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ESTIMULA<;ÁO AVERSIVA E EXPLORA<;AO
DIRIGIDA NO RATO 1

CÉSAR ADES,· JOSÉ LINO OLIVEIRA BUENO

E ANA MERCES BARIA· BOCK

Uniuersidade de SIlo Paulo

Aversive stimulation and directed exploration in the rat: In. order
to study the effect of stimuli paired with shock on the exploratíon
of a novel object, 3 groups of rats were observed. Group C (shock
only) was exposed toshock, Group O (novel object only) to a no-
velobject and Group CO (shock - novel object) to shock and, Iater, to
a novel object.. Animals in Groups e and eo had similar performances,
Both had a lower level of diffuse exploratíon and a higher level of free-
zíng than animals in Group O. Exploration aimed at the novel object
was lower in Group eo than in Group O. Tbis result was interpreted
as due to competítion between an exploratory tendency and inhibition
of movement produced by stimuli .associated with shock.

Embora possa provocar, durante a sua apicacáo, um aumento no
vigor do comportamento (Myers, 1971), o choque elétríco tem como
pós-efeito urna diminuícáo drástica nas respostas comumente classi-
ficadas como exploratórias, Montgomery e Monkman (1955) consta-
taram que uma estimulacáo sonora intensa ou um choque elétrico
quando apresentadosnum labirinto retangular, deprimíam a loco-

1 Uma versio deste trabalho foi apresentada por oc;asilo da lila Reu-
nilo Anual de Psicología da Sociedade de Psicologia de Ribeirlo Preto, Ribeí-
tio Preto, 1973. Queremos agradecer a N. A. Silveira e a E. Pelara pela ajuda
prestada durante a preparacáo e a realiza~io do experimento.

• Dirección: Instituto de Psicología, Universidad de Sio Paulo, Slo Paulo,
Brasil.
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mocáo de ratos. Blanchard, Dielman e Blanchard (1968) submeteram
ratos a un único choque elétrico, numa caixa, e notaram que, num
período subseqüente de ·3 horas, estés animais permaneciam mais
tempo imóveis do que animais que nao tinham sido expostos ao
choque.

Outros experimentos mostram que esta supressáo de atividade
representa uma reacáo dos animais aos estímulos ambientais associa-
dos ao choque. No trabalho de Brush, Mook e Davis (citado por
Myers, 1971), um sinal sonoro e luminoso antecedia regularmente
o advento de um choque elétrico. Durante o sinal, os animais imo-
bilizavam-se na maior parte do tempo e a sua tendencia a explorar
e a se locomover díminuía ao longo das prácticas. Bindra e Palfai
(1967) efetuavam as apresentacóes emparelhadas de um sinal sonoro
e do choque num dispositivo de restricáo de movimientos e, posterior-
mente, testavam o efeito do sinal num caixa nova. A partir de seus
resultados, que indicaram uma dímínuicño da perambulacáo e da lim-
peza assim como umaumentoda imobilidade durante a vigencia do
som, Bindra e Palfai (1967) sugerem que os sinais da estimulacáo
aversiva, ao criarem um estado de "medo", "díminuiriam a tendencia
exploratória e aumentariam a tendencia ao agachamento e a para-
lizac;:áo" (p. 296).

Os estudos citados, por usarem como variável dependen te a loco-
mocáo difusa ou categorias varías extraídas do repertório do rato, nao
permitem que se chegue a uma conclusáo cIara acerca dos efeitos da
estímulacáo aversiva (ou de seus sinais) sobre. o comportamento ex-
ploratório propriamente dito. Urna diminuicáo da locomocáo difusa
ou de determinada categoria "ativa" do repertorio do rato nao pode
ser interpretada como indicio inequívoco de decréscimo na "tenden-
cia exploratoria", quando falta a prova de que a Iocomocáo ou ;l

categoria escolhida representam, originalmente, reacóes de aproxi-
mac;:ao a uma regiáo do ambiente onde tenha ocorrido urna mudanca
de estímulos.

