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  Condicionamento Operante



  

Fenômeno básico operante: 
treinamento, modelagem, extinção e 
recuperação espontânea.
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1º ESTÁGIO - TREINAMENTO1º ESTÁGIO - TREINAMENTO



  

Estágio 1: Treinamento – Quando você começar o programa verá Sniffy explorando a 
câmara. Para treinar Sniffy pressionar a barra, você deve primeiramente presentear-lhe 
pelotas de comida de forma que ele aprenda associar o som periódico com a 
disponibilidade do alimento.

Operação: Treinamento



  

Espere até Sniffy aproximar-se do lugar da comida. Então entregue uma pelota de 
comida apertando a barra de espaço em seu teclado do computador ou clicando 
com seu mouse enquanto aponta na barra.

Operação: Treinamento



  

Você pode dar a Sniffy várias pelotas numa rápida sucessão antes dele ir para longe 
do lugar da comida. Depois que Sniffy receber várias pelotas, você pode deixar-lhe ir a 
uma distância pequena antes de lhe dar a próxima pelota.

Operação: Treinamento



  

 Neste ponto não importa onde Sniffy esteja. Ele irá adquirir a 
pelota de comida sempre que ouvir o som do treinamento (no 
comedouro).

Operação: Treinamento



  

Você deverá salvar um arquivo 
para cada fase de treinamento. 

Operação: Treinamento

Sniffy-treinado
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2º ESTÁGIO - MODELAGEM2º ESTÁGIO - MODELAGEM



  

Estágio 2: Modelagem - Para começar modelando, reforce Sniffy quando ele  apontar 
para cima em qualquer lugar da câmara operante. Tempo é ouro! Clique na barra de 
pressão para presentear comida enquanto Sniffy está subindo.   

Operação: Modelagem



  

Fazendo uma vez, virá a ser mais comum; reforce Sniffy somente quando ele estiver 
de pé contra a parede detrás onde a barra está alocada. Gradualmente exija que 
Sniffy esteja próximo da parte de cima e próximo da barra.  

Operação: Modelagem



  

Quando Sniffy estiver 
totalmente treinado (o nível 
barra-sound foi alcançado), 
selecione “Save as...” (Salvar 
como...) do comando do menu 
de arquivo e nomeie seu 
arquivo para preservar seu 
Sniffy treinado para uso futuro 
→ e.g.: “Sniffy-modelado” 

Operação: Modelagem
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Sniffy-modelado



  

SALVANDO DADOS DO REGISTRO CUMULATIVO

→ A janela de dados do registro cumulativo contém os dados necessários para 
construção do gráfico do Condicionamento Operante nas questões relacionadas 
a treinamento e modelagem.



  

O registro cumulativo é normalmente mostrado sob a janela da 
câmara de operações. Se tem sido fechado ou não está visível, 
você pode visualizar selecionando da janela de menus. 

Operação: Modelagem

→ Menu → Windows → Response Measures → Cumulative Record 



  

Mudanças na taxa de pressão da 
barra são demonstradas num gráfico 
chamado registro cumulativo. A 
dimensão horizontal do gráfico 
representa tempo, e a dimensão 
vertical representa as pressões da 
barra.

Operação: Modelagem



  

Com o decorrer do tempo, uma 
linha horizontal atravessa a página. 
Cada período em que Sniffy 
pressiona a barra, as linhas se 
movem para cima num entalhe 
contínuo alongado horizontal. 
Reforçado, as respostas são 
marcadas por linhas pequenas, 
oblíquas puxadas para baixo pelo 
registro.

Operação: Modelagem



  

À esquerda, a linha horizontal mostra 
que Sniffy não aprendeu apertar a 
barra. Sniffy começa a apertar a 
barra lentamente no princípio e 
então cada vez mais 
frequentemente. As linhas inclinadas 
escuras são cercas reajustadas de 
cima para baixo. O fino, sólido e 
pontilhado são linhas verticais 
espaçadas a intervalos de 5 minutos.

 |---------  5 min ---------|  |-------  5 min ----------|   |--------  5 min ----|

Operação: Modelagem



  

COMO EXPORTAR DADOS

→ Clique na barra “Cumulative Record” e no menu do aplicativo selecione “Export 
Data”. Nomeie o arquivo, e.g.: “Sniffy-modelado”.

Sniffy-modelado



  

→ No MS Excel → De dentro do aplicativo, ordene “abrir” a pasta onde o arquivo de dados do 
Sniffy Pro está guardado → Selecione “Todos os arquivos”, na caixa de abertura → clique sobre 
o arquivo DAT e em seguida “abrir” → “avançar”, “avançar” → “concluir”.

COMO IMPORTAR DADOS NO MS EXCEL



  

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E CRIAÇÃO DO GRÁFICO NO MS EXCEL

→ Os dados do arquivo DAT aparecerão em duas colunas “A” e “B”, tempo e nº de pressões por Sniffy, 
na barra. Na célula C1 crie uma fórmula de SOMA → =SOMA(A1/60), onde será ordenado que o tempo 
apresentado em segundos seja convertido para minutos. Dessa forma fica mais fácil definir os intervalos 
para montagem do gráfico. Selecione C1, copie e cole o conteúdo dela para toda a coluna C até onde haja 
resultados, de cima para baixo.

