: 

- Realce de estímulo (Stimulus enhancement) - a probabilidade de um 

animal se aproximar de alguma coisa do ambiente e entrar em contato com ela é aumentada 

quando ele vê outro indivíduo da sua espécie interagindo com ela.  

- Facilitação de resposta (sinônimo de contágio, para Whiten & Ham) - a 

manifestação de uma ação já pertencente ao repertório do animal quando um outro 

indivíduo da espécie a manifesta. Por exemplo, quando um bando de aves levanta vôo. 

- Emulação - quando um indivíduo duplica a ação de outro, não da maneira 

exata, mas através de modos idiossincráticos. Neste caso, o animal, observando outros, tem 

a noção de que através do uso de um determinado instrumento ele pode obter uma 

recompensa, porém a maneira exata de manipular, ele irá desenvolver sozinho. 

- Imitação - o autor define como a aquisição de novos comportamentos 

através de observação de outros indivíduos. Byrne (1996), ao contrário de Whiten & Ham, 

enfatiza a necessidade de haver aquisição de um novo comportamento para que se possa 



 17 

falar que houve imitação. Além disso, é necessário que haja conhecimento das origens e 

das habilidades e experiências dos indivíduos estudados, pois só assim é possível ter 

certeza que não está havendo outro processo de aprendizagem social. Segundo ele, a 

imitação pode ocorrer de duas formas bem diferentes: a cópia dos sons envolvida no canto 

dos pássaros, que não está ligada à inteligência de um maneira clara, e a cópia de 

habilidades motoras novas, desempenhada por poucos animais. Considerando apenas as 

habilidades motoras, Byrne & Russon (op. cit.) dividem a imitação em: personificação 

(impersonation) e imitação em nível de programa (program level imitation) (organização 

hierárquica do comportamento). Para eles, quando um animal copia os movimentos exatos 

de outro animal, está havendo "personificação". Mas, no caso de uma tarefa mais 

complexa, o comportamento é organizado hierarquicamente, sendo composto de vários 

níveis. O animal tem que ter sucesso em seguidas etapas para alcançar o objetivo final. 

Neste caso, o animal pode aprender as submetas que tem que percorrer, o que Byrne & 

Russon chamam de  "imitação em nível de programa”. O sucesso em cada nível pode se 

dar por tentativa-e-erro, por emulação ou por "personificação". Assim, "personificação" e 

"imitação em nível de programa" seriam habilidades complementares. Byrne (1996) 

acredita que “personificação” é o que foi observado nos experimentos de Heyes et al, com 

ratos (1992), por exemplo. Para ele, apenas animais com maior capacidade cognitiva, como 

gorilas, chimpanzés e orangotangos, são capazes de "imitação em nível de programa". 

Whiten & Custance (1996) acham que este conceito é de difícil operacionalização, pois 

toda imitação é inexata até certo grau. Para resolver este problema, os autores sugerem que 

seja focalizada a imitação diferencial de seqüências de ações, independentemente da 

fidelidade com qual a forma da ação é reproduzida, ou seja, sugerem que o estudo seja 

restrito à imitação de seqüência. Se o observador só tiver aprendido sobre a ordem da 

mudança no ambiente, o termo mais apropriado seria emulação de seqüência. Para Whiten 

e Custance, a seqüência é só uma parte do que pode ser imitado. 

Heyes (1993) questiona tais definições. Para ela, biólogos e psicólogos 

distinguiram muitos fenômenos através dos quais o comportamento de um animal estaria 

influenciando o comportamento de outro animal. Tais “fenômenos” seriam guias pobres 

para uma pesquisa científica, pois estariam diferenciando variedades de pensamentos 

científicos, ao invés de diferenciar tipos de comportamentos imitativos dentro de uma 
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única linha teórica. A sua análise se baseia em uma distinção simples entre aprendizagem 

social não-imitativa (ou apenas “aprendizagem social”) e aprendizagem social imitativa (ou 

apenas “imitação”). A imitação estaria ocorrendo quando o que é aprendido é um resultado 

direto da observação do comportamento de outro animal (suas respostas, ações ou padrões 

de comportamento). Quando não ocorre a aprendizagem  da relação conseqüência/ação, a 

aprendizagem social imitativa pode ser chamada de “cópia” (copying). Casos hipotéticos 

em que o observador adquire a capacidade de executar o comportamento e aprende suas 

conseqüências através de observação já foi descrito como “aprendizagem observacional”, 

“imitação reflexiva” ou “imitação verdadeira”, mas a autora trata estes casos como apenas 

“imitação”. Na aprendizagem social “não-imitativa”, os observadores aprenderiam através 

de estímulos, objetos ou eventos do ambiente. Dentro destas definições, a autora considera 

que os únicos animais que comprovadamente imitam são ratos e periquitos, visto que só 

existem experimentos controlados neste sentido com estes animais. Heyes faz referência 

aos experimentos descritos por Dawson & Foss (1965) e Galef et al (1986)(periquitos) e 

Heyes & Dawson (1990)(ratos), segundo os quais periquitos e ratos de laboratório são 

capazes de imitar um comportamento não-vocal, ou seja, aprender através da observação. 

Para ela, um indivíduo não necessita ser capaz de atribuir estados mentais a outro indivíduo 

para ser capaz de imitar (Heyes, 1998). Heyes (1996) afirma que para se decidir se o efeito 

do procedimento executado com ratos demonstra imitação, o primeiro o primeiro passo foi 

checar se pertencia a outra categoria estabelecida de aprendizagem social (realce, 

facilitação, condicionamento observacional, escolha de acordo com o comportamento). 

Como concluiu que não pertencia, a autora recorreu às definições de Thonrdike (1898, 

apud Heyes 1996)e Thorpe (1963, apud Heyes 1996). Segundo Thorndike, imitar é 

aprender a fazer um ato depois de vê-lo sendo feito. A definição de Thorpe acrescenta que 

o ato deve ser uma novidade e que não deve ser instintivo. Heyes considerou que o efeito 

observado em seus experimentos se enquadra nestas definições, mas julga que as 

definições históricas estabelecidas não podem ser simplesmente combinadas: para a 

obtenção de um conceito usável de imitação, devem ser dados pesos diferentes ou 

modificar e refinar conceitos. Para tal, a autora acredita que o ideal é que se adote uma 

"solução realista", ou seja, partir das definições de Thorndike e Thorpe, refinar os conceitos 

adotando a postura de que o propósito de se estudar comportamentos observáveis é 
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descobrir coisas sobre processos psicológicos não-observáveis, mas que seja possível testar 

hipóteses sobre entidades ou processos não-observáveis. 

Em suma, os autores concordam que pode haver aprendizagem individual e 

aprendizagem social. Dentro da aprendizagem social, os autores concordam que pode haver 

apenas uma “influência social”, no sentido de orientar o comportamento do indivíduo 

observador em direção ao local ou objeto em que o indivíduo observado interagiu, sendo 

que a aprendizagem da tarefa propriamente dita ocorre de acordo com processos 

individuais. O grande debate está na definição de “imitação”. Para Whiten & Ham (op. 

cit.), o comportamento não precisa ser novo para que haja imitação. Byrne (op. cit.), ao 

contrário, ressalta tal necessidade. Para Whiten & Ham, emulação pode ser maior 

indicativo de inteligência, pois o animal executará as ações da maneira mais simples de 

forma a atingir o objetivo. Byrne & Russon acreditam que o imitador ideal deveria ser 

capaz de utilizar “imitação em nível de programa” em situações complexas e 

“personificação” nos níveis inferiores de aprendizagem motor. Mas, segundo eles, o uso de 

“imitação em nível de programa” é o que deve ocorrer com mais freqüência na 

aprendizagem de situações complexas, inclusive em humanos e processos como emulação 

e tentativa-e-erro seriam muito importantes no aprendizado de cada nível inferior. Heyes 

(1993) não se preocupa em separar tipos de imitação que são cópias simples da atividade 

motora da imitação de situações mais complexas, que exigiriam uma capacidade cognitiva 

mais desenvolvida dos indivíduos, apesar de reconhecer que pode haver diferenças. Heyes 

(1998) defende o ponto de vista de que para imitar não é necessário nenhum tipo de 

capacidade cognitiva mais complexa.  

Neste trabalho, adotarei os seguintes termos para designar processos de 

aprendizagem social que podem aparecer neste contexto: 

- Realce de estímulo (stimulus enhancement) - Conforme definido por Byrne 

& Russon (op. cit.): a probabilidade de um animal se aproximar de alguma coisa do 

ambiente e entrar em contato com ela é aumentada quando ele vê outro indivíduo da sua 

espécie interagindo com ela. 

- emulação - Conforme Byrne & Russon (op. cit.): quando um indivíduo 

duplica a ação de outro, não da maneira exata, mas através de modos idiossincráticos. 

Neste caso, o animal, observando outros, tem a noção de que através do uso de um 
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determinado instrumento ele pode obter uma recompensa, porém a maneira exata de 

manipular, ele irá desenvolver sozinho. 

- imitação - Como a tarefa apresentada aos sujeitos neste trabalho possuía 

um baixo nível de complexidade, será considerado imitação a simples cópia de 

movimentos. Na minha opinião, não há necessidade dos comportamentos serem novos para 

se considerar que houve aprendizagem imitativa. O fato de aplicar comportamentos que já 

pertenciam ao repertório em um novo contexto, ou de juntar diferentes comportamentos já 

pertencentes ao repertório em uma nova ordem significa que houve aprendizagem. A 

dificuldade de, como Byrne, exigir que o comportamento seja novo para se considerar que 

houve imitação reside no fato de se definir o que é um comportamento novo. Por exemplo, 

um macaco aprende a abrir três trincos seguindo uma determinada ordem. Isso é um 

comportamento novo, mas este animal já tinha experiência na abertura de cada um destes 

trincos separadamente. Desta forma, o comportamento de abrir três trincos é um conjunto 

de três comportamentos que já pertenciam ao repertório do animal. E cada um destes 

comportamentos de abrir trincos são compostos por outros comportamentos como 

empurrar um objeto para um lado, puxar um objeto, e assim por diante. Desta forma, 

comportamentos “novos” são compostos por comportamentos antigos e o que realmente é 

novo é o conjunto. Whiten & Custance (1996) questionam o que seria uma "novidade" e 

afirmam que a "novidade" é sempre relativa e o que é tido como uma nova imitação é 

construído a partir de ações que já estão no repertório. 

 

2-3- ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES CAUSAIS 

Para McFarland (1999), animais podem aprender a associar dois eventos se 

a relação entre eles estiver de acordo com o que chamamos de relação causal. Ou seja, os 

animais podem aprender que um evento (a causa) prediz a ocorrência de outro evento (o 

efeito) ou que prediz o não-acontecimento de um efeito. Animais também podem aprender 

que certos eventos são causalmente irrelevantes, ou seja, não predizem conseqüência 

nenhuma. Estes processos podem ser puramente associativos. McFarland afirma que 

animais são capazes de fazer associações entre dois estímulos diferentes e são eficazes na 

obtenção de conhecimento sobre várias relações do seu ambiente. Este conhecimento pode 

ser dividido em “saber como” e “saber que”. “Saber como” significa saber como fazer uma 
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coisa, sendo este conhecimento intransferível para outras atividades (por exemplo, saber 

andar de bicicleta). Pode também ser chamado de saber processual. O que McFarland 

chama de estabelecimento de relações causais no caso de "saber processual" envolve 

apenas processos associativos simples, ou seja, trata-se da aprendizagem das contingências 

envolvidas nas experiências do animal. Portanto a resposta do indivíduo estará de acordo 

com condicionamentos mantidos em situações anteriores. Para McFarland, “saber que” 

significa que se tem acesso a informações úteis e se pode usá-las em várias situações. Pode 

ser chamado de “saber declarativo”, no caso de humanos, que são capazes de declarar seu 

conhecimento através da linguagem, ou de “saber explícito”, no caso de animais. Este tipo 

de saber exige que se tenha uma capacidade cognitiva mais apurada.  

Visalberghi e Tomasello (1997), retomando trabalho de Kummer (1995), 

afirmam que animais podem ter dois tipos de conhecimento causal: conhecimento causal 

fraco, que é resultado de aprendizagem por associação, ou conhecimento causal forte, que é 

baseado na interpretação imediata que o organismo faz das relações entre os eventos. Isso 

pode ser feito através de programas pouco flexíveis e mais estereotipados, ou pode emergir 

do “entendimento” e permite que haja respostas flexíveis a novas contingências e neste 

caso é chamado de “raciocínio causal" ("causal reasoning”, que é análogo ao “saber 

declarativo ou explícito” de McFarland (1999). Com relação a este tópico, Visalberghi & 

Limongelli (1994a) ressaltam que no caso de ter resolvido uma tarefa devido a processos 

associativos, o animal não precisa ter a capacidade de “entender” as relações causais 

envolvidas nos eventos. Acrescentam ainda que o uso de ferramentas por duas espécies 

diferentes pode parecer igual na forma, mas ter sido gerado por diferentes processos. 

Visalberghi e Tomasello (op. cit.), ao comparar experimentos realizados com crianças, 

chimpanzés e macacos-prego, concluem que crianças acima de 3 anos demonstram 

capacidade de usar “raciocínio causal” (saber declarativo) para solucionar tarefas com 

ferramentas e tarefas sociais. Chimpanzés foram mais eficientes na aprendizagem da 

resolução de tarefas envolvendo o uso de ferramentas do que macacos-prego, mas os 

autores não consideram que isto seja uma prova de que os chimpanzés podem resolver 

problemas através de “raciocínio causal”, uma vez que o resultado pode ser explicado de 

uma maneira mais parcimoniosa: as duas espécies aprendem através de processos 

associativos, mas os chimpanzés são mais eficientes no processamento de informações.  
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Segundo Visalberghi & Fragaszy (1990a), se um indivíduo pode entender as 

regras relativas à ação, objeto e resultado de um comportamento a partir do comportamento 

de um modelo que usa ferramentas, então suas tentativas de resolver o problema com a 

ferramenta se basearão nos aspectos mais salientes observados. Ou seja, as autoras 

consideram que é necessário que o animal tenha “saber explícito” para que haja sucesso na 

imitação. Para elas, imitação só pode ser realizada por animais com capacidade de 

reconhecer etapas de uma tarefa. As autoras não acreditam que macacos sejam capazes de 

aprender a imitar uma tarefa usando ferramentas através da observação de um modelo. 

Mesmo no conhecido caso dos macacos japoneses que lavam batatas (Itani e Nishimura, 

1973, apud Visalberghi & Fragaszy-1990b), elas consideram que possa ter havido 

aprendizagem por "realce de estímulo" (stimulus enhancement), por exemplo, uma vez que 

o comportamento teria se espalhado mais rapidamente se tivesse acontecido imitação 

(Visalberghi & Fragaszy, 1990b). Experimentos com macacos-prego reforçam a idéia de 

que, no caso de haver aprendizagem social, estão ocorrendo formas de aprendizagem 

diferente da imitação (Adam-Curtis & Fragaszy, 1995; Visalberghi, Fragaszy & Savage-

Rumbaugh, 1995). Porém, estas autoras trabalham com o conceito de imitação que requer 

que o animal reconheça “intenções” nos atos dos modelos, ou pelo menos que “entendam” 

as etapas envolvidas na tarefa. 

De qualquer maneira, considerando a definição de Heyes (1993), de Byrne 

& Russon (1998), ou de Whiten & Ham (1992), a “imitação” não foi observada em 

macacos-prego. Se usarmos a definição de Heyes, podemos esperar que a não-aparição de 

imitação em pregos seja devida a uma falta de procedimentos controlados que eliciem a 

resposta esperada e tornem possível sua observação. 

 

2-4- O USO DE MODELOS E OBSERVADORES 

Em 1965, Dawson & Foss publicaram um trabalho em que descreveram um 

método experimental que tornava possível a distinção clara entre comportamentos 

aprendidos por realce (enhancement) e comportamentos aprendidos por imitação. Os 

sujeitos experimentais eram periquitos da espécie Melopsittacus undulatus. Havia três 

grupos experimentais de observadores: o primeiro observava um indivíduo realizar uma 

tarefa que consistia em remover a tampa de um comedouro agarrando-a com o bico, o 
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segundo observava outro indivíduo que removia a tampa com a pata e o terceiro observava 

um indivíduo que removia a tampa empurrando-a com o bico. Quando o modelo tinha 

sucesso na tarefa, o observador também era recompensado. Se os observadores tendiam a 

remover a tampa usando uma técnica parecida com a do modelo, a explicação mais 

plausível para o comportamento seria a ocorrência de aprendizagem por observação. Galef 

et al (1986) retomaram este mesmo experimento, com modificações em pontos do 

procedimento em que julgaram haver ambigüidade, e notaram que apesar de haver uma 

tendência do observador para usar o mesmo método do demonstrador, o efeito era curto e a 

significância pequena.   

Procedimento semelhante foi aplicado no estudo da aprendizagem social em 

ratos (Heyes & Dawson, 1990; Heyes et al, 1992). Nestes trabalhos, ratos observavam um 

coespecífico treinado a puxar um bastão preso verticalmente no teto do compartimento. O 

modelo poderia puxar o bastão para a esquerda, ou para a direita, conforme o grupo. 

Depois foi testado se os animais que observaram puxavam o bastão da mesma maneira que 

o demonstrador e houve resultado positivo. Na interpretação dos autores, isto é indicação 

de imitação. 

Bauer & Johnson (1994) treinaram 2 golfinhos (Tursiops truncatus) a 

executar uma série de comportamentos a partir de um comando gestual dado pelo 

treinador. No experimento de teste, cada golfinho deveria obedecer ao comando de um 

treinador, sendo que os treinadores estavam separados por um biombo. Então, um treinador 

dá um determinado comando para um golfinho e o outro treinador manda o outro golfinho 

"copiar" o ato do primeiro animal. Houve sucesso parcial dos golfinhos principalmente 

quando o comportamento a ser copiado não envolvia interação com objetos. 

Recentemente, Bugnyar & Huber (1997) estudaram a possibilidade de haver 

aprendizagem por observação em sagüis (Callithrix jacchus). Os observadores assistiam 

um modelo treinado previamente que demostrava uma técnica de abertura de uma caixa 

para obter comida: o modelo poderia ter sido treinado para empurrar ou puxar a porta 

pendular de uma caixa de madeira. O comportamento dos observadores foi comparado ao 

comportamento de um grupo de não-observadores. Os observadores demonstraram menos 

comportamentos exploratórios e alguns demonstraram uma forte tendência para usar a 

mesma técnica utilizada pelo modelo na fase inicial do teste. Apesar de ter havido 
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diferenças fundamentais entre os indivíduos do grupo de observadores e de não ter sido 

encontrado um efeito de grupo significante, os autores indicam que sagüis são capazes de 

aprender habilidades motoras simples através da observação de coespecíficos.  

Tomasello et al (1993) estudaram a capacidade de aprendizagem imitativa 

de ações em crianças de 30 meses ou 18 meses, chimpanzés (21, 4 e 3 anos) e chimpanzés 

aculturados (10, 4 e 5 anos). Foi usado para tal um método semelhante ao usado com a 

chimpanzé Vicki em 1952 por Hayes & Hayes. Os chimpanzés foram treinados 

previamente para que aprendessem o que era exigido deles. Uma pessoa manipulava 

objetos e dizia aos sujeitos: “faça isto”. Primeiro o modelo demonstrava uma ação simples, 

e depois uma mais complexa. Os testes demonstraram que crianças e chimpanzés 

aculturados possuíam desempenhos semelhantes e superiores ao dos chimpanzés criados 

pelas próprias mães, indicando que o ambiente cultural tem importância na aprendizagem 

social. 

A capacidade de resolver problemas usando informação social por 

orangotangos e crianças foi estudada por Call & Tomasello (1995). O equipamento 

utilizado era simples de manipular, mas o mecanismo interno era escondido para prevenir 

que houvesse aprendizagem individual. Nos experimentos com orangotangos, inicialmente 

um modelo humano executava a tarefa de abertura da caixa. Os orangotangos, ao serem 

testados, não tiveram sucesso. Em seguida, foi utilizado um modelo coespecífico, treinado 

para executar a tarefa. Também não houve sucesso no teste. Por fim, uma pessoa 

demonstrou a tarefa a um orangotango que tinha sido anteriormente treinado para copiar 

ações humanas arbitrárias e não houve sucesso. Quando o procedimento foi realizado com 

crianças de 3 e 4 anos, houve aprendizagem por imitação, que implica, para estes autores, 

no entendimento de que as ações do modelo têm um objetivo. Para Call & Tomasello, 

“mímica” é diferente de “imitação”, no sentido de que não é necessário ter nenhum 

“entendimento” dos objetivos da tarefa para copiar as ações utilizando mímica. Apesar do 

fraco desempenho dos orangotangos neste experimento, cabe lembrar que já foram 

relatados casos em que animais desta espécie desempenharam espontaneamente 

comportamentos aparentemente imitativos, como por exemplo o caso do sujeito que tentou 

acender fogo em um campo de reabilitação à vida selvagem para orangotangos, executando 

a mesma seqüência comportamental que observou humanos executarem (Byrne, 1996). 
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Na mesma linha de pesquisa de Call & Tomasello, está o trabalho de 

Whiten et al (1996), cujo objetivo foi refinar método para se mostrar sem ambigüidade que 

houve imitação. Os autores criaram um equipamento que chamaram de fruta artificial 

baseando-se no trabalho de Dawson & Foss (1965). Ou seja, cada um dos três componentes 

principais da fruta poderia ser retirado de dois modos diferentes e a demonstração de só um 

modo era assistida pelo sujeito observador. Whiten & Custance (1996) consideraram que a 

característica chave da fruta é que cada parte da "casca" que deve ser retirada pode ser 

manipulada de pelo menos duas maneiras, sendo apenas uma dessas maneiras demonstrada 

para o sujeito. Crianças de 2 a 4 anos evidenciaram imitação na manipulação de dois 

componentes, mas também conseguiram obter sucesso usando suas próprias técnicas. 