Urna primeira mane ira de resolver este problema metodológico,
posta em uso por Aitken (1972), consiste .em proporcionar a sujeitos
a oportunidade de escolherem entre o braco novo e o braco familiar
de ura labirinto em T. Aitken (1972).verificou que ratos submetidos
a choques eléctricos no ponto de escolha, ao invés de se dirigir pre-
dominantemente para o braco novo do dispositivo, como os animais
de controle, penetravam aleatoriamente nos bracosdo labirinto eper-
maneciam significativamente mais tempo no braco familiar .. Segunda
o autor, o choque elétríco levaria os ratos a assumirem um compor-
tamento semelhante ao comportamento "neofóbico" descrito por Bar-
nett (1958) e caracterizado pela esquiva em relac;:ao as regíñes novas
do ambiente.
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No presente estudo, foi usada uma segunda maneira de se garan

tir a natureza exploratória da resposta observada. Numa caixa Iami-
liar aos ratos, foi introduzido um objeto novo de pequen as dimen-
sóes, As respostas de farejamento a curta distancia deste objeto foram
lomadas como manifestacñes de um processo de exporacáo. Buscou-se
verificar se a experiencia prévia com choque no ambiente familiar
afetaria a exploracáo do ambiente assim como a exploracáo dirigida
ao objeto novo. Além dísso, procuro u-se saber se o objeto novo teria
umefeito "terapéutico" ou seja, se diminuiria a duracáo dos perío-
dos de inatividade causados pela estimulacáo aversiva ou se levada
a acréscimos na exploracáo do ambiente. Foram usados 3 grupos de
ratos, igualmente familiarizados com a situacáo de teste: o Grupo CO
submetido a choque elétrico e, em sessáo posterior, confrontado com
um objeto novo, o Grupo O, posto em contacto apenas com o objeto
novo e o Grupo e, submetido apenas ao choque.

MÉTODO

Sujeitos

14 ratos machos, albinos, Wistar, com aproximadamente 100 di as
no inicio do experimento.

Equipamento

A caixa experimental foi uma caixa de condicionamento ope·
rante modelo FUNBEGC (Sao Paulo) de 25 cm de comprímento, 20 cm
de largura e 20 cm de altura. O soalho da caixa era constituido de
barras metálicas, separadas por intervalos de 1,5 cm. A caixa era ilu-
minada pela lampada de um aparelho de discriminacáo modelo
FUNBECC, mantido na intensidade 3.

Na caixa experimental podia ser colocada uma haste vertical de
latáo, de 0,5 cm de diámetro e 13 cm de comprimento, presa a um
orificio no centro do teto. Também podia ser colocada, na mesma
disposi~ao, o objeto novo, ou seja, um cilindro de aluminio de 2,5 cm
de diámetro por 8 cm de comprimento, pintado com faixas brancas
e pretas de 2 cm de largura cada, alternadas, como anéis, no sentido
do comprimento.

As barras metálicas do soalho podiam ser eletrificadas, em pola-
ridade alternada, por intermédio de um estimulador modelo FUNBECC,
regulado na intensidade 8.

Procedimento

Depois de urna fase de habituacáo de 13 dias, durante a qual
os animais recebiam uro contacto diario de 10 minutos com a caixa

•
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experimental na qual tinha sido montada a haste metálica. os ani-
mais do Grupo eo (choque - objeto novo). n = 5. e do Grupo e
(choque). n = 5, receberam, nos últimos dois segundos de uma sessño
de 10 minutos, um choque elétrico. Os animais do Grupo O (objeto
novo), n = 4, tiveram, após a habítuacáo, uma sessáo na caixa ex-
perimental, porém sem estímulacáo aversiva.

,Nos dias 15 e 16 (la e 2a sessáo de teste), osanimais dos Gru-
pos eo e O receberam sessóes de 10 minutos na caixa experimental
cuja haste metálica fora substituida pelo objeto novo. Os animais
do Grupo e tiveram duas sessñes na caixa experimental provida da
haste metálica. .

Foram registradas, por intermédio de um registrador de eventos.
as dura~oes de S categorias de respostas, tanto nas sessñes de habi-
tua~o como nas de teste. (1) Explorafáo do ambiente: nesta cate-
goria entravam todas as respostas de locomocáo, levantar-se ou fare-
jamento que nao ocorressem na proximidade seja da haste metálica,
seja do objeto novo. (2) Explorllfáo dirigida ti haste metálica ou ao
objeto novo: esta categoria englobava todas as respostas de fareja-
mento nas juais o focinho do animal ficasse a 1 cm ou menos da
haste metálica ou do objeto novo. (S) Imobilidade: esta categoria era
registrada quando o animal ficassetotalmente imóvel.

A exploracáo da haste metálica foi tomada como critério de
Iinha de base do comportamento exploratório dos ratos na regiño
onde, para os Grupos eo e O - seria introduzido o objeto novo. A
eventual diferenca entre a exploracáo da haste e a exploracáo do
objeto novo poderia, assim, ser atribuida as propriedades de novidade
e de complexidade deste objeto.

