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Resumo 

O comportamento pró-social se refere a quaisquer ações que têm a intenção de beneficiar 

outros, independente do ator também se beneficiar no processo. O termo é bastante amplo e 

abrange vários subcomponentes, tais como cooperação, mutualismo, altruísmo e ajuda. A 

cooperação geralmente traz um custo para o indivíduo cooperador que resulta na diminuição 

da sua aptidão. Embora isto pareça contraditório com a teoria da seleção natural, mecanismos 

que favorecem a evolução da cooperação foram selecionados, tais como a seleção de 

parentesco, a reciprocidade direta e a reciprocidade generalizada. Por trás do comportamento 

pró-social pode estar um componente emocional motivador, tal como o sentimento de 

empatia. A empatia é a capacidade de experienciar reações afetivas ao observar a experiência 

do outro (empatia emocional), partilhando o seu estado emocional, e ser capaz de adotar o 

ponto de vista do outro (empatia cognitiva). Ainda não há um modelo animal estabelecido 

para o estudo da empatia como motivador do comportamento pró-social, em seus diversos 

aspectos. Dessa forma, utilizamos um protocolo que propõe avaliar empatia e comportamento 

pró-social em ratos (Bartal et al., 2011) visando verificar sua reprodutibilidade e buscando 

compreender aspectos como ajuda e cooperação (reciprocidade direta e generalizada) bem 

como motivação para esses comportamentos. O comportamento de ajuda foi avaliado a partir 

da libertação de um colega aprisionado, pela abertura da porta de uma caixa restritora. A 

posterior retribuição da ajuda foi o parâmetro utilizado para investigar reciprocidade para um 

rato conhecido (direta) ou não (generalizada). Os ratos não recebiam treinamento ou 

recompensa pela tarefa. Reproduzimos os resultados do protocolo original e verificamos a 

presença de reciprocidade, porém não pudemos distinguir a direta da generalizada. 

Identificamos outros fatores associados com a abertura da porta. Vimos que os animais 

continuavam abrindo a porta quando submetidos a um teste com a caixa restritora vazia, após 

ter aprendido como abrir a porta. Vimos também que os ratos “libertadores” entravam na 

caixa após abertura e permanenciam nela a maior parte do tempo durante o teste. Quando os 

ratos foram submetidos previamente à caixa vazia e depois à caixa com um coespecífico não 

houve abertura em nenhuma das circunstâncias, indicando um possível efeito de hábito sobre 

o comportamento. Sendo assim, é necessário investigar os demais fatores que possam estar 

envolvidos com a abertura da porta antes de considerar o uso do paradigma aqui estudado 

para investigação de mecanismos relacionados à empatia e ao comportamento pró-social. 

Palavras-chave: comportamento pró-social, cooperação, reciprocidade direta, reciprocidade 

generalizada, empatia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Prosocial behavior refers to any actions that are intended to benefit others, regardless of 

benefits to the actor in the process. This is a very broad term that includes many 

subcomponents, such as cooperation, mutualism, altruism and helping. Cooperation often 

brings a cost for the cooperator, resulting in a fitness decrease. Therefore, cooperation seems 

contradictory to the theory of natural selection. However, mechanisms that promote the 

development of cooperation were selected, such as kin selection, direct reciprocity and 

generalized reciprocity. Behind prosocial behavior can be a motivating emotional component, 

such as empathy. Empathy is the capacity to experience emotional reactions when observing 

the experience of others (emotional empathy), sharing their emotional state, and being able to 

adopt their point of view (cognitive empathy). There is still no established animal model for 

the study of empathy as motivating prosocial behavior, in its various aspects. Thus, we use a 

protocol that proposes to assess empathy and prosocial behavior in rats (Bartal et al., 2011) to 

verify its reproducibility and try to understand aspects such as helping and cooperation (direct 

and generalized reciprocity) and the main motivation for these behaviors. The helping 

behavior was evaluated through the opening of the door of a restraining box, releasing a 

trapped cagemate. Future retribution in the task was the parameter used to investigate 

reciprocity to a familiar (direct) or unfamiliar (generalized) animal. The rats received no 

training or reward for the task. We reproduced the results of the original protocol and verified 

the presence of reciprocity, but could not discriminate between direct and generalized 

reciprocity. We identified other factors associated with the door opening. We have seen that 

the animals kept opening the door when tested with an empty restraining box, after learning 

how to open the door. We also saw that the “opener” rats entered the box after opening and 

stayed there most of the time during the test. When rats were previously submitted to the 

empty box and after that to the conspecific box there was no opening in any of the 

circumstances, indicating a possible effect of habit on the behavior. Therefore, it is necessary 

to investigate other factors that may be involved in door opening before considering the use of 

the paradigm currently used for investigation of mechanisms related to empathy and prosocial 

behavior. 

Key-words: prosocial behavior, cooperation, direct reciprocity, generalized reciprocity, 

empathy. 
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Introdução 

O estudo das emoções em animais foi bem documentado por Charles Darwin em seu livro 

A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais (1872), o que representou um marco na 

visão de mundo cartesiana em que os animais eram vistos como “máquinas” insensíveis. Essa 

aproximação do estado emocional dos animais não-humanos com o dos humanos instigou o 

estudo do comportamento animal. Desde então, começamos a entender como os animais 

partilham diversos sentimentos e comportamentos em comum com os seres humanos. Para 

melhor compreensão das interações sociais e manutenção das sociedades humanas, buscamos 

auxílio no estudo do comportamento animal, investigando através da filogenia como 

mecanismos específicos evoluíram para permitir a vida em sociedade. Grande parte dos 

mamíferos vivem em grupos, portanto, neste grupo filogenético é possível identificar 

comportamentos pró-sociais. O comportamento pró-social se refere a quaisquer ações que têm 

a intenção de beneficiar outros, independente do ator também se beneficiar no processo 

(Barclay & van Vugt 2015). Assim, o termo é bastante amplo e abrange vários 

subcomponentes, tais como cooperação, mutualismo, altruísmo, ajuda, conforto, partilha, 

entre outros (Barclay & van Vugt 2015).  

Enquanto comportamento pró-social, a cooperação está presente na natureza em 

diversos níveis de organização biológica, de interações moleculares à manutenção de grandes 

populações, como nas sociedades humanas atuais (Nowak 2006). Porém, a cooperação 

geralmente traz um custo para o indivíduo cooperador que resulta na diminuição da sua 

aptidão. Embora isto pareça contraditório com a teoria da seleção natural, mecanismos que 

favorecem a evolução da cooperação foram selecionados. Um indivíduo tende a cooperar 

mais com aquele que possui maior proporção de alelos em comum, favorecendo a seleção de 

parentesco (Hamilton 1964). Porém, existem mecanismos que explicam a cooperação de 

indivíduos sem grau de parentesco. Um destes mecanismos é o de reciprocidade direta, o qual 



12 
 

depende da possibilidade de interações repetidas em que a escolha de cooperar pode resultar 

em retribuição futura, ou seja A ajuda B e numa interação futura B ajuda A (Trivers 1971). 

Outro mecanismo é o de reciprocidade generalizada, neste caso a cooperação é baseada na 

experiência social anônima, na qual a identidade do parceiro é irrelevante. Dessa forma, na 

reciprocidade generalizada, A ajuda B porque A recebeu ajuda de C antes e  as identidades de 

B e C não são importantes (Rutte & Taborsky 2007).  