Chimpanzés utilizaram mais suas próprias técnicas, mas também imitaram elementos de 

um componente da tarefa, segundo os autores. Os resultados revelaram uma capacidade 

mais limitada para imitar em chimpanzés do que em crianças. O fato de crianças imitarem 

mais fez com que, às vezes, os chimpanzés resolvessem a tarefa com mais eficiência, ou 

seja, ocasionalmente a imitação pode ser contraproducente, mas isso seria um preço 

pequeno a se pagar em vista das vantagens (Whiten & Custance, 1996). 

Adam-Curtis & Fragaszy (1995) treinaram um indivíduo de um grupo de 

macacos-prego para executar uma tarefa. O equipamento era fixado próximo à grade, do 

lado de fora do que foi chamado de área-de-teste. O grupo tinha livre acesso a esta área, 

mas o recinto ficaria lotado se entrassem mais de três indivíduos. Desta forma, segundo as 

autoras, foi possível observar com clareza quais animais estavam na área-de-teste e o que 

estavam fazendo. Durante as sessões, o modelo e o resto do grupo poderiam se locomover 

pela área-de-teste e pela área principal. Foram registrados os indivíduos que estavam 

presentes enquanto o modelo executava a tarefa e suas atividades. As autoras notaram 

ocorrência de aprendizagem por realce de estímulo (stimulus enhancement), mas não houve 

imitação. Este tipo de estrutura experimental é uma condição intermediária entre os 

experimentos com díades de modelo/observador e uma situação mais naturalista, em que 

todo o grupo tem acesso ao objeto. Na minha opinião, o fato do grupo inteiro poder 

interagir acrescenta variáveis não-controláveis que podem mascarar os resultados, na 

medida em que podem criar motivações que minimizem o valor da recompensa. 

. 
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O experimento utilizado no presente trabalho foi elaborado com a intenção 

de testar mecanismos de aprendizagem por observação. 

O estudo foi feito em duas etapas distintas: 

(1) processo de aprendizagem individual - um indivíduo da espécie Cebus 

apella (macaco-prego) de posição hierárquica intermediária dentro do seu grupo foi 

treinado para executar uma tarefa que implica na abertura de três trincos dependentes em 

uma caixa-problema (isto é, para abrir o trinco 1, deve antes abrir o trinco 2 e para abrir o 

trinco 2, deve antes abrir o trinco 3). O processo de aprendizagem foi analisado com mais 

detalhe na Parte II deste trabalho. 

(2) processo de aprendizagem por observação - o sujeito já treinado foi 

pareado com os outros membros do grupo. Ele executou a tarefa e, posteriormente, o 

observador teve acesso ao equipamento tendo oportunidade de abri-lo.  
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2-5- OBJETIVOS - PARTEI 

Neste trabalho, pretende-se: 

1) Verificar se os sujeitos deste experimento são capazes de algum tipo de 

aprendizagem social, em especial imitação. Há indicações de que há aprendizagem social 

do tipo realce social (social enhancement) (Adam-Curtis & Fragaszy, 1995), mas não há 

indicação de que possa haver imitação (Visalberghi et al, 1995). Pretende-se então discutir 

a aprendizagem social em Cebus apella a partir dos resultados obtidos. 

2) Verificar como se dá a aprendizagem individual dos sujeitos escolhidos 

como modelo com base no períodos dedicados à interação com o equipamento. A Parte II 

deste trabalho é um desmembramento deste item, em que a análise é concentrada nas 

seqüências de manipulação executadas por estes sujeitos. 

3) Aprofundar a discussão sobre quais mecanismos de aprendizagem podem 

estar envolvidos e qual seria sua importância no contexto ecológico e evolutivo do macaco-

prego. 



 28 

2-6- MÉTODO - PARTE I 

 

2-6-1- A ESCOLHA DO MODELO 

Os dados referentes à estrutura do grupo são importantes pois revelam a 

ordem pela qual os indivíduos têm acesso aos recursos ou objetos introduzidos no recinto 

que possam atrair o interesse. Este conhecimento possibilitou a escolha do sujeito 

experimental das etapas seguintes, que envolvem o uso de ferramentas, aprendizagem 

individual e aprendizagem observacional. Como a dominância afeta as relações dos 

sujeitos com os recursos (Schaub,1995; Fragaszy, Vitale & Ritchie, 1994), no caso, o 

equipamento, é importante a determinação das posições hierárquicas de cada indivíduo do 

grupo. Há casos em que indivíduos mais jovens (portanto não dominantes) são mais 

atraídos por novidades, e consequentemente por inovações manipulativas, como o caso dos 

macacos japoneses que lavavam batatas: o comportamento foi iniciado por uma juvenil e 

posteriormente se espalhou pelo grupo (Itani & Nishimura 1973, apud Hauser 1987). 

Perondi, Izar & Ottoni (1995) observaram q ue a chegada de um dominante inibia as 

atividades dos subordinados em uma situação em que macacos-prego estavam aprendendo 

a pegar melado de uma caixa através do uso de palitos. Desta forma, o dominante nunca 

poderia aprender a partir da observação do comportamento do subordinado. Tive a intenção 

de escolher um sujeito que fosse intermediário na estrutura hierárquica do grupo para, na 

fase do estudo da aprendizagem social, poder pareá-lo com indivíduos que fossem mais 

dominantes ou mais subordinados e observar se houve diferença de comportamento tanto 

do modelo, quanto do observador, relacionando esta diferença com a posição dos sujeitos 

na hierarquia, verificando assim se a transmissão social de informação tinha uma direção.  

Para determinar a estrutura dos grupos, foram construídas Árvores 

Geradoras Mínimas" e "Árvores de Dominância" conforme o procedimento descrito a 

seguir. 

 

SOROCABA:  

Árvore de Dominância 
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No início da tomada de dados, em maio de 1997, em 24horas e 55 minutos 

de observação foram registradas todas as ocorrências dos seguintes eventos (considerados 

comportamentos que revelam dominância): 

 deslocamento- quando um indivíduo causa o afastamento de outro 

devido a sua aproximação; 

 ameaça - o indivíduo exibe postura de ameaça, mostrando os dentes, 

podendo balançar o corpo;  

 demonstração de submissão - o indivíduo abaixa o corpo e abaixa e 

levanta os olhos, podendo esticar a boca, com os dentes pouco à mostra.  

Para cada evento foi construída uma matriz assimétrica de indivíduos x 

indivíduos (n x n). Como a freqüência de eventos foi pequena, estes foram somados e foi 

construída uma nova matriz n x n (mA). Somei estes eventos por considerar que, quando 

utilizados separadamente, apresentavam estruturas semelhantes, ou seja, apontavam para a 

dominância de Al. Os dados desta matriz foram utilizados na construção de uma matriz de 

dominância (mB). Os valores de mA foram transformados em 0 e 1, ou seja, dado o arco 

(x,y), se o animal x demonstrou maior número de comportamentos de dominância em 

direção a y, do que y em relação a x, o valor da casela é 1. Se tivesse ocorrido o contrário, o 

valor da casela seria 0. A partir da matriz de dominância, foi construída uma árvore 

orientada de dominância. Para construir uma árvore de dominância, deve-se construir todos 

os caminhos possíveis a partir de um indivíduo escolhido como raiz, desprezando os 

caminhos redundantes com menos informações. É mantido o ramo da árvore que contiver o 

maior número possível de informações. O procedimento deve ser repetido para cada 

membro do grupo. Se a árvore revelar membros que tanto atingem quanto são atingidos por 

outros membros, diz-se que não há hierarquia no grupo (há uma estrutura circular). Caso 

contrário, pode haver hierarquia total ou parcial. Quando há hierarquia total, todos os 

indivíduos do grupo podem ser comparados, mesmo que seja pelo pressuposto da 

transitividade (Sato, 1996). Isto significa que, dados (x,y,z), se x venceu um confronto com 

y, e y venceu um confronto com z, muito provavelmente x venceria um confronto com z. 

No caso de uma hierarquia parcial, há indivíduos dentro do grupo que não podem ser 

relacionados. Por exemplo, dado os indivíduos (x,y), o indivíduo x não vence nem perde 

um confronto com o indivíduo y, seja direta ou indiretamente. 
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Árvore Geradora Mínima para Distâncias Inter-individuais 

Para verificar as distâncias interindividuais entre os membros do grupo, foi 

adotado o seguinte procedimento durante 10 horas de observação: a cada minuto foi 

escolhido um animal (método animal focal, Altmann, 1974) e verificou-se quais animais 

estavam a menos de 30 centímetros de distância dele. A partir destes dados foi construída 

uma matriz n x p, sendo “n” os indivíduos e “p”, os minutos. Aos indivíduos próximos foi 

atribuído o valor “1” na matriz. Aos indivíduos fora do raio de proximidade, foi atribuído o 

valor “0”. A partir da matriz n x p, foi construída uma matriz de distância entre os 

indivíduos. Para medir as distâncias, foi utilizado o Índice de Jaccard, pois este índice não 

leva em conta as concordâncias negativas entre os indivíduos, ou seja, as distâncias entre 

os indivíduos fora do raio de proximidade não foram consideradas. O Índice de Jaccard 

mede similaridade, portanto foi construída uma matriz de similaridade. Como meu 

interesse era estudar as distâncias entre os indivíduos, foi construída uma matriz de 

distância a partir da matriz de similaridade, subtraindo-se o Índice de Jaccard de 1 para 

obter as distâncias (dij = 1 - Sjaccij). Então foi construída uma árvore geradora mínima, que 

é um grafo conexo com n vértices e (n-1) arcos. A árvore foi construída segundo o 

algorítmo de Primm. As arestas, que são arcos orientados nas duas direções, indicam as 

distâncias entre os indivíduos, ou seja, se a aresta é grande é sinal que os indivíduos estão 

distantes. 

Em dezembro de 1998, este procedimento foi repetido para verificar as 

mudanças na estrutura do grupo, uma vez que houve óbito de um animal e introdução de 

dois novos indivíduos. Foram feitas 16 horas e 15 minutos de observação,  e não 10 horas. 

Não foram construídas árvores de dominância em dezembro de 1998 devido 

à insuficiência dos dados. 

 

CATANDUVA 

Como não houve um volume considerável de registros de ameaça, 

deslocamento ou demonstração de submissão, não foi possível construir um matriz de 

dominância. Mas foi possível verificar as distâncias interindividuais mantidas pelos 

membros do grupo e, assim, ter um registro sobre afiliações. 
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Para verificar as distâncias interindividuais, foi adotado o mesmo 

procedimento descrito acima. Foram feitas 11 horas de observação antes da escolha do 

sujeito e 11 horas de observação quando os experimentos foram encerrados, pois o sujeito 

escolhido para ser o modelo foi mantido em recinto isolado durante a fase de treino, o que 

poderia ter alterado as relações sociais dentro do grupo. 

 

2-6-2 - APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

Nesta etapa, o indivíduo escolhido foi treinado para solucionar uma tarefa 

que consistia na abertura de trinco(s) de uma caixa de acrílico para ter acesso a uma 

recompensa. Este indivíduo serviu de modelo na fase posterior. A tarefa foi idealizada a 

partir da descrição da caixa-problema de Simons & Holtköltter (1986) e do paradigma de 

Dawson & Foss (1965). Ou seja, os modelos foram treinados a abrir uma caixa com trincos 

e posteriormente demonstraram a tarefa ao outros indivíduos do grupo. Para os modelos, 

apenas uma ordem de abertura de trincos leva ao sucesso. Para os animais que observam o 

modelo, qualquer ordem de abertura leva ao sucesso. 

Durante o treinamento, o sujeito experimental foi isolado dos outros 

indivíduos do grupo. Em Sorocaba, esta separação era feita todos os dias, antes do início do 

experimento. Em Catanduva, o sujeito escolhido foi mantido em isolamento do dia 22/07 

ao dia 28/10. 

O procedimento foi dividido em Blocos. Cada bloco tem 8 sessões (salvo 

quando explicitado). As sessões começavam quando a recompensa era colocada na caixa e 

terminavam quando o animal abria a caixa ou depois de 30 minutos. 

Para cada sessão, foram feitos os seguintes registros: 

 tempo que o animal levou para abrir a caixa, caso tenha tido sucesso 

na tarefa; 

 tempo de interação entre o animal e a caixa; tempo de interação entre 

o animal e os trincos da caixa. Estas medidas foram utilizadas na distinção entre 

comportamentos eficientes para a solução da tarefa e comportamentos de exploração 

generalizada ou atividades deslocadas, ou seja, se o tempo de interação com a caixa 

fosse muito maior que o tempo de interação com os trincos, significaria que o animal 

estaria executando por mais tempo comportamentos não relacionados com a abertura 
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dos trincos (estaria, por exemplo, mordendo a caixa, batendo os dedos nas paredes da 

caixa, ou a utilizando como suporte para outra atividade); 

 surtos de interação do animal com a caixa e com os trincos. Ou seja, 

se durante uma sessão o animal se aproxima da caixa, interage e se afasta, por exemplo, 

três vezes, diz-se que houve três surtos de interação com a caixa. Se, no primeiro surto 

de interação com a caixa, o animal manipula o trinco direito, em seguida morde a caixa, 

volta a manipular o trinco esquerdo e se afasta, diz-se que houve dois surtos de interação 

com o trinco esquerdo durante o primeiro surto de interação com a caixa, ou seja, o 

número de surtos de interação com a caixa será sempre menor ou igual ao número de 

surtos de interação com os trincos; 

 seqüência e número de vezes que abre/fecha os trincos. Estas medidas 

foram usadas para analisar a persistência dos erros e, no caso de dois e três trincos 

dependentes, para avaliar se a qualidade da manipulação do sujeito já estava no nível 

desejado para ser demonstrada aos observadores; 

 quando havia trincos dependentes, foram registradas as sessões em 

que os sujeitos conseguiam abrir a caixa utilizando a maneira mais econômica de 

executar a seqüência obrigatória (dois surtos para dois trincos dependentes e três surtos 

para três trincos dependentes). 

 

A partir da média dos valores observados nas oito sessões de cada bloco, 

foram construídos as seguintes curvas: 

 porcentagem de sucesso na tarefa em cada bloco 

 porcentagem de abertura da caixa utilizando a seqüência mais 

econômica (para os trincos dependentes) 

 tempo de abertura da caixa (levando em conta o tempo total da 

sessão). Para o cálculo do tempo médio que o animal levou para abrir a caixa em cada 

bloco, só foram levadas em conta as sessões nas quais o animal teve sucesso. 

 tempo de interação do animal com a caixa e com o(s) trinco(s) 

 surtos de interação entre o sujeito, a caixa e os trincos. 

 

 



 33 

A etapa de Aprendizagem Individual pode ser dividida em:  

  treino com trincos independentes e  

  treino com trincos dependentes. 
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2-6-2-1- TRINCOS INDEPENDENTES 

No treino com trincos independentes, o sujeito deveria abrir a caixa com um 

trinco, depois com dois trincos e, por último, com três trincos. As passagens de 1 para 2 e 

de 2 para 3 trincos foram feitas quando a curva de aprendizagem (tempo de abertura da 

caixa X blocos) atingiu uma assíntota com pelo menos 3 pontos. 

 

2-6-2-2- TRINCOS DEPENDENTES 

Os sujeitos experimentais foram submetidos a uma caixa cuja tampa possuía 

3 trincos com o dispositivo que só permitia uma ordem de abertura: o trinco direito (TD), 

seguido pelo trinco do meio (TM) e, por último, o trinco esquerdo (TE). O sujeito 

experimental deveria adquirir proficiência nesta tarefa para, na fase de teste, demonstrar 

aos observadores a seqüência correta de abertura. 

Em Sorocaba, foram realizados blocos intermediários com 2 trincos 

dependentes entre a passagem de 3 trincos independentes para 3 trincos dependentes, por 

ter sido considerado que tais blocos facilitariam o aprendizado. 

 

2-6-3- TESTE 

2-6-3-1- HABITUAÇÃO DOS OBSERVADORES À CAIXA 

CATANDUVA 

O animal a ser pareado era separado dos outros e submetido a um bloco de 

oito sessões em que a caixa estava fechada por apenas um trinco. Em cada sessão, o trinco 

era colocado em posições diferentes para evitar que o animal se especializasse em uma 

forma de manipulação.  

 

SOROCABA 

Devido aos resultados obtidos em Catanduva, o procedimento de habituação 

sofreu alterações em Sorocaba: o animal que serviria de observador era separado dos outros 

e submetido a uma sessão ( e não um bloco, que contém 8 sessões) em que a caixa estava 

fechada por apenas um trinco. Quando o animal obteve sucesso nesta sessão, seguiu-se 
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procedimento conforme descrito acima (Catanduva). Quando não obteve sucesso, foi 

executado o seguinte procedimento de habituação:  

1
o
passo - a isca era colocada dentro da caixa, mas o trinco não era fechado e 

a tampa da caixa era mantida levantada; 

 

2
o
 passo - a isca era colocada dentro da caixa, o trinco não era fechado e a 

tampa era abaixada. Desta forma o animal teria que levantar a tampa para conseguir pegar a 

recompensa. 

 

3
o
passo - a isca era colocada dentro da caixa e o trinco era preso apenas por 

alguns milímetros da extremidade. O animal, para obter a recompensa, teria que conseguir 

abrir o trinco, ainda que acidentalmente. 

 

4
o
 passo - o trinco era completamente fechado e o animal teria que abri-lo 

para obter a recompensa. 

 

5
o
 passo - era feito um bloco em que se seguia o procedimento descrito para 

Catanduva. 

 

Do 1
o
 ao 4

o
 passo, a mudança foi feita quando o animal conseguia ter 

sucesso em pelo menos 6 das 8 sessões de cada bloco. 
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2-6-3-2- O TESTE 

Nesta fase, foi colocado no mesmo recinto do modelo outro animal do 

grupo, que tinha acesso visual mas não espacial ao equipamento.  

O observador assistiu de dentro de uma gaiola de 40 x 50 x 100 cm o 

modelo abrir a caixa durante 16 sessões. Depois, foi colocado sozinho junto com o 

equipamento durante 8 sessões. Mas o sistema de trincos que obrigava o modelo a seguir 

uma ordem para conseguir abrir a caixa foi retirado antes de submeter o equipamento ao 

observador. Desta forma, o modelo foi obrigado a abrir a caixa numa seqüência 

determinada, mas o observador não. Se o observador, mesmo não sendo obrigado, seguisse 

a mesma seqüência executada pelo modelo, seria uma indicação de que teria havido 

aprendizagem por imitação. 

Para cada sessão foram coletados os dados referentes à interação com a 

caixa e com os trincos e construídos os gráficos citados no item 2. 

Foram comparadas as curvas de aprendizagem dos observadores com a do 

modelo, analisando se os animais, depois de observarem a demonstração, aumentaram suas 

interações com os trincos, ou se mostraram tendência a seguir a seqüência usada pelo 

modelo (Galef et al, 1986; Heyes et al, 1992; Heyes & Dawson, 1990). A partir daí foi feita 

uma discussão sobre que tipo de aprendizagem ocorreu. 
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2-7- RESULTADOS E DISCUSSÃO - PARTE I 

 

2-7-1- ESCOLHA DO SUJEITO 

SOROCABA 

As quatro árvores orientadas de dominância que foram construídas (Figura 

3) revelaram a existência de uma estrutura de hierarquia neste grupo. Tratava-se de uma 

hierarquia linear, pois o indivíduo Alf atingia os demais indivíduos, Beto atingia Chatinha 

e Vê, Chatinha atingia apenas Vê e este indivíduo não atingia nenhum outro. As árvores 

obtidas com os indivíduos Be, Vê e Chatinha como raiz são subconjuntos da árvore obtida 

com o indivíduo Alf como raiz. Da mesma forma, as árvores obtidas com os indivíduos 

Chatinha e Vê são subconjuntos da árvore obtida com Beto como raiz. Assim também 

ocorreu com a árvore obtida com Vê como raiz, sendo esta um subconjunto da árvore cuja 

raiz foi Chatinha. O indivíduo Alf, portanto era o animal dominante neste grupo. O 

indivíduo Vê era o mais subordinado. Dentre os indivíduos intermediários, Beto dominava 

a fêmea Chatinha. 

 

 

 

 

3      Vê  
                |  

                | 

                | 

                | 

                | 

 2  Chatinha 
                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

1     Beto 
                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

0      Alf 
                | 

                | 

 (a) 
 

 

2      Vê 
                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

1    Chatinha 
                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

0     Beto 
                | 

                | 

 (b) 

 

1      Vê 
                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

                | 

0   Chatinha 
                | 

                | 

 (c) 

 

0     Vê 
                | 

                | 

 (d) 

 

 

 

Figura 3 - Árvores de dominância para os indivíduos de Sorocaba em maio de 1997. Cada 

árvore tem um indivíduo com raiz: (a) Alf, (b) Beto, (c) Chatinha, (d) Vê.  
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A análise da árvore geradora mínima construída com os dados de maio de 

1997 (Figura 4) revelou uma estrutura na qual a fêmea Chatinha aparecia próxima apenas 

ao macho Alf, que também estava próximo ao macho Beto. No entanto, a distância de Alf 

para Chatinha era menor do que a distância de Alf para Beto. Além de estar relacionado a 

Alf, Beto também estava relacionado a Vê, estando inclusive um pouco mais próximo 

deste do que daquele.Vê estava próximo apenas de Beto. 