RESULTADOS

A comparacáo entre a la e a ISa sessáo de habitucáo mostra que
houve, no decorrer desta fase inicial do experimento, para os S gru-
pos: (1) uma diminuicáo na duracáo da exploracáo do ambiente
(teste A, p < 0,01) e (2) uma diminuicáo na duracáo da exploracáo
da haste metálica (teste A,p < 0.01). Nao houve diferenca signifi-
cativa na duracáo da imobilidade (teste A, p > 0,05).

No final da fase de habituadío, os 3 grupos apresentavam níveis
semelhantes de exploracáo do ambiente. de exploracáo da haste me-
tálica e de imobilidade. Os resultados. para a ISa sessao de habi-
tua~o e para as duas sessóes de teste estáo representados na figura 1.

Na la sessao de teste. os Grupos e eCO. com exposidío prévia
ao choque. exibiram níveis de exploracáo do ambiente significativa-
mente menores do que os do Grupo O (teste de Duncan, p < 0,05)
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FIGURA l. D~ média das categorías de explo~ do ambiente, ímobítídade e explora~o da h~e metálica ou do objeto novo, na llIa selI8Io
de habitu~o e nas duas sessOes de teste.
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mas nao apresentaram diferencas entre si (teste de Duncan, p > 0,05).
Enquanto o Grupo O mantínha, na la sessño de teste, urna explo-
ra~o do ambiente semelhante a exibida na 13a sessño de habituacáo
(teste A, p > 0,05), houve, nos Grupos e eCO, um decréscimo signi-
ficativo (teste A, p < 0,05).

Os Grupos e e eo tiveram, na la sessño de teste, níveis mais
altos de imobilidade do que o Grupo O (teste de Duncan, p < 0,05)
sem contudo apresentar díferenca entre si (teste de Duncan, p > 0,05).
O .Grupo O manteve, na mesma sessño, níveis de imobílidade equi-
valentes aos da 13a sessño de habituacáo (teste A, P"> 0,05) ao passo
que os Grupos e e eo tiveram aumentos significativos (teste A,
P < 0,05).

O Grupo O explorou mais longamente o objeto novo do que o
Grupo eo e a sua exploracáo durou mais do que a exploracáo da
haste metálica pelo Grupo e (teste de Duncan, p < 0,05). Tanto no
Grupo O como no Grupo eo, o nivel maior de exploracáo do ob-
jeto novo ocorreu nos primeíros 2 minutos de sessáo. Embora a maío-
ria dos animais do Grupo CO tendesse a ter exploraeñes do objeto
novo mais longas do que as exploraeées da haste metálica por parte
dossujeítos do Grupo e, a diferenca entre estes grupos nao foi esta-
tfstícamente significativa (teste de Duncan, p > 0,05).

A exploradío do objeto novo. por parte dos animáis do Grupo O,
na la sessño de teste, superoua sua exploracáo da haste metálica, na
13a sessño de habituacáo (teste A, p < 0,05). Este aumento ocorreu em
4 dos 5 animáis do Grupo eo. 2 dos animáis do Grupo e exploraram
por mais tempo a haste metálica na primeira sessáo de teste do que
na 13a,sessao de habituacáo.

Os resultados para a 2a sessáo de teste foram muito semelhantes
aos colhidos na la sessáo de teste.

DISCUSSAO

O presente experimento mostrou, basicamente, que a experién-
cia prévia com o choque elétrico, além de diminuir o nivel de atíví-
dade distribuida pelo ambiente (exploracáo do ambiente) resultado
que seassemelha aos anteriormente publicados (Montgomerye Monk-
man, 1955; Blanchard et al., 1968, etc.), leva a um decremento da ex-
ploras:ao dirigida a um objeto novo. Este efeito nao pode obviamente
ser atribuido a punicáo pelo choque das respostas dirigidas ao objeto
novo, uma vez que este objeto foi apresentado 24 horas após aoco-
rréncía da estimulacáo aversiva.
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De acordo com uma primeira Interpretacáo dos dados, a expe-
riencia com o choque elétrico ou com os estímulos pareados com
ele (estímulos visuais, tácteis, olfativos provenientes da caixa experi-
mental) afetaria diretamente o processo exploratório, diminuindo a
sua intensidade. Aitken (1972), como já foi visto, sugere que o choque
elétrico infunde no rato características de "neoíobia". Um certo nivel
de novidade, capaz de provocar aproximacño em animais normais,
adquiriría, para animais submetidos a choque, a propriedade de pro-
vocar respostas de esquiva.

