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RESUMO 

Autor: Fabiana Satiro de Souza 

Título: O ensino de discriminações condicionais para idosos com comprometimento 

cognitivo 

 

Considerando-se que idosos enfrentam perdas cognitivas, sendo a mais frequente a perda 

de memória, torna-se necessário desenvolver atividades de estimulação cognitiva para 

minimizar ou estabilizar tais perdas. Na Análise do Comportamento, estudos pautados nas 

relações de equivalência têm mostrado a possibilidade de formação de novas redes 

relacionais pelo idoso, o que pode auxiliar também na reinstalação de repertórios que 

estão sendo afetados pelo envelhecimento, como o comportamento de lembrar nomes. O 

presente trabalho contou com quatro estudos, sendo que os três primeiros verificaram se o 

ensino de relações condicionais poderia favorecer o comportamento de lembrar nomes e o 

último estudo verificou se o ensino de discriminações condicionais de dados biográficos 

poderia favorecer a ocorrência de relações de equivalência. Participaram quatro idosas 

com diagnóstico de Doença de Alzheimer. Antes de submetê-las aos procedimentos 

experimentais, realizou-se a avaliação do repertório inicial. Nos Estudos 1, 2 e 3, o 

procedimento de ensino de relações condicionais utilizou estímulos nas modalidades som 

(palavra ditada), imagem (representativa da palavra) e texto (palavra escrita), sendo que os 

estímulos foram apresentados, ou apenas com pareamento simultâneo, ou também com 

pareamento sucessivo sem atraso e com atraso de 5 segundos. No Estudo 4, utilizaram-se 

apenas estímulos visuais, com pareamento simultâneo. Foi testada a emergência de novas 

relações, não treinadas, e se avaliou o repertório final. Os resultados dos três primeiros 

estudos indicaram melhora no comportamento de lembrar nomes, sendo que houve grande 

variação nos índices indicativos de emergência de relações não treinadas; no Estudo 4 não 

foi observada a emergência de relações de equivalência. Apontaram-se possíveis variáveis 

que podem ter interferido no desempenho das participantes, apresentando-se sugestões 

para futuras pesquisas. 

 

Palavras-chave: idosos, lembrar, discriminação condicional, relações de equivalência.  
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ABSTRACT 

Author: Fabiana Satiro de Souza  

Title: Conditional discrimination’s teaching for old age persons with cognitive damage. 

Old age brings cognitive impairment and the memory’s loss is the most frequent. So, it is 

necessary to implement cognitive stimulation’s procedures in order to minimize or to 

stabilize such losses. Studies based on Behavior Analysis, particularly in equivalence 

relations have shown the possibility of forming new relational networks by the elderly and 

that relational network could help to restore repertoires that are being affected by aging, 

such as remembering of names of people or objects. The present research had four studies, 

three of them with the objective to verify if conditional relations teaching, to the 

participants, could help them remembering names of people or objects and the fourth 

study with the objective to verify if conditional discriminations’ teaching biographical 

data could form equivalence relations. The participants were four old women diagnosed 

with Alzheimer's disease. Before submitting them to the experimental procedures, the 

initial repertoire was evaluated. In the Studies 1, 2 and 3, the conditional relations were 

trained with sound (word dictated), image (representative of the word) and text (written 

word); these stimuli were presented or in simultaneous pairing or also with successive 

pairing (0 and 5 seconds). In the Study 4 only visual stimuli were used with simultaneous 

pairing. The emergence of new relations was tested, and the final repertoire was evaluated. 

The results of the first three studies showed improvement in remembering names 

behavior, but it was observed significant variation, among the participants, in the 

emergence of new relations. In the Study 4 was observed the emergence of equivalence 

relations. Some possible variables that may have interfered in the participants’ 

performance were pointed out, and suggestions for future studies were presented. 

 

Keywords: elderly, reminding and remembering, conditional discrimination, equivalence 
relations.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Graduei-me em Pedagogia e atuei por alguns anos em escolas particulares, 

alfabetização de adultos e atividades de psicopedagogia, realizei trabalhos 

voluntários com idosos em centros de convivência e na Associação Brasileira de 

Alzheimer (ABRAz). Apaixonei-me pelo trabalho com essa faixa etária, realizei 

não apenas alguns cursos de extensão, mas também especialização em 

Gerontologia para aprimorar os conhecimentos sobre o processo de 

envelhecimento, unindo-os à educação.  

Desde 2007 coordeno o primeiro grupo de apoio para pessoas com Doença 

de Alzheimer da ABRAz-SP, no qual são realizadas atividades de estimulação 

cognitiva com o objetivo de retardar a progressão da doença. Este é o foco central 

de minhas atividades – a estimulação cognitiva para idosos que apresentam perda 

de memória.  

É fato que o número de idosos na sociedade é cada vez maior, em 

decorrência dos progressos da ciência, que possibilitaram um aumento na 

expectativa de vida e, embora o envelhecimento signifique alguns ganhos, é 

acometido também de perdas, pois nem sempre vem acompanhado de saúde e 

qualidade de vida. Quanto mais se envelhece, maior o risco de, dentre outros 

problemas, enfrentar perdas cognitivas. 

Em seu artigo “Intellectual Self-Management in Old Age”, Skinner (1983) 

aponta que o envelhecimento apresenta uma série de estímulos aversivos e dentre 

eles está o declínio na capacidade intelectual, sendo o esquecimento a principal 

queixa. As variações do ambiente para o idoso exigem, desse, uma constante 

adaptação. A solução seria a organização do meio para que o comportamento do 

idoso seja reforçado; para tanto, o autor sugere além da estimulação cognitiva, a 

utilização de estratégias compensatórias. 

Portanto, atividades de estimulação cognitiva podem tornar-se eficazes para 

minimizar ou estabilizar as perdas, favorecendo o comportamento de lembrar e 

consequentemente tornando o idoso mais sociável e o ambiente mais reforçador. 
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Os estudos pautados nas relações de equivalência têm mostrado efeitos 

positivos na instalação de repertórios em diferentes áreas (leitura, escrita, 

habilidades matemáticas, etc.). Com idosos os estudos têm evidenciado a 

possibilidade de formação de novas redes relacionais, resultados esses, 

promissores, pois poderiam indicar a possibilidade de ampliação de repertórios. 

