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Larus argentatus 

Leucophaeus atricilla 

Fonte: Ridley, M. Animal Behaviour. 1995. 
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Experiência x Maturação 

Fonte: Ridley, M. Animal Behaviour. 1995. 

 Mudança no comportamento de um 
indivíduo como resultado da 
experiência; 
 

 Trata-se de um processo; 
 
 Tem valor adaptativo (lembrar uma situação e 

utilizá-la para resolver problemas de forma “eficiente”). 

 
 Papel importante da memória 
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Memória de curta duração 
 

Memória de longa duração 
 

-    Processo neuro-químico; 
- Dependem da síntese de proteínas; 
- Alterações na sinapses e formação de novas sinapses  (plasticidade 

do SNC) – gasto energético; 
- Onde? Córtex, amigdala e hipocampo. 

 

Alguns conceitos importantes: 
 
 Reforçamento – algo que altera a probabilidade que um 

comportamento ocorra. 
 Reforçamento periódico – crítico para o processo de consolidação da 

memória. 
 Atenção seletiva – focar nos aspectos essenciais da informação 

sensorial. 
 Contextos específicos podem determinar a facilidade de aprender e 

força deste aprendizado: 
- Aversão a itens alimentares 
- Reconhecimento de parentes / Imprinting 
 Esquecimento – medido pelo período de tempo até que o animal 

realize o comportamento aprendido. O comportamento não é 
perdido, mas a conexão é enfraquecida. Papel do reforçamento. 

 Extinção – comportamento aprendido é perdido. 
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De acordo com a PREDISPOSIÇÃO para aprender: 
 
Comportamento preparado: Faz parte do repertório 
comportamental da espécie, é fácil de aprender. 
 
 
Comportamento despreparado: Quando não faz parte do 
repertório comportamental da espécie, entretanto ainda 
assim é fácil de aprender. 
 
 
Comportamento contra-preparado: Não faz parte do 
repertório comportamental da espécie e é quase impossível 
que o animal aprenda. 

Alguns tipos de 
aprendizagem 
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• Ocorre em períodos sensíveis; 

• Imprinting filial: recém-nascido reconhece o 
primeiro animal que se move ao seu redor como 
sua mãe; 

• Em mamíferos: alimentação; 

• Vínculo “irreversível”; 

• Tem valor adaptativo. 

1. Imprinting 
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2. Aquisição de habilidades – com a prática o 
comportamento se torna constante na forma e 
pouco sujeito ao controle da consciência. Ex. 
Dirigir, tricotar, voar, etc. 
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3. Habituação: Envolve adiminuição na resposta à 
estímulos repetidos que tendem a não ter 
significado na vida dos animais. Ex: Quando o cão 
das pradarias pára de responder ao ser humano 
próximo das suas tocas. 
 
- Tem importância na observação e medida do 
comportamento animal. 
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4. Aprendizado por 
compreensão ou “insight”: 
Meio pelo qual os animais 
resolvem problemas através 
da percepção de relações 
essenciais para sua solução. 
Não há um estágio óbvio de 
tentativa e erro, a solução do 
problema aparece quase que 
instantaneamente. 
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5. Aprendizado associativo 
a) Condicionamento clássico: Atua formando ou 

fortalecendo a associação entre um estímulo 
significativo (não condicionado - ENC) e um estímulo 
não significativo (condicionado - EC). Nesse caso o 
animal responde ao EC apresentando o comportamento 
apropriado ao ENC. 

Resposta involuntária (ex. salivação) 
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Conceitos importantes 

• EXTINÇÃO 

 

• GENERALIZAÇÃO 

 

• DISCRIMINAÇÃO 

b) Condicionamento operante: consiste no 
fortalecimento de uma resposta ativa pela 
apresentação de um reforçamento, se e somente 
se a resposta ocorre. 
Resposta voluntária (ex. apertar a alavanca) 
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Reforço x Punição 

POSITIVA (“insere” algo no 
ambiente) 

NEGATIVA (“remove” algo do 
ambiente) 

PUNIÇÃO 
(EFEITO AVERSIVO) 

Provoca diminuição na 
probabilidade que o 
comportamento ocorra pela 
adição de um estímulo 
aversivo. 

Provoca diminuição na 
probabilidade que o 
comportamento ocorra pela 
remoção de um estímulo 
agradável. 

RECOMPENSA 
(EFEITO AGRADÁVEL) 

Provoca aumento na 
probabilidade que o 
comportamento ocorra pela 
adição de um estímulo 
agradável. 

Provoca diminuição na 
probabilidade que o 
comportamento ocorra pela 
remoção de um estímulo 
aversivo. 

POSITIVA (“insere” algo no 
ambiente) 

NEGATIVA (“remove” algo do 
ambiente) 

PUNIÇÃO 
(EFEITO AVERSIVO) 

Multa no trânsito. Prisão domiciliar. 

RECOMPENSA 
(EFEITO AGRADÁVEL) 

Premiação por desempenho. Recebe desconto na compra 
com cartão da loja. 
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POSITIVA (“insere” algo no 
ambiente) 

NEGATIVA (“remove” algo do 
ambiente) 

PUNIÇÃO 
(EFEITO AVERSIVO) 

Equipamentos elétricos (cercas, 
tapetes). 

Virar de costas quando o cão 
fica “ansioso” por atenção. 

RECOMPENSA 
(EFEITO AGRADÁVEL) 

Treino com comida para sentar. 
Insere uma cama macia. 

Cão late quando saímos da 
frente do portão. 

Treinamento com “Clicker”   
Condicionamento clássico + condicionamento operante 
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Aversão alimentar 

- Aversão a algum item alimentar específico; 
- Contexto que pode colocar a vida do animal em risco; 
- Aprendizado rápido (único evento); 
- Duradouro; 
- Tem alto valor adaptativo; 
- Processo de evolução de defesa química em animais. 
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De acordo com a forma como se dá o 
aprendizado: 

• Tentativa e erro 
- Várias tentativas até que a solução “apareça”; 
- Pode ter um custo para o animal; 
- Pode ocorrer mentalmente (insight) 
 
• Imitação (observação) 

A cultura nos animais 
 

Informação passando de geração a geração pela observação. 
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Chapim-azul (família Paridae) 

Fonte: Ridley, M. Animal Behaviour. 1995. 

Aprendizagem e o comportamento de 
brincadeiras 

Aparentemente sem  valor para a sobrevivência do indivíduo. 
 

Em filhotes: Situações que farão parte da sua vida adulta, como 
interações sociais, disputas, busca por alimento, predação, etc. 
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• Papel crítico no desenvolvimento; 

• Coordenação motora, habilidades sensoriais; 

• Convivência social, aprender os limites; 

• Indicador de bem-estar animal. 
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RECAPTULANDO... 

• O que é aprendizagem? 

• O que é memória, quais são os tipos de memória 
quanto à sua duração? 

• O que é habituação? 

• Qual a diferença entre condicionamento clássico e 
operante? 

• Qual o tipo de aprendizado envolvido quando uma vaca 
leiteira aprende a descer o leite ao ouvir o som da 
ordenhadeira mecânica? 

• Como se dá o processo de cultura nos animais? 

• Qual a importância do comportamento de 
brincadeiras? 