Vários fatores podem estar relacionados com o desenvolvimento de estrátégias pró-

sociais. Uma das questões mais recentes sobre este tema é o papel da empatia como 

motivadora do comportamento pró-social. A palavra “empatia” deriva  do alemão Einfühlung, 

que significa “se sentir dentro”, ou seja, é a projeção de si mesmo no outro (Preston & de 

Wall 2002). Para Frans de Waal (2008) a empatia é a capacidade de a) ser afetado por e 

partilhar o estado emocional do outro; b) avaliar as razões para o estado do outro; e c) 

identificar-se com o outro, adotando a sua perspectiva. Esta definição se estende além do que 

existe em alguns animais, mas o termo se aplica mesmo se apenas o critério a) estiver 

presente. Sendo assim, corresponde a uma reação tanto emocional quanto cognitiva de um 

indivíduo ao observar a experiência de outro indivíduo.  A empatia emocional é descrita como 

a capacidade de experienciar reações afetivas ao observar a experiência de outros ou partilhar 

um “sentimento de companheirismo”. A empatia cognitiva é a capacidade de se engajar em 

processo cognitivo de adoção do ponto de vista psicológico do outro (Shamay-Tsoory 2011). 

Do ponto de vista evolutivo, a empatia pode ter favorecido o comportamento pró-social e o 

cuidado na vida social, inibindo a agressão e facilitando a cooperação entre membros de um 

grupo social similar. É uma habilidade comum a humanos e outros animais, que evoluiu 

primariamente para dar suporte a uma ampla gama de comportamentos pró-sociais, que vão 

desde cuidado parental ao comportamento de ajuda (Decety et al. 2015). 
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Analisando as causas próximas e últimas da empatia, Preston e de Waal (2002) 

realizaram um apanhado da literatura comparando a empatia em ratos, macacos, símios e 

humanos nas fases lactante, infantil e adulta. E associaram cinco características comuns que 

favorecem a empatia: familiaridade (experiência prévia do sujeito com o objeto), similaridade 

(sobreposição percebida entre o sujeito e o objeto, por exemplo, espécie, personalidade, 

gênero, idade), aprendizado (implícito ou explícito), experiência passada (com situação de 

distresse) e saliência (força do sinal perceptual, por exemplo, mais alto, mais perto, mais 

realístico, etc). O efeito da familiaridade favorece a ajuda voltada para membros do próprio 

grupo, pois neste contexto tem-se uma maior probabilidade de interações repetidas, o que está 

relacionado com a possibilidade de ocorrer Reciprocidade Direta. Quando ratos são alojados 

na mesma caixa aumentam as chances de haver ajuda entre eles, mesmo quando pertencem a 

linhagens diferentes (Bartal et al. 2014).  

A forma mais simples de empatia é o contágio emocional, que consiste em uma 

resposta emocional automática, resultando em uma emoção similar despertada no observador 

em decorrência direta da percepção da emoção expressada pelo outro (Preston & de Waal 

2002;de Waal 2008).  Um exemplo de contágio emocional em humanos é quando recém 

nascidos disparam a chorar quando ouvem um outro chorando, havendo uma difusão 

automática de distresse (Hoffman 1975).  

As empatias emocional e cognitiva envolvem diferentes áreas cerebrais que se 

comunicam. O córtex cingulado anterior, o córtex insular anterior, a área cinzenta 

periaquedutal e a amígdala constituem a rede neural para a experiência da dor e está associada 

com a resposta à visualização de expressões faciais de dor ou imagem de outros sofrendo 

algum tipo injúria corporal ou sofrimento (Decety et al. 2010, 2012; Jackson et al. 2005, 

2006; Lamm et al. 2007). Já a preocupção com o sofrimento do outro requer o envolvimento 
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de outras áreas como o córtex  pré-frontal ventromedial, que além  de estar ligado ao processo 

de tomada de decisão, também está associado com sistemas afetivos mais primitivos no troco 

cerebral, na amígdala e no hipotálamo. A empatia também pode ser vista em termos de 

adaptação neuroendócrina e de processos autonômicos, incluindo mudanças nos sistemas 

neuromoduladores que regulam estados corporais, emoções e reatividade (Porges 1997, 2007, 

citado em Decety 2009). O hormônio atualmente mais associado com a empatia é a ocitocina. 

Este hormônio neuropeptídico é particularmente importante para mamíferos, pois facilita o 

parto, a lactação, o desenvolvimento de comportamento maternos e os laços sociais. Além 

disso, a ativação de receptores de ocitocina no cérebro favorece a formação de casais em 

pássaros mandarins (Taeniopygia guttata) e roedores (Klatt 2013; Young 2004). Alguns 

trabalhos em humanos têm visto como a ocitocina pode reduzir o medo nas interações sociais 

(Kirsch 2005), favorecer a confiança (Kosfeld et al, 2005), aumentar a generosidade (Zak 

2007) e a cooperação (de Dreu 2010), assim como, aumenta a habilidade para detectar pistas 

sutis em fotografias de olhos (Domes et al 2007).  Trabalhos com variações genéticas no 

receptor da ocitocina apontam diferenças na empatia, responsividade ao estresse e percepção 

da dor do outro (Rodrigues 2009; Smith 2014). Dessa forma, a experiência da empatia e 

motivação para cuidar de outros resulta da interação entre várias áreas cerebrais associadas 

com os sistemas nervoso autonômico e endócrino. 

A compreensão de que formas básicas de empatia existe em animais não humanos é 

crucial para obter novos insighs sobre os mecanismos genéticos e  fundamentos 

neurobiológicos da empatia, possibilitanto a transformação desses conhecimentos em 

intervenções farmacológicas e terapêuticas (Decety at al. 2015). O estudo experimental do 

comportamento em roedores se mostra como alternativa mais viável em contrapartida ao 

estudo em ambiente natural, com animais selvagens. Levando em consideração 

conhecimentos de neurofisiologia e neuroanatomia, ratos e camundongos possuem uma 



15 
 

extensa história experimental na literatura. Além disso, possuem menor custo de criação e 

manutenção. 

Um dos trabalhos mais antigos sobre comportamento pró-social motivado por empatia 

em roedores mostrou que ratos deixam de pressionar uma barra para receber alimento quando 

um outro rato recebe um choque em consequência disso (Church, 1959). Isto foi 

posteriormente reproduzido de forma semelhante com macacos Rhesus (Wechkin et al. 1964; 

Masserman et al. 1964). Em outro trabalho, ratos foram submetidos a uma situação de 

distresse afim de desencadear o comportamento de ajuda por outro coespecífico presente. 

Enquanto um rato era suspenso por um guincho acoplado a uma cinta, o outro rato tinha que 

pressionar uma barra para que o seu coespecífico pudesse retornar ao chão, aliviando assim o 

seu sofrimento. Como sinal de desconforto, o rato içado emitia vocalizações que cessavam 

após o seu retorno ao chão. Assim, os pesquisadores concluiram que as vocalizações de 

alarme podem ter sido um motivador para o pressionamento da barra (Rice & Gainer 1962).  

Estudos com camundongos também evidenciam a presença de contágio emocional 

(Grenier & Lüthi 2010). O simples fato de observar um companheiro de gaiola sentindo dor 

aumenta a sensibilidade à dor no observador (Langford et al. 2006). Os pesquisadores 

chegaram a esta conclusão após realizar um experimento em que dois companheiros de gaiola 

recebiam injeção de ácido acético levando a um quadro de desconforto abdominal, que era 

notado através da expressão de movimentos de estiramento. Os animais eram colocados em 

recipientes diferentes, mas que permitiam o contato visual. Houve mais movimentos de 

estiramento em animais que viam o desconforto um do outro do que na situação controle em 

que apenas um animal recebia a injeção de ácido acético. Os movimentos de estiramentos 

também eram mais intensos em camundongos que eram companheiros de gaiola do que em 

outros que não se conheciam. Em outro experimento os pesquisadores viram que o medo pode 

ser vicariamente adquirido por meio da observação social de outros sofrendo um estímulo 
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aversivo (Jeon et al. 2010). Neste experimento os camundongos observadores desenvolveram 

maior resposta de medo (comportamento de freezing) pela observação de outro camundongo 

recebendo choques repetitivos. A resposta de medo foi maior quando os demonstradores eram 

socialmente relacionados aos observadores, tais como irmãos ou parceiros de acasalamento. 

