
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análise Experimental do Comportamento 
Folha de Registro - Prática 14: Encadeamento de Respostas 

 
 

PROCEDIMENTO 
 

1. Verifique o funcionamento da caixa experimental e sua 
higienização. 

2. Verifique o nível de água no bebedouro. 
3. Peça a argola para seu professor ou monitores e prenda-a no teto 

da caixa experimental a uma distância pequena do chão. 
4. Coloque o sujeito no equipamento. 
5. Inicie a prática 14 
6. A prática 14 é composta de três etapas.  

a. Etapa 1 (Linha de Base):  
i. Você procederá executando 10 minutos de linha de 

base (ou nível operante) com o mesmo procedimento 
que executou nas práticas 10 e 11, inclusive o DRO. 

ii. Você registrará duas classes topográficas de 
respostas diferentes (passar pelo meio de uma argola 
ou pressionar a barra) com quatro tipos de notações 
diferentes, ver abaixo. 

iii. Anote a ocorrência de cada uma das variações destas 
classes de respostas (neste momento só três poderão 
ocorrer: a, / e X). 

iv. Encerre no décimo minuto. 
b. Etapa 2 (Modelagem) 

i. Você executará agora um procedimento de 
modelagem. Embora seu sujeito tenha aprendido a 
RPB muito bem; neste momento, ele ainda não 
aprendeu passar pelo meio da argola no centro da 
caixa. 

ii. Pense numa sequencia de classes de respostas que 
você deverá reforçar diferencialmente, a fim de treinar 
o sujeito a pressionar a barra e anote na tabela de 
modelagem. Por exemplo, tocar a argola, tocar a 
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argola com a pata, tocar a argola com a pata na parte 
interna, colocar o focinho dentro da argola, etc. 

iii. Inicie reforçando a primeira classe de respostas que 
você descreveu. Você fará isso mudando a 
intensidade da luz sempre que ele emitir tal resposta 
(por exemplo, tocar a argola). Após mudar a 
intensidade da luz, você deverá esperar que ele emita 
dez RPB e liberar o reforço na décima (FR10), como 
fazia nas práticas 10 e 11. Faça isso até que se torne 
mais frequente, reforçando uma ou duas vezes, antes 
de mudar de classe de resposta. 

iv. Encerre a etapa após cinco vezes em que o sujeito 
passar pela argola, mudando a intensidade de luz e 
emitir a RPB em FR10 e produzir água. Isso é uma 
cadeia comportamental.  

c. Etapa 3 (Esquema Encadeado [CHAIN CRF-FR10]) 
i. Como você estudou, no capítulo de controle de 

estímulos e esquema de reforço, você agora manterá 
seu sujeito num esquema encadeado CHAIN CRF-
FR10, até que seu sujeito complete 50 cadeias. 

ii. Uma cadeia é um ciclo de passar pela argola, mudar a 
luz, pressionar a barra e obter água (A-/////////X). 

iii. Encerre a prática. 
7. Peça ao monitor que retire seu animal. 
8. Verifique o nível de água na mamadeira do sujeito antes de 

retorna-lo ao biotério. 
9. Higienize a caixa. 

 
 