Uma vez que estudos com idosos com comprometimento cognitivo não têm sido 

feitos, pode-se questionar se procedimentos de ensino de discriminações 

condicionais poderiam auxiliar também na reinstalação de repertórios que estão 

sendo afetados, como o comportamento de lembrar nomes. 

Com o apoio de estudos sobre relações de equivalência, elaborou-se o 

presente trabalho, composto por quatro estudos: três deles com o objetivo de 

verificar se o ensino de discriminações condicionais poderia favorecer o 

comportamento de lembrar nomes e um deles com o objetivo de verificar se o 

ensino de discriminações condicionais de dados biográficos poderia favorecer a 

ocorrência de relações de equivalência, por idosos com diagnóstico de demência. 

Pretendeu-se com tais estudos verificar se o ensino de discriminações condicionais 

constitui-se em uma alternativa de estimulação cognitiva para idosos com 

comprometimento cognitivo.  

Antes de prosseguir, cabe uma explicação. São diversos os termos usados 

para designar indivíduos que se encontram na velhice (dentre eles: adulto maduro, 

idoso, maturidade, maior idade, melhor idade e, a mais comum, terceira idade). 

Neri e Freire (2000) afirmam que a busca por tais termos se deve ao preconceito em 

relação à velhice, etapa carregada de estereótipos dos quais nem todo indivíduo 

dessa faixa etária condiz; a adoção de tais termos encobre o preconceito e nega a 

realidade, já que “(...) se as várias realidades da velhice e do processo de 

envelhecimento fossem bem conhecidas, não seria necessário temê-las, evitá-las ou 

negá-las” (p.14). Portanto, segundo as autoras, para designar as pessoas idosas, os 

termos mais apropriados são “velho” ou “idoso”; ao longo desta pesquisa adotou-se 

o termo idoso.  
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A VELHICE E O ENVELHECIMENTO 

 

Com a  queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida, ocorreu o 

crescimento do número de idosos na sociedade. A velhice é a fase do 

desenvolvimento humano que atualmente ganha novos olhares, por muitas vezes 

significar a mais longa etapa da vida.   

 No Brasil, a idade que marca o ingresso para a velhice é, segundo o Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741/2003), 60 anos e se estima que a participação de maiores 

de 60 anos na população brasileira, até o ano de 2025, passará de 8,9% para 18,8% 

da população, tornando-se o quinto país em número de idosos, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Organização Mundial da Saúde 

(IBGE, 2002; OMS, 2005). Tal crescimento no número de idosos não é um 

fenômeno que afeta apenas o Brasil, mas que ocorre nos diversos países do mundo, 

de tal modo que vai alterar a proporção de idosos em relação às outras faixas 

etárias. Silva (2007) afirma que em 2050 “(...) o número de idosos no planeta será 

maior que o de crianças” (p. 19).  

Um projeto intitulado Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE), 

coordenado pela Organização Pan Americana da Saúde, no município de São Paulo 

em 2000, apontou 8,1% da população com 60 anos ou mais. Da amostra pesquisada 

por eles, 58,6% eram do sexo feminino, ou seja, a maioria da população idosa é 

composta por mulheres. (SABE, 2003) 

Embora a idade seja um parâmetro de demarcação para categorizar alguém 

como idoso, usar como critério apenas a idade cronológica para caracterizar essa 

etapa parece falho e arbitrário, pois não há um idoso igual ao outro; cada indivíduo 

envelhece de uma forma e devem ser considerados os aspectos biopsicossociais 

para caracterizar a velhice.  

Opondo-se ao critério cronológico de definição da velhice, Beauvoir 

(1990/1970) afirma que “A idade cronológica e a idade biológica estão longe de 

coincidir sempre: a aparência física informa mais que os exames fisiológicos sobre 
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a nossa idade” (p.40); sendo assim, criar categorização acerca da velhice é 

condicionar os indivíduos dessa fase a um mesmo padrão de comportamento e 

capacidades; seria o mesmo que homogeneizá-los, ignorando a heterogeneidade 

típica da velhice. Também Debert (1999) defende que dever-se-ia assumir a ideia 

de curso de vida, 

 

(...) em que a velhice não seria pensada como um momento definido pela 
idade cronológica e no qual se permanece até a morte, mas como um 
processo gradual em que a dimensão histórica e social e a biografia 
individual devem ser consideradas com relevância. (p. 50) 

 

Cabe aqui ressaltar a diferença entre os termos velhice e envelhecimento. A 

velhice é tida como a etapa de vida do indivíduo, e independe das condições de 

saúde e do estilo de vida que o mesmo adote. Por envelhecimento compreende-se o 

processo natural de alterações físicas e biológicas, ou seja, as alterações normais 

apresentadas pelo corpo nessa fase da vida, alterações essas que, se por um lado 

indicam perdas, também indicam ganhos provenientes do tempo de interação do 

indivíduo com o mundo. O envelhecimento, conforme Messy (1999), é um 

processo de perdas e aquisições, irreversível, “(...) que se inscreve na 

temporalidade do indivíduo, do começo ao fim da vida” (p.18).  Portanto, se 

envelhece conforme se vive. 

Além da idade estabelecida pelo Estatuto do Idoso, podem ser citados outros 

dois marcadores que delimitam a velhice: do ponto de vista biológico, o fim do 

período reprodutivo (Groisman, 2002); e do ponto de vista econômico e social, a 

aposentadoria (Seabra, 2009). 

Segundo Carvalho Filho (2002), 

 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e 
progressivo, no qual há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, 
que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais 
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suscetível às agressões intrínsecas ou extrínsecas que terminam por levá-lo à 
morte. (p. 60) 

 

Independentemente dos marcadores, não se deve homogeneizar a velhice, 

como já salientado, pois o processo de envelhecimento ocorre de maneira distinta 

nos indivíduos; há aqueles que chegam a essa fase com doenças crônicas, 

degenerativas que levam à perda da autonomia física e cognitiva e outros que 

praticamente não apresentam patologias com tais efeitos. Ter saúde na velhice não 

significa ausência de doenças e, sim, a manutenção da autonomia, independência e 

capacidade cognitiva. Assim, o idoso pode passar por um processo de 

envelhecimento saudável ou pode envelhecer apresentando comprometimentos 

físicos e cognitivos. 

Algumas alterações são comuns no processo de envelhecimento normal, as 

quais serão divididas, para facilitar a aproximação, em características estéticas, 

fisiológicas e cognitivas. 