Um estudo sobre empatia e pró-socialidade em ratos mostrou que a presença de um 

colega de gaiola preso em uma caixa contensora induz estado motivacional pró-social em 

ratos, levando-os a abrir a porta da caixa contensora e liberar o colega de gaiola. Os animais 

ajudam os indivíduos presos sem que haja recompensa ou treinamento associado a tarefa 

(Bartal et al. 2011). E mesmo quando duas caixas eram apresentadas, uma contendo um 

colega preso e outra chocolate, os ratos abriam ambas as caixas e partilhavam o chocolate. De 

acordo com este trabalho, a empatia seria um motivador do comportamento pró-social de 

ajuda. Utilizando o mesmo protocolo, os experimentadores encontraram  que ratos abrem a 

porta tanto para um coespecífico estranho como para colegas de gaiola, mas não ajudam ratos 

estranhos de outra linhagem, a menos que eles tenham convivido na mesma gaiola (Bartal et 

al. 2014). Em um experimento semelhante, ratos abriram uma porta para libertar colegas 

molhados de uma caixa encharcada. Quando forçados a escolher entre um colega e uma caixa 

com alimentos eles abriram primeiro para o colega e em seguida a caixa com alimentos (Sato 

et al. 2015). Fatores como reciprocidade e qualidade da ajuda recebida também interferem no 

comportamento pró-social. Rutte & Taborsky (2007) testaram se a reciprocidade direta 

causaria uma maior propensão a cooperar do que a reciprocidade generalizada, em ratos. O 

comportamento de ajuda, depois de ter recebido ajuda, foi menor quando se tratava de um 

parceiro novo do que um cooperador conhecido, embora a quantidade de ajuda recebida tenha 

sido a mesma em ambas as situações. Em um novo trabalho, Dolivo & Taborsky (2015) viram 

que a reciprocidade direta dependia da qualidade da ajuda recebida. 
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Os estudos apresentados mostram algumas evidências do comportamento pró-social 

em ratos e sua ligação com a capacidade de sentir empatia. Porém, ainda não há um modelo 

estabelecido para o estudo da empatia como motivador do comportamento pró-social, em seus 

diversos aspectos. Dessa forma, utilizamos um protocolo de empatia e comportamento pró-

social (Bartal et al. 2011) buscando compreender aspectos como ajuda, cooperação e 

mecanismos de reciprocidade através deste novo modelo. A consolidação de novos modelos 

comportamentais é crucial para o desenvolvimento de novas pesquisas nas áreas fisiológicas 

para, assim, compreedermos o fenômeno comportamental como um todo. 

Objetivos 

Objetivo geral 

 O objetivo deste estudo é investigar a existência de comportamento pró-social em 

ratos. 

Objetivos específicos 

 Reproduzir o protocolo experimental de empatia e pró-socialidade desenvolvido por 

Bartal et al. (2011), adaptando-o às nossas condições experimentais. 

 Verificar a existência de reciprocidade, direta e generalizada, a partir da ajuda prévia 

recebida. 

 Investigar possíveis fatores motivacionais envolvidos no comportamento de abertura. 

Predições 

 A presença de um animal preso motivará o animal livre a agir pró-socialmente. 

 O animal ajudado retribui a ação de ajuda para o colega que o ajudou, evidenciando 

reciprocidade direta. 
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 A reciprocidade generalizada se expressa de forma menos intensa do que a 

reciprocidade direta. 

Materiais e métodos 

Sujeitos experimentais 

Para a realização deste estudo, nós utilizamos 56 ratos Wistar machos com 4 meses de 

idade (300g). Os animais foram obtidos do biotério do Laboratório de Estudos de Memória na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos os animais foram alocados em gaiolas 

plásticas sob condições ideais de ventilação, temperatura (23 ± 1°C), com acesso a ração e 

água ad libitum, em um ciclo claro-escuro de 12:12 horas. Todas as sessões do experimento 

ocorreram na fase escura dos ratos. Os ratos foram alocados em pares duas semanas antes dos 

experimentos para se familiarizarem com seus parceiros e se habituarem ao ambiente da nova 

gaiola. Durante estas duas semanas os animais foram manuseados diariamente por um tempo 

de 1 minuto para cada animal. Todas as manipulações dos animais foram feitas de acordo com 

a lei brasileira para o uso de animais na pesquisa científica (Lei nº 11.794) e todos os 

procedimentos descritos foram aprovados por um comitê de ética local (CEUA/UFRN nº 

021/2015). 

Aparato comportamental 

Os teste foram realizados em uma arena (Figura 1) de madeira revestida com fórmica 

branca, nas dimensões 62,5 cm de diâmetro e 31,5 cm de altura. No centro da arena havia uma 

caixa restritora de acrílico, nas dimensões 25 x 7,5 x 7,5 cm. A caixa possuia pequenos 

orifícios para ventilação e uma porta que só podia ser aberta por fora, como ilustrado na 

Figura 1. O comportamento dos animais foi registrado através de uma webcam e analisado 

através de um software de rastreamento de animais (Anymaze, Stoelting Co., USA). O 
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rastreamento foi realizado apenas  no animal libertador. Para gerar contraste com o fundo da 

arena, o animal foi marcado com um adesivo preto no dorso. 

 

Figura 1: Arena em formato de campo aberto e caixa restritora ao centro. À direita, modelo da porta da caixa 

restritora (Bartal et al, 2011). 

 

Análise comportamental 

Para fins de mensuração, a arena foi dividida virtualmente em três áreas: área externa, 

área interna e área de restrição (área da caixa restritora). Dessa forma, o programa de 

rastreamento nos forneceu dados gráficos de ocupância de área. Os gráficos de ocupância são 

uma ferramenta para visualizar o rastreamento dos animais destacando as áreas em que eles 

passaram a maior parte do tempo durante o teste. Além disso, obtivemos através dos vídeos 

dados de latência de abertura da porta da caixa restritora, bem como os valores de taxa de 

abertura e a interação social após libertação. Também pudemos verificar a taxa de entrada na 

caixa restritora pelo animal libertador pós-abertura. A taxa de abertura foi calculada levando 

em consideração a quantidade de animais que abriram a porta pelo número total de animais 

participando em cada sessão. A taxa de entrada foi calculada com o número de animais que 

entraram na caixa após abertura pelo total de animais que abriram. A interação social foi 

Bartal et al, 2011. 
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contabilizada levando em consideração o tempo (segundos) em cada vez que os ratos se 

aproximavam e ao menos um deles estava com as vibrissas direcionadas ou em contato com o 

parceiro.  Comportamentos como farejar, seguir, andar por cima ou por baixo do parceiro 

foram contabilizados como interação social (File & Hyde, 1978). 

Delineamento experimental 

Quatro dias antes do início do experimento os ratos foram submetidos a um período de 

habituação, onde podiam explorar o ambiente da arena e a caixa restritora sem a porta. 