De acordo com uma segunda ínterpretacño, que parece mais
próxima dos resultados colhidos no presente experimento, os efeitos
inibidores da estimulacño aversiva condicionada competiriam com a
tendencia exploratória. Os animais do Grupo CO poderiam, entáo,
ser vistos como afetados por variáveis controladoras de efeitos incom-
pativeis: (1) a modificacáo do ambiente (introdu~a6 do objeto novo)
tenderia a provocar Iocomocáo, farejamento e outras respostas diri-
gidas, como nos animais do Grupo O; (2) os estímulos ambíentaís, em
virtude de sua associacáo com o choque, tenderiam a eliciarparali-
za~o, como nos individuos do Grupo C.

A exploracáo do objeto novo, que foi constatada em 4 dos 5 ani-
mais do Grupo CO, ocorreu com duracáo máxima nos prime iros mi-
nutos da sessño, Poder-se a supor que, para os animais deste grupo
(como para os do Grupo O), a intensidade do processo exploratório
seja maior no inicio da sessáo. Com o passar do tempo e com a habi-
tua~ao relativa das respostas exploratorias dirigidas, acabam pre-
dominando as respostas de imobilidade controladas pelo resto do
ambiente.

A queda da exploracño do objeto novo no Grupo CO, relativa-
mente ao Grupo O, seria equivalente a diminuicáo das respostas ope-
rantes constatada em estudos sobre a "supressáo condicionada" (ou
"resposta emocional condicionada"). Myers (1971) afirma, baseado em
revisáo da literatura, que a resposta "natural" a estímulos que se
tornaram aversivos através da assocíacáo com choque é uma "ini-
bi~ao do comportamento em curso" (p. 487).

De acordo com a interpretacáo em termos de competicáo entre
tendencias incompatíveis, um aumento nas características de novio
dade ou complexidade do objeto novo, ao tornar mais poderoso o seu
valor de incentivo, poderia eventualmente incrementar a exploracáo
dirigida e diferenciar os Grupas CO e C. Experimentos futuros em
que seja manipulada a mudanca estímulatória poderño mostrar até
que ponto ela tem um efeito "terapéutico", isto é, até que ponto
consegue diminuir a duracáo da imobilidade provocada pelos sinais
da estimulacáo aversiva.
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RESUMO

Estimulafilo auersizm e explo'J'afao dirigida no rato. Afim de estu-
dar o efeito de estimulas pareados com choque sobre a exploracáo
de um objeto novo. 3 grupos de ratos foram observados. Ao Grupo C
(choque) foi apresentado um choque elétríco, ao Grupo O (objeto
novo) um objeto novo e ao Grupo CO (choque - objeto novo) um
choque e. posteriormente. um objeto novo. Os animais dos Grupos
C e CO tiveram um desempenho semelhante. Ambos apresentaram
um nivel menor de exploracáo do ambiente e um nivel maior de
imobilidade do que os do Grupo O. Além dísso, o Grupo CO teve
um nivel menor de exploracao dirigida ao objeto novo do que o exi-
bido pelo Grupo C. Este resultado foí interpretado como senda o
produto .de uma competícáo entre a tendencia a explorar e a ten-
dencia a imobilizar-se produzida por estímulos ligados ao choque..

RESUMEN

Estimulación aversiva y exploración dirigida en la rata. Con el
fin de estudiar el efecto de los estímulos pareados con choque, sobre
la exploración de un objeto nuevo, se observaron 3 grupos de ratas.
El grupo C (solo choque) recibió choque; el grupo O (objeto nuevo
8010) estuvo en presencia de un objeto nuevo; el grupo CO (choque
y estímulo nuevo). recibió choque y más tarde estuvo en presencia
de un objeto nuevo. Los animales de los grupos C y CO tuvieron
ejecuciones semejantes. Ambos presentaron un nivel inferior y ex-
ploración difusa. y un nivel más alto de inmovilidad, que los ani-
males del grupo O. La exploración en relación con el objeto nove-
doso fue inferior en el grupo CO que en el grupo O. Este resultado
se interpretó como debido a la existencia de respuestas competitivas,
entre la tendencia a explorar y la inhibición de movimiento produ-
cida por los estímulós asociados con el choque.
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