As alterações estéticas são talvez as mais visíveis e as que mais incomodam 

em uma sociedade que apesar de admitir envelhecer, por isto significar a ausência 

de uma morte prematura, não deseja aparentar as características estéticas da 

velhice, e busca a eterna juventude, camuflando-as. Segundo Beauvoir 

(1990/1970), os cabelos caem e tornam-se brancos, a pele se enruga, os dentes 

caem, o nariz se alonga, as pálpebras superiores engrossam, o lábio superior 

míngua, o lóbulo da orelha aumenta, os discos da coluna vertebral empilham-se 

reduzindo a altura entre 10 a 15 centímetros, a largura do ombro reduz e a da bacia 

aumenta. Parte de tais características podem ser modificadas, o que é feito cada vez 

mais em nossa sociedade, especialmente nos centros urbanos.  

As principais alterações fisiológicas são: atrofia muscular, diminuindo a 

massa e o tônus; osteoporose; declínio da altura em função da compressão vertebral 

e alterações posturais; diminuição do peso devido à redução do conteúdo de água 

corporal e de massa muscular; alteração no funcionamento do coração e no sistema 

circulatório; diminuição da capacidade respiratória; lentidão na transmissão de 
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reações e excitações pelos nervos motores; diminuição da capacidade da função 

renal; o pâncreas tem capacidade reduzida em transformar glicose, aumentando a 

chance de o idoso apresentar diabetes; alterações no aparelho digestivo, deixando o 

processo mais lento; alteração no aparelho reprodutor, principalmente para a 

mulher, com a menopausa; alterações nos órgãos dos sentidos; problemas de visão 

como a presbiopia e vista cansada; diminuição da audição, tato, paladar e olfato. 

(Beauvoir, 1990/1970; Mascaro, 1997; Brasil, 2006). 

 As alterações fisiológicas normais no processo de envelhecimento 

repercutem na capacidade de defesa e adaptação do organismo, tornando o idoso 

mais vulnerável, podendo-se desencadear outras doenças mais facilmente (Brasil, 

2006). Devido a menor capacidade de defesa, algumas doenças crônicas são 

bastante presentes nessa faixa etária, principalmente pressão alta, diabetes, 

problema cardíaco, tumor maligno, embolia/derrame, doença crônica pulmonar, 

artrite/artrose/reumatismo e osteoporose (SABE, 2003). 

No que se refere aos fatores neurobiológicos tem-se deterioração, resultante 

do envelhecimento celular e da incapacidade das células dividirem-se, renovarem-

se e regenerarem-se nessa etapa; as sinapses diminuem e há um decréscimo na 

plasticidade cerebral; peso e tamanho do cérebro também diminuem. No que tange 

aos transtornos mentais, a depressão e a demência, comumente com a queixa de 

perda de memória, são os mais encontrados e que mais comprometem a qualidade 

de vida do idoso (Santos, Andrade & Bueno, 2009). 

Quanto ao desempenho cognitivo, no decorrer do envelhecimento normal 

podem-se observar alterações na velocidade e flexibilidade na aquisição das 

informações, ocorrendo maior lentidão para processar dados em atividades de 

leitura, compreensão e memorização (Souza et al., 2009).  

A perda de memória é uma das maiores queixas dos idosos em processo 

normal de envelhecimento, e está relacionada principalmente à inatividade 

decorrente das alterações fisiológicas, o que acaba em um ciclo vicioso; ou seja, em 

função das perdas ou mudanças fisiológicas, o idoso pratica poucas atividades e 

exige pouco de sua cognição, o que pode acelerar a degeneração intelectual. 
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Portanto, quanto mais se estimular o idoso com atividades que necessitem atenção, 

concentração e raciocínio lógico, maior a chance de ocorrerem sinapses cerebrais, 

que auxiliam na plasticidade do cérebro (Souza & Chaves, 2005). A socialização 

também é importante fator na manutenção das capacidades mentais na velhice.  

Beauvoir (1990/1970) afirma que há prejuízos no cálculo mental, 

organização espacial e raciocínio lógico, no entanto, há uma diferença entre 

indivíduos com maior ou menor nível intelectual1. Em idosos incultos o 

vocabulário empobrece, enquanto que em indivíduos com nível intelectual elevado 

mantém-se ou enriquece. Dos testes apresentados pela autora, uma importante 

conclusão é apresentada: “(…) quanto mais elevado é o nível intelectual do 

indivíduo, mais fraco e lento é o decréscimo de suas faculdades. Se ele continuar a 

exercitar sua memória e sua inteligência, pode conservá-las intactas.” (p. 44). 

Ainda,  sobre as alterações na linguagem, Damasceno (1999) afirma que, no 

envelhecimento normal, o vocabulário e o processamento sintático ficam 

praticamente intactos, mas há alterações na evocação das palavras. No que tange ao 

discurso, há dificuldades na narração e na conversação entre os indivíduos. 

Devido a todas essas alterações biológicas, Skinner (1983) aponta que o 

comportamento não é reforçado, pelo contrário, há muito mais consequências 

aversivas, portanto, “O que é necessário é um ambiente protético, no qual, apesar 

das reduções na capacidade biológica, o comportamento será relativamente livre 

de consequências aversivas e abundantemente reforçado” (p. 239, tradução nossa). 

Em suma, biologicamente, o envelhecimento significa perda. Porém, é 

preciso considerar que a evolução do processo de envelhecimento é influenciada 

também por “(...) fatores ambientais, culturais, familiares, genéticos, emocionais, 

sociais e econômicos (...)” (Ezequiel, 2005, p. 41). 

Um dos maiores problemas do envelhecimento na sociedade é o fato de que, 

muitas vezes, esse só é relacionado ao declínio biológico, à inatividade da 

                                                 
1 Segundo o Projeto SABE, da população idosa pesquisada na cidade de São Paulo, 21% nunca frequentou a 
escola e 46,4% tinham menos de 4 anos de estudo, demonstrando a falta de oportunidade de acesso à 
educação dos indivíduos que atingem essa faixa etária. (SABE, 2003) 
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aposentadoria, ao isolamento social, à pobreza, à marginalidade, entre outros. O 

sistema capitalista, à medida que favorece a atividade e a produção, torna o idoso 

um ser sem valor na sociedade, pois após a aposentadoria, por não mais produzir e 

gerar capital, é considerado inútil e descartável. Esse é um exemplo de que a 

velhice é também um fator cultural, isto é, está relacionada ao como a sociedade 

encara a pessoa idosa e em como o próprio idoso se reconhece. Envelhecer é um 

fenômeno extremamente heterogêneo e a área da Gerontologia surge para acabar 

com os estigmas criados sobre a velhice e o envelhecer. 