O fato do grupo estudado no presente trabalho ter apresentado hierarquia 

linear no início da tomada de dados está provavelmente relacionado ao número reduzido de 

indivíduos e não reflete a situação de grupos na natureza. 

O indivíduo dominante Alf não se relacionava com o indivíduo mais 

subordinado Vê (ou se relacionava muito pouco). Além disso, era o único que mantinha 

proximidade com a fêmea. Este fato pode estar relacionado ao seu próprio comportamento 

agonístico em relação aos outros machos, no sentido de afastá-los da fêmea, ou pode ter 

ocorrido devido ao comportamento da fêmea, que, neste caso, procuraria a companhia de 

Alf e se beneficiaria dos recursos monopolizados por ele.  

 

1.521                    Vê  

                          | 

                          | 

                          | 

                          | 

                          | 

                          | 

                          | 

                          | 

 0.793                    Beto  

                          | 

                          | 

                          | 

 0.480      Chatinha      | 

               |          | 

               |          | 

               |          | 

               |          | 

               |          | 

 0.000         -----Alf----- 

                | 

                | 

 

Figura 4 - Árvore Geradora Mínima de distâncias para os indivíduos de 

Sorocaba em maio de 1997.Vê só se relaciona com Be, que também se relaciona com Alf. 

A fêmea Chatinha só se relaciona com Alf, o macho dominante. 
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Então, a tolerância de Alf para Chatinha seria explicada por ser esta a única 

fêmea do grupo na época. 

Tendo em vista os resultados referentes à dominância, os indivíduos mais 

indicados para servirem de modelo em experimento posterior relacionado à manipulação de 

ferramentas e aprendizagem através de observação eram os indivíduos Beto e Chatinha, por 

serem indivíduos com posições hierárquica intermediárias. O indivíduo Beto foi escolhido 

como modelo, pois poderia ser pareado com um indivíduo dominante, um indivíduo 

subordinado e um indivíduo do outro sexo. E assim os comportamentos dos observadores 

poderiam ser comparados e poderia ser que a dominância exercesse alguma influência no 

processo de aprendizagem. Os dados de distância interindividual reforçavam a escolha, 

pois indicavam que Beto estava ligado tanto ao macho Alf quanto ao macho Vê. No 

entanto esta estrutura foi alterada devido ao óbito do dominante (Alf) e devido ao fato do 

sujeito experimental ter passado por uma longa fase de “letargia”, sob o efeito de um 

calmante de longa duração (Piportil L4). Além disso, foram introduzidos dois indivíduos 

no grupo: uma fêmea e um infante. Provavelmente o macho mais subordinado do início do 

experimento (Vê) era o dominante no término do experimento.  

 

 

 

2.57   Amarela  

          | 

   1.93  Vê 

          | 

   1.26  Chatinha 

          | 

   0.63   Amarelinho  

          | 

   0.00  Beto 

          | 

Figura 5 - Árvore Geradora Mínima de distâncias para os indivíduos de Sorocaba em 

dezembro de 1998. 
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Em dezembro de 1998, foi feita uma nova coleta dos dados das distâncias 

que os indivíduos do grupo mantêm entre si. A análise da nova árvore geradora mínima 

(Figura 5) revela que Beto está mais próximo do juvenil Amarelinho, que está à mesma 

distância da fêmea Chatinha. O macho adulto Vê está próximo das fêmeas adultas Chatinha 

e Amarela.Beto pode ter se mantido afastado das fêmeas por temer Vê, ou então, as 

próprias fêmeas procuram mais Vê por ser ele o macho mais dominante. O jovem 

Amarelinho era ainda brincalhão e interagia muito com Chatinha. Vê pode ter tolerado esta 

interação por Amarelinho não ser adulto ou subadulto. 

É importante ressaltar que os dados obtidos referentes às distâncias inter-

individuais podem não refletir o que ocorre realmente entre estes indivíduos, pois o recinto 

onde se encontram é pequeno e estes animais são irrequietos. Ou seja, os indivíduos podem 

estar apenas se aproximando devido ao acaso. No entanto houve uma coerência entre estes 

dados e as árvores orientadas de dominância de maio de 1997, o que dá subsídios para 

acreditar que a estrutura revelada pela árvore geradora mínima de fato tem informações 

confiáveis sobre a estrutura do grupo.  

 

CATANDUVA 

A análise da árvore geradora mínima de distância construída com os dados  

 

0.81               Fi  

                    | 

0.76   Bob Junior   | 

          |         | 

0.70      |Bob Filho| 

          |    |    | 

          |    |    | 

          |    |    | 

          |    |    | 

0.00      --Bob Pai- 

               | 

               |  

Figura 6 - Árvore Geradora Mínima de distâncias para os indivíduos de Catanduva em 

agosto de 1998. 
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de agosto de 1998 (Figura 6) revela que o macho Bob Pai estava próximo de Bob Junior, 

Bob Filho e Fi. Ou seja, estava próximo dos outros três indivíduos, que são seus filhos. O 

filhote Fi era o mais distante, mas não houve registros de comportamento agonístico de 

Bob Pai em sua direção. Talvez esta distância seja devida ao fato deste animal evitar 

contato com os outros. 

 

 

Foi escolhido como sujeito a ser treinado Bob Filho, um dos machos 

juvenis, por não ser nem adulto, nem muito jovem, sendo portanto a posição que mais se 

aproxima de uma posição intermediária na hierarquia, embora não tenham sido registrados 

dados como demonstração de submissão, deslocamento ou ameaça durante o período de 

estudo. Escolhendo um sujeito de posição e, no caso, de idade, intermediárias, poderíamos 

analisar a influência que a posição social teria na aprendizagem dos outros sujeitos do 

grupo na fase de teste. Foi escolhido Bob Filho, e não Bob Junior, por parecer menos 

assustado e mais curioso. 

A árvore geradora mínima construída com os dados obtidos ao término do 

experimento (outubro de 1998) (Figura 7) revela uma alteração na estrutura em relação à 

árvore anterior: Bob Pai aparece mais próximo de Bob Junior e de Bob Filho. Fi aparece 

mais próximo de Bob Filho. Esta alteração pode estar relacionada ao fato de Bob Filho ter 

sido colocado novamente junto com o grupo.  

 

1.34           Fi  

               | 

0.64   BJunior | 

          |    | 

0.62      |  Bob Filho   

          |    | 

          |    |  

          |    | 

0.00      -BPai- 

            | 

Figura 7 - Árvore Geradora Mínima de distâncias para os indivíduos de Catanduva em 

novembro de 1998. 
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No entanto os dados para a construção da primeira árvore foram tomados em 

4 dias e, para a segunda, em 2. Para se ter uma maior confiança nos resultados, o ideal seria 

que a coleta tivesse sido feita por um tempo mais prolongado, de preferência por três 

meses, que foi o tempo que Bob Filho ficou em isolamento. Da maneira como foi feita a 

coleta, as árvores podem estar demonstrando apenas uma das várias estruturas que 

poderiam ter acontecido durante um período maior de tempo. Não podemos ter certeza de 

que a estrutura da segunda árvore nunca apareceria antes do isolamento e não podemos  ter 

certeza de que as estruturas registradas eram estáveis. Infelizmente o tempo de coleta era 

reduzido e não foi possível fazer o acompanhamento de forma adequada. 

 

2-7-2- APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

Nesta fase, os indivíduos Bob Filho (Catanduva) e Beto (Sorocaba) foram 

treinados para abrir a caixa em diferentes situações de trincos com dificuldade crescente. O 

objetivo era deixá-los suficientemente proficientes para executarem a tarefa de abrir 3 

trincos dependentes na ordem mais econômica possível para servirem de modelo para os 

outros membros do grupo na fase de teste. O meu interesse era o comportamento final dos 

sujeitos, independente do modo utilizado para chegar lá. Desta forma, há várias mudanças 

na maneira de encaminhar o procedimento ao longo do treino dos dois indivíduos. 

Inicialmente os dois sujeitos foram submetidos à caixa fechada por um 

trinco, em seguida, trincos que poderiam ser abertos sem haver uma dependências entre 

eles e, por último, foram submetidos à caixa fechada de uma maneira que exigia que se 

abrisse os trincos em uma ordem correta. 

 

2-7-2-1- TRINCOS INDEPENDENTES 

SOROCABA 

1 trinco 

No primeiro bloco, o animal conseguiu abrir a caixa em metade das sessões. 

No segundo bloco, o sucesso aumentou para 75%, passando para 100% nos blocos 3 e 4 

(Figura 8 ). Também caíram os tempos de interação do animal com a caixa e com o trinco, 

sendo que nos blocos 3 e 4 estes valores foram iguais. O tempo de abertura da caixa 

abaixou, tanto se considerarmos o tempo total das sessões em que houve sucesso, quanto se 
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considerarmos apenas o tempo que o animal interagiu com a caixa nas sessões em que 

houve sucesso (Figura 8). Os surtos de interação com a caixa e com o trinco caíram do 

primeiro ao último bloco, apresentando uma tendência a se estabilizar em 1 tentativa em 

que há sucesso na abertura do trinco (Figura 9). Ou seja, o animal se aproxima da caixa, 

manipula e abre o trinco e tem acesso à recompensa.  

 

2 trincos 

No primeiro bloco, o animal teve sucesso em apenas 25% das sessões. Nos 

blocos seguintes, teve sucesso em todas as sessões (Figura 10). Todos os tempos baixaram. 

O tempo que o animal interage com a caixa tendeu a se equiparar ao tempo de interação do 

animal com os trincos (Figura 10). Com relação ao tempo de abertura da caixa, o animal 

teve uma média de 666 segundos para abrir a caixa no primeiro bloco. No segundo bloco, 

este tempo caiu cerca de 200 segundos e, nos últimos blocos, caiu para menos de 40 

segundos, chegando a 6,5 segundo no quinto bloco (Figura 10). O tempo que o animal 

interage com a caixa se aproximou do tempo total da sessão nos últimos blocos (Figura 

10). O número de vezes que o animal fecha os trincos que já tinha aberto oscilou através 

dos blocos, mas apresentou uma tendência a cair do quarto para o quinto bloco (Figura 12). 

O número de surtos de interação do animal com a caixa e com os trincos também caiu 

(Figura 11). No primeiro bloco, houve mais surtos de interação com a caixa do que com os 

trincos, indicando que o animal não interagiu com os trincos todas as vezes que manipulou 

a caixa. Nos blocos seguintes, há uma inversão desta situação, ou seja, há mais surtos de 

interação com os trincos do que com a caixa, indicando que dentro de um surto de 

interação com a caixa havia mais de um surto de interação com os trincos. Isso indica que 

diminui o número de vezes que o animal interage com a caixa sem interagir com os trincos. 

Ou seja, sua manipulação se torna mais eficiente. 

 

3 trincos 

A análise da Figura 9a mostra que o animal teve sucesso em 100% das 

sessões. O tempo que interage com a caixa se aproxima do tempo que interage com os 

trincos. Os tempos de abertura da caixa e de interação com a caixa convergiram para o 

mesmo valor no último bloco (12s). As curvas dos tempos de interação com a caixa e com  
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os trincos mostraram o mesmo desenho. O número de vezes que o animal fecha os trincos 

sofre uma queda do segundo para o terceiro bloco (Figura 12). O tempo que o animal gasta 

para solucionar a tarefa neste primeiro bloco é bem inferior ao tempo que gastou no 

primeiro bloco com 2 trincos. Quanto ao número de surtos de interação, houve uma queda 

muito pequena do primeiro ao último bloco tanto com relação à interação com a caixa, 

quanto com relação à interação com os trincos (Figura 14). Mas o número de surtos 

dirigidos à caixa sempre foi menor que os surtos de interação com os trincos, indicando 

que o animal diminuiu explorações generalizadas (comportamentos como: morder a caixa, 

bater nas paredes, esfregar as mãos na caixa). 

 

Foi portanto verificado que houve aumento da porcentagem de sucesso na 

tarefa (1 e 2 trincos). De uma maneira geral, houve uma diminuição do tempo necessário 

para concluir a tarefa e no número de surtos de interação do animal com a caixa e com os 

trincos, sendo que o comportamento de manipulação tende a se restringir à interação do 

animal com os trincos da caixa. Quando foi observado o comportamento de fechar trincos, 

houve queda no número de registros deste comportamento do primeiro para o último bloco. 

Nos últimos blocos de cada etapa, o número de surtos de interação com a caixa tende a ser 

menor ou igual ao número de surtos de interação com os trincos. 

Quando houve a passagem de 1 trinco para 2 trincos, houve aumento nos 

tempos de interação com a caixa e com os trincos (Figuras 8 e 10). Mas quando houve 

passagem de 2 para 3 trincos independentes, além da porcentagem de sucesso ter sido de 

100% desde a primeira sessão, os tempos de interação com a caixa e com os trincos foram 

mais baixos desde a primeira sessão (Figura 10 e 13), o que pode indicar que Beto 

"aprendeu a aprender". No entanto experimentos mais controlados são necessários para que 

tal afirmação seja confirmada. 

 

CATANDUVA 

Antes do início do treino, o animal foi submetido a um bloco em que a caixa 

era colocada no recinto com um trinco fechado, variando entre as posições TE, TM ou TD. 

Neste bloco, o animal não teve sucesso em nenhuma sessão e interagiu com a caixa em 
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apenas 1% do tempo total a que foi exposto ao equipamento, não interagindo com o trinco 

em nenhum momento. 

Depois o animal foi submetido a um bloco em que a caixa era colocada no 

recinto com três trincos dependentes fechados. Isto foi feito para se comparar o 

desempenho do modelo com os desempenhos dos indivíduos do grupo que foram os 

observadores na fase de teste através dos surtos e dos tempos de interação dos animais com 

a caixa e com os trincos. Neste bloco, o animal interagiu 1% do tempo com a caixa, sendo 

que deste 1% apenas 8% foi dedicado aos trincos. 

Bob Filho pareceu mais receoso em relação à caixa no início do treino do 

que Beto, que manifestou mais interesse no primeiro dia de treinamento. 

 

Habituação à caixa  

Como o sujeito não conseguiu ter sucesso no primeiro bloco, teve que 

passar por um procedimento de habituação à caixa. Foram feitos 5 blocos em que a isca era 

colocada na caixa, mas o trinco não era fechado. Ao animal, bastaria apenas levantar a 

tampa para pegar a recompensa. O tempo total da sessão caiu do primeiro para o quarto 

bloco, aumentando no último bloco. Os tempos de interação do sujeito com a caixa e com 

o trinco são baixos em relação ao tempo total, indicando que o animal passava a maior 

parte das sessões em outras atividades, longe da caixa. Não houve aumento no número de 

surtos de interação do animal em relação à caixa e ao trinco.  

Em seguida, foi feito um bloco em que o trinco da caixa era fechado. Neste 

bloco, houve 1% de interação do animal com o trinco e 8% de interação do animal com a 

caixa (não inclusa interação com trincos). Houve uma média de 8,625 surtos de interação 

com a caixa e de 10,125 surtos de interação com o trinco. O sujeito não conseguiu abrir a 

caixa em nenhuma sessão. 

Foi então iniciado o procedimento de modelagem, em que o trinco 

(colocado na posição horizontal do lado direito da caixa - TD) era preso apenas por uma 

“ponta”, aumentando a chance de que o sujeito conseguisse abrir a caixa. Quando o sujeito 

conseguia obter sucesso em pelo menos 6 das oito sessões do bloco, o trinco era fechado 

um pouco mais no bloco seguinte, e assim por diante, até chegar a ser completamente 

fechado. Isto foi conseguido em 6 blocos. Do primeiro para o último bloco diminuíram o 
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tempo de interação do animal com a caixa e o tempo total médio das sessões. O tempo de 

interação do animal com o trinco subiu do Bloco 1 ao Bloco 3, caindo do Bloco 4 ao Bloco 

6. Também caíram os surtos de interação com a caixa e com o trinco.  

1 trinco  

Foram feitos 5 blocos com o trinco direito fechado. Houve sucesso em todas 

as sessões. Os tempos de interação com a caixa e com os trincos caíram (Figura 15). O 

número de surtos de interação do animal com a caixa e com o trinco foi baixo desde o 

primeiro bloco. (Figura 16). 

Depois, foram feitos 10 blocos em que o trinco era colocado na posição 

central (TM) para testar se o animal conseguiria abrir um trinco colocado em outra posição. 

Do Bloco 1 ao Bloco 9 houve queda no tempo de interação com a caixa e com o trinco. O 

tempo total da sessão caiu do Bloco 1 ao Bloco 7, aumentando no Bloco 8 e no Bloco 9 

(Figura 17). Mesmo os números de surtos de interação tendo sido baixos desde o princípio, 

houve uma tendência de queda nos surtos de interação com a caixa e com o trinco embora 

tenha havido aqui uma oscilação entre os Blocos 5 e 8 (Figura 18). 

2 trincos 

Foram feitos 6 blocos com 2 trincos (posições TE e TD). O animal teve 

sucesso em 100% das sessões desde o primeiro bloco. Houve uma queda no tempo de 

interação com a caixa do Bloco 1 o Bloco 6. Também houve queda no tempo de interação 

com os trincos e no tempo total de duração das sessões. Mas os tempos conseguidos no 

Bloco 3 foram menores (Figura 19). O número de vezes que o sujeito fecha os trincos por 

bloco oscilou, apresentando ainda assim uma ligeira queda (Figura 20).  

3 trincos  

Foram feitos 9 blocos. No primeiro bloco, houve 87% de sucesso e nos 

blocos seguintes houve 100% de sucesso. Do primeiro ao último bloco houve queda no 

tempo de interação com a caixa, com os trincos e no tempo total das sessões (Figura 21). 

No entanto estes tempo oscilaram a partir do Bloco 2, indicando que a queda abrupta 

aconteceu do Bloco 1 ao 2. Também houve queda nos surtos de interação com a caixa e 

com os trincos (Figura 22). Sendo que a partir do Bloco 2 o número de surtos de interação 

com a caixa se estabilizou ao redor de 1. O número de vezes que o sujeito fechou os trincos 

foi alto no primeiro bloco, mas caiu nos blocos seguintes. 
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O tempo de interação do animal com a caixa e com os trincos na primeira 

sessão aumentou da situação de 1 trinco para 2 trincos e permaneceu ao redor de 60s da 

situação de 2 para 3 trincos (Figuras 17, 19, 21). Houve 100% de sucesso no primeiro 

bloco com 1 trinco e com 2 trincos, mas o primeiro bloco com 3 trincos houve 87% de 

sucesso. Portanto não se pode dizer que este animal "aprendeu a aprender" nesta situação. 
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2-7-2-2- TRINCOS DEPENDENTES 

SOROCABA 

2 Trincos Dependentes 

Esta etapa foi realizada por ter sido considerado que uma etapa 

intermediária facilitaria o aprendizado da abertura de três trincos dependentes. Foram feitos 

6 blocos de 24 sessões cada. Do primeiro ao último bloco houve uma queda no tempo de 

interação do sujeito com a caixa e do sujeito com os trincos, embora tenha havido do 

terceiro para o quarto bloco um aumento tanto no tempo de interação com a caixa, quanto 

no tempo de interação com os trincos (Fig.23). Isto pode ser explicado pelo fato de, neste 

dia, o sujeito ter apresentado problemas nas articulações dos pés e das mãos, o que causava 

dificuldades tanto para andar, quanto para executar tarefas manipulativas. Tais problemas 

eram de origem desconhecida e sumiram completamente na semana seguinte, sem haver 

nenhum tipo de tratamento especial. A curva do tempo de interação com a caixa 

acompanhou a curva de interação com os trincos, sendo de valores muito aproximados a 

partir do Bloco 2. Do Bloco 3 em diante, o sujeito deixa de fechar TM (Fig.25). O trinco da 

posição central oferecia uma dificuldade a mais para o sujeito: se não fosse travado ou 

segurado de alguma forma, cairia, por estar em posição vertical, fechando a caixa. Desta 

forma, não bastava apenas abrir o trinco. Ele deveria ser ou travado, ou seguro de outra 

maneira. Beto passou a travar TM a partir do Bloco2 (Figura 25). No Bloco 6, só não 

travou TM em 2 das 24 sessões. 

Do primeiro ao último bloco, houve um queda no número médio de surtos 

por bloco (Figura 24). Os surtos de interação com a caixa praticamente não caíram, visto 

que desde o primeiro bloco eram poucos, o que deve ter ocorrido em virtude do 

aprendizado com trincos independentes. As curvas dos surtos de interação com os trincos 

direito e esquerdo têm praticamente o mesmo valor desde o primeiro bloco, indicando que 

o animal não manipulava preferencialmente nenhum trinco. Os surtos de interação com a 

caixa tendem a se equiparar aos surtos de interação com os trincos.(Figura 24) 

Quanto à porcentagem de execução da tarefa na seqüência ordenada em dois 

surtos, o número aumentou de 0% no Bloco 1 para 87% no Bloco 6 (Figura 23). Então foi 

efetuada a mudança para o treinamento da abertura de 3 trincos dependentes, uma vez que  
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o animal executou a abertura dos trincos em apenas dois surtos, obedecendo à seqüência 

correta (primeiro TM, depois TE) em mais de 70% das sessões de um bloco. 