Durante a habituação, os ratos foram trazidos do biotério para a sala do teste, permanecendo 

ao menos 10 minutos em suas gaiolas antes da sessão de habituação. Os ratos eram habituados 

em pares durante 30 minutos em cada dia. Os experimentos foram divididos em quatro fases: 

Empatia, Reciprocidade Direta, Reciprocidade Generalizada e Caixa Vazia (ver esquema na 

Figura 2). Cada fase teve duração de 12 dias e em cada dia foi realizada uma sessão de 30 

minutos de teste para cada dupla. Os animais escolhidos para serem os aprisionados eram 

mantidos na caixa restritora por dois minutos antes do início dos testes.  

 

Figura 2: Delineamento experimental. 

 

EXPERIMENTO 1 

Fase Empatia 

Utilizamos 20 ratos previamente alocados em pares. O teste iniciava com a colocação 

do animal libertador na arena experimental. O animal aprisionado era colocado na caixa 
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restritora dois minutos antes do início do teste. Após a libertação do rato aprisionado, os 

animais permaneciam na arena até o final da sessão. Se após os 30 minutos o rato não 

conseguisse abrir a porta da caixa restritora, o experimentador abria a porta, permitindo que 

os animais interagissem por 10 minutos. Os testes foram repetidos por 12 dias. 

Fases Reciprocidade Direta e Generalizada 

Para avaliar reciprocidade direta, os mesmos animais que participaram da Fase 

Empatia foram submetidos ao mesmo procedimento, porém com papéis invertidos. O animal 

que na fase anterior era o libertador tornou-se o aprisionado na caixa restritora, enquanto que 

o animal anteriormente aprisionado se tornou o libertador, portanto se encontrava livre na 

arena. Os testes foram repetidos por 12 dias. 

Os mesmos animais participaram de uma nova fase, agora investigando a ajuda entre 

desconhecidos (reciprocidade generalizada). Nesta fase foi pareado um rato de uma gaiola 

com um rato de outra gaiola durante a tarefa, assim, a interação na arena se deu entre animais 

que nunca entraram em contato antes. Novamente, os testes foram repetidos por 12 dias. 

Fase Caixa vazia 

Os oito animais com os melhores escores de abertura nas fases anteriores foram 

selecionados para fazerem o teste sem a presença de um coespecífico aprisionado, ou seja, 

com a caixa restritora vazia. Esta fase teve a mesma duração das fases anteriores. 

EXPERIMENTO 2 

O segundo experimento envolveu a adição de uma segunda porta para impedir que os 

animais entrassem na caixa após libertação. A segunda porta permitia apenas a abertura para o 

lado externo. Após a saída do animal aprisionado, a segunda porta se fechava novamente e os 

animais não tinham mais acesso ao interior da caixa. Neste experimento foram utilizados mais 
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20 animais, previamente alocados em pares. Foram repetidas todas as fases realizadas no 

Experimento 1, como esquematizado na Figura 2: Fase Empatia, Fase Reciprocidade Direta, 

Fase Reciprocidade Generalizada e Fase Caixa Vazia, seguindo o mesmo protocolo 

experimental de 12 dias em cada fase e tempo de teste de 30 minutos. 

CONTROLES 

 No Controle Caixa Vazia foram testados oito animais individualmente, ou seja, diante 

da caixa restritora vazia. Os animais não passaram por qualquer experiência prévia com a 

tarefa. Como no Experimento 2, os testes foram realizados com as duas portas. As demais 

condições experimentais foram idênticas aos Experimentos 1 e 2. Em seguida, utilizamos os 

mesmo animais para realizar uma segunda fase, semelhante a Fase Empatia dos experimentos 

anteriores.  

 No Controle Brinquedo utilizamos ratos feitos em biscuit para simular a presença de 

um coespecífico dentro da caixa restritora. Testamos oito animais que não passaram por 

qualquer experiência prévia com a tarefa e se encontravam nas mesma condições adequadas 

de experimentação dos experimentos anteriores. 

Análise estatística 

Para analisar os dados de latência para abertura aplicamos o teste de normalidade 

D'Agostino & Pearson e constatamos que as amostras não possuem distribuição normal, por 

isso utilizamos o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Para comparar os valores de cada dia 

com o outro utilizamos o posthoc de Dunn. O mesmo foi realizado para os dados de taxa de 

abertura. Para comparar as fases também utilizamos o teste Kruskal-Wallis e posthoc de 

Dunn. Para os dados de interação social comparamos a fase 1 e 3 no Experimento 1, 

utilizando um teste não paramétrico de Mann Whitney. Para analisar as fases 1, 2 e 3 do 

Experimento 2 utilzamos uma ANOVA de uma via e um posthoc de Bonferroni. 
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Resultados 

EXPERIMENTO 1 

No Experimento 1 analisamos a taxa de abertura e latência de abertura para investigar 

a presença de comportamento pró-social de ajuda. Utilizamos o teste de D’Agostino & 

Pearson para testar a normalidade da amostra e constatamos que nossa amostra não possui 

distribuição normal. Dessa forma utilizamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparar a latência ao longo dos dias dias, bem como a taxa de abertura. Para comparar a 

taxa de abertura entre as fases também utilizamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Taxa de abertura 

A maioria dos ratos abriram a porta da caixa restritora desde primeiro dia de teste 

(taxa de abertura de 90%) da Fase Empatia (Figura 3A). Nesta fase a taxa de abertura se 

manteve em torno de 85,8% ao longo dos 12 dias de teste (H=11,00, p=0,4433, gl=11). Na 

Fase Reciprocidade Direta tivemos vários problemas técnicos que nos levaram a interromper 

os experimentos, porém conseguimos salvar seis dias de teste. Pudemos observar que no 

primeiro dia de teste (Figura 3B), assim como na Fase Empatia, houve uma alta taxa de 

abertura (88,88%), que permaneceu alta em todos os demais dias (H=5,0, p=0,4159, gl=5). Na 

Fase Reciprocidade Generalizada (Figura 3C), os ratos continuaram abrindo a porta nos 11 

dias de teste (H=10,00, p=0,4455, gl=10) e, assim como na Fase Empatia, apresentaram alta 

taxa de abertura (92,04%). Na Fase Caixa Vazia (Figura 3D), a taxa de abertura permaneceu 

alta (82,29%), não havendo diferença na taxa de abertura entre os dias (H=11,00, p=0,4433, 

gl=11). Porém, foi significativamente menor  (p<0,05) que a taxa de abertura na Fase 

Reciprocidade Direta (Figura 8). 

Latência de abertura 
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No primeiro dia da Fase Empatia (Figura 3A), os ratos abriram a caixa restritora com 

latência média de ~7 minutos (455,2 ± 135s). A partir do segundo dia, houve redução na 

latência de abertura (115,2 ± 31,66 s), que se manteve baixa ao longo dos 12 dias de teste 

(H=31,18, p= 0,0010, gl=11). Verificamos diferença significativa (p<0,05) na latência de 

abertura nos dias 7 (21 ± 13,02), 10 (22,26 ± 6,71) e 11 (30,52±18,03), em relação ao 

primeiro dia. No primeiro dia da Fase Reciprocidade Direta (Figura 3B) a latência média de 

abertura foi de 343,3 segundos, aproximadamente 6 minutos. A partir do segundo dia a 

latência de abertura diminuiu, com uma redução siginicativa no terceiro dia (p<0,05), se 

mantendo em torno de 19 segundos nos demais dias (H=15,53, p=0,0083, gl= 5). Na Fase 

Reciprocidade Generalizada (Figura 3C) a latência de abertura permaneceu baixa como na 

Fase Empatia, diferindo, significativamente, apenas em relação ao dia 1 da Fase Empatia 

(p<0,001), porém não houve diferença significativa entre os dias (H=13,17, p=0,2145, gl=11). 