Skinner e Vaughan (1985) afirmam que “Dentro dos limites impostos pelo 

envelhecimento fisiológico, agimos e pensamos como jovens ou velhos, em função 

do que nos acontece e do que, como resultado, nós fazemos” (p. 29). Em outras 

palavras, embora a presença do envelhecimento biológico seja inevitável, 

envelhecer não significa tornar-se inativo; o agir e pensar dependerá mais do como 

o indivíduo se prepara para o envelhecimento, tanto no que se refere aos hábitos 

saudáveis, quanto ao estar preparado psicologicamente para essa nova etapa da 

vida, procurando atualizar-se e manter-se ativo. 

O envelhecimento é um processo influenciado pela cultura em que o 

indivíduo que envelhece está inserido. Em algumas culturas, o idoso é 

extremamente valorizado e respeitado, no entanto, na cultura e sociedade ocidental 

isso não ocorre. Essa etapa da vida ainda não é vista como progressiva e natural, e 

mais do que isso, como uma conquista de melhores condições e expectativa de 

vida. No entanto, quando se compreender o envelhecimento como conquista e 

forem promovidas ações que tragam “vida” aos anos que foram conquistados pelos 

progressos da ciência, se pensará mais em prevenção do que em tratamento, mais 

em qualidade de vida, do que prolongamento da mesma. Skinner e Vaughan (1985) 

são enfáticos sobre isso, quando afirmam que “É bom que os idosos estejam 

vivendo mais e sendo menos alvo de pobreza e doenças do que no passado, mas se 

não estão conseguindo viver bem suas vidas não ganharam muita coisa” (p. 18). 
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É comum observar idosos aposentados que entram em depressão; em grande 

parte ela está relacionada à limitação financeira decorrente de sua não participação 

no processo produtivo. Porém, além da questão financeira, o que aflige o 

aposentado é a administração do tempo livre disponível, o tempo para fazer o que 

sempre se teve vontade com autonomia. Beauvoir (1990/1970) ainda reforça 

dizendo que “A inatividade acarreta uma apatia que mata todo o desejo de 

atividade. (...) o excesso de lazer é ainda mais perigoso para os velhos do que para 

os jovens: quanto mais tempo têm, menos são capazes de preenchê-lo” (p. 334). 

Um grande desafio surge então para as autoridades, profissionais, entre 

outros: a necessidade de criação de políticas públicas, que garantam os direitos 

fundamentais do idoso (habitação, alimentação, renda e saúde), e iniciativas 

específicas, como desenvolver novos produtos para esse público, formar 

profissionais especializados nessa área, criar centros de convivência e núcleos de 

ensino, entre outros, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida na velhice 

Urge pensar em atividades para os aposentados, sejam elas culturais, 

educacionais, de trabalho, etc., mas que deem sentido à vida do idoso. Conforme 

solicitado por Beauvoir (1990/1970) “É preciso dar a esses sobreviventes motivos 

para viver: a ‘sobrevivência bruta’ é pior que a morte” (p. 337). Isto porque a 

inatividade apressa a decadência física, psíquica, social e intelectual do idoso. 

É necessário reconhecer que ser velho significa aprender a conviver com as 

dificuldades dessa fase, a fim de melhor aproveitar suas alegrias. Para tanto, é 

preciso, ao idoso, manter-se ativo e aprender a criar estratégias compensatórias para 

os déficits funcionais e cognitivos decorrentes do envelhecimento; nesse ponto, 

encontra-se, além da motivação do próprio idoso, o trabalho de profissionais que o 

orientem e atuem minimizando tais barreiras, sem deixar de respeitar e considerar o 

acúmulo de experiências, por eles, vivenciadas, marca fundamental da velhice.  
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O Envelhecimento Ativo ou Bem-sucedido 

 

 As transformações etárias ocorridas em nossa população, já descritas no 

início deste capítulo, geraram mudanças nos âmbitos político e social, obrigando a 

se repensar o papel e imagem do idoso em nossa sociedade, a fim de extinguir os 

preconceitos e estereótipos que deixam essa população marginalizada, resgatando a 

dignidade e proporcionando um envelhecer com qualidade de vida, autonomia e 

independência. Essa transformação exige um planejamento do envelhecer ao longo 

do curso de vida, para que se possa chegar ao que se chama de envelhecimento 

ativo ou bem-sucedido, e isso implica em um conjunto de ações que envolvem 

desde políticas públicas que ofereçam melhores condições de vida e saúde, até 

mudanças pessoais frente ao próprio envelhecer.  

 Os termos “ativo” e “bem-sucedido” baseiam-se na ideia de que, embora o 

envelhecimento acarrete em alguns declínios e perdas, é possível viver bem, com 

autonomia, independência, qualidade de vida e, em muitos casos, produtivo 

economicamente. O envelhecimento ativo ou bem-sucedido, portanto, seria o 

equilíbrio entre as limitações inevitáveis impostas pela idade e a interação do 

indivíduo com o meio ambiente.  

 De acordo com Neri e Cachioni (1999), o envelhecimento bem sucedido 

pode ter três conotações. A primeira está relacionada à “(...) ideia de realização do 

potencial individual para o alcance do grau de bem-estar físico, social e 

psicológico avaliado como adequado pelo indivíduo e pelo seu grupo de idade” (p. 

116). A segunda diz respeito ao envelhecimento físico e social ser parecido com o 

da média da população mais jovem, ou seja, relaciona-se aos tratamentos médicos, 

cosméticos, físicos, educacionais, entre outros, que visam tanto retardar ou 

mascarar o avanço da idade, quanto reabilitar perdas cognitivas e físicas. A terceira 

conotação refere-se à “(...) manutenção da competência em domínios selecionados 

do funcionamento, através de mecanismos de compensação e otimização (...)”, ou 

seja, compensar e equilibrar as perdas através da seleção e otimização das 

competências em que o indivíduo tem bom desempenho.  
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 Ainda nesse sentido a OMS (2005) define que o “Envelhecimento ativo é o 

processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam 

mais velhas” (p. 13). 