 

3 Trincos Dependentes 

Fase 1  

Foram feitos 2 Blocos de 8 sessões com 3 trincos dependentes. No primeiro 

bloco, o sujeito conseguiu abrir a caixa apenas na primeira sessão. No segundo bloco, não 

obteve sucesso em nenhuma sessão. A interação do sujeito com a caixa diminuiu de 116s 

no primeiro Bloco para 18s no segundo. A interação com os trincos também caiu de 99s 

para 16s. Tanto no primeiro quanto no segundo bloco o trinco mais manipulado foi TM 

(Bloco 1 = 66s; Bloco 2 = 10s) e o menos manipulado foi TD (Bloco 1 = 5s; Bloco2 = 1s). 

Isto pode ser decorrente do treinamento realizado com 2 trincos dependentes, em que TM 

deveria ser aberto em primeiro lugar, seguido de TE, o que levaria o sujeito a insistir na 

manipulação de TM e menosprezar a manipulação de TD (trinco ausente na fase anterior). 

A queda do tempo de interação com a caixa e com os trincos do primeiro para o segundo 

bloco pode ser atribuída a uma perda de interesse pela tarefa devido às tentativas 

frustradas. Análise semelhante pode ser feita para os surtos de interação do animal com a 

caixa e com os trincos. Do primeiro para o segundo bloco houve uma queda no número 

médio de surtos. Nos dois blocos, há um maior número de surtos em relação ao trinco do 

meio, seguido do trinco esquerdo. O trinco direito foi muito pouco manipulado. Diferente 

do que foi observado para 2 trincos dependentes, a redução dos surtos neste caso reflete 

uma perda de interesse pelo objeto, e não um aumento na eficiência da execução da tarefa. 

Quando abria dois trincos dependentes, o animal diminuiu os surtos de interação porque foi 

conseguindo resolver a tarefa com mais eficiência. Nestes dois blocos iniciais com três 

trincos dependentes, o animal obteve sucesso em apenas uma das 16  sessões. Ou seja, 

passava a maior parte das sessões desenvolvendo atividades não relacionadas com a caixa. 

Para evitar que o comportamento de abrir caixa fosse extinto e para que o 

animal voltasse a abrir TD, optei por iniciar um procedimento de re-habituação do animal 

ao TD:  
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1 - Foi feito um bloco com 4 sessões de 20 minutos com apenas o trinco direito 

fechado. Neste bloco, o sujeito não teve sucesso em nenhuma sessão. O tempo médio de 

interação com a caixa foi de 44,5s, com apenas 3,75 surtos por sessão. O tempo médio de 

interação com o trinco foi de 23,2 s, com 10,75 surtos por sessão. Como o animal parecia 

não estar recuperando seu interesse pela tarefa, optei por iniciar um procedimento de 

modelagem, em que só o trinco direito era colocado. 

 

2 - Modelagem  

2-1- A caixa, embora com TD instalado, era mantida aberta com a recompensa dentro. 

O animal obteve sucesso nas 19 vezes em que a foi submetido a este procedimento. 

 

2-2- O trinco direito era fechado, mas preso apenas pela ponta. O animal continuava 

não abrindo TD. 

 

3 - Para verificar se ele continuaria abrindo trincos se estivessem em outra posição, o 

animal foi submetido a um bloco em que deveria abrir, em sessões alternadas, ou o trinco 

direito ou o trinco esquerdo. O sujeito teve sucesso em todas as sessões em que o trinco 

esquerdo estava fechado e o trinco direito aberto, mas em apenas uma sessão em que era o 

trinco direito que estava fechado e o esquerdo aberto. Dos 50s médios de interação total 

com a caixa, 43s foram gastos na interação com o trinco esquerdo e apenas 5s na interação 

com o trinco direito, ou seja, o animal usou cerca de oito vezes mais tempo na manipulação 

de TE. Se levarmos em consideração apenas as sessões em que o trinco direito estava 

fechado e o trinco esquerdo aberto, veremos que esta proporção aumenta ainda mais: 77s 

de interação com TE e 6,7s de interação com TD, ou seja, cerca de 11 vezes mais 

concentrado em TE. Se analisarmos os surtos de interação, veremos que houve um número 

significativamente maior de surtos em relação ao trinco esquerdo no total das sessões (x
2
= 

3,95; gl=1, p < 0,05 ). Nas sessões em que o trinco esquerdo estava fechado (com exceção 

da primeira sessão), o animal não chegou a manipular o trinco direito.  

 

4 - Por fim, foi feito um bloco em que a caixa era colocada em posição perpendicular à 

posição original, de forma que o trinco direito não ficasse mais em posição horizontal, mas 
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vertical, lembrando a posição original de TM (trinco que o sujeito não apresentava 

dificuldades em abrir). Houve sucesso nas oito sessões do bloco. Os tempos médios de 

interação foram de 2,6s com a caixa e 1,75s com o trinco. O tempo médio total das sessões 

foi de 5,125s. E o número médio de surtos por sessão foi de 1,125s em relação ao trinco e 

1s em relação à caixa. Em seguida, foram feitos dois blocos em que a caixa foi recolocada 

na posição original. No primeiro, houve sucesso em 6 das 8 sessões. Os tempos médios de 

interação foram de 12,5s com a caixa e de 8,375 com o trinco. O tempo total médio das 

sessões em que houve sucesso foi de 17,6s. Houve uma média de 1,2s de surtos em relação 

à caixa e de 4,125 em relação ao trinco. No bloco seguinte, o sujeito teve sucesso nas oito 

sessões do bloco. O tempo médio de interação com a caixa caiu para 2,25s e de interação 

com o trinco caiu para 2s. O tempo médio total das sessões caiu para 6,25s. O número 

médio de surtos caiu para 1 em relação à caixa e para 2 em relação ao trinco. Em duas 

sessões o sujeito fecha o trinco, mas abre novamente em seguida. 

 

5 - Foram feitos então 2 blocos com trincos dependentes nas posições TD e TM para 

facilitar o aprendizado com 3 trincos dependentes e para familiarizar o sujeito com a 

situação de 2 trincos dependentes nestas posições. Foram feitos apenas dois blocos para 

não retardar o aprendizado de forma semelhante ao acontecido quando foram colocados 2 

trincos dependentes nas posições TM e TE. No Bloco 1, houve sucesso em 6 das 8 sessões 

e, no Bloco 2, houve sucesso nas oito sessões (Figura 26). Os tempos médios de interação 

com a caixa e com os trincos caíram do primeiro bloco para o segundo. Também, caiu o 

tempo médio de duração das sessões em que houve sucesso. Houve uma redução nos surtos 

de interação entre o animal e a caixa e o animal e os trincos (Figura 27). No primeiro 

bloco, o animal fechou o trinco direito três vezes (duas vezes na sexta sessão e uma na 

oitava). No segundo bloco não fechou os trincos. 

 

6 - Foram feitos 6 blocos com 3 trincos dependentes entre o período de 9/02 a 23/03. 

Em 27/03 Beto foi recolhido ao setor extra para tratamento veterinário. Na primeira 

quinzena de abril, quando o animal foi reintroduzido no grupo, foram administradas a Beto  
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e Alf superdosagens de um calmante de longa duração. Em 20/05, houve o óbito de Alf. A 

coleta teve que ser interrompida devido aos efeitos do calmante.
1
 

Nestes blocos (Figura 28), o sujeito teve sucesso em todas as sessões. O tempo de interação 

com a caixa e com os trincos estava caindo e o tempo total das sessões estava se 

equiparando aos tempo de interação com a caixa e com os trincos quando o experimento 

foi interrompido. A média dos surtos de interação foi inferior a 10 nos 6 blocos, sendo que 

a média de surtos de interação com a caixa foi próxima de 1 desde o primeiro bloco. O 

gráfico da Figura 29 dá a impressão que TE e TM são mais manipulados que TD, mas esta 

diferença não é significativa (gl=1; x
2
 = 2,47 para bloco 1; 2,83 para bloco2; 1,57 para 

bloco 3;0,97 para bloco3; 1,51 para bloco5 e 0,11 para o bloco 6, ou seja, p é sempre maior 

que 0,05). 

Fase 2  

A coleta foi retomada em 10/11. Foram feitos 160 blocos. Para passar para a 

fase de teste, esperava-se que o sujeito executasse a abertura de trincos em apenas três 

surtos na seqüência correta em pelo menos 70% das sessões durante três dias consecutivos, 

mas este critério não foi atingido. A porcentagem de execução da tarefa na seqüência 

desejada oscilava entre 50 e 60% na época da mudança de fase (Figura 30). A passagem 

para o teste foi feita mesmo assim porque eu  dispunha de pouco tempo para a coleta de 

dados e porque a curva da Figura 30 não indicava uma tendência de queda. 

 Pelo gráfico da Figura 31, notamos que os tempos de abertura da caixa e de 

manipulação dos trincos caíram bastante do Bloco 1 até o Bloco 10. O tempo total médio 

das sessões também caiu, embora haja blocos em que este tempo seja bem superior aos 

outros. Isso pode ser explicado pelo fato do sujeito, em alguma sessões, ter se 

desinteressado completamente da tarefa, preferindo outras atividades. O número de surtos 

direcionados à caixa e aos trincos também caiu (Figura 32). O número de surtos de 

interação do sujeito com a caixa foi baixo desde o início, não passando de uma média de 3 

surtos por bloco e logo se estabilizou em 1 . O número de surtos de interação referentes à 

manipulação dos trincos foi inferior a 12 desde o princípio (com exceção do bloco 4, em 

que foi maior que 15 para TE e TM), caindo para menos de 5 surtos ao redor do bloco 40. 

                                                           
1
 Em 27/3/97 houve uma briga entre Beto e Alf e por isso Beto foi recolhido ao setor extra. Quando este 

animal foi reintroduzido ao grupo, foram administradas a Beto e Alf superdosagens de Piportil L4, que age no 



 59 

Isso deve ter ocorrido porque o sujeito já tinha tido contato com a tarefa e, apesar do tempo 

que se passou entre o início do treino e a sua retomada, o animal pôde se recordar do 

mecanismo da tarefa. 

Nos 7 primeiros blocos, o animal tem bem mais surtos de interação com TE 

e TM do que com TD (gl=12; x
2
= 82,91, p<0,0001), podendo indicar que, mesmo com os 

meses que separaram o início desta fase do treino, ainda persistia a insistência na 

manipulação dos trincos aos quais estava mais familiarizado, devido ao exaustivo treino 

com 2 trincos dependentes. Porém a causa deste comportamento pode ser outra, visto que 

em Catanduva a curva se comportou de maneira semelhante para os 25 primeiros blocos 

(gl=48; x
2
= 101,18; p<0,0001) (Figura 35). Em Sorocaba, a partir do oitavo bloco, os 

surtos de interação com os trincos tenderam a se equiparar (Figura 32). As curvas do tempo 

de interação do animal com a caixa e com os trincos (Figura 31) se tornaram idêntica a 

partir do bloco 11.  

O sujeito, desde os primeiros blocos, teve sucesso em 100% das sessões. O 

número de surtos em relação à caixa e em relação aos trincos caiu nos primeiros blocos. O 

sujeito conseguiu solucionar a tarefa do modo mais econômico nos primeiros blocos, mas 

não conseguiu o índice de mais de 70% em três dias consecutivos. A maior porcentagem de 

execução da tarefa com um surto de interação por trinco que obteve foi de 67% . 

 

CATANDUVA 

Foram realizados 262 blocos com 3 trincos dependentes. Pretendia-se passar 

para a fase de teste quando o sujeito conseguisse executar a tarefa na seqüência mais 

econômica em pelo menos 70% das sessões em três dias consecutivos. Da mesma maneira 

que em Sorocaba, este critério não foi atingido e a mudança de fase foi feita porque a curva 

das Figuras 20b e 20c indicavam uma estabilização. Além disso, eu dispunha de um tempo 

menor do que o ideal para a coleta. A porcentagem de execução da tarefa na seqüência 

desejada se estabilizou por volta de 60% (Figura 33). 

Os tempos de interação do sujeito com a caixa e com o trinco caíram 

bastante até o bloco 16, quando passaram a cair menos abruptamente (Figura 34). Desde o 

primeiro bloco, essas curvas apresentaram valor semelhante, mas, a partir do bloco 17, esta 

                                                                                                                                                                                

sistema nervoso central, para impedir que tornassem a brigar. 
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convergência é maior, indicando que todo o período em que o sujeito está interagindo com 

a caixa, ele está se dedicando aos trincos. A curva que indica o tempo total de duração das 

sessões também caiu, mas não acompanhou tão assiduamente as outras curvas, indicando 

que o animal pode ter se interessado por outras atividades, o que foi mais comum em 

Catanduva do que em Sorocaba. Os surtos de interação com a caixa e com os trincos 

também caíram, sendo que os surtos em relação à caixa se estabilizaram em 1 por volta do 

bloco 17 (Figura 35). Os surtos de interação caíram abruptamente até o bloco 25, passando 

a apresentar uma queda mais amena até o bloco 165 (Figuras 35). Daí em diante, parece 

haver uma estabilização. Nos blocos iniciais, até o bloco 25, há um número 

significativamente maior de surtos de interação com os trincos esquerdo e do meio, sendo o 

trinco direito menos vezes manipulado (x
2
=101,18; gl=48; p<0,0001). No entanto, ao 

contrário do sujeito de Sorocaba, este animal não foi submetido à tarefa de abrir 2 trincos 

dependentes. Talvez a maior manipulação destes dois trincos seja decorrência das suas 

posições na caixa, ou esteja relacionada com a postura do animal ao executar a tarefa. De 

qualquer maneira, o fato de TM e TE terem sido significativamente mais manipulados 

também em Catanduva, onde não houve treino com 2 trincos dependentes, pode significar 

que uma outra variável estava controlando tanto o comportamento de Beto, quanto de Bob 

Filho. Talvez mecanismos relacionados à lateralidade respondam por tal viés. 

 

2-7-3- TESTE  

Nesta fase, os modelos abriram a caixa com três trincos dependentes e os 

observadores foram colocados numa gaiola posicionada de frente para o equipamento. 

Depois, o modelo foi retirado e cada observador teve sua chance de interagir com a caixa. 

Se, depois de ter observado a demonstração, os observadores manipulassem a caixa de 

maneira semelhante ao modelo, isto poderia ser indicativo de aprendizagem observacional 

(podendo ser realce de estímulo, emulação ou imitação). Caso conseguissem abrir a caixa 

sem ter acompanhado os movimentos do modelo durante a demonstração, o sucesso seria 

apenas resultado de aprendizagem individual. 
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2-7-3-1- HABITUAÇÃO DOS OBSERVADORES À CAIXA 

Conforme descrito anteriormente, antes de passarem pelas sessões em que o 

modelo demonstrou a tarefa de abertura de três trincos para obter a recompensa, os 

observadores passaram por um procedimento de habituação à caixa. Desta forma pretendia-

se fazê-los associar a caixa com a recompensa, aumentando as chances de que observassem 

as atividades do modelo durante a demonstração. 

 

SOROCABA 

Como Chatinha teve sucesso na primeira sessão a que foi submetida ao 

equipamento, ou seja, conseguiu abrir o trinco e pegar a recompensa, foi submetida a mais 

oito sessões, sendo que, a cada início, o trinco era trocado de posição. Houve sucesso em 

todas as sessões, além dos tempos de interação terem ficado abaixo de 80 segundos e de ter 

havido um baixo número médio de surtos por sessão (Figura 36 e 37).  

Amarela e Vê não tiveram sucesso na primeira sessão a que foram 

submetidos (o trinco estava fechado). Eles nem chegaram a interagir com a caixa e com o 

trinco. Nos blocos seguintes, a caixa foi mantida aberta (dois blocos para Vê e três para 

Amarela atingirem o critério estabelecido: sucesso em pelo menos 6 sessões de cada 

bloco). Quando submetida às sessões em que o trinco ia sendo gradativamente empurrado, 

até ser totalmente fechado, Amarela precisou de 3 blocos para atingir o critério e Vê 

precisou de 2. No último bloco, em que foram submetidos a 9 sessões com o trinco fechado 

colocado numa posição diferente a cada sessão, Vê teve sucesso em todas as sessões e 

Amarela teve sucesso em apenas 6. Mas Amarela teve uma média de surtos inferior a 6 

para o trinco e 4 para a caixa e uma média de tempo de interação com a caixa inferior a 30s 

e de interação com o trinco inferior a 15s. Ou seja, o tempo que passa manipulando o 

equipamento é pequeno mesmo nas sessões em que não conseguiu abrir a caixa, indicando 

uma possível falta de interesse (Figuras 36 e 37)  

 

CATANDUVA 

Tanto Fi, quanto Bob Junior e Bob Pai fracassaram na abertura da caixa 

com apenas um trinco fechado. De fato, estes animais interagiram com a caixa menos de 

2% do tempo total das sessões. Bob Junior e Bob Pai interagiram com o trinco por cerca de 
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um segundo e Fi nem chegou a tocá-lo. O número de surtos de interação com o trinco foi 

muito baixo: 0 surtos para Fi e uma média de 0,125 surtos para as oito sessões para Bob 

Junior e Bob Pai. Fi teve uma média de 2,75 surtos de interação com a caixa, Bob Junior 

teve 1,625 e Bob Pai 5,75. (Figuras 38 e 39). 

 

 

 

2-7-3-2- O TESTE 

SOROCABA 

Vê (Ve)- Durante a demonstração, Beto executou a tarefa na seqüência mais 

econômica em 13 das 16 sessões (Figura 40). No entanto, Vê, apesar de estar em uma 

gaiola posicionada logo à frente da caixa e apesar de ter, durante a habituação, conseguido 

pegar a recompensa, só voltou seus olhos na direção da caixa enquanto Beto estava 

executando a tarefa em 5 sessões (tabela 1). Em quatro destas sessões, Beto solucionou a 

tarefa da maneira mais econômica. No teste, Vê teve sucesso em 7 das oito sessões. No 

entanto, em nenhuma sessão utilizou a mesma seqüência de Beto (tabela 2). 

 

Tabela 1 - comparação entre o número de sessões em que o observador volta os olhos para a execução 

da tarefa e suas porcentagens de sucesso na habituação e no teste. 

observador número de vezes que observou 

modelo 

porcentagem de sucesso na 

habituação 

porcentagem de sucesso 

no teste 

Ve 5 90% 87% 

Ch 3 100% 100% 

Aa 0 60% 0 

Fi 0 0 0 

Bj 0 0 0 

Bp 0 0 0 

 

Tabela 2 - ordem de abertura dos trincos nas sessões de teste 
Vê 1 ae am fe am ae ad 

 2 ae fe ae fe ae fe am ae fe ae ad 

 3 ad fd am ad ae am 

 4 am am am am ae fe am ae am fe ae ad 

 5 am am ae fe am ae ad fe fd ad fd ad fd ad fd ad am ae fe ae am 

 6 am ae fe am ae am ad 

 7 ae am am am fe ae am am fe ae am am am am am fe ae 

 8 ae am am fm am fm am ad am 
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Ch 1 am ad fd am ad am ae 

 2 am ad am ae am 

 3 am ae am am ad 

 4 am ad am ae am 

 5 ae am am ad 

 6 am ae ad 

 7 am ad  fd ad am fd ae ad fd ad am 

 8 am ad ae am 

 

Chatinha (Ch) - O modelo Beto executou 8 das 16 sessões da maneira mais 

econômica (Figura 40), mas Chatinha voltou seus olhos para a caixa e o modelo em 3 

destas 8 sessões (tabela 1). No teste, ela teve sucesso em todas as sessões, mas utilizou 

sempre seqüências distintas da executada por Beto (tabela 2). 

 

Amarela (Aa) - Na demonstração, Beto utilizou em todas as sessões a 

ordem mais econômica, mas Amarela não voltou seus olhos para a caixa uma única vez 

(tabela 1). Também não teve sucesso em nenhuma das oito sessões de teste. Sua média de 

tempo de interação foi abaixo de 20 segundos e a média de surtos de interação foi menor 

que 2 (Figuras 41 e 42). Estes baixos números aliados ao fracasso apontam para um 

desinteresse do animal pela tarefa. 

 

CATANDUVA 

Fi - Durante a demonstração, Bob Filho utilizou a seqüência mais 

econômica em apenas uma das 16 sessões. Mas o observador não voltou os olhos para a 

demonstração em nenhuma sessão (tabela 1). A fase de teste teve apenas uma sessão, na 

qual Fi não interagiu com a caixa. 

Bob Junior (Bj)- Bob Filho utilizou a seqüência mais econômica em 10 das 

16 sessões (Figura 40), mas Bob Junior não voltou seus olhos para a caixa durante a 

execução da tarefa (tabela 1). Bob Junior não obteve a recompensa no teste, tendo 

interagido muito pouco com a caixa e nada com os trincos (Figuras 41 e 42).  

 

Bob Pai (Bp)- Bob Filho executou a tarefa da maneira desejada em 6 das 16 

sessões (Figura 40), mas Bob Pai não voltou seus olhos para a tarefa em nenhuma sessão 
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(tabela 1). Durante o teste, Bob Pai não conseguiu abrir a caixa, mas interagiu pouco com a 

caixa e não interagiu com os trincos (Figuras 41 e 42).  

 

O modelo de Catanduva teve queda no desempenho da tarefa na seqüência 

desejada em duas das três demonstrações procedidas (Figura 40). Já Beto, de Sorocaba, 

teve um desempenho acima do que vinha apresentando em duas das três demonstrações 

executadas, sendo que na última apresentou tal seqüência em todas as 16 sessões (Figura 

40). 