Na Fase Caixa Vazia (Figura 3D) a latência de abertura permaneceu tão baixa quanto nas 

fases anteriores (H=7,809, p=0,7303, gl=11), diferindo significativamente apenas em relação 

ao dia 1 da Fase Empatia (p<0,001).  
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Figura 3. Comportamento de abertura da caixa restritora em todas as fases do Experimento 1. Latência para 

abertura da caixa em segundos (média±EP) e taxa de abertura (% de animais) ao longo dos dias nas fases 

Empatia (A), Reciprocidade Direta (B), Reciprocidade Generalizada (C) e Caixa Vazia (D). *p<0,05 no teste de 

Kruskal-Wallis. 

 

Ocupação 

Os gráficos de ocupação (Figura 4) são uma forma de visualizar o rastreamento dos 

animais durante o teste, destacando as áreas (cores quentes) que os animais passaram mais 
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tempo. Durante os quatro dias de habituação, prévios ao início da Fase Empatia, observamos 

um gradativo aumento da ocupação  na área de restrição ao longo dos dias. Em todas as fases 

do Experimento 1 houve  destaque para ocupação na área de restrição. A Fase Reciprocidade 

Direta está ausente, pois não conseguimos os dados através do programa devido a problemas 

técnicos. 

 

 

Figura 4. Gráfico de ocupação das áreas externa, interna e de restrição da arena no Experimento 1. Destaque 

(cores quentes) para as áreas onde os animais passaram mais tempo durante o teste nas fases A) Empatia, B) 

Reciprocidade Generalizada, C) Caixa Vazia  e nos quatro dias da habituação. 

 

 

Taxa de entrada 

A taxa de entrada na caixa restritora foi contabilizada dentro dos dez primeiros 

segundos após a abertura e libertação. Em todos os dias de cada fase (Figura 5) a maioria dos 

animais libertadores (taxa acima de 50%) entraram na caixa logo após a abertura. Isto sugere 

que os animais estavam abrindo com a finalidade de entrar na caixa restritora. 

 

 

Figura 5. Taxa de entrada na caixa restritora após abertura e libertação em todas as fases do Experimento 1. 
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EXPERIMENTO 2 

No experimento 2 analisamos os mesmos parâmetros do Experimento 1, taxa de 

abertura e latência de abertura, para avaliar a comportamento pró-social com a condição da 

adição de uma segunda porta impedindo a entrada dos animais na caixa restritora após 

abertura. 

Taxa de abertura 

No experimento com porta dupla os animais iniciaram a Fase Empatia (Figura 6A) 

com taxa de abertura de 87,5% no primeiro dia de teste. Houve uma redução gradativa na taxa 

de abertura ao longo dos dias, chegando a 37,5 % no último dia de teste, porém não houve 

diferença significatica entre os dias (H=9,00, p=0,4573, gl=9). Na Fase Reciprocidade Direta 

(Figura 6B) a taxa de abertura foi de 90% no primeiro dia de teste, seguindo com uma taxa 

média de abertura de 82,5% nos demais dias (H=11,00, p=0,4433, gl=10). Na Fase 

Reciprocidade Generalizada (Figura 6C), a taxa de abertura foi de 100% no primeiro dia e 

seguiu por volta de 91,66% nos demais dias (H=11,00, p=0,4433, gl=11). Na Fase Caixa 

Vazia (Figura 6D) a taxa de abertura foi de 100% no primeiro dia e se manteve por volta de 

99,16% nos demais dias (H=13, p=0,2933, n=11). 

Latência de abertura 

Na Fase Empatia (Figura 6A)  a latência de abertura iniciou baixa, com média de 

56,09s (±26,54s), no primeiro dia de teste e permaneceu baixa até o último dia desta fase 

(H=9,156, p=0,4230, gl=9). Na Fase Reciprocidade Direta (Figura 6B) a latência de abertura 

foi de 514,4s (±206,3) no primeiro dia, caindo para 197,5s no segundo dia e se mantendo 

baixa até o último dia de teste (H=10,36, p=0,4980, gl=11). Na Fase Reciprocidade 

Generalizada (Figura 6C) a latência de abertura foi de 157,2s (±90,19) no primeiro dia, 

diminuindo gradativamente até o último dia de teste (18,34s±4,3), porém não houve diferença 
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significativa entre os dias (H=6,042, p=0,8706, gl=11). Na Fase Caixa Vazia (Figura 6D) a 

latência de abertura foi de 87,74s (±28,77) no primeiro dia e se manteve baixa ao longo dos 

12 dias de teste (H=17,08, p=0,1055, gl=11). 

 

 

Figura 6. Comportamento de abertura da caixa restritora em todas as fases do Experimento 2. Latência para 

abertura da caixa em segundos (média±EP) e taxa de abertura (% de animais que abriram) ao longo dos dias nas 

fases Empatia (A), Reciprocidade Direta (B), Reciprocidade Generalizada (C) e Caixa Vazia (D). *p<0,05 no 

teste de Kruskal-Wallis. 
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Ocupação 

No experimento 2 havia uma segunda porta impedindo os animais de entrar na caixa 

restritora após abertura e libertação.  Sendo assim, não havia exploração do interior da caixa 

ao longos das fases deste experimento. O gráfico de ocupação com a porta dupla (Figura 7) 

destaca algumas regiões das áreas interna e externa, mostrando que houve maior concentração 

de tempo dos animais próximo às extremidades da caixa restritora, em todas as fases do 

experimento. Este padrão de ocupação nas quatro fases difere do que foi visto previamente 

durante a habituação do Experimento 2: houve maior ocupação na área de restrição, que 

tornou-se mais intensa ao longo dos 4 dias. Na habituação não havia porta para restringir a 

entrada na caixa e assim os animais podiam explorar livremente esta área.   

 

Figura 7. Gráfico de ocupação das áreas externa, interna e de restrição da arena no Experimento 2. Destaque 

(cores quentes) para as áreas onde os animais passaram mais tempo durante o teste nas fases A) Empatia, 

B)Reciprocidade Direta, C)Reciprocidade Generalizada, D) Caixa Vazia  e nos quatro dias da habituação. 

 

Taxa de abertura nos experimentos 1 e 2 

Como mostrado na Figura 8, a taxa de abertura se manteve constante nas três 

primeiras fases do Experimento 1 (Empatia, Reciprocidade Direta e Reciprocidade 

Generalizada), porém foi significativamente menor (H=11,87, p=0,0078, gl=3) na Fase Caixa 

Vazia (Fase 4) em relação à Fase Reciprocidade Direta (Fase 2), p<0,05. No Experimento 2 
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houve um gradativo aumento da taxa de abertura entre as fases (H=30,10, p< 0.0001, gl=3), 

onde a Fase Caixa Vazia significativamente foi maior que as demais (p<0,05). 

 

 

Figura 8. Comparação da taxa de abertura (%) entre as fases, nos Experimentos 1 e 2. Fase 1: Empatia, Fase 2: 

Reciprocidade Direta, Fase 3: Reciprocidade Generalizada e Fase 4: Caixa Vazia. *p<0,05 indica diferença 

estatística entre as fases em um teste de Kruskal-Wallis (média±EP).  

 

Interação Social 

Em todos os experimentos houve interação entre os animais após abertura e libertação 

(Figura 9). No Experimento 1 houve maior tempo de interação entre os animais na Fase 

Empatia em comparação a Fase Reciprocidade Generalizada (U=31,00, p=0,0337, gl=1). No 

Experimento 2 houve maior interação social entre os animais na Fase Empatia em relação às 

fases Reciprocidade Direta e Generalizada (F=14,74, p< 0.0001, gl=2). A Fase Reciprocidade 

Direta foi significativamente maior que a Fase Reciprocidade Generalizada (p<0,05). 