 Fala-se muito em manutenção da autonomia, independência e qualidade de 

vida no envelhecimento, no entanto, cabe esclarecer que se entende por autonomia 

a capacidade de controle e tomada de decisões sobre a própria vida; por 

independência a capacidade de realizar sozinho as Atividades de Vida Diária, ou 

seja, o autocuidado, incluindo higiene pessoal, alimentação, locomoção, etc.; 

finalmente considera-se haver qualidade de vida quando ocorre a manutenção da 

saúde física, social e psíquica no maior grau possível, incluindo a percepção do 

indivíduo sobre as suas condições, no contexto social e cultural em que vive e de 

acordo com suas expectativas, objetivos, entre outros.  

 Vale ressaltar que o envelhecimento ativo ou bem-sucedido não implica na 

ausência de doenças, mas sim no aumento da expectativa de vida de maneira 

saudável, com qualidade e participação para os indivíduos em processo de 

envelhecimento. A participação deve ocorrer continuamente nos âmbitos sociais, 

econômicos e culturais, garantindo também os direitos e deveres do idoso.  

 A prevenção, ao longo do curso de vida, ainda é o principal trunfo para o 

envelhecimento bem-sucedido. Uma nutrição equilibrada, atividade física regular, 

manutenção social e intelectual e disposição emocional para enfrentar as 

dificuldades são fundamentais. No entanto, um bom posicionamento dos que 

convivem com o idoso, frente ao envelhecimento, é necessário. Por exemplo, é 

comum em nossa sociedade que os filhos comecem a tomar as decisões pelos pais 

que envelhecem, quando, em muitos casos, eles ainda podem gerir suas vidas 

sozinhos. Um posicionamento adequado seria o de deixar, ao seu encargo, as 

decisões que lhe afetam a vida. 

 A capacidade do indivíduo responder com flexibilidade e se adaptar aos 

desafios que surgem ao longo do processo de envelhecimento, sejam eles 

biológicos, sociais, econômicos, mentais, etc., também é fundamental no 
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envelhecimento bem sucedido. Skinner e Vaughan (1985) defendem essa ideia em 

sua obra “Viva bem a velhice”, na qual propõe que se “(...) ataque a velhice como 

um problema a ser resolvido” (p. 22), criando estratégias que compensem as 

perdas físicas e desenvolva uma postura emocional que proporcione bem-estar 

psicológico frente ao envelhecimento, não permitindo o isolamento social, a 

inatividade, tristezas, etc. Ou como afirma Skinner (1983) “A ênfase está na 

construção de um mundo no qual o comportamento das pessoas idosas continuará 

a ser abundantemente reforçado” (p. 239, tradução nossa). 

Pelo exposto até o momento, é possível notar que o envelhecimento bem 

sucedido ou ativo tem como fatores determinantes o próprio indivíduo, a sociedade 

e a cultura na qual ele está inserido e, também, os programas e políticas públicas 

para o envelhecimento, principalmente no que tange à saúde, à economia e à 

educação.  

Os programas e políticas públicas devem favorecer a promoção e prevenção 

da saúde ao longo de toda a vida do indivíduo, com campanhas de vacinação, 

antitabagismo, antialcoolismo, detecção precoce de doenças, tratamento adequado, 

acesso a medicamentos, entre outras medidas. Além disso, devem favorecer o 

acesso à educação permanente, às atividades de lazer, ao transporte público, ao 

trabalho e ao convívio social. Dessa forma, criam-se condições para que se tenha o 

envelhecimento bem-sucedido da maioria das pessoas, meta que deveria fazer parte 

da sociedade brasileira. 

 

Memória e envelhecimento 

 

 Uma condição primordial para a qualidade de vida e a autonomia na velhice 

é a manutenção da eficácia cognitiva, mesmo sendo esperadas e bastante comuns 

alterações no processo de envelhecimento saudável, principalmente se comparado o 

desempenho com o apresentado quando mais jovem.   
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 O declínio cognitivo pode afetar, além da memória, diversas funções 

executivas, dentre elas, a velocidade na assimilação da informação, a atenção, o 

planejamento, a iniciativa, a flexibilidade e a orientação. Entretanto, a queixa em 

relação à memória ainda é a mais comum.  

Segundo Souza e Chaves (2005), ainda não existem estudos conclusivos que 

apontem o comprometimento da memória como algo intrínseco ao processo de 

envelhecimento ou como resultado de um processo multifatorial, relacionado 

principalmente com o decréscimo de estímulos sociais, psicológicos e biológicos.  

Problemas como a depressão, por exemplo, frequentemente estão associados à 

déficits cognitivos, como aponta o estudo de Ávilla e Bottino (2006). Outras 

possíveis causas, apontadas por Sé, Queroz e Yassuda (2004), seriam o uso de 

medicamentos, o alcoolismo, os estados de tensão e estresse, a própria percepção 

do idoso em relação às suas dificuldades, além de doenças como Transtorno 

Cognitivo Leve, Doença de Alzheimer e outras demências. De todo modo, o 

declínio cognitivo, sendo ou não esperado no processo de envelhecimento normal, 

afeta o cotidiano dos idosos, diminui a autoestima e pode levar ao isolamento 

social, devendo, portanto, ser alvo de atenção e de tratamento adequado. 

Diversas áreas do conhecimento estudam questões relativas à memória; será 

abordada, primeiramente, a visão dos cognitivistas a fim de, posteriormente, cotejá-

la com a Análise do Comportamento, abordagem adotada no presente trabalho. 

A memória, de acordo com a abordagem cognitivista, consiste em uma 

importante função cognitiva – a de tornar os indivíduos singulares, uma vez que 

cada indivíduo possui diferentes conhecimentos e habilidades adquiridos em 

interação com o meio ambiente (as aprendizagens). Relaciona-se com outras 

funções cognitivas como a linguagem e a atenção. Segundo a literatura (Abreu, 

2000; Alvarez et al., 2005; Ávila, 2004; Carvalho, 2006; Lasca, 2003; Seabra, 

2009; Izquierdo, 2006), a memória é a capacidade do cérebro e de outros sistemas 

de realizar três “estágios”2 básicos: codificação (aquisição da informação, 

aprendizagem), armazenagem (manter a informação na memória, arquivá-la) e 

                                                 
2 Termo utilizado pela abordagem cognitivista. 
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evocação (recuperação da informação arquivada). O conceito de memória, para os 

cognitivistas, permite analogias com um computador, pois seria a capacidade para 

arquivar conhecimentos e habilidades e torná-los passíveis de serem recuperados 

em outro momento. 