Os dois animais que voltaram seus olhos para a caixa durante a 

demonstração foram aqueles que conseguiram ter sucesso nas sessões de teste. Estes 

animais tinham conseguido obter a recompensa na habituação em 90% e 100% das sessões 

(tabela 1). A outra observadora do grupo (Amarela), embora tendo tido sucesso em 60% 

das sessões de habituação, não conseguiu abrir a caixa em nenhuma sessão de teste. Não 

houve aumento nas porcentagens de sucesso de Vê e Chatinha antes e depois da 

demonstração (tabela 1), mas é importante ressaltar que durante o teste os animais 

precisavam abrir 3 trincos, e não apenas 1, como na habituação, ou seja, embora tenha 

havido um aumento na dificuldade da tarefa, não houve um decréscimo na porcentagem de 

sucesso.  

Comparando os tempos de interação de Vê e Chatinha nas sessões de 

habituação e de teste, vemos que há um aumento tanto nos tempos de interação com a 

caixa, quanto nos tempos de interação os trincos (Figura 43). O número de surtos de 

interação de Chatinha com a caixa diminui da habituação para o teste, mas o número de 

surtos de interação deste animal com os trincos aumenta (Figura 44). Os surtos de interação 

de Vê com a caixa e com os trincos aumentam da habituação para o teste (Figura 44). Os 

aumentos podem ter ocorrido porque há, na situação de teste, uma maior complexidade na 

tarefa (3 trincos ao invés de 1). Mas também podem ser devidos à observação da 

demonstração, que teria feito com que os animais tivessem tido seu interesse pelo 

equipamento aumentado. O fato de que mesmo com o a dificuldade da tarefa aumentada 

Chatinha ter conseguido diminuir o número de surtos no teste pode ser um indicativo de 

que este animal possui uma maior facilidade para executar este tipo de tarefa. 
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Como a seqüência que Vê e Chatinha usaram para abrir os trincos no teste 

foi diferente da usada pelo modelo, não podemos dizer que houve aprendizagem 

observacional da seqüência a ser utilizada. Pode ter havido um aumento no interesse pelos 

trincos, mas não temos como analisar este dado, pois apesar dos animais aumentarem sua 

interação com os trincos, isto pode estar relacionado com o aumento da complexidade da 

tarefa. Pode-se levantar a hipótese de que houve no caso destes dois sujeitos aprendizagem 

por imitação no nível do programa, ou seja, estes animais teriam aprendido que o 

importante era abrir os trincos e que a ordem de abertura não era relevante para eles, visto 

que os apêndices que obrigavam que uma ordem fosse seguida pelo modelo tinham sido 

retirados. Mas, se assim fosse, Vê e Chatinha teriam tido um número de surtos em relação 

aos trincos mais próximo de 3 e não teriam fechado os trincos em algumas situações 

(tabela 2). O fechamento de trincos é um forte indicativo de que não houve aprendizagem 

por imitação no nível de programa. 

Temos então que os únicos sujeitos que voltaram os olhos para o modelo 

durante a demonstração foram aqueles que conseguiram ter sucesso durante o teste. Não 

podemos afirmar que houve efeito de aprendizagem observacional como realce de estímulo 

(stimulus enhancement) ou emulação porque estes animais já tinham demonstrado maior 

habilidade que os outros durante a habituação e porque o aumento de interação destes 

observadores com o equipamento pode ser explicado pela necessidade de se abrir 3 trincos 

no teste ao invés de um. No entanto, também não podemos excluir a hipótese de que tais 

processos possam ter ocorrido. 

 

2-7-4- PROBLEMAS DO MÉTODO E SUGESTÕES  

 

Apesar dos resultados estarem de acordo com a literatura referente a Cebus 

apella, os dados obtidos não são conclusivos, visto que houve durante a realização do 

experimento várias circunstâncias inesperadas e situações fora de controle. Além disso, a 

própria natureza da tarefa pode ter dificultado o desempenho dos indivíduos. 
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2-7-4-1- VARIÁVEIS INTERMITENTES 

Tanto em Sorocaba, como em Catanduva, os animais estavam em recintos 

cercados por um ambiente rico, cheio de detalhes atrativos, como aves e árvores. As 

condições ambientais, como vento e chuva, podiam influenciar o comportamento dos 

animais. O modelo de Catanduva era mais dispersivo que o de Sorocaba. Talvez por causa 

da idade (em Catanduva, era um jovem; em Sorocaba, um adulto), ou porque o ambiente 

catanduvense era mais rico. Talvez também porque o recinto de Sorocaba era menor e 

oferecia menos possibilidades de atividades. Em Catanduva, ventar ou chover exercia um 

efeito não desejado no comportamento do sujeito, na medida em que havia uma diminuição 

do seu interesse pela caixa e pela recompensa. Os dois modelos às vezes conseguiam 

acesso a recursos alimentares que caíam das árvores, o que interferia na privação de 

alimento a que eram submetidos antes do experimento e disputava atenção com a caixa 

durante o experimento. 

Tanto no Zoológico Quinzinho de Barros, quanto no Bosque Municipal de 

Catanduva, havia animais soltos, como cotia, bugio (Sorocaba e Catanduva) e pavão 

(Sorocaba). No entanto, o sujeito de Sorocaba parecia dispensar menos atenção a esses 

animais do que o sujeito de Catanduva. É interessante ressaltar que em Catanduva havia 

um bugio que descia da árvore para interagir com o grupo de macacos-prego, ficando 

colado à grade, interagindo com o sujeito experimental. Quando eu percebia a proximidade 

deste animal, evitava dar início a uma nova sessão. Mas muitas vezes ele se aproximou 

durante sessões já iniciadas. 

A passagem de funcionários e de visitantes (em Sorocaba) também 

prejudicava as sessões, deslocando a atenção dos sujeitos. Mas em Sorocaba o sujeito era 

menos afetado do que em Catanduva no que diz respeito aos funcionários. Isso pode ser 

explicado pelo fato de haver uma constante troca de tratadores em Sorocaba. Além disso, 

os animais são freqüentemente manuseados para procedimentos de rotina do Zôo. Em 

Catanduva, os animais estavam habituados à dois tratadores e, pelo fato do Bosque estar 

fechado, não estavam habituados à passagem de pessoas. 

Como o Bosque de Catanduva estava sendo reformado, houve, no período 

de 8 a 10 de outubro, o corte de várias árvores ao redor do recinto. Embora eu tenha 

procurado dar procedimento ao experimento nos intervalos de corte, o desempenho do 
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animal pode ter sido afetado pela perturbação devido ao barulho da serra-elétrica e devido à 

presença de muitos funcionários estranhos. Em Sorocaba, também houve corte de árvores 

nas proximidades do recinto nos dias 19 a 25 de novembro. Isso também pode ter afetado o 

seu desempenho, mas acredito que este animal, por estar na exposição, estava mais 

habituado a pessoas estranhas e tumulto. 

Em Sorocaba, embora eu tenha procurado não realizar sessões enquanto 

houvesse visitantes por perto, algumas vezes isto não foi possível. A presença de visitantes 

pode ter prejudicado a interação do animal com a caixa em algumas situações. Além disso, 

os outros animais do grupo ficavam presos numa área de cambiamento do recinto, sendo 

que poderia haver contato visual com o modelo. De uma maneira geral, isso parece não ter 

atrapalhado o seu desempenho, mas é uma outra variável que deve ser considerada. Em 

Catanduva, os outros animais do grupo ficavam em outra parte do recinto, havendo pouco 

contato visual. Mesmo assim, podem ter interferido no desempenho do modelo. 

A aprendizagem do modelo de Catanduva foi também prejudicada pelo fato 

de terem havido duas fugas de macacos durante o período de treino. Da primeira vez, fugiu 

o dominante do grupo e, da segunda vez, fugiram todos os outros membros do grupo. 

Embora estes animais tenham sido rapidamente capturados, o modelo ficou mais agitado e 

menos concentrado nos dias que se seguiram. Durante a demonstração na fase de teste, este 

indivíduo também apresentou um desempenho inferior ao que vinha apresentando quando 

foi pareado a Fi e a Bob Pai (Figura 40). Isto pode ter acontecido por ter havido mudanças 

no ambiente em que foi feito o treino. Segundo Damato & Samon (1984), pequenas 

mudanças nas contingências de aprendizagem podem prejudicar o desempenho do animal 

uma vez que ele pode estar usando pistas contextuais fora de controle para guiar seu 

comportamento. Em Sorocaba, o animal parece não ter sido profundamente afetado pela 

presença do observador, executando a tarefa na seqüência desejada em índices coerentes 

com a curva do treino (Figura 40). 

Para a situação de teste em que o observador ficaria em uma gaiola e o 

modelo executaria a tarefa, foi necessária ajuda dos tratadores. Como cada recinto e cada 

parque possui suas próprias características, houve diferenças entre a maneira com que foi 

feita a separação em Sorocaba e em Catanduva. Mas nos dois casos a colocação do 
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observador na gaiola foi uma situação de estresse que representou uma nova variável não 

controlada e pode também ter influenciado o resultado. 

 

2-7-4-2- NATUREZA DA TAREFA 

Com relação ao treino dos modelos para abrir 3 trincos dependentes em uma 

seqüência obrigatória da maneira mais econômica, tanto em Catanduva como em Sorocaba, 

os modelos apresentaram uma tendência a manipular mais TM e TE nos primeiros blocos. 

Talvez a estrutura espacial do equipamento favoreça a manipulação destes trincos. Então 

isto pode ter se somado ao extensivo treino com apenas estes dois trincos em Sorocaba, 

exercendo uma forte ênfase na manipulação destes trincos. 

Os sujeitos não atingiram critério estabelecido para a mudança para a fase de 

teste. Mesmo assim, passaram a abrir os trincos na seqüência desejada em mais de 50% dos 

casos. Poderíamos pensar que, caso o treinamento tivesse tido continuidade, os animais 

chegariam ao critério. No entanto, pelas curva de abertura na seqüência desejada (Figuras 

30 e 33), parece que a porcentagem de acerto já havia se estabilizado. Talvez os sujeitos 

pudessem ter atingido o critério se tivessem sido treinados de maneira adequada e com o 

controle das variáveis em uma situação de laboratório, apesar da abertura de trincos não 

fazer parte do repertório motor de macacos-prego em ambientes naturais. Além disso, 

devemos pensar se essa ordem “mais econômica” é tão econômica assim ou se tem um 

valor semelhante a outras seqüências, igualmente recompensadas no caso deste 

experimento. Se verificarmos as seqüências executadas pelos modelos nos 50 últimos 

blocos e que não eram as seqüências desejadas, veremos que o erro é muito pequeno: 

dificilmente o número de surtos em relação a cada trinco ultrapassa uma média de 2,5 por 

bloco, ficando na maior parte das vezes entre 1 e 2 (Figuras 32 e 35). Muitas vezes o 

animal não abre o trinco da primeira vez que manipula devido à rapidez com que o toca; 

outras vezes pode iniciar a tarefa manipulando o trinco errado por ter se distraído com 

alguma coisa. Se o mecanismo do equipamento só recompensasse o animal quando a 

seqüência fosse a desejada, provavelmente seriam filtrados estes comportamentos não 

desejados. O macaco-prego é um animal muito ativo, cuja atenção é facilmente dispersada. 

Mesmo em laboratório, talvez o comportamento de abrir trincos numa determinada ordem 

fosse difícil de se obter em várias sessões seguidas. D'amato & Salmon (1984) relatam que, 
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ao trabalhar com capacidades cognitivas de macacos-prego, sua equipe às vezes se 

desesperava com a inabilidade destes animais em aprender tarefas aparentemente simples. 

Talvez os resultados tivessem sido mais positivos e de mais fácil interpretação se, ao invés 

de trincos, fossem utilizados botões, pois trincos apresentam complicadores na 

manipulação. Com botões pode-se conseguir uma situação simplificada cuja interpretação é 

mais fácil. 

Neste trabalho, os observadores não se mostraram interessados no 

comportamento do modelo, mesmo tendo passado por uma habituação com a caixa. No 

caso de Catanduva, apesar dos animais terem sido colocados, um de cada vez, em contato 

com a caixa por quatro horas, não manifestaram curiosidade nem pela caixa, nem pela 

recompensa. A caixa, mesmo sendo um objeto novo no recinto e contendo uma 

recompensa, não recebeu muita atenção, apesar dos animais estarem em privação 

alimentar. O fato dos observadores não terem interagido com a caixa na habituação de 

forma a associá-la a alimento poderia ter influenciado na fase de teste, em que não se 

interessaram pelo comportamento do modelo. Desta forma, o procedimento de habituação 

foi diferente em Sorocaba, onde os observadores só foram considerados habituados depois 

de terem conseguido abrir a caixa (fechada por apenas um trinco) em pelo menos 6 sessões 

de um bloco. Mesmo assim, não houve interesse por parte destes animais pelo 

comportamento do modelo durante a demonstração. Na fase de teste, não se pode afirmar 

que os animais que conseguiram abrir a caixa o fizeram com base na aprendizagem social 

ou com base na aprendizagem individual. Os dados registrados são inconclusivos. 

 

2-7-4-3- SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

2-7-4-3-1- Local 

O recinto utilizado para fazer este tipo de experimento deve ser um 

laboratório com paredes fechadas que proporcione o menor contato possível entre os 

experimentadores e os sujeitos. Deve haver um mecanismo de abertura e fechamento de 

portas que permita que a separação dos indivíduos do grupo seja feita sem interação entre o 

experimentador e o sujeito escolhido, evitando situações de estresse e agilizando tal 

procedimento.  



 74 

 

2-7-4-3-2- Sujeitos 

Os grupos de macacos utilizados na pesquisa devem ser grupos dos quais se 

tem informações sobre a origem, as experiências e é desejável que se conheça a estrutura 

social e sua história. Os grupos devem estar sob total controle dos experimentadores, para 

que possa haver um monitoramento constante de suas atividades e das situações 

inesperadas que possam vir a acontecer.  

 

2-6-4-3-3- Equipamento e Tarefa 

Considero que a forma da tarefa apresentada neste experimento não foi 

eficaz para que os animais atingissem o critério estabelecido de abertura de trincos e a 

forma como foram feitas as demonstrações e as habituações também não foram eficientes 

para assegurar a curiosidade dos animais observadores. Desta forma, considero que o 

equipamento deveria ser diferente, bem como a demonstração. 

 

Sugestão 1 

Equipamento - Seria construída uma caixa de acrílico aproximadamente 1 x 

1 x 0,8m. Esta caixa teria uma divisória de vidro que em um dos lados reflete toda a luz, 

funcionando como um espelho. Este vidro dividiria a caixa em dois ambientes de 0,5 x 1 x 

0,8m cada. No ambiente em que o vidro funciona como espelho, seria colocado o modelo 

e, no outro, o observador. Desta forma o modelo estaria livre de contato visual com o 

observador. (No entanto estímulos olfativos ou sonoros não estariam sendo controlados. 

Seria interessante criar uma maneira de fazer tal controle). Em uma das paredes de 0,5m de 

cada ambiente seriam fixados 3 botões, formando um triângulo equilátero com 

aproximadamente 0,4m de lado. Em um dos ambientes, aquele em que seria colocado o 

modelo, os botões deveriam ser abertos em uma seqüência correta para ter sucesso. A 

recompensa seria um alimento (amendoim ou pipoca, por exemplo) que seria liberado 

quando o último botão fosse aberto. Se houvesse erro, o animal não receberia a 

recompensa. No outro ambiente, em que seria colocado o observador, os botões poderiam 

ser abertos sem a necessidade de se obedecer uma seqüência única e, durante a 

demonstração, estariam protegidos por uma tampa de acrílico. Assim o demonstrador veria 
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estes botões, mas não teria como manipulá-los. Esta tampa poderia ser retirada com a 

menor interação possível entre experimentador e sujeito. Na outra parede de 0,5m de cada 

ambiente haveria duas portas de guilhotina, uma em cada ambiente (podendo ser feitas de 

ferro, por exemplo), por onde os animais entrariam no início do experimento e sairiam no 

final. Deveria haver no recinto um sistema de abertura e fechamento de portas de forma 

que os animais entrassem na caixa de maneira espontânea, ou pelo menos  sem interação 

direta com o experimentador. 

Opção – colocar um dispositivo que fizesse com que, a cada sucesso do 

modelo, o observador também fosse recompensado, conforme experimento de Dawson & 

Foss (1965). Este procedimento não foi utilizado no presente trabalho e pode ser de grande 

valia para atrair a intenção dos observadores para o equipamento e para o desempenho da 

tarefa pelo modelo.  

Procedimento – Proceder o treino do modelo de forma sistematizada, com o 

animal em privação de alimento. Antes do início da demonstração, seria feita a habituação 

do observador com a caixa. Na demonstração, o modelo deve executar a tarefa por um 

número de vezes que se considere razoável. Em seguida, a porta do seu compartimento se 

abriria e ele sairia. Seria então retirada a tampa dos botões do compartimento do 

observador e seria dado início ao teste. 

 

Sugestão 2 

Equipamento e procedimento semelhantes ao descrito acima, com a 

diferença de que a recompensa seria a fuga. Desta forma, o animal teria que entrar 

novamente na caixa após cada sessão. Isto seria uma dificuldade adicional na 

demonstração, pois o número se sessões teria que ser reduzido, a não ser que se crie uma 

maneira de estruturar o equipamento e o recinto de forma a facilitar o retorno dos animais à 

caixa. 

 

Sugestão 3 

O equipamento e o procedimento seriam semelhantes ao já descrito, com a 

diferença de que haveria uma recompensa social. Ou seja, ao abrir os botões na seqüência 
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correta, seriam abertas pequenas janelas nos recintos do modelo e do observador que 

dessem acesso à visão dos outros sujeitos do grupo. 

 

2-7-5- SINOPSE DOS RESULTADOS - PARTE I 

2-7-5-1- TREINO 

 O tempo total das sessões tende a se equiparar ao tempo de interação 

animal/caixa. O tempo que os animais levam para solucionar o problema tende a 

diminuir. Enquanto manipulam o aparelho, eles tendem a se concentrar apenas na 

manipulação dos trincos, ou seja, há um decréscimo nas atividades de exploração 

generalizada e uma concentração nos comportamentos eficientes. 

 Beto apresentou facilidade em se adaptar a novas tarefas com trincos, o 

que pode indicar que ele aprendeu a aprender tarefas com trincos. 

 Em Sorocaba, a etapa intermediária de treino que consistia na tarefa de 

abrir 2 trincos dependentes (TM e TE) acabou retardando o treinamento com 3 trincos 

dependentes, ao invés de agilizar. Talvez por ter sido exaustivamente condicionado a 

abrir apenas os trincos em determinada posição, o animal passou a ignorar um trinco 

colocado em uma posição diferente, mas já conhecida.  

 Em Sorocaba, mesmo com um lapso de 143 dias entre o último bloco da 

parte 1 e o primeiro da parte 2, não houve necessidade de reinicializar o treinamento do 

sujeito experimental. Isso significa que o sujeito não esqueceu a tarefa. Esta capacidade 

deve ter importante valor adaptativo para macacos-prego de vida livre, se 

considerarmos, por exemplo, a sazonalidade da oferta de alimentos. 

 O fato dos modelos não terem atingido o critério para a mudança para a 

fase de teste, ou seja, o fato de ter havido persistência nos erros pode evidenciar uma 

importante adaptação ecológica do macaco-prego, pois a variação comportamental pode 

conferir vantagens em um ambiente em constantes alterações.  

 

2-7-5-2- TESTE 

 Em Catanduva, os indivíduos usados como observadores se comportaram 

da mesma maneira que  Bob Filho (o modelo) em relação à caixa durante a primeira 
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exposição. Manifestaram pouco interesse na manipulação e na recompensa, apesar de 

estarem em privação alimentar por 24 horas.  

 Em Sorocaba, 2 indivíduos que foram usados como observadores tiveram 

sucesso nas primeiras sessões de habituação, manifestando interesse pela caixa e pela 

recompensa. Os outros tiveram comportamento parecido com o dos indivíduos de 

Catanduva. Ao serem submetidos ao novo procedimento de habituação, responderam 

positivamente, aumentando a interação com os trincos e conseguindo acesso à recompensa.  

 Enquanto o modelo estava demonstrando a tarefa, houve pouco ou 

nenhum interesse por parte dos observadores. Dois sujeitos (Vê e Chatinha) voltaram seus 

olhos para o equipamento em algumas sessões da demonstração, enquanto que os outros 

sujeitos não olharam uma única vez. 

 O comportamento dos observadores durante as sessões de teste foi 

semelhante aos respectivos comportamentos na habituação, com exceção do 

comportamento da macaca Amarela, que apesar de ter conseguido sucesso durante a 

habituação, não abriu a caixa durante o teste. 

 Os sujeitos Chatinha e Vê, de Sorocaba, foram os únicos que voltaram os 

olhos para o modelo durante a demonstração. Também foram os únicos que tiveram 

sucesso no teste. Estes animais aumentaram, durante o teste, os tempos de interação com a 

caixa e com os trincos e os surtos de interação com os trincos. Tais aumentos podem estar 

vinculados a um efeito de aprendizagem por realce de estímulo (stimulus enhancement: ou 

seja, assistir o modelo interagindo com os trincos e sendo recompensado fez com que os 

observadores aumentassem sua interação com o equipamento), ou podem ser explicados 

por aprendizagem individual, visto que além destes animais terem tido um bom 

desempenho na abertura de trincos na habituação, houve um aumento na dificuldade da 

tarefa da situação de habituação para a situação de teste. 
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2-8- CONCLUSÃO - PARTE I 

 

Estudar a capacidade cognitiva de macacos-prego é instigante, pois apesar 

da grande distância filogenética que os separa dos hominóides, há uma convergência 

comportamental no que diz respeito a comportamentos manipulativos.  