 



31 
 

Figura 9:Interação social pós-libertação em segundos entre as fases, nos Experimentos 1 e 2. Fase 1: Empatia, 

Fase 2: Reciprocidade Direta e Fase 3: Reciprocidade Generalizada. *p<0,05 indica diferença estatística entre as 

fases em um teste de Mann Whitney e ANOVA (média±EP). 

 

CONTROLES 

Latência e taxa de abertura 

Nos grupos controles não foi possível calcular a taxa de abertura nem a latência de 

abertura ao longo dos dias, pois houve abertura em apenas um dia do Controle Caixa Vazia e 

do Controle Brinquedo (Tabela 1). A Tabela 1 mostra a taxa de abertura de todos os dias de 

cada fase nos Experimentos 1, 2 e Controles. Todas as fases dos Experimentos 1 e 2 

apresentaram uma alta taxa de abertura (acima de 60%), como mostrado previamente (figuras 

3, 6 e 8). No Controle Caixa Vazia a taxa de abertura foi de 12,5%, o que significa que um 

rato entre oito abriu neste dia. Nos demais dias a taxa de abertura foi zero. Na fase seguinte, 

Empatia (Fase 1), não houve abertura em quaisquer dos dias (taxa zero). O Controle 

Brinquedo também apresentou taxa de abertura de 12,5% no décimo dia.  Nos demais dias a 

taxa de abertura foi zero. 

Tabela 1. Taxa de abertura (%) ao longo dos dias de cada fase em todos os experimentos. Fase 1: Empatia, Fase 

2: Reciprocidade Direta, Fase 3: Reciprocidade Generalizada e Fase 4: Caixa Vazia. 

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 CONTROLES 

Dia Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Caixa 

Vazia 
Fase 1 Brinquedo 

1 90,00 88.88 87,5 87,5 87,5 87,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2 80,00 87.5 87,5 87,5 87,5 75,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

3 70,00 100,0 100,0 87,5 62.5 75,0 87.5 100,0 0,0 0,0 0,0 

4 80. 100,0 87,5 87,5 50,0 75,0 87.5 100,0 0,0 0,0 0,0 

5 80. 100,0 100,0 87,5 62,5 62,5 87.5 100,0 12,5 0,0 0,0 

6 90. 100,0 100,0 62,5 50,0 75,0 75. 100,0 0,0 0,0 0,0 

7 80. - 87,5 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

8 90. - 100,0 87,5 50,0 75,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

9 100. - 75,0 75,0 50,0 75,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

10 90 - 100,0 75,0 37,5 75,0 75,0 100,0 0,0 0,0 12,5 

11 90 - 87,5 87,5 - 62,5 75,0 85,7 0,0 0,0 0,0 

12 90 - - 87,5 - 50,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
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Ocupação 

O gráfico de ocupação do Controle Caixa Vazia – Empatia (Figura 10) mostra que os 

animais se concentraram na área externa da arena, durante os quatro dias de habituação. A 

habituação foi realizada sem as portas, assim como nos demais experimentos. Semelhante à 

habituação, o gráfico destacou a ocupância na área externa nas fases Caixa Vazia e Empatia 

do Controle Caixa Vazia.  

 

 

Figura 10. Gráfico de ocupação das áreas externa, interna e de restrição da arena no Controle Caixa Vazia-

Empatia. Destaque (cores quentes) para as áreas onde os animais passaram mais tempo durante o teste nas fases 

Caixa Vazia, Empatia e na habituação. 

 

O gráfico de ocupação do Controle Brinquedo (Figura 11) mostra que durante a 

habituação os animais se concentraram mais na área externa da arena apenas no primeiro dia, 

aumentando gradativamente o tempo gasto na área de restrição nos demais dias. Durante os 

testes a ocupação se deu de forma mais distribuída, com maiores concentrações na área 

externa e extremidades da caixa restritora. 

 



33 
 

 
 

Figura 11. Gráfico de ocupação das áreas externa, interna e de restrição da arena no Controle Brinquedo. 

Destaque (cores quentes) para as áreas onde os animais passaram mais tempo durante o teste no controle e  na 

habituação. 

 

Discussão 

Diversos trabalhos mostram como a familiaridade está associada com maior empatia e 

comportamento pró-social de ajuda e cooperação (Preston & de Waal 2002). Por isso 

alocamos os ratos em pares duas semanas antes dos experimentos, com a finalidade de 

adquirir familiaridade. Os animais eram provenientes de gaiolas diferentes. Tomamos o 

cuidado de não colocar animais da mesma matriz reprodutiva como pares nos experimentos 

para evitar o viés da seleção de parentesco (Hamilton 1964). Dessa forma pudemos observar 

apenas a influência das relações não aparentadas, familiar ou não familiar, no comportamento 

pró-social.  

A primeira fase do Experimento 1, denominada Fase Empatia, foi uma reprodução do 

protocolo estabelecido por Bartal et al. (2011), onde os ratos abrem a porta para o 

companheiro preso sem ter recebido antes qualquer treinamento ou recompensa direta 

associada a tarefa. Segundo o protocolo, a motivação associada ao comportamento de abertura 

está na empatia sentida pelo animal libertador ao perceber o companheiro em situação de 

desconforto. No trabalho original, a maioria dos ratos aprendeu a abrir a porta da caixa 

restritora e libertar o colega preso por volta do sexto dia de teste. No presente trabalho, os 

ratos começaram a abrir a porta da caixa restritora já no primeiro dia de teste e em todos os 
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demais dias a taxa de abertura se manteve alta, ou seja, com a maioria dos animais libertando 

o colega diariamente (Figura 3A). A partir do segundo dia os ratos tiveram um melhor 

desempenho na latência de abertura devido a experiência prévia com a tarefa. A diferença do 

tempo de abertura do primeiro para o segundo mostra que houve um componente relacionado 

ao aprendizado na execução desse comportamento.  A latência de abertura permaneceu baixa 

até o último dia de teste. A motivação para libertar o coespecífico em situação estressante é 

corroborada pelo fato de que, na situação controle (Controle Caixa Vazia ou Controle 

Brinquedo), onde os ratos foram colocados na arena diante da caixa restritora vazia, sem 

prévio contato com a situação de haver ali um animal preso, os animais não abriram a porta ao 

longo dos 12 dias de teste, com exceção de um rato que abriu em apenas um dia, em cada 

controle (ver Tabela 1). Na ausência de um coespecífico os animais não tiveram motivação 

para aproximar-se da caixa restritora e, portanto, não exploraram a ponto de abrir a porta em 

sequer um dia. Estes resultados corroboram os achados do trabalho da Bartal et al. (2011), 

sobre comportamento pró-social motivado por empatia. 

A maior agilidade dos animais em cumprir a tarefa em relação ao experimento original 

pode dever-se a diferenças nas linhagens utilizadas. Os ratos da linhagem Wistar são mais 

ativos que os ratos da linhagem Sprague-Dawley (Schmitt & Hiemke 1998; López-Rubalcava 

& Lucki 1999; Clemens et al. 2014), utilizados no experimento original. A maior atividade da 

linhagem resulta em maior exploração do ambiente em um espaço menor de tempo, o que 

leva o rato a descobrir mais rapidamente a resolução de uma tarefa exploratória (Hughes 

1997), no caso, como abrir a porta. Isso sugere uma explicação do porquê dos ratos Wistar 

terem aberto a porta de forma mais eficiente, com baixa latência de abertura logo nos 

primeiros dias, e eficaz, com alta taxa de abertura em todos os dias de teste. Outra explicação 

reside na diferença no formato da arena. O experimento original utilizou uma arena quadrada, 
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o que levaria o animal a ficar mais tempo nos cantos e demorar mais para começar a libertar o 

colega. 