Para os cognitivistas, uma das possíveis explicações para os déficits de 

memória no envelhecimento é o fato de poder ocorrer falhas em um ou mais dos 

três estágios básicos da memória. Por exemplo, a diminuição da velocidade na 

assimilação de informações e os prejuízos na capacidade de atenção (codificação) 

dificultam a recepção e memorização, segundo Sé, Queroz & Yassuda (2004). 

 Para Izquierdo (2006), a memória individual3 (humana) “(...) se refere 

àquilo que se armazena, conserva e evoca de sua própria experiência pessoal.” (p. 

16); na memória individual, a aquisição pode ser compreendida como o 

aprendizado; a evocação como a lembrança e a falta de evocação como o 

esquecimento.  

A caracterização da memória para os analistas do comportamento difere, em 

definições e terminologias, de outras áreas do conhecimento. Para a Análise do 

Comportamento, os processos cognitivos devem ser analisados a partir do conceito 

de comportamento operante4; os fenômenos ditos cognitivos estão relacionados à 

história do indivíduo e o conceito de memória deve ser analisado sob a ótica do 

controle de estímulos.   
                                                 
3 Na literatura há autores que se referem, como é o caso do próprio Izquierdo (2006), à memória individual e 
à memória coletiva; esta seria o conjunto de memórias de um povo, nação ou cidade, a que se denomina 
História.  Não existe, porém, memória coletiva sem as lembranças individuais; são estas que possibilitam a 
construção da “memória coletiva”, ou história de um grupo (Bosi,1994). 
4 O comportamento humano deve ser analisado a partir das contingências de reforçamento, isto é, as ações 
são entendidas a partir de sua relação com eventos ambientais, tanto os que lhe são antecedentes, quanto os 
que lhe são consequentes. Conforme Skinner (1991), “Podemos atribuir uma pequena parte do 
comportamento humano e uma parte muito grande do comportamento de outras espécies à seleção natural e 
à evolução das espécies, mas parte do comportamento humano deve ser atribuída a contingências de 
reforçamento, especialmente às contingências sociais verdadeiramente complexas a que chamamos cultura. 
Apenas levando essas hipóteses em conta poderemos explicar por que as pessoas se comportam do modo 
como o fazem” (p.41). O comportamento operante modifica o ambiente e é afetado por essas modificações, 
uma vez que as consequências produzidas pelo comportamento mantêm, aumentam ou diminuem a 
probabilidade dele voltar a ocorrer em outros momentos. Os estímulos presentes no ambiente, quando um 
operante é reforçado, adquirem a função discriminativa, tornando maior a probabilidade da resposta ocorrer 
na presença dele; tem-se então a tríplice contingência: estímulo discriminativo (Sd) – resposta (R) – estímulo 
consequente (Sc). Quando o indivíduo age discriminativamente, isto é, de forma diferenciada diante de 
estímulos diferentes, diz-se que sua ação está sob controle de estímulos. 
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As contingências de reforçamento vividas durante a história pessoal mudam 

os indivíduos e, portanto, a forma como respondem ao ambiente (físico e social). 

Os indivíduos mudam, isto é, agem discriminativamente diante de novos eventos, 

devido às contingências de reforçamento vividas.  

Nesse sentido, seria equivocado pensar a memória como análoga ao 

computador, que armazena cópia de informações, de estímulos, de imagens; 

conforme salienta Skinner (2006/1974) 

 

Uma pessoa é modificada pelas contingências de reforço em que age; ela 
não armazena as contingências. Particularmente, não armazena cópias dos 
estímulos que desempenharam algum papel nas contingências. Não há 
“representações icônicas” em sua mente; não há “estruturas de dados 
guardados em sua memória”; ela não possui um “mapa cognitivo” do mundo 
em que tem vivido. Foi simplesmente modificada de tal forma que os 
estímulos controlam agora tipos particulares de comportamento perceptivo. 
(p. 74) 
 
Fica claro no texto acima, que Skinner não supõe o “armazenamento de 

informações”, isto porque, como afirma, os indivíduos mudam a partir das 

interações com o ambiente e permanecem mudados. O indivíduo, modificado pelas 

contingências vivenciadas em sua história pessoal, pode, sim, emitir o 

comportamento de lembrar, que pelos cognitivistas é “algo” chamado de memória. 

Haydu (2008) aponta que as expressões recuperar, armazenar, imaginar e 

codificar sugerem que a memória seja apenas o lugar, espaço ou parte do cérebro 

onde as informações são armazenadas e de onde, supostamente, o comportamento 

emergiria, com atribuição de status explicativo. Diferentemente, na Análise do 

Comportamento, não se concebe memória como “lugar de armazenamento”, nem 

se lhe atribui status causal; para a Análise do Comportamento ao se falar em 

memória, faz-se referência ao organismo que foi modificado em sua interação com 

o ambiente e permanece modificado.  

Para Woodworth (apud Catania, 1999), o verbo lembrar aponta um 

comportamento, uma atividade do indivíduo; diferentemente, o substantivo 
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memória não seria o termo mais adequado para substituir o verbo lembrar, pois não 

levaria em conta qual “(...) forma de ação está subjacente a ele.” (p. 327). 

 Assim, segundo os pressupostos da Análise do Comportamento, seria mais 

correto referir-se à evocação de uma lembrança (algo que faz parte da história de 

vida do indivíduo) como lembrar ou rememorar, por deixar claro que se trata de 

um comportamento operante; ou seja, as experiências presentes nas lembranças não 

foram armazenadas no organismo, mas sim o modificaram, alterando a 

probabilidade dele agir, de determinada forma, novamente em outro momento da 

vida. 