 

O presente trabalho teve dificuldades em atingir seu principal objetivo, que 

era o estudo da aprendizagem social em Cebus apella, visto que não houve interesse dos 

observadores pela tarefa executada pelos modelos. No entanto, pôde ser confirmada a 

habilidade motora dos indivíduos desta espécie, pois os sujeitos treinados não encontraram 

dificuldades em solucionar a tarefa de abertura de trincos, chegando a abrir a caixa em 

menos de 2 segundos nos blocos finais de treinamento. Essa eficiência também foi 

observada por Visalberghi, Fragaszy & Savage-Rumbaugh (1995), mas as autoras 

ressaltam que, embora consigam solucionar as tarefas dos experimentos aos quais foram 

submetidos, os sujeitos continuavam apresentando erros que apontavam para uma falta de 

"entendimento" das etapas da tarefa. No caso do presente experimento, os dois modelos 

não conseguiram atingir o critério de mais de 70% de abertura dos 3 trincos na seqüência 

desejada em três dias consecutivos, o que significa que continuaram cometendo erros até o 

final do treino. No entanto estes erros podem ter ocorrido devido à rapidez com que os 

animais executavam o movimento. A maneira como foi feito o treino não favoreceu o 

desaparecimento do erro. Ou seja, o animal recebia a recompensa mesmo que não tivesse 

aberto a caixa na ordem desejada. Além disso, podemos levantar a hipótese de que a 

persistência nos erros possui um aspecto positivo e ecologicamente relevante, uma vez que 

o fato dos animais variarem a maneira de executar a tarefa pode conferir benefícios nos 

casos de mudanças ambientais. Mas isso só valerá dependendo da qualidade do "erro", ou 

seja, valerá apenas se for verificado que o animal não está errando sempre da mesma 

maneira, pois o erro em si não é adaptativo: a variação do comportamento é que é 

adaptativa. De qualquer forma, houve o aparecimento de um conhecimento de causa-e-

efeito simples (na definição de Visalberghi & Tomasello, 1997), ou seja, os modelos 

adquiriram "saber processual" (McFarland, 1999) de como abrir a caixa, visto que 

precisavam de poucos surtos para ter acesso à recompensa. Apesar de continuarem 
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cometendo erros, os animais conseguiram otimizar a execução da tarefa. De acordo com os 

resultados deste trabalho, não se pode concluir que a persistência nos erros em macacos-

prego é inevitável, visto que o procedimento não foi suficientemente controlado, conforme 

já discutido. 

 

O comportamento foi aprendido pelos modelos de acordo com processos 

operantes (tentativa-e-erro), sendo que a facilidade com que Beto passou a aprender novas 

tarefas com trincos (ou seja, tarefas em que houve a adição de trincos e em que houve o 

complicador de dependência entre os trincos) pode ser um indicador de que ele "aprendeu a 

aprender" tarefas com trincos. De uma maneira geral, parece que não houve 

aproveitamento deste conhecimento pelos observadores, que provavelmente tiveram que 

percorrer todo o caminho de aprendizagem individual para abrir a caixa, ou seja, não 

lucraram a partir do conhecimento do sujeito treinado do grupo, mas há evidências de que 

isso pode ocorrer: Adam-Curtis & Fragaszy (1995) relatam que um indivíduo de um grupo 

de macacos-prego em uma situação experimental de cativeiro teve seu interesse por um 

equipamento aumentado devido a realce de estímulo (stimulus enhancement), Mannu & 

Ottoni (1998) observam que em um grupo de macacos-prego em semi-liberdade em que há 

quebra de coquinhos juvenis assistem atentamente sujeitos proficientes realizando a 

quebra. No presente experimento, os dois observadores que tiveram sucesso no teste 

podem ter sido influenciados pela observação do modelo, mas não há como fazer 

afirmações conclusivas a partir dos dados obtidos. No entanto, cabe ressaltar que os únicos 

sujeitos que tiveram sucesso no teste foram justamente tais observadores. Talvez a 

aprendizagem social não ofereça vantagens em relação à aprendizagem individual neste 

caso, uma vez que macacos-prego podem apresentar um desempenho muito positivo 

utilizando apenas tentativa-e-erro e, talvez, o estabelecimento de "learning sets". Convém 

lembrar que macacos-prego são animais generalistas e, desta forma, segundo Laland et al 

(1996), a aprendizagem social só traria vantagens se a probabilidade de sucesso individual 

fosse baixa. 

 

Mesmo que os observadores tivessem sido atentos aos movimentos dos 

modelos, não seria possível tirar conclusões a respeito da ocorrência de imitação entendida 
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com cópia exata de um comportamento, visto que os modelos não executaram a seqüência 

desejada em 100% das sessões demonstrativas. Se os modelos tivessem tido a proficiência 

desejada e se os observadores tivessem observado o comportamento dos modelos durante 

as demonstrações, poderíamos comparar o comportamento dos observadores na fase de 

teste com a fase de habituação e com o comportamento dos modelos para verificar o efeito 

da demonstração. Se houvesse uma tendência a seguir a mesma seqüência de abertura de 

trincos utilizada pelos modelos, poderíamos sugerir que o macaco-prego é capaz de 

aprender por imitação. Neste caso, seria a imitação uma simples cópia do comportamento. 

O procedimento utilizado não permitiria que fossem feitas inferência sobre a capacidade de 

"raciocínio causal" (Visalberghi & Tomasello, 1997) ou "saber explícito" (McFarland, 

1999) de macacos-prego. 

 

A dificuldade na observação de aprendizagem social deve-se, em grande 

parte, à estrutura do experimento. Deve-se procurar montar uma situação que seja mais 

parecida com situações sociais de aprendizagem, mas sem adicionar variáveis não-

controláveis, como fizeram Adam-Curtis & Fragaszy (1995), que não separaram o modelo 

do grupo, permitindo que houvesse uma menor artificialidade no comportamento, mas que 

também permitindo que houvesse possíveis situações não-controladas geradas pela 

interação social.  

Macacos-prego são habilidosos na solução de tarefas manuais. Talvez as 

tarefas fossem aprendidas com mais rapidez se fossem oferecidas recompensas sociais, 

tendo em vista a importância da vida em grupo para estes animais. A situação experimental 

também poderia ser simplificada através da utilização de botões ao invés de trincos, por 

exemplo. 

 

Em suma, macacos-prego apresentaram facilidade para aprendizagem 

individual da tarefa proposta, apesar da persistência nos erros, que pode ter sua utilidade na 

história de vida do organismo, caso haja variação no erro. Aprendizagem social pode não 

valer a pena neste caso, ou pode não ter aparecido por causa da situação experimental cheia 

de estresse e variáveis não controláveis. 



 81 

3- PARTE II – ANÁLISE DE SEQÜÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

 

O comportamento é organizado, visto que as manifestações vitais supõem a 

manutenção ativa de uma organização improvável (Hoof, 1982, apud Sato 1991). Sato 

(1991) ressalta que, na etologia, organização do comportamento reflete em grande parte 

uma organização seqüencial, pois a expressão do comportamento é seqüencial.  

 

Para analisar o comportamento e sua organização, o pesquisador deve definir 

classes. Miller & Frick (1949) consideram que a classificação dos comportamentos é 

fundamental. Eles ainda acrescentam que é importante para o estudioso do comportamento 

saber a ordem com que os eventos ocorreram, ou seja, saber o que veio antes no tempo. 

Ignorar a informação seqüencial é a mesma coisa que assumir que os eventos são 

independentes. Se isso for correto, uma tabulação seqüencial acrescenta pouca informação 

ao que se pode conseguir sem o registro das seqüências (Miller & Frick, op. cit.). Os 

autores acreditam que o estudo das seqüências pode ajudar a descrever muitos problemas 

que não são abordados quando se estuda apenas respostas individuais e propõem que 

seqüências comportamentais sejam estudadas a partir de sistemas matemáticos conhecidos 

por processos de Markov, ou seja, processos com um número finito ou infinito de estados 

mutuamente exclusivos em que se estuda a relação entre um evento e o seu antecedente. Os 

parâmetros usados para caracterizar este processo são as probabilidades de transição 

(Haccou et al, 1983). Se respostas sucessivas puderem ser estudadas como tendo sido 

geradas por um processo markoviano, a probabilidade de qualquer mudança de 

comportamento pode ser resumida em um número relativamente pequeno de 

probabilidades condicionais. A capacidade de previsão da análise depende do número de 

respostas alternativas que o sujeito pode fazer e da freqüência relativa que esta alternativas 

ocorrem. Se a probabilidade de eventos ocorrerem não forem iguais, há uma redução na 

incerteza, ou seja, há um aumento na previsibilidade. 

 

O estudo do comportamento através do uso de seqüências comportamentais é 

uma alternativa aos métodos tradicionais de análise e pode facilitar o estudo das relações 

entre eventos. Gottman & Bakeman (em 1979) afirmam que houve um aumento do uso das 
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técnicas de análise seqüencial no estudo do comportamento e atribuíram tal fato em parte 

ao aumento de pesquisas sobre interações sociais entre organismos e em parte às 

investigações metodológicas de mudanças que ocorrem em um único indivíduo ao longo 

do tempo. Métodos baseados na teoria da informação ou em modelos log-lineares podem 

ser utilizados no estudo das seqüências comportamentais. Tais métodos podem ser 

considerados como equivalentes, visto que utilizam o cálculo dos mesmos termos (van 

Beek et al, 1992). Do ponto de vista prático, van Beek et al consideram que os modelos 

log-lineares são mais vantajosos, pois oferecem maior facilidade para avaliar o ajuste dos 

modelos e para calcular os graus de liberdade. 

 

Modelos log-lineares são modelos probabilísticos cuja análise da aplicação 

permite que se façam previsões a respeito de qual comportamento seguirá ou antecederá 

outros comportamentos. Se pensarmos em dois indivíduos interagindo, podemos pensar no 

comportamento como sendo “semelhante a um jogo de xadrez, em que um movimento 

restringe as alternativas disponíveis ao outro jogador e, portanto, reduz a incerteza sobre o 

seu comportamento”(Gottman,1979). 

 

A análise de seqüências comportamentais através do uso de modelos log-

lineares ou da teoria da informação é de grande utilidade no estudo de interações sociais, 

pois evidencia situações em que o comportamento de um sujeito afeta o comportamento de 

outro sujeito. Podem ser citados como exemplo os estudos de interação mãe-bebê (van 

Beek et al, 1992), entre mãe-filhote ou entre dois filhotes diferentes em macacos rhesus 

(Haccou et al, 1983), entre indivíduos de um grupo social de rhesus, sem distinção de 

idade, sexo e posição social (Altmann, 1965), o estudo das relações entre maridos e 

esposas (Gottman, 1979) e o estudo de situações agonísticas entre caranguejos (Oden, 

1977). Hazlett & Eastabrook (1974) utilizaram a Teoria da Informação para estudar a 

influência de características físicas (tamanho, cor, sexo, etc) e comportamentais 

(aproximação, afastamento, levantamento de uma quela, abaixamento do corpo, etc) nas 

brigas entre caranguejos da espécie Microphrys bicornutos. Houve uma baixa correlação 

entre as características físicas e o desempenho na briga, mas uma forte correlação entre as 

características comportamentais, indicando que o comportamento de um sujeito afeta o 
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comportamento do indivíduo que está interagindo com ele. Para Hazlett & Eastabrook (op. 

cit.) o método utilizado tem a vantagem de medir e comparar a importância relativa dos 

diversos tipos de fatores de influência no comportamento. O uso deste tipo de análise é 

menos popular quando se trata de analisar como um indivíduo tem seu comportamento 

afetado pelo seus próprios atos anteriores. Trabalhos como o de van Beek et al (1992) e 

Oden (1977), embora centralizando a discussão na interação entre indivíduos, discutem o 

assunto, afirmando que o que um sujeito fez em um dado momento pode influenciar o que 

ele mesmo fará no próximo momento. 

 

Modelos log-lineares pressupõem a existência de estabilidade nos sistemas, 

ou seja, é assumido que as probabilidades de ocorrência dos atos não mudam com o tempo. 

Isto apresenta uma dificuldade no caso do estudo do comportamento. Cabe então ao 

pesquisador encontrar o método de análise que melhor se encaixe no objeto de estudo (e 

não o contrário), além de justificar a escolha do método. Segundo Gottmann & Ringland 

(1981) a presença da não-estacionaridade pode, na verdade, ser uma das facetas mais 

interessantes do conjunto de dados. Quando não houver estacionaridade, estes autores 

sugerem que os dados sejam divididos em subconjuntos que tenham estacionaridade, ou 

que sejam transformados de modo que se tornem dados estacionários (por exemplo, através 

do uso da diferença de observação para observação). Oden (1977) lidou com o problema da 

não-estacionaridade ao estudar ritual agonístico entre caranguejos. O autor afirma que não 

há razões para supor que a comunicação animal envolva estacionaridade e justifica tal 

afirmação dizendo que em relações agonísticas parece razoável que os participantes 

mudem as probabilidades de executar determinados atos conforme a progressão da luta. 

Justamente a mudança do comportamento é seu objeto de estudo, o que indica que 

caranguejos da espécie Calcinus tibicen têm seu comportamento relacionado não apenas ao 

comportamento do seu oponente, mas também ao seu próprio comportamento num 

momento anterior.  

 

Além da estacionaridade, o tamanho da amostra pode também apresentar 

dificuldades quando se aplicam modelos log-lineares. Miller & Frick, em 1949, já 

alertavam para a dificuldade de se conseguir uma amostra cujo tamanho fosse grande o 
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suficiente para permitir que freqüências relativas se aproximassem dos seus limites, mas 

curtas o suficiente para assegurar que o processo não tenha tido mudanças significativas do 

começo ao fim. Segundo Fagen & Young (1978), a amostra deve ter preferencialmente um 

número de eventos igual a 10 x repertório
2
, mas como isso nem sempre é possível, 5 X 

repertório
2
 está no limite do aceitável. Colgan & Smith (1978), ao dar exemplos da 

aplicação de modelos log-lineares no estudo do comportamento da ave Quiscalus lugubris, 

comenta que as magnitudes das freqüências esperadas são “marginalmente” aceitas, visto 

que um quarto delas tem valor menor que 4. Isto indica que o tamanho da amostra pode 

não ser grande o suficiente para que sejam confiáveis os resultados. 

 

Ao se usar modelos log-lineares, deve-se tomar certos cuidados para não 

invalidar os resultados. Cada componente do catálogo comportamental corresponde a uma 

nova dimensão, ou seja, há necessidade de um aumento na amostra. O tamanho apropriado 

da amostra depende da complexidade do modelo que queremos investigar: mais dimensões, 

mais dados são necessários par garantir a confiabilidade (van Beek et al, 1992). Zeros 

devem ser evitados, mas nem sempre isso é possível. Pode haver zeros amostrais, que são 

referentes a seqüência de eventos possíveis de acontecer, mas que não ocorreram durante a 

coleta de dados, e/ou zeros estruturais, que são referentes a seqüência de eventos 

impossíveis de acontecer. Se certas caselas contiverem valores esperados de magnitude 

insuficiente, o tamanho da matriz pode ser reduzido juntando com cuidado os atos de 

pouca freqüência que forem relacionados. Quando isso for feito, deve ser comunicado e 

justificado de maneira congruente com a teoria que está sendo testada (van Beek et al, 

1992). O colapso de categorias pode ser feito para simplificar a interpretação (Knoke & 

Burke, 1980), mas deve ser levado em conta que este procedimento pode levar a uma 

subestimação das incertezas (Altmann, 1965). Quando executado o procedimento oposto, 

ou seja, a separação de categorias, o grau de incerteza pode ser superestimado (Altmann, 

op. cit.).  
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3-1- OBJETIVO - PARTE II 

Os modelos log-lineares foram usados para analisar as seqüências 

comportamentais a fim acompanhar o processo de aprendizagem desde o treino com 2 

trincos independentes até o treino com 3 trincos dependentes nos modelos de Sorocaba e 

Catanduva. Através da análise dos resultados, pretendi verificar qual estratégia que os 

sujeitos estavam utilizando em cada seqüência para manipular a caixa. O estudo das 

seqüências anteriores a 3 trincos dependentes foram feitos para comparar as estratégias 

usadas nos blocos de 2 e 3 trincos dependentes e independentes. O principal objetivo era 

acompanhar o processo de aprendizagem de abertura dos trincos. Neste caso, se houve 

aprendizagem da tarefa, houve mudança do comportamento ao longo da tomada dos dados. 

Então as seqüências muito longas foram quebradas em seqüências menores numa tentativa 

de mostrar fases estacionárias do processo. Desta forma foi possível observar se houve 

seqüências que deixaram de aparecer, ou se houve seqüências que passaram a ser mais 

utilizadas, quais seqüências apareceram mais e quais apareceram menos ao longo do 

tempo. 
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3-2- MÉTODO- PARTE II 

 

Esta parte do trabalho foi feita com base nos dados colhidos nos treinos de 

Beto(Sorocaba) e Bob Filho (Catanduva), ou seja, os sujeitos que foram treinados para 

serem modelos. A partir das gravações dos treinos com 2 trincos independentes, 3 trincos 

independentes, 2 trincos dependentes (somente Sorocaba, uma vez que em Catanduva este 

procedimento não foi feito) e 3 trincos dependentes foram registrados os comportamentos 

desenvolvidos pelos animais durante cada sessão. Estes comportamentos foram agrupados 

em categorias comportamentais detalhadas abaixo. 

mte – manipula o trinco esquerdo 

mtm – manipula o trinco do meio 

mtd – manipula o trinco direito 

ate – abre o trinco esquerdo 

atm – abre o trinco do meio 

atd – abre o trinco direito 

acx – abre a caixa 

out – outros comportamentos 

A fim de operacionalizar a análise dos dados, há ainda a categoria fim, usada 

para indicar o final das sessões caso do animal tenha fracassado. Quando houve sucesso, 

esta categoria não foi usada, uma vez que a categoria que indica sucesso também indica o 

fim da sessão. 

As categorias mte, mtm e mtd foram utilizadas quando o animal toca o trinco 

especificado, podendo empurrá-lo, inclusive fechando, mordê-lo ou puxá-lo. As categorias 

ate, atm e atd foram utilizadas quando o animal abre os respectivos trincos, podendo 

ocorrer ou não depois da manipulação do trinco. A categoria acx foi utilizada quando o 

animal conseguia ter sucesso nas tarefas de trincos independentes para indicar que a caixa 

foi aberta. Esta categoria foi dispensada quando havia trincos dependentes, uma vez que o 

sucesso só poderia ser conseguido se o animal abrisse um determinado trinco (TE na 

maioria das sessões, com exceção dos blocos com 2 trincos dependentes TD e TM, em que 

o último trinco a ser aberto era TM). 
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A categoria out foi utilizada toda vez que os animais desempenharam 

comportamentos diferentes dos contidos nas categorias acima, tais como: usar a caixa 

apenas como apoio para executar atividades como coçar, alcançar algumas coisas, 

descansar, manipular outros objetos encontrados no recinto (folhas, galhos, penas); afastar-

se da caixa; morder a caixa. 

A partir do registro dos comportamentos foram construídas as seguintes 

seqüências com a finalidade de submetê-las a uma análise log-linear (descrita adiante): 

 2 trincos independentes – com 7 categorias (mte, mtd, ate, 

atd, acx, fim, out). 4 seqüências: duas para Catanduva (seqüências 2ic1 e 

2ic2) e duas para Sorocaba (seqüências 2is1 e 2is2). 

 3 trincos independentes – com 9 categorias (mte, mtm, 

mtd, ate, atm, atd, out, acx, fim). 3 seqüências: duas para Catanduva 

(seqüências 3ic1 e 3ic2) uma para Sorocaba (3is). 

 2 trincos dependentes: procedimento executado apenas em 

Sorocaba. Há 3 seqüências para os blocos feitos com TE e TM (seqüências 

2dse1, 2dse2 e 2dse3, com 6 categorias: mte, mtm, ate, atm, fim, out) e uma 

seqüência para os blocos feitos com TM e TD (seqüência 2dsm, com 6 

categorias: mtm, mtd, atm, atd, fim, out). Para os blocos feitos com TE e 

TM foram feitas 3 seqüências porque o treinamento foi longo (as 144 

sessões foram divididas por três). Se a análise fosse feita a partir de uma 

única seqüência, poderia perder parte do processo de aprendizagem, pois 

poderíamos estar juntando fases distintas do processo. 

 3 trincos dependentes: há 8 categorias (mte, mtm, mtd, ate, 

atm, atd, out, fim). Há 12 seqüências feitas a partir dos dados tomados em 

Sorocaba: a primeira seqüência foi feita com os dados dos 2 primeiros 

blocos, em que houve sucesso apenas na primeira sessão (seqüência s1). A 

segunda seqüência foi feita a partir dos blocos que seguiram a re-habituação 

e aconteceram antes da parada de 143 dias (seqüência s2). As outras 10 

seqüências foram feitas a partir dos dados registrados na retomada do 

experimento até o fim do treino (seqüências s3 a s12).  
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3-2-1- MODELOS LOG-LINEARES 

Modelos log-lineares são construídos para estudar a organização do 

comportamento. Se o modelo explica o que aconteceu em dois momentos (momento 1 e 

momento 2), diz-se que a estrutura evidencia fenômenos de primeira ordem. Se explica o 

que ocorreu em três momentos, diz-se que evidencia fenômenos de segunda ordem e assim 

por diante. Para uma certa estrutura, pode haver mais de um modelo que se ajusta aos 

dados. Desta forma, é feita uma seleção e é escolhido o modelo mais simples que se ajuste 

aos dados (Knoke & Burke, 1980). Por exemplo, o modelo /123/, que é o modelo saturado 

no caso de estudo de trios, leva em conta todos os eventos e, portanto, se ajusta 

completamente aos dados. Mas, justamente por isso, não é de grande utilidade, uma vez 

que todos os eventos são necessários para que os valores esperados possam ser calculados. 