→ Intervalos de 
tempo para criação do 
gráfico:

(0→5)(0→5,9)  
(6→10)(6→10,9)
(11→15)(11→15,9)
(16→ 20)(16→20,9)
(21→25)(0→5,9)
(26→30)(26→30,9)
(31→33)(31→33,9)

→ Depois de criar o 
gráfico, selecione e 
copie-o para o 
arquivo do relatório, 
em formato ODT ou 
DOC, disponibilizado 
para esse fim.



  

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E CRIAÇÃO DO GRÁFICO NO CALC

→ Para criar o gráfico no LibreOffice, OpenOffice ou BrOffice, utilizando o CALC como 
ferramenta de planilhas:

- Abra o arquivo DAT com o Notepad (Windows) ou Gedit e Kedit (Linux).

- Selecione os dados no editor e copie diretamente no CALC;

- Ao finalizar o gráfico, da mesma forma, copie e cole-o no relatório que é disponibilizado 
para esse fim.



  

              

        
                             
                                                    
                                                    

                                  
          

                      

                                                    
                                                      

  SNIFFY, O RATO VIRTUALSNIFFY, O RATO VIRTUAL

CONDICIONAMENTO OPERANTECONDICIONAMENTO OPERANTE
__________________________________________________________________

3º ESTÁGIO - EXTINÇÃO3º ESTÁGIO - EXTINÇÃO



  

O que acontece quando o 
reforçamento para? Para 
estruturar e realizar uma 
experiência de extinção, 
comece com o seu Sniffy 
treinado previamente (ou abra 
o arquivo CRF na pasta 
“Sample Files Folder”.

Operação: Extinção



  

Sniffy pressionará a barra frequentemente e comerá a cada pressionada. Quando 
você escolher o “Design Operant Experiment”, do comando menu “Experiment”, 
você verá  a caixa de diálogo mostrada “abaixo”.

Operação: Extinção



  

O botão chamado contínuo é selecionado porque toda resposta foi reforçada. Um 
procedimento chamado reforçamento contínuo. Para selecionar extinção, aponte 
o cursor ao botão etiquetado “extinction” e selecione-o. Então clique OK,

Operação: Extinção



  

O programa começará a rodar novamente, mas a barra de pressão de Sniffy já não será 
reforçada. seu registro cumulativo olhará algo assim mostrado acima. Eventualmente o 
registro cumulativo aplainar-se-á fora como taxa de declínio da barra de pressão.

Operação: Extinção



  

O critério de extinção é um período 5 minutos durante o qual Sniffy aperta a barra não 
mais que duas vezes. Naquele ponto, salve seu arquivo de extinção, e calcule o número 
de respostas que Sniffy realizou e o tempo exigido para alcançar o critério de extinção

Operação: Extinção



  

Para medir o tempo da extinção, você pode ter que escriturar pelo registro cumulativo 
e usar as linhas de 5 minutos como referências. Assista como o registro cumulativo 
escritura através do tempo.

Operação: Extinção



  

Quando calcular o tempo requerido 
para extinção, lembre-se que 
aquele pontilhado revezado de 
linha vertical mostra o tempo fora, 
dos 5 minutos. Quando calcular o 
número de pressões de barra, 
sempre lembre-se que Sniffy faz 75 
respostas entre dois intervalos 
sucessivos.

Operação: Extinção
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4º ESTÁGIO – RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA4º ESTÁGIO – RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA



  

Recuperação espontânea. 
Uma única sessão de 
extinção não vai eliminar 
permanentemente uma 
resposta operante. Se o rato 
é removido e retorna 24 horas 
depois, a resposta operante 
reaparece. Este resto 
produzido reaparece de uma 
resposta operante extinguida 
chamada recuperação 
espontânea

Operação: Recuperação espontânea



  

Para simular uma 
recuperação espontânea, 
comece com um arquivo no 
qual Sniffy foi treinado para 
apertar a barra e então 
extinguiu. Então escolha 
“Remove Sniffy for time-out” 
do comando “Experiment” do 
menu.

Operação: Recuperação espontânea



  

Para simular um descanso, Sniffy 
desaparecerá rapidamente de 
vista. Quando ele reaparecer, 
recuperará temporariamente 
atividade de pressionar a barra. 
Imediatamente depois do tempo 
fora, o registro cumulativo se 
assemelhará como mostrado em 
seguinte.

Senhoras e senhores, Sniffy deixou a câmara! Para 
retornar Sniffy (depois de um tempo simulado fora). 
Para retornar Sniffy sem o tempo fora, clique em 
“Cancel”.

Operação: Recuperação espontânea



  

Deixe o programa correr até que o critério de extinção seja conhecido novamente. 
inicialmente, a janela de associações operantes mostra a associação extinta parcialmente 
restabelecida. Esta é a razão psicológica por que temporariamente Sniffy aperta a barra 
novamente ao começo da segunda sessão de extinção

Operação: Recuperação espontânea



  

Submetendo seu trabalho. Salve seu arquivo com um nome de jogo apropriado (ex.: 
SponRec) depois da segunda sessão de extinção. Seu instrutor pode lhe pedir que 
submeta seu arquivo em um disquete ou como um anexo de e-mail.

Operação: Recuperação espontânea



  

Obrigado por explorar o primeiro projeto. Veja os 
projetos 2 e 3 para material mais avançado.
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