 O próprio Skinner (1991), ao focalizar a origem da palavra “rememorar” 

mostra que não tem a ela acoplada a noção de armazenamento: 

 

A etimologia de rememorar, porém, não implica armazenagem. Proveniente 
do latim memor, significa “ficar ciente de algo novamente” e usualmente 
quer dizer fazer de novo o que já fizemos antes. Rememorar o que é uma 
determinada coisa é fazer o que fizemos quando vimos essa coisa. Dessa 
forma, não necessitamos copiar. (Reconhecemos as coisas, no sentido de “re-
conhecê-las” – responder a elas agora, como fizemos no passado.) Na 
qualidade de coisa, a memória pode ser algo armazenado, mas como ação 
“memorizar” simplesmente significa fazer o que devemos fazer para 
assegurar que possamos nos comportar novamente como estamos nos 
comportando agora. (p. 30) 

 

 Segundo Skinner (2003/1953), não nos lembramos, no presente, dos 

estímulos como se fosse a retomada de uma cópia armazenada, mas, sim nos 

comportamos em relação a eles de modo similar ao modo como nos comportamos 

no passado. Essa resposta, ao ter sido emitida e reforçada (no passado), aumenta a 

probabilidade de sua re-emissão em circunstâncias semelhantes, em um tempo 

futuro. Portanto, o termo acessibilidade (acessar a informação na memória), 

utilizado por outras áreas do conhecimento, é substituído pelo termo probabilidade, 

pois os estímulos não estão armazenados dentro do indivíduo, mas modificam o 

organismo, isto é alteram a probabilidade do comportamento ocorrer novamente.  
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 O lembrar, sendo compreendido como um comportamento operante, deve se 

basear em tais referenciais, necessitando, portanto, ser analisado “(...) de que 

maneira uma resposta dada pelo organismo no momento presente pode ter sido 

ocasionada por eventos passados” (Domeniconi, Arantes & Mello, 2009, p. 21). 

Memorizar, portanto, seria colocar o comportamento sob o controle de 

determinados estímulos, aumentando, assim, a probabilidade de emissão da mesma 

resposta em situações futuras. Quanto maior a semelhança dos estímulos, no 

presente, aos que estiveram em contingências anteriores (passadas), maior a 

probabilidade de rememorar. Visto desta forma, o lembrar, não pode ser concebido 

como um processo nem automático/mecânico, nem com “vontade própria”, já que, 

ao estar sob controle de contingências similares àquelas nas quais determinada 

resposta foi emitida no passado, depende de estímulos presentes no ambiente que 

aumentem a possibilidade do lembrar. 

O esquecimento, um dos maiores sintomas do envelhecimento, significaria 

deixar de estar sob o controle de determinados estímulos, o que pode ser alterado 

ao se modificarem as contingências. Segundo Skinner e Vaughan (1985) “É melhor 

considerar a memória simplesmente como o processo de criar, da melhor forma 

possível, uma situação em que possamos nos lembrar com mais facilidade” (p. 46).  

Segundo Catania (1999), é comum dizer a respeito de um item lembrado, 

que ele foi armazenado, retido e recuperado, e os esquecimentos ocorreriam por 

falhas em alguma destas três etapas. Para o autor, os três componentes básicos da 

memória (armazenar/codificar, reter ou conservar e recuperar ou evocar), 

apontados pelos cognitivistas, são “(...) análogos a arquivar cartões em um 

arquivo e recuperá-los mais tarde (...)” (p.332); no entanto, podem ser utilizados 

para se fazer referência ao lembrar se for reconhecido seu status metafórico, 

devendo, portanto, ser revisados sob a perspectiva da Análise  Comportamental, o 

que se fará, a seguir.  
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De acordo com Donahoe e Palmer (1994), a “memória” é fruto de seleções 

passadas no comportamento presente5. Uma resposta foi reforçada e os estímulos 

presentes no ambiente adquiriram a função de “guiar” (guide) a resposta no futuro, 

ou seja, a memória ocorre quando os estímulos presentes (ou similares a eles) 

durante a seleção original são reapresentados; depende, portanto, da história de 

seleção ocorrida na vida do indivíduo e varia de pessoa para pessoa, sendo 

importante considerar as diferenças individuais. Assim, o esquecimento pode ser 

resultado da ausência de estímulos que estavam presentes durante o processo de 

seleção do ambiente; o enfraquecimento da memória não ocorre devido o tempo 

decorrente entre a seleção e o lembrar, mas devido aos eventos ambientais que 

ocorreram com o passar do tempo e mudaram a seleção das relações ambiente-

comportamento, gerando falhas para re-estabelecer os estímulos que estavam 

presentes, em um dado contexto, quando uma dada relação ambiente-

comportamento foi selecionada. 

  Para Catania (1999), o comportamento de lembrar depende de como as 

informações a serem lembradas foram codificadas, isto é, depende das propriedades 

dos estímulos que tornaram mais provável a ocorrência de respostas. Um exemplo 

de codificação é a nomeação, que tem importante papel no lembrar. Outro 

exemplo: ao ser solicitado para memorizar uma lista de figuras, se o indivíduo as 

distribuir em categorias, aumentará a probabilidade de lembrá-las.  

Assim, a memória individual é singular, já que diante de contingências 

diferentes, cada indivíduo codifica os estímulos de uma maneira. Quanto mais 

intenso, durante a codificação, for o contato com os itens a serem lembrados, maior 

a probabilidade do lembrar. Conforme afirma Catania (1999) “Histórias de 

aprendizagens diferentes e contingências diferentes sobre o lembrar garantem 

variabilidade nas maneiras como cada um codifica os estímulos” (p. 334). 

                                                 
5 Donahoe e Palmer (1994) não ignoram os aspectos neurológicos relativos à memória; compreendem que se 
determinado padrão de ativação de redes neurais não estiver presente, não haverá lembranças, sendo o 
lembrar, portanto, dependente também das condições fisiológicas das redes neurais.  
No caso da Doença de Alzheimer ocorre a morte das células nervosas e perda de tecido em todo o cérebro, o 
que afeta quase todas as suas funções, no Anexo VIII pode-se ver imagens do cérebro saudável e com a 
doença.  
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Segundo Catania (1999), admite-se por hipótese que, apenas após a 

“codificação”, um item pode ser “armazenado” ou “retido”. O armazenamento ou a 

retenção não significaria que o estímulo está dentro do organismo, mas sim a 

possibilidade de emissão do comportamento, em relação ao estímulo, depois do 

item ter sido codificado. O “armazenamento” seria, portanto, uma inferência, pois 

“É somente porque o item emerge na recordação que supomos que ele tenha, de 

alguma forma, sobrevivido durante a retenção” (Catania, 1999, p. 335). Ou seja, as 

respostas emitidas em outro momento foram, de alguma forma, retidas a partir de 

contingências anteriores, do contrário não ocorreriam.  