Então são testados modelos inferiores a este, seguindo uma ordem hierárquica (Knoke & 

Burke, 1980; van Beek et al, 1992). Ou seja, primeiro testa-se /12/23/13/. Se este modelo 

estiver ajustado, vão sendo testados os modelos inferiores e são escolhidos os modelos 

mais ajustados e que sejam mais explicativos. Se o modelo de independência /1/2/3/ estiver 

ajustado, significa que todos os outros modelos superiores também estavam. Se, por 

exemplo, o modelo /12/23/ estiver desajustado, todos os modelos inferiores (como /12/ ou 

/1/23/, etc.) também estarão. Numa estrutura hierárquica, modelos superiores 

implicitamente incluem todas as combinações de ordem inferior que podem ser formadas a 

partir dos componentes do modelo superior (Knoke & Burke, 1980). Se um modelo estiver 

ajustado, todos os modelos superiores também estarão. A verificação do ajuste do modelo é 

feita com base no cálculo do Y
2
 (Sato 1994) ou G

2
 (van Beek et al, 1992; Knoke & Burke, 

1980).  

Neste trabalho, inicialmente os eventos comportamentais eram tomados, três 

a três e era feita uma análise hierárquica dos modelos a partir do modelo saturado /123/, 

que está sempre ajustado. Não foi testado o modelo /12/23/13/ (exceto para uma 

seqüência), pois o componente /13/ foi considerado de difícil explicação, uma vez que o 

modelo /12/23/ estava ajustado. Para todas as seqüências, foi testado o modelo inferior 

/12/23/, cuja hipótese é que o que o sujeito faz no momento 0 (= 1 no modelo) depende do 

que ele fez no momento -1 (= 2 no modelo) e o que o sujeito faz no momento –1 depende 



 89 

do que fez no momento –2 (= 3 no modelo). Para todas a seqüências, foi também testado o 

modelo de independência /1/2/3/, segundo o qual o comportamento do sujeito em um dado 

momento independe do que fez nos momentos anteriores. Se este modelo estivesse 

ajustado, seria indicativo de que o que o animal fazia em um determinado momento 

independia do que tinha feito antes, ou seja, os eventos observados estariam dentro da 

freqüência esperada pelo acaso. 

Posteriormente, os trios de eventos comportamentais de todas as seqüências 

foram arranjados em duplas e foi testado o modelo de primeira ordem. Estando o modelo 

saturado naturalmente ajustado para todas as situações, foi feito o teste do modelo de 

independência, submetendo as caselas ao cálculo do x
2
 Bishop. Assim foi possível verificar 

quais caselas eram mais significativas e portanto estavam contribuindo mais para a 

dependência dos eventos no modelo superior. Isso pôde ser feito porque o modelo mais 

ajustado era o modelo /12/23/ e o modelo de independência não estava ajustado.  
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3-3- RESULTADOS E DISCUSSÃO - PARTE II 

3-3-1- TRIOS 

O modelo /12/23/ está ajustado para 22 das 23 seqüências testadas até agora 

(p>0,001), o que significa que nestas seqüências o que o sujeito fez no momento 0 depende 

do que fez no momento -1 e o que fez no momento –1 depende do que fez no momento –2. 

Para a primeira seqüência construída a partir dos dados da retomada do treino com 3 

trincos dependentes, o modelo  foi rejeitado (p= 0,0000). Nesta seqüência foi aplicado o 

teste do x
2
 Bishop para verificar quais caselas estavam sendo responsáveis pela rejeição do 

modelo, ou seja, quais eventos comportamentais estavam relacionados. No entanto o 

algoritmo utilizado para este cálculo não conseguiu chegar ao fim. Foi então testado o 

modelo /12/23/13/, pois este é um modelo superior a /12/23/ e inferior a /123/. Este modelo 

estava ajustado (p=0,19906). Desta forma, o que o sujeito faz no momento 0 depende do 

que fez no momento –1; o que fez no momento –1 depende do que fez no momento –2 e o 

que fez no momento 0 depende do que fez no momento –2, ou seja há um “pulo” do 

momento –1 neste caso. Como tal fato pode ser de difícil explicação, adota-se nestas 

circunstâncias o modelo saturado. Como não foi possível calcular o x
2
 Bishop para o 

modelo inferior /12/23/, não sabemos quais caselas estavam desestruturando este modelo.  

O modelo de independência foi aplicado em seguida e foi rejeitado em todas 

as seqüências. Tais resultados levam à aceitação do modelo de primeira ordem. 

 

3-3-2- DUPLAS 

Os trios das 22 seqüências em que o modelo /12/23/ estava ajustado foram 

aglutinados em duplas para podermos testar os modelos: /12/ (modelo saturado) e /1/2/ 

(modelo de independência). O modelo saturado estava ajustado para todas a seqüências e o 

modelo de independência foi rejeitado para todas as seqüências. Para analisar quais caselas 

estavam desajustando o modelo, foi aplicado o x
2
 Bishop. Nas tabelas 3, 4, 5 e 6 

encontram-se os comportamentos que ocorreram em maior (sinal positivo) ou menor (sinal 

negativo) freqüência do que a esperada pelo acaso. Na análise, não serão consideradas as 

caselas que possuíam grau de liberdade diferente de 1, pois isso desqualifica o dado, 

interferindo na sua confiabilidade. 
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2 trincos independentes - Para as seqüências relativas às sessões com 2 

trincos independentes (Tabela 3), a dupla mte ate apareceu em maior freqüência do que a 

esperada pelo modelo de independência, ou seja, esta freqüência era uma das quais estavam 

desajustando este modelo. Isto significa que os sujeitos estavam, nas duas seqüências, 

manipulando e, em seguida, abrindo o trinco esquerdo, o que não causa estranheza, pois 

abrir o trinco é, neste caso em que o treino está no início, um conseqüência da insistência 

na sua manipulação. Da mesma forma, mtd atd é significativo em três das quatro 

seqüências. Mas há outras caselas além destas que ocorrem em freqüências 

significativamente positivas ou negativas, variando de seqüência para seqüência (exemplo: 

ate atd positiva em 2is2, mtd ate negativa em 2ic1 e positiva em 2ic2; out mte positiva em 

2is1 e 2is2).  

 

Tabela 3 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da esperada nas 

sessões com 2 trincos independentes (2is1, 2is2: Sorocaba; 2ic1, 2ic2: Catanduva) 

 2is1 2is2 2ic1 2ic2  2is1 2is2 2ic1 2ic2 

atd acx -    mtd out +   - 

atd mtd + - + gl=2 + mte atd  - - - 

atd mte   - - mte ate + + + + 

ate acx +    mte mtd   - - 

ate atd  +   mte out   + + 

ate mtd - + -  out atd -  - - 

ate mte + - + gl=2 + out ate -   - 

mtd atd + + + gl=2 + out mtd    - 

mtd ate   - + out mte + +   

mtd mte -  -       

 

 

3 trincos independentes - Há 9 caselas que têm valores significativos em 

todas as seqüências de manipulação de 3 trincos independentes (Tabela 4). Nestas caselas, 

nota-se que mtd atd foi positiva nas seqüências de Sorocaba e de Catanduva, indicando que 

os dois sujeitos tendiam a manipular e, em seguida, abrir o trinco direito mais vezes do que 

o previsto pelo acaso. O comportamento de manipular o trinco do meio, seguido da 

abertura deste mesmo trinco (mtm atm) foi executado numa freqüência abaixo do acaso 

pelo sujeito de Sorocaba e acima do acaso pelo sujeito de Catanduva. Ou seja, este 

manipulava o trinco antes de abri-lo, enquanto que aquele, ao interagir com o trinco do 
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meio, tinha um comportamento mais eficiente, abrindo o trinco sem prévia manipulação. 

Assim, Beto, de Sorocaba, parece ter deixado de lado a manipulação prévia do trinco do 

meio, podendo ser isto uma indicação de que ocorreu aprendizagem. Por outro lado, o 

sujeito de Sorocaba tendia a manipular o trinco direito logo após ter aberto o trinco do 

meio (atm mtd) em freqüência acima do acaso, ao contrário do sujeito de Catanduva, que 

executou estes comportamentos numa freqüência abaixo da esperada. É interessante notar 

que a casela acx atm apareceu em uma freqüência abaixo da esperada nas seqüências dos 

dois sujeitos, indicando que estes animais tendiam a não iniciar uma nova sessão abrindo o 

trinco do meio depois de terem tido sucesso na sessão anterior. 
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Tabela 4 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da 

esperada nas sessões com 3 trincos independentes (3is: Sorocaba; 3ic1 e 

3ic2:Catanduva). 

 3is 3ic1 3ic2  3is 3ic1 3ic2 

acx atm - - - mtd atd + + gl=2 + gl=2 

acx mtd  +  mtd ate - - - 

acx mtm +  + mtd atm - - - 

acx out   + mtd mtm +   

atd mtd - +  mtd out   - 

atd mtm   + gl=2 mte atd - - - 

atd out   - mte ate - gl=3 + gl=2 + gl=2 

ate acx  -  mte atm - - - 

ate atm +   mte mtd - -  

ate mtd  -  mtm atd - - - 

ate mte  +  mtm ate - - - 

ate out  + + mtm atm - + + 

atm acx  + + mtm mtd  - - 

atm atd  - - mtm mte -  - 

atm ate -  - mtm out   - 

atm mtd + - - out atd  - - 

atm mte +  - out ate  - - 

atm mtm -  - out atm  - - 

fim mtd  +  out mtd  + + 

    out mte   - 

 

2 trincos dependentes - Nas seqüências feitas com os dados das sessões em 

que o sujeito sorocabano deveria abrir os trincos dependentes TM e TE, 7 caselas estavam 

desajustando o modelo /1/2/ (Tabela 5). Nestas sessões, o animal deveria abrir o trinco do 

meio e, em seguida, o trinco esquerdo para ter sucesso. A casela atm ate ocorreu numa 

freqüência acima da esperada pelo acaso em todas as seqüências, ou seja, desde a primeira 

seqüência o animal tendia a executar estes comportamentos em numa freqüência 

significativamente positiva. Da mesma forma, atm mte foi executada mais vezes do que o 

esperado pelo acaso, indicando que o animal tendiam a interagir com o trinco esquerdo 

após abrir o trinco do meio, abrindo ou apenas manipulando TE. Mas, nas duas seqüências 

iniciais, o animal tendia a não manipular TE logo após ter manipulado TM (mtm mte), 

situação que se inverteu na terceira seqüência, em que houve uma correlação positiva entre 

estes dois comportamentos. A casela mte ate ocorre dentro das freqüências esperadas nas 

duas primeiras seqüências e em menor freqüência do que esperado na última seqüência, 

sendo um indicador de que o animal aprendeu abrir o trinco esquerdo, uma vez que ele 
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assim o faz sem antes manipulá-lo. A casela mtm atm tem freqüência positiva nas duas 

primeiras seqüências e ocorre dentro do esperado na última seqüência, indicando que o 

sujeito não abre TM sem antes manipulá-lo, ao contrário do que foi observado com três 

trincos dependentes.   

 

 

Tabela 5 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da esperada nas 

sessões com 2 trincos dependentes (2dse1, 2dse2, 2dse3 e 2dsd: Sorocaba). 

 2dse1 2dse2 2dse3  2dse1 2dse2 2dse3 

ate atm  - + mte mtm  + + 

ate mte - - - mte out + -  

ate mtm + +  mtm ate - - - 

ate out -   mtm atm + +  

atm ate + + + mtm mte - - + 

atm atm - - - mtm out -   

atm mte + + + out atm -   

atm mtm - - - out mte  -  

mte ate   - out mtm  +  

mte atm - -      

 

3 trincos dependentes - 8 CATEGORIAS  

Em Sorocaba, para as seqüências em que o animal deveria abrir 3 trincos 

dependentes, muitas caselas, especialmente das últimas seqüências, apresentaram graus de 

liberdade diferentes de 1, o que representa um problema para a análise (Tabela 6). 

Nesta situação de 3 trincos dependentes, é interessante analisar as 

freqüências referentes às caselas que dizem respeito à ordem mais econômica de abertura 

dos trincos da caixa. Ou seja, atd atm e atm ate. A casela atd atm não apresentou valor 

significativo na primeira seqüência, mas foi positivamente significativa nas quatro sessões 

seguintes, na ante-penúltima e na última sessão. Nas sessões s7, s8, s9 e s11 ocorreu em 

freqüências esperadas pelo acaso. A casela atm ate apresentou valores positivamente 

significativos em 7 das 11 seqüências, mas em 4 delas os graus de liberdade eram 

diferentes de 1. Portanto só podemos dizer com certeza que o valor significativo ocorreu 

nas seqüências s2, s4 e s6.  

Além destas caselas, mtd mtm e mtm mte (analisada acima) também são 

importantes, pois o animal pode ter manipulado o trinco sem conseguir abrir a caixa, mas 
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ainda assim seguiu a ordem de interação com os trincos que teria feito para utilizar a 

seqüência mais econômica de abertura. A casela mtd mtm apresentou valores 

significativamente positivos e confiáveis nas seqüências 3, 4 e 5. As duas primeiras 

seqüências ocorreram em freqüências esperadas pelo acaso. 

Ainda vale ressaltar as caselas ate atd e ate mtd, que mostram a freqüência 

com que o sujeito inicia as sessões interagindo com TD, seja abrindo o trinco, ou apenas 

manipulando. A casela ate mtd é significativamente positiva e confiável nas seqüências s1, 

s2, s6 e s8. A casela ate atd ocorre em maior freqüência que a esperada pelo acaso em s2, 

s5 e s6. Em s7, ocorre em freqüência menor do que a esperada pelo acaso.  

As caselas mtd atd, mte ate e mtm atm, que teriam valores positivos se o 

sucesso na abertura dos trincos ainda fosse apenas uma conseqüência da manipulação 

exploratória, foram significativamente positivas apenas até a segunda seqüência, 

apresentando nas seqüências seguintes valores dentro do esperado, mas, principalmente, 

valores menores do que o esperado. Ou seja, o sujeito deixou de desempenhar a 

manipulação exploratória dos trincos antes de abri-los. 

Houve muitos zeros amostrais, principalmente nas últimas seqüências, o que 

traz problemas para a análise. Outro fator que limitou a análise foi a ocorrência em muitas 

caselas de números de liberdade diferentes de 1. Para contornar estes problemas foi 

necessário reformular as categorias (reduzindo seu número através de aglutinação de 

comportamentos semelhantes), principalmente das 6 últimas seqüências, em que houve 

maior número de caselas com graus de liberdade acima de 1. Desta forma, os 

comportamentos fim e out foram aglutinados com base nos baixos totais marginais 

observados nas matrizes de comportamentos antecedentes. Julguei que fim poderia ser 

abarcado por out sem causar prejuízo à análise, passando a categoria out a indicar o final 

das sessões em que não houve sucesso além de qualquer comportamento não relacionado 

com a interação com trincos.  
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Tabela 6 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da 

esperada nas sessões com 3 trincos dependentes ( Sorocaba) com 8 categorias. 

 s1 s2 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

atd atm  + + + +    +  + 

atd mtd  - - - - - - - gl=2 - gl=2 - - 

atd mte    +       - 

atd mtm   - - - -gl=4 -gl=2 -gl=2 -gl=2 -gl=2 -gl=3 

ate atd   + + + - - gl=2  -gl=2 - gl=3 - gl=3 

ate mtd +  +  +  + + gl=2 + gl=2 + gl=3 + gl=3 

ate mte  - - - -    -  - 

ate mtm  +   - + + -   + 

ate out + gl=2           

atm ate  + + + gl=2 +   + gl=2 + gl=2  + gl=3 

atm atm    - - - - - - gl=2 - - - 

atm mtd   - - -  - - -  - 

atm mte  +          

atm mtm  - - - - - - - - - - 

mtd atd + + gl=2 - - - - - - gl=2 - gl=2  - 

mtd ate   - - - - - - gl=2 -  - 

mtd atm        - -   

mtd mte  -  + + +      

mtd mtm   + + + +gl=3 +gl=3 +gl=4 +gl=4 +gl=4 +gl=3 

mte atd    - -       

mte ate  + - - -      - 

mte atm  - + + + + + + gl=2 + + + 

mte fim -           

mte mtd +gl=2  + +  +gl=2 +    + 

mte mtm  +  + + +  +gl=2  + + 

mtm atd  - + +   + + + gl=2 + gl=2 + 

mtm ate  - - - - - gl=3 - - gl=2 - - gl=2 - gl=3 

mtm atm  + - - - -  - - - - 

mtm mtd - +  + +  + + +   

mtm mte + + + + + + + + + gl=2 + +gl=2 

out fim + gl=2           

out mtd + gl=2  +         

out mte - -          
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7 CATEGORIAS 

Para as seqüências em que houve a redução de 8 para 7 categorias através da 

aglutinação das categorias fim e out o modelo saturado /12/ foi testado e aceito em todas as 

situações. O modelo independente foi rejeitado em todas as situações. Desta forma pôde-se 

calcular o x
2
 Bishop e verificar quais caselas estavam desentruturando o modelo. Não 

houve uma grande redução no número de caselas significativas com graus de liberdade 

diferentes de 1 (Tabela 7).  

A casela atd atm, referente à ordem desejada de abertura de trincos teve 

valor dentro do esperado pelo acaso na primeira situação (s1), e valores significativamente 

positivos nas 5 situações seguinte(s2 a s6). Em s11 também houve valor significativamente 

positivo. E atm ate, também referente à ordem desejada de abertura, teve valor 

significativamente positivo em 9 situações (s2 a s5, s6 e s8 a s12). A seqüência mtd mtm 

teve valores significativamente positivos e com graus de liberdade confiáveis em 5 

situações (s3 a s6 e s12). A seqüência mtm mte teve valores significativamente positivos e 

grau de liberdade =1 em todas as situações exceto a última. Quanto a casela ate atd, que se 

refere ao comportamento de iniciar a sessão abrindo o trinco direito, houve valores 

significativamente positivos de s3 a s6, sendo que em s10 houve valor significativamente 

negativo. A casela ate mtd, que se refere ao comportamento de iniciar a sessão 

manipulando o trinco direito, foi positivamente significativa apenas em s4, s5, s8 e s12. 

Da mesma forma que com 8 categorias, as caselas mte ate, mtd atd e mtm 

atm apresentaram valores significativamente positivos apenas até a segunda seqüência, 

apresentado valores significativamente negativo na maioria das outras seqüências, 

indicando que houve uma queda no comportamento de manipular os trincos antes de abri-

los. 

Mesmo com a aglutinação das categorias houve um grande número de zeros 

amostrais e a ocorrência de graus de liberdade diferentes de 1 em muitas caselas. A análise 

dos totais marginais das matrizes de antecedentes revela que a categoria out apresenta 

valores esperados abaixo de 5 a partir de s5. Assim, a partir de s5 o sujeito passa a 

praticamente não executar outros comportamentos dado o início da sessão. Então optei por 

recorrer à eliminação desta categoria para as seqüências s6, s7, s8, s9, s10, s11 e 12. 
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6 CATEGORIAS 

Para as 7 seqüências em que houve redução para 6 categorias através da 

eliminação da categouria out, o modelo /12/ estava ajustado para todas as seqüências e o 

modelo /1/2/ estava desajustado para todas as seqüências, e assim foi calculado o x
2
 

Bishop. O número de caselas com graus de liberdade diferentes de 1 foi bem pequeno 

(Tabela 8). Desta forma, ficou evidenciado que a categoria out estava prejudicando a 

análise, ou seja, o animal não estava executando comportamentos não relacionados com a 

manipulação dos trincos durante as sessões. Com a eliminação desta categoria a análise 

pode ser feita com um alto grau de confiabilidade sem haver prejuizo de informação. 

As caselas atd atm e atm ate, relacionadas à ordem desejada de abertura dos 

trincos tiveram valores significativamente positivos em todas as seqüências, indicando que 

a ordem desejada de abertura ocorria em freqüência acima da esperada pelo acaso. Por 

outro lado, a casela ate atd teve valor significativamente positivo apenas na seqüência s6, 

sendo que em s7, s8 e s10 a s12 foi significativamente negativa, ou seja, o animal nunca 

iniciava as sessões com a abertura do trinco direito e, portanto, as sessões tinham , na sua 

maioria, mais do que 3 surtos. Apesar de não iniciar as sessões abrindo o trinco direito, nas 

seqüências s8, s9, s10 e s12 o animal inicia as sessões manipulando td. Este dados estão de 

acordo com o que já foi discutido na Parte I a respeito da persistência nos erros, ou seja, o 

animal continua cometendo atos que retardam a recompensa. Isto pode ser devido às 

condições de treino ou à característica da espécie, conforme já discutido. A qualidade do 

erro (no caso ate mtd) pode evidenciar a ocorrência de aprendizagem. 

As caselas mtd mtm e mtm mte tiveram valores significativamente positivos 

em todas as seqüências, o que indica que, mesmo não abrindo os trincos, o animal tinha a 

tendência a seguir a ordem de manipulação desejada. 