Cooperação entre indivíduos não aparentados pode ser explicada através do altruísmo 

recíproco, onde dois ou mais indivíduos se comportam de forma correspondente de modo a 

beneficiar o respectivo parceiro (Trivers 1971; Alexander 1987; Nowak & Sigmund 2005). A 

partir do protocolo de empatia e comportamento pró-social investigamos se os ratos se 

comportam de forma recíproca neste modelo. Na segunda fase do Experimento 1  testamos a 

ocorrência de reciprocidade direta, ou seja, se o rato ajudado na fase Empatia retribuiria a 

ajuda recebida libertando o colega. Esperávamos que a abertura se desse de forma ainda mais 

rápida, pois os ratos já haviam sofrido influência da aprendizagem pelo contato com a tarefa 

na fase anterior. Além disso, a empatia pode ser reforçada pela experiência passada em uma 

situação de distresse (Preston & DeWaal, 2002). Assim, a experiência desagradável do 

aprisionamento na Fase Empatia favoreceria o comportamento pró-social dos animais 

libertadores na Fase Reciprocidade Direta. Nossos resultados mostraram que os seis dias 

iniciais de teste foram semelhantes a Fase Empatia, tanto em relação a taxa de abertura quanto 

à latência de abertura (Figura 3B). Os animais se comportaram de maneira pró-social, mas 

não vimos o efeito acumulativo da reciprocidade direta. Possivelmente isso se deveu ao um 

efeito teto, ou seja, os valores de taxa de abertura foram tão altos e de latência tão baixos 

(“efeito chão) na primeira fase que não foi possível obter um resultado estatisticamente maior 

na segunda fase para fins de comparação.  

Na terceira fase do Experimento 1 foi investigada a presença de reciprocidade 

generalizada. Neste experimento os ratos não tinham interagido previamente, pois eram 

provenientes de caixas diferentes, mas já tinham passado pela experiência de serem 

libertadores em uma fase e aprisionados em outra, ou vice-versa.  Baseado no trabalho de 

Rute & Taborsky (2007), onde os ratos ajudaram mais um parceiro que os tinha ajudado antes 
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do que um que não tinha ajudado, esperávamos que os ratos continuariam abrindo as portas, 

porém em uma menor proporção, o que refletiria numa menor taxa de abertura e maior 

latência. Isso porque agir pró-socialmente para indivíduos pertencentes a outros grupos pode 

não ser adaptativo, pois outros grupos representam potenciais competidores por recursos 

(Decety, 2015).  Nossos resultados mostraram que, independente da não familiaridade, os 

animais mativeram uma baixa latência de abertura desde o primeiro dia de teste e alta taxa de 

abertura, não havendo diferença em relação a latência de abertura na Fase Empatia e na Fase 

Reciprocidade Direta, exceto pelo primeiro dia de teste, nem em relação a taxa de abertura 

(Figura 3C).  

A partir desses resultados não pudemos distinguir os comportamentos entre as três 

fases, como esperávamos. Ao se deparar pela primeira vez com o papel de libertador na 

primeira ou segunda fase os animais levaram um tempo maior para abrir a porta mas nos dias 

seguintes conseguiram cumprir a tarefa em menor tempo, indicando um efeito de 

aprendizagem. Depois de todos os ratos passarem pela experiência de serem libertadores os 

animais foram submetidos a fase 3, quando todos já tinham aprendido bem a tarefa de abrir. E 

continuaram abrindo em uma taxa alta e latência baixa, independente da relação de 

familiaridade e reciprocidade com o outro rato. Para saber se este comportamento se manteria 

independente da presença de um coespecífico, adicionamos uma quarta fase, chamada Caixa 

Vazia – Experiência. Esta fase é bem similar ao Controle Caixa Vazia, porém neste caso foi 

realizada com os animais que já haviam tido a experiência de abertura nas fases anteriores.  

Na quarta fase do Experimento 1, Caixa Vazia – Experiência, os ratos abriram a caixa 

mesmo na ausência de um coespecífico e na mesma proporção que na Fase Empatia e 

Reciprocidade Generalizada, embora a taxa de abertura tenha sido significativamente menor 

na fase Reciprocidade Direta (Figura 8). Além de manter uma alta taxa de abertura os animais 

continuaram abrindo a caixa vazia com um latência muito baixa e contínua, equivalente às 
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demais fases anteriores, não havendo extinção do comportamento com o passar do tempo 

(Figura 3D). Dessa forma, não pudemos inferir que o comportamento pró-social, representado 

pela libertação nas outras fases, pudesse ser realmente motivado por empatia. Outros fatores 

poderiam estar associados à ação de abrir a porta. Por exemplo, ao longo do Experimento 1, 

observamos que os animais libertadores, após libertarem o animal preso, entravam na caixa de 

restrição, e levantamos a hipótese de que explorar a caixa (um ambiente protegido) poderia 

ser um fator motivador para abertura da mesma. 

Sendo assim, analisamos  a ocupação de cada área da arena a fim de descobrir se havia 

preferência durante a exploração. Utilizamos uma arena circular (campo aberto) para evitar o 

viés dos cantos. A permanência do animal na área externa pressupõe mais ansiedade e a maior 

ocupação no centro indicaria maior exploração da caixa restritora (Gould et al. 2009; Simpson 

& Kelly, 2011). Os gráficos de ocupação deram um destaque maior na área da caixa de 

restrição em todas as fases do experimento, incluindo a fase final com a caixa vazia (Figura 

4). A partir deste dado reanalizamos os vídeos dos experimentos para constatar se os animais 

estavam entrando na caixa restritora após a abertura para o colega. De fato, houve uma alta 

taxa de entrada após abertura em todas as fases (Figura 5). A taxa de entrada foi contabilizada 

com o parâmetro: animais que entraram dentro dos 10 segundos após abertura ou após a saída 

do colega da caixa restritora. De acordo com o modelo (Bartal et al. 2011), a caixa restritora 

deveria se configurar em um ambiente aversivo, já que aprisionava o colega e requeria ajuda 

para libertação. Porém, desde a habituação pudemos notar que os animais foram 

desenvolvendo uma preferência gradativa ao longo dos dias pela caixa. É sabido que os 

roedores preferem ambientes fechados, tocas e cantos onde possam tocar suas vibrissas. 

Ambientes abertos representam maior exposição ao predador e provocam ansiedade (Treit et 

al. 1993). A caixa poderia estar funcionando como abrigo dentro da arena e por isso a 

preferência pelo ambiente interior da caixa restritora, o que pode representar um viés para 
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abertura. Dessa forma desenvolvemos um segundo experimento para eliminar a possibilidade 

de entrada do animal libertador no interior da caixa após a abertura da mesma. 

No experimento com a porta dupla (Experimento 2) os animais libertadores não 

poderiam entrar na caixa após abertura da primeira porta. No primeiro dia da Fase Empatia, 

87% dos animais abriram a porta, uma taxa muito aproximada da taxa de abertura no primeiro 

dia da Fase Empatia do Experimento 1. Porém houve uma gradativa diminuição da taxa de 

abertura ao longo dos dias, demonstrando uma diminuição do interesse pela abertura por parte 

da  maioria dos animais. Este resultado nos mostra que a entrada na caixa funciona como um 

fator motivador para a abertura, embora não exclua completamente a motivação para libertar 

o coespecífico. De fato, a latência de abertura inicial foi tão baixa quanto nas demais fases do 

experimento anterior e assim permaneceu até os últimos dias de teste. Ou seja, os ratos que 

continuaram abrindo nos demais dias mantiveram uma baixa latência (Figura 6A). Ainda, 

além de fatores de variação individual, os animais que se mativeram abrindo até o último dia 

parecem ter passado por um processo de aprendizagem. 