As caselas mte ate, mtm atm e mtd atd ocorreram em freqüências menores 

do que as esperadas desde a primeira seqüências analisada com 6 categorias, indicando que 

o animal não manipulava os trincos antes de abri-los. 

 

ERROS 

Os erros que o animal poderia cometer podem ser divididos em dois tipos. O 

primeiro tipo se refere às vezes em que o animal seguia a ordem necessária de interação 
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com os trincos para que fossem abertos em três surtos, mas, ao interagir, não abriam os 

trincos. Ou seja, ele manipulava os trincos na ordem esperada, mas falhava nos 

movimentos necessários para que o trinco fosse aberto, ou porque não usava força 

suficiente, ou porque não segurava o trinco adequadamente. Este tipo de erro, conforme já 

analisado, também é indicativo da ocorrência de aprendizagem e sua persistência se deve, 

provavelmente, ao equipamento e à estrutura do experimento.  

O segundo tipo de erro se refere às vezes em que o animal interagiu com os 

trincos em seqüências diferentes daquelas que seriam esperadas se ele estivesse seguindo a 

ordem mais econômica. Neste caso, não pôde ser detectado um único tipo de erro mais 

comum. Por exemplo, com 6 categorias (tabela 8), quando ele não inicia as sessões 

manipulando ou abrindo o trinco direito, as duas únicas outras coisas que ele pode fazer é 

iniciar manipulando o trinco direito ou do meio e ele assim o faz em freqüência acima do 

acaso em algumas seqüências (caselas ate mtd e ate mtm). Depois de manipular o trinco 

direito, ele tanto pode manipular o trinco do meio (seqüência desejada) como pode 

manipular o trinco esquerdo. Tanto a casela mtd mtm quanto mtd mte aparecem em 

freqüências acima do esperado em várias seqüências. Depois de manipular o trinco do 

meio, ele abre ou manipula o trinco direito em freqüências significativamente positivas 

(caselas mtm atd e mtm mtd). Estes erros podem estar evidenciando a variabilidade 

comportamental que permite que animais desta espécie sejam capazes de se adaptar a 

diferentes ambientes. 
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Tabela 7 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da 

esperada nas sessões com 3 trincos dependentes ( Sorocaba) com 7 categorias. 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

atd atm  +   +   +   +   +      +     

atd mte   -    +         -   

atd mtd  -   -   -   -   -   - gl=2 -   -   -     

atd mtm   -   -   -   -   - gl=3 -   - gl1 -   -   - gl=3 

ate atd + gl=2  +   +   +   +   - gl=3 - gl=3  -   - gl=3 - gl=3 

ate mte  -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   

ate mtd + gl=2   +   +     +   + gl=2 + gl2 + gl=2 +   

ate mtm  +   + gl+1  -   -   +   +   -     +   

ate out + gl=2            

atm ate  +   +   +   + gl=2 +    +   +   +   +   +   

atm atm   -   -   -   -   - gl=3 -   -   -   -   -   

atm mte  +      -         

atm mtd   -   -   -   -    -   -   -     

atm mtm  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

mtd atd + gl=2 +   -   -   -   -   -   -   -   -     

mtd ate    -   -   -   - gl=2 -   -   -     

mtd atm         -   -     

mtd me  -   -     +   + gl=2 +    +     

mtd mtm   +   +   +   +   + gl=3 + gl=2 + gl=3 + gl=3 + gl=3 +   

mtd out + gl=3            

mte atd     -   -   -   -   -      

mte ate  +   -   -   -   -   - gl=2   -   -   -   

mte atm  -   -   +   +   +   +   +   +   +   +   + gl=2 

mte mtd + gl=4  +   +   +     +      +   

mte mtm  +     +   +   +    +    +   + gl=2 

mtm atd  -    +   +    + gl=3 + gl=2 + gl=2 + gl=2 + gl=2 +   

mtm ate  -   -   -   -   -   - gl=3 - gl=3 -   -   -   - gl=3 

mtm atm  +   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -g l=1 

mtm mtd - gl=3 +  -  + +  + gl=3 + gl=2 +  +    

mtm mte + + + + + + + + + + + + gl=2 

mtm out   +          

out atd + gl=2            

out mte - - -          

out mtd + gl=3            

out mtm   +          
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Tabela 8 - comportamentos que ocorreram em freqüência diferente da 

esperada nas sessões com 3 trincos dependentes ( Sorocaba) com 6 categorias. 

caselas s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

atd atm + + + + + + + 

atd mte       - 

atd mtd - - - - - - - 

atd mtm - - - - - - - 

ate atd + - -  - - - 

ate atm        

ate mte - - - - - - - 

ate mtd   + + + +2 + 

ate mtm - + + -   + 

atm ate + + + + + + + 

atm atm - - - - - - - 

atm mtd -  - - -  - 

atm mtm  - - - - - - 

mte atd - - - - -   

mte ate - - - - - - - 

mte atm + + + + + + + 

mte mtd   +    + 

mte mtm + +  +  + + 

mtd atd - - - - - - - 

mtd ate - - - - - - - 

mtd atm    - -   

mtd mte + + + +    

mtd mtm + + + + + +2 + 

mtm atd  + + + + + + 

mtm ate - - - - - - - 

mtm atm - - - - - - - 

mtm mte + + + + + + + 

mtm mtd + + + + +   
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3-3-3- SINOPSE DOS RESULTADOS - PARTE II 

 

 As ocorrências de muitos zeros amostrais e de graus de liberdade 

diferentes de 1 prejudicaram a análise dos resultados para 3 trincos 

dependentes com 8 e 7 categorias, restringindo a discussão. As seqüências 

mais afetadas foram as cinco últimas seqüências, o que já era esperado, 

pois conforme os animais foram ficando mais proficientes na tarefa, iam 

deixando de executar seqüências não-recompensadoras.  

 Apenas para a seqüência s3 o modelo /12/23/ estava desajustado. Não foi 

possível calcular quais caselas estavam causando o desajuste. 

 Para todas as outras seqüências, /12/23/ estava ajustado e /1/2/3/ estava 

desajustado. Neste caso, foi possível verificar quais caselas desajustavam 

o modelo de independência e os trios de seqüências comportamentais 

foram transformados em duplas. 

 Em todas as situações de trincos independentes o modelo de 

independência foi rejeitado, evidenciando que mesmo sem necessidade de 

dar preferência a certos comportamentos, ou seja, mesmo sem ter que 

executar uma seqüência obrigatória, o sujeito assim o fazia. Ou seja, 

alguns atos eram mais executados que outros seguindo uma ordem 

determinada. 

 Nas seqüências de duplas do treino com três trincos dependentes, o 

modelo /1/2/ foi rejeitado para todas as seqüências e as caselas que 

estavam causando o desajuste foram calculadas. 

 Em 6 seqüências, o sujeito abria o trinco direito e, em seguida, abria o 

trinco do meio (atd atm) numa freqüência maior do que a esperada pelo 

acaso se adotado o modelo de independência. 

 Em 3 seqüências, o sujeito abria o trinco do meio e, em seguida, abria o 

trinco esquerdo (atm ate) numa freqüência maior do que a esperada pelo 

acaso se adotado o modelo de independência. em três destas seqüências, o 

sujeito também executou atd atm mais vezes do que previsto pelo acaso 

segundo o modelo de independência. (atd atm e atm ate são importantes 
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porque são as seqüências que deveriam ser utilizadas para abrir o trinco da 

forma desejada para se considerar o término do treino). 

 No estudo com 7 categorias, houve rejeição do modelo de independência 

/1/2/ em todas as situações e então usou-se o x
2
 Bishop para verificação 

das casela que estariam desjustando o modelo. O colapso das categorias 

out e fim não foi suficiente para que houvesse uma grande diminuição das 

caselas com graus de liberdade diferentes de 1, ou seja, não houve um 

aumento na confiabilidade dos dados obtidos com a aplicação do x
2
 

Bishop. A análise das caselas significativas com gl=1 revelou que, de 

forma semelhante ao observado com 8 categorias, atd atm e atm ate 

possuem valores significativamente positivos na maioria das seqüências. 

A casela que indica a tendência do animal iniciar a sessão abrindo o trinco 

direito foi positivamente significativa em 4 situações, sendo 

significativamente negativa na última situação. As caselas relacionadas à 

ordem desejada de manipulação (mtd mtm e mtm mte) tiveram valores 

significativamente positivos em cinco e nove situações. 

 Quando houve a eliminação da categoria out, que englobava 

comportamentos não relacionados à manipulação dos trincos e englobava 

a categoria fim, o modelo de independência também foi rejeitado em todas 

as situações e houve aplicação do x
2
 Bishop, havendo apenas 3 caselas 

com valores significativos com graus de liberdade diferentes de 1. Ou 

seja, a categoria out possuia totais marginais muito baixos e não estava 

acrescentando informação à análise, uma vez que animal praticamente não 

executava tais comportamentos. Como o que me interessava era a 

manipulação dos trincos, a eliminação de tal categoria não trouxe prejuízo 

à análise. As caselas atd atm, atm ate, mtd mtm e mtm mte tiveram valores 

significativamente positivos em todas as situações e a casela ate atd teve 

valor significativamente positivo em uma situação e valor 

significativamente negativo em 5 das 6 últimas sessões. Ou seja, o animal, 

embora tendo a tendência a executar a abertura ou manipulação de trincos 

na ordem desejada, não tinha tendência a iniciar as sessões com a abertura 
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do trinco direito, fato necessário para que a tarefa fosse solucionada em 

apenas 3 surtos. Contudo, ele tendia a iniciar a tarefa manipulando o 

trinco direito, indicando que havia tendência a iniciar a sessão seguindo a 

ordem de interação desejada, ainda que não tivesse sucesso.  

 Quando a manipulação errada não obedece a seqüência desejada, os erros 

variam de acordo com as possibilidades, ou seja, o animal não privilegia 

uma tipo de erro. 
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3-4- CONCLUSÃO - PARTE II 

 

O uso de modelos log-lineares para fazer a análise das seqüências de abertura 

de trincos durante o processo de treino dos modelos revelou que o que o sujeito faz num 

momento depende do que fez no momento anterior. Em nenhuma situação houve ajuste do 

modelo de independência, confirmando a idéia de que o comportamento é organizado.  

Os animais adotaram uma estratégia de manipulação inclusive nas situações 

de trincos independentes, em que poderiam utilizar qualquer seqüência de abertura de 

trincos para ter acesso à recompensa. Ou seja, mesmo nestas situações houve maior 

freqüência de alguns comportamentos e menor freqüência de outros, sendo que a 

estratégias adotadas pelos dois sujeitos não foram sempre coincidentes. 

Com relação ao treino de abertura de três trincos dependentes, não foi 

possível observar em Sorocaba uma nítida progressão do aumento da freqüência das 

caselas referentes à abertura dos trincos na ordem mais econômica (atd atm e atm ate). Tais 

caselas começaram a ocorrer em freqüência acima do acaso desde a segunda seqüência na 

análise com 8 e 7 categorias e em todas as seqüências na análise com 6 categorias (ou seja 

de s6 a s12). Também não foi possível observar uma nítida queda das freqüências de 

caselas não relacionadas a esta ordem. Houve caselas que desde a primeira seqüência 

ocorreram acima do esperado pelo acaso e caselas que desde o começo ocorreram em 

freqüências abaixo das esperadas pelo acaso. A casela ate atd, que se refere a freqüência 

com que o sujeito inicia as sessões abrindo o trinco direito é significativamente negativa 

em 5 das 7 últimas situações analisadas com 6 categorias. Isto indica que o animal 

precisaria de mais de 3 surtos para ter sucesso nestas sessões, ou seja, o animal não 

executa, nestas sessões, a ordem mais econômica de abertura dos trincos. Isto pode estar 

evidenciando a tendência a haver permanência nos erros, mas não podemos ter certeza 

devido à estrutura experimental, que não permitiu que fosse extinto o comportamento de 

simples manipulação sem abertura de trinco. Assim, manipular os trincos na ordem 

desejada (sem abrir) também indica que houve aprendizado. Por outro lado, a permanência 

nos que nós chamamos de erro pode ser uma adaptação da espécie para resolver problemas 

em um ambiente em constante mudança, ou em vários ambientes diferentes, pois trata-se 
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de uma espécie generalista, de ampla distribuição geográfica. Isto vale neste caso em que 

há uma variedade nos erros.  

Como o sujeito estava sendo treinado a executar uma tarefa específica, era 

esperado que certos comportamentos deixariam de ser seguidos ou antecedidos por outros. 

Ou seja, os comportamentos associados à recompensa e às ordens comportamentais 

associadas à recompensa teriam suas freqüências aumentadas na medida em que o treino 

fosse progredindo. Desta forma, seriam gerados muitos zeros amostrais, o que inviabiliza a 

utilização desta metodologia de análise neste trabalho uma vez que o número total de 

eventos não é suficiente para uma análise confiável com 8 categorias. Nesta situação, pode-

se reduzir o número de categorias de tais seqüências. Para isso, deve-se considerar quais 

categorias podem ser colapsadas com muito cuidado, pois não pode haver prejuízo à 

coerência dos dados (van Beek et al, 1992; Knoke & Burke, 1980). A opção por colapsar 

as categorias out e fim foi feita considerando os baixos totais marginais encontrados na 

matriz de antecedentes e a importância de tais comportamentos para a análise. A intenção 

era estudar a manipulação dos trincos e a aglutinação das referidas categorias não traria 

prejuízo para a análise da manipulação dos trincos. Mesmo assim o número de caselas com 

graus de liberdade diferentes de 1 das caselas em que foi aplicado o x
2 

Bishop continuou 

alto, especialmente nas seqüências s6 a s12. Nestas situações, os totais marginais referentes 

a categoria out eram inferiores a 5, ou seja, o animal praticamente não executava tal 

categoria, que pôde ser eliminada sem prejuízo para a análise. Com 6 categorias houve 

apenas 3 caselas em que havia graus de liberdade diferentes de 1. 

O fato deste método ter sido usado no processo de aprendizagem pode ter 

criado situações de dificuldade para análise devido à falta de estacionaridade dos atos do 

sujeito. Para contornar este problema, as seqüências longas foram divididas em seqüências 

menores, dentro das quais esperava-se que houvesse estacionaridade. Porém não foi feito 

teste algum para assegurar tal homogeneidade comportamental. Talvez o sujeito mude de 

estratégia tão rapidamente que torne impossível a aplicação deste tipo de análise neste tipo 

de experimento com esta espécie de animal.  

Autores como Altmann (1965), Oden (1977), Gottman (1979), van Beek et al 

(1992), entre outros, utilizaram modelos log-lineares ou teoria da informação para estudar 

interação entre indivíduos, como é mais comum na literatura. Mas a análise da influência 
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do próprio indivíduo no seu comportamento é perfeitamente cabível, desde que sejam 

respeitadas as exigências do método, ou seja, a estacionaridade e o tamanho da amostra. 

Visto que o processo de aprendizagem (estudado neste trabalho), bem como o processo de 

comunicação (estudado por Oden) não são processos estacionários por definição, cabe ao 

pesquisador encontrar um caminho para que se contorne tal fato. Neste trabalho, optei por 

dividir o longo processo de aprendizagem de abertura de trincos em seqüências pequenas 

visando garantir uma certa homogeneidade dos dados dentro de cada seqüência. 
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4- CONCLUSÃO FINAL 

 

Os sujeitos treinados neste experimento não tiveram problemas para 

conseguir abrir os trincos da caixa depois de familiarizados com o equipamento. Ou seja, a 

curiosidade e a capacidade manipulativa destes animais estão de acordo com o registro da 

literatura (Visalberghi, Fragaszy & Savage-Rumbaugh, 1995; Wetergaard & Suomi, 1994; 

Adam -Curtis & Fragaszy, 1995; Visalberghi, 1993; Simons & Holtkötter, 1986). No 

entanto houve dificuldade no estabelecimento da ordem mais econômica de abertura dos 

trincos. A análise das seqüências comportamentais durante os treinos na situação de 3 

trincos dependentes com base em modelos log-lineares confirma a tendência para persistir 

nos erros, uma vez que mesmo no fim do treino os modelos continuam executando 

comportamentos em uma ordem que não é rapidamente recompensada. De qualquer forma, 

os animais aprenderam a abrir a caixa utilizando poucos surtos. Os resultados deste 

trabalho não permitem concluir que a persistência nos erros é inevitável em macacos-

prego, pois o experimento não foi suficientemente controlado. No entanto, é possível que 

tal persistência confira importantes vantagens evolutivas num ambiente em constante 

mudança, ou seja, o que chamamos de erro pode ser uma variação comportamental que tem 

um papel de destaque na sobrevivência dos indivíduos desta espécie generalista e de ampla 

distribuição geográfica.  

A aprendizagem dos modelos foi baseada em condicionamento operante e 

provavelmente houve o sujeito de Sorocaba "aprendeu a aprender" tarefas com trincos, mas 

não houve controle adequado do acesso à recompensa, ou seja, mesmo quando não abriam 

a caixa em mais de três surtos, eram recompensados. Além disso, o experimento não foi 

desenhado com a intenção de se estudar o estabelecimento do processo de "aprender a 

aprender" e portanto não podemos ter certeza da ocorrência de tal fenômeno. 

Durante a demonstração, houve falta de atenção dos observadores, havendo 

apenas dois sujeitos que voltaram seus olhos para o modelo durante o teste. Mesmo assim 

estes dois sujeitos observaram 3 e 5 sessões das 16 executadas. Considero que houve aí 

falha do procedimento experimental, uma vez que não se conseguiu atrair a atenção dos 

observadores para a demonstração do modelo. 
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Quando houve sucesso no teste por parte dos observadores, não ocorreu 

personificação (Byrne & Russon, 1998), ou seja, os observadores não utilizaram 

exatamente a mesma seqüência de aberturas que o modelo. Também não houve imitação 

no nível de programa (Byrne & Russon, 1998) (ou imitação da seqüência, como propõem 

Whiten & Custance, 1996), pois os sujeitos, além de utilizarem mais do que 3 surtos de 

interação com os trincos para abrirem a caixa, continuavam fechando os trincos, o que é 

um erro que demonstra que tais animais não perceberam a importância de se manter o 

trinco aberto para conseguir abrir a tampa. Pode ter havido um efeito de aprendizagem por 

realce de estímulo (stimulus enhancement), uma vez que os tempos de interação com o 

equipamento aumentaram da habituação para o teste para os dois sujeitos. No entanto, o 

fato da tarefa apresentada no teste ser mais complexa do que a da habituação pode justificar 

este aumento de interação e o sucesso pode ter sido alcançado por aprendizagem 

individual. Cabe ressaltar que a aprendizagem social pode não trazer vantagens se os 

indivíduos conseguirem aprender eficientemente a tarefa sozinhos. No entanto acredito que 

no caso de uma tarefa como a apresentada aos observadores deste trabalho, poderia haver 

um ganho no processo de aprendizagem se houvesse aprendizagem social.  

O procedimento experimental deve ser aprimorado, tanto no que diz respeito 

ao equipamento utilizado, quanto ao desenvolvimento do experimento (separação dos 

sujeitos, habituação dos sujeitos ao equipamento) e à infra-estrutura. A elaboração de tal 

procedimento experimental é um desafio, na medida em que requer que haja 

simultaneamente uma diminuição das variáveis não-controláveis e uma situação mais 

próxima às situações que ocorreriam espontaneamente nas vidas deste animais. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que o experimento deve respeitar as limitações da espécie (Shettleworth, 

1984), deve ser controlado o suficiente para que possam ser feitas inferências sobre os tipos 

de aprendizagem.  

A análise das seqüências comportamentais através do uso de modelos log-

lineares do comportamento dos modelos durante o treino revelou que o que os sujeitos 

fazem num momento está relacionado com o que fez no momento anterior. Os animais 

adotaram estratégias de manipulação dos trincos, mesmo nos casos de trincos 

independentes, em que não havia uma ordem definida para se abrir os trincos. As 

estratégias adotadas pelos dois modelos foram, em algumas situações, distintas.  
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Com relação ao desempenho do modelo de Sorocaba para a abertura de 3 

trincos dependentes, não foi possível notar um aumento ou um decréscimo progressivo de 

determinadas seqüências comportamentais: há, desde o início, comportamentos que 

ocorrem acima do esperado e comportamentos que ocorrem abaixo. As caselas 

relacionadas à abertura dos trincos utilizando a ordem mais econômica começam a ocorrer 

em freqüências acima do esperado desde a segunda seqüência.  

A análise das seqüências comportamentais através do uso de modelos log-

lineares pode ser de grande valia para o estudos das relações entre os comportamento de 

um indivíduo. Mas é importante que se saiba que este método será empregado antes da 

coletas de dados para que um procedimento ideal seja traçado. A aplicação do método em 

uma situação de aprendizagem é prejudicada pela falta de estacionaridade (que é inerente a 

tal processo), mas a redução de categorias e a divisão de seqüências longas pode contornar 

este problema. 

Assim, os sujeitos estudados, quando devidamente treinados, apresentaram 

habilidade para a aprendizagem da tarefa proposta. Os modelos falharam em executar a 

tarefa de abertura de três trincos dependentes em três surtos, mas isso pode ter ocorrido, 

por exemplo, devido a falhas experimentais ou pode ser uma adaptação do animal a 

ambientes instáveis. Não há uma clara indicação da ocorrência de aprendizagem social. 

Durante a aprendizagem individual pode ter havido o estabelecimento de um "learning set" 

para tarefas com trincos. 
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