Mesmo com a porta dupla os ratos tiveram uma alta taxa de abertura na fase 

Reciprocidade Direta em todos os dias até o final da fase. A latência de abertura no primeiro 

dia foi maior que os demais dias, diminuindo a partir do segundo dia de teste e seguindo baixa 

até o último dia da fase (Figura 6B). Este resultado foi bastante semelhante ao encontrado na 

Fase Reciprocidade Direta do Experimento 1 e reforça o papel da experiência passada na 

motivação empática pró-social. Dessa forma, o impedimento do acesso ao interior da caixa 

não interferiu na motivação para abertura. 

Assim como na fase de Reciprocidade Generalizada do Experimento 1, a terceira fase 

do Experimento 2 também teve uma alta taxa de abertura e baixa latência ao longo de todos os 

dias de teste (Figura 6C). A presença da porta dupla impedindo a entrada no interior da caixa 

restritora não interferiu na abertura e consequente libertação do coespecífico.  
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Na Fase Caixa Vazia do Experimento 2 tivemos a maior taxa de abertura de todo o 

experimento (Figura 8). A latência de abertura se manteve baixa do ínicio ao fim dos dias de 

teste (Figura 6D). Com isso vimos que a porta dupla não interferiu na motivação para a 

abertura, porém nos mostrou que, assim como na Fase Caixa Vazia do Experimento 1, existe 

outra motivação para a abertura da porta que não apenas a presença de um coespecífico preso 

na caixa restritora. A partir desta última fase do Experimento 2, embora não descartando a 

participação dos fatores libertação do coespecífico e exploração da caixa de contenção, 

podemos sugerir que outras motivações podem estar associadas ao comportamento de 

abertura. Por exemplo, o próprio efeito da aprendizagem do comportamento. A presença do 

coespecífico na caixa pode ser um estímulo desencadeador do comportamento de abertura, 

que depois de aprendido se mantém pelo reforço do hábito. Quando analisamos a taxa de 

abertura entre fases, percebemos que há um aumento gradativo na taxa de abertura de uma 

fase para outra ao longo do tempo, que se assemelha a uma curva de aprendizado (Figura 8).  

Observando o gráfico de ocupação notamos uma maior exploração em torno da caixa 

restritora, principalmente próximo às extremidades da caixa, que vai aumentado ao longo das 

fases (Figura 7). Este interesse concentrado na caixa restritora não necessariamente indica um 

direcionamento empático para o coespecífico preso, já que na Fase Caixa Vazia o interesse 

pela caixa permanece. 

No Controle Caixa Vazia não houve abertura da caixa restritora (exceto por um rato no 

quinto dia de teste) indicando que a necessidade da presença de uma coespecífico preso seria 

um fator motivador para abertura da caixa. Porém, quando usamos os mesmos ratos por mais 

12 dias de teste em uma condição igual à Fase Empatia, ou seja, com a presença de um colega 

de gaiola preso na caixa restritora, os animais continuaram sem abrir a caixa (Tabela 1). Os 

gráficos de ocupação mostram que os ratos permaneceram mais tempo na área externa da 

arena em ambas as fases (Figura 10).  
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No Controle Brinquedo também não houve abertura da caixa restritora, exceto por um 

rato no décimo dia de teste (Tabela 1). A presença de objeto na caixa simulando a presença de 

outro rato não foi suficiente para desencadear a abertura da caixa restritora, apesar de ter 

havido uma certa exploração da caixa, indicada pelos gráficos de ocupância (Figura 11). 

Em resumo, os resultados mostram que a presença de um coespecífico preso por si só 

não é um fator que desencadeia o comportamento pró-social, existe também um fator 

associado ao aprendizado e manutenção do hábito. Vimos no experimento 1 que a motivação 

para abrir a porta estava além da presença do coespecífico preso, pois os ratos também 

abriram a caixa restritora vazia. Observamos que a abertura podia dever-se a possibilidade de 

entrada na caixa em busca de abrigo. Na primeira fase do Experimento 2, com a porta dupla, 

de fato, os animais diminuiram a motivação para abrir ao longo dos 12 dias de testes. Porém 

na segunda fase houve uma maior taxa de abertura indicando a presença de reciprocidade 

direta, independente do animal não poder entrar na caixa restritora após a abertura. Na terceira 

fase, onde foram utilizados os animais libertadores das fases anteriores, a taxa de abertura se 

manteve alta e a latência baixa, mostrando como o hábito leva a um comportamento mais 

eficiente e ficaz. E na quarta fase vimos que os animais permanecem abrindo com uma taxa 

alta e latência baixa, independente da presença de um coespecífico aprisionado ou de poderem 

se abrigar na caixa, o que é determinante para ressaltar o papel do aprendizado e possível 

formação de hábito (Broadbent et al. 2007) na execução desse comportamento. Com o 

Controle Caixa Vazia – Empatia mais uma vez vemos como a experiência influência o 

comportamento do animal na aquisição do hábito. Uma vez passada a experiência prévia com 

a caixa vazia os animais não se aproximam da caixa mesmo havendo um colega preso lá 

dentro. 

No caso dos dois experimentos-controle, então, há ausência do fator inicial 

desencadeante para abertura da caixa, que é a presença do coespecífico. O resultado 
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mostrando que existe interação social entre os animais (Figura 9) após libertação pode 

explicar mais um fator reforçador da abertura. Enquanto animais sociais, os ratos buscam 

explorar o ambiente novo juntos. Nos quatro dias prévios da habituação, os ratos podem 

explorar livremente a arena e a caixa restritora. Mas no primeiro dia de teste o rato libertador 

encontra-se sozinho para explorar a arena enquanto o outro rato está aprisionado, o que 

motivaria o libertador a realizar a abertura.   A maior quantidade de interação entre os animais 

se dá na primeira fase, nos dois experimentos, diminuindo a cada nova fase (Figura 9). 

Naturalmente a exploração diminui quando o ambiente deixa de ser novo o que acompanha a 

diminuição da interação social. Ainda assim, o comportamento de abertura se mantém. 

Podemos sugerir que há um processo de aprendizado do comportamento de abertura (patente 

nos primeiros experimentos), mas o mesmo precisa ser desencadeado por um estímulo inicial 

e possivelmente reforçado pela libertação do animal após a abertura da caixa. Estímulos 

associados à presença do animal libertado na área possivelmente fortaleceram a resposta 

aprendida que continuou ocorrendo mesmo quando não havia um coespecífico a ser libertado. 

A sequência das etapas parece ser, portanto, um fator de fundamental importância na 

aprendizagem e no fortalecimento da resposta. 

Sendo assim, podemos concluir que existem vários fatores associados a abertura da 

porta, sendo um deles a motivação pelo contato social (Silberberg et al., 2013), porém este 

não é um fator determinante para a abertura.  O comportamento pró-social pode ocorrer na 

ausência de empatia (Vasconcelos et al., 2012) assim como esta não é necessária para a 

existência do altruísmo (DeWaal & Suchak, 2010). Por isso é necessário investigar os demais 

fatores que possam estar envolvidos com a abertura da porta antes de considerar o uso do 

paradigma aqui estudado para investigação de mecanismos relacionados à empatia e ao 

comportamento pró-social.  
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