Nesse aspecto, Catania (1999) aponta que “Um ponto crucial a ser 

lembrado sobre o lembrar é que ele é uma reconstrução, e não uma reprodução” 

(p. 335). O lembrar, portanto, seria a reconstrução de eventos passados. O que é 

lembrado não poderá ser reproduzido, ou seja, lembrado exatamente do mesmo 

modo como ocorreu no passado; o lembrado é sempre o passado reconstruído. Para 

melhor compreender esse fato, pode-se exemplificar com um idoso lembrando um 

momento marcante em sua história de vida. Ao contar, ele reconstrói o momento e 

não o reproduz; certamente as informações que ele traz sofrem interferências de 

seleções, interpretações, emoções, pessoas que estejam presentes, etc. 

A última metáfora apresentada por Catania (1999), como um componente da 

memória, diz respeito à recuperação (ao próprio lembrar). Segundo ele, a 

recuperação só ocorre na presença de estímulos discriminativos do evento a ser 

lembrado. Como afirma, “(...) não há qualquer probabilidade de lembrar um item 

ou evento na ausência de estímulos discriminativos correlacionados com algumas 

propriedades do item ou evento a ser lembrado” (Catania, 1999, p. 337). 

A metáfora da recuperação também é apresentada por Donahoe e Palmer 

(1994) quando afirmam que os estímulos “recuperam” as memórias. No entanto, os 

autores apontam ser necessária cautela ao se utilizar tal metáfora, já que essa 

poderia implicar em afirmar que a memória existe sem a presença de estímulos e 

que uma lembrança pode ser recuperada por algum individuo, afirmação essa que 
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não condiz com os princípios da Análise do Comportamento, ao invés de ser 

decorrente da atuação do ambiente sobre o organismo. 

O item que foi “armazenado/retido” pode ser “recuperado” quando as 

contingências forem similares. A probabilidade de um item ser recordado depende 

dos estímulos discriminativos (Sds) presentes no momento em que se recorda e de 

sua similaridade com os estímulos que foram reforçados quando a resposta ocorreu 

no passado. Quanto maior a similaridade dos estímulos presentes no momento 

(presente) com os estímulos da situação (passada) em que houve a codificação, 

maior a probabilidade do recordar (recuperação).  

As informações que, no futuro, precisam ser “recuperadas”, são mais 

facilmente lembradas se associadas a pistas. Ao se compreender esses fatos, é 

possível ao indivíduo produzir pistas próprias que permitam a recuperação das 

informações, ou seja, o lembrar. Por exemplo, se ao ser apresentado a alguém, se 

desejar não esquecer seu nome, pode-se relacioná-lo a um objeto, ou outra pessoa 

com o mesmo nome; posteriormente, a recuperação da informação será mais 

provável na presença desta pista utilizada. Ou seja, para Catania (1999) o lembrar é 

um comportamento que pode ser aprendido, afirmação compatível com o defendido 

por Skinner e Vaughan (1985).  

Skinner e Vaughan (1985) salientam que, embora ocorra esquecimento 

durante o processo de envelhecimento, o idoso pode diminuir a probabilidade de 

ocorrência de esquecimentos, ou seja, ele pode aprender a lembrar. Para tanto, os 

autores pontuam que, no envelhecimento, devem ser criadas estratégias para o 

comportamento de lembrar. Afirmam que o esquecimento é óbvio nesta etapa da 

vida, mas que o indivíduo pode utilizar estratégias compensatórias para as perdas. 

Por exemplo, alguém constantemente se esquece de um compromisso, o que causa 

vergonha, incômodo e constrangimento, etc.; se ao passar a utilizar uma agenda 

para anotá-los e, os compromissos passarem a ser recordados, então a utilização da 

agenda torna-se reforçada naturalmente por não mais permitir esquecer os 

compromissos, fazendo com que a consequência aversiva seja eliminada.  
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De acordo com Donahoe e Palmer (1994), há uma diferença entre o lembrar 

na presença de estímulos e o lembrar na ausência de estímulos que fizeram parte - 

ou se assemelham aos – das contingências de reforçamento passadas. Para os 

autores, quando um estímulo presente no ambiente nos lembra algo 

espontaneamente, esse comportamento é passivo e deve ser chamado de remind, ou 

seja, o ambiente presente contém estímulos que, como resultado de seleções 

passadas, guiam (guide)/trazem o lembrar. Por exemplo, ao ver um objeto 

lembramos seu nome ou, ao ver uma bola, lembramos do tempo da escola na qual 

jogávamos bola.  

No entanto, segundo os autores, em algumas situações o lembrar envolve 

mais do que estímulos guiando/trazendo o lembrar, pois envolve estímulos que não 

são frutos de seleções passadas, e sim produtos do próprio comportamento do 

indivíduo, muitas vezes encoberto6, sendo, portanto, um comportamento ativo, ao 

qual os autores chamam de remember. Por exemplo, quando alguém pergunta 

“Quando foi a última vez que você foi ao cinema?”, é pouco provável que a 

resposta para tal questão tenha sido reforçada e selecionada no passado, e 

isoladamente tal pergunta não é um estímulo capaz de guiar/levar a resposta. Para 

respondê-la, é necessária uma série complexa de eventos ambientais e 

comportamentais combinados, cujo efeito ocasionará a resposta. No caso da 

pergunta, para respondê-la, o indivíduo poderá, por exemplo, primeiramente se 

lembrar que a última vez que foi ao cinema foi quando esteve no shopping para 

comprar um tênis; que o tênis era para ser usado em um campeonato que aconteceu 

no sábado; então, finalmente, ele se lembra que a última vez que foi ao cinema foi 

na última quinta-feira. 

                                                 
6 Skinner (2006/1974) posiciona-se contra a visão dualista de homem (por exemplo, mente/cérebro e 
corpo/ação) afirmando que “Pensar é comportar-se.” (p. 92). O pensar é comportamento operante cuja 
característica é ocorrer de forma encoberta (não pública). Os comportamentos encobertos são aqueles 
acessíveis apenas por quem o emite, não sendo detectados por outras pessoas; conforme salienta Skinner 
(2006/1974): “Comportamento encoberto (...) refere-se a um comportamento executado em escala tão 
pequena que não é visível aos outros” (p. 27). Para Skinner (1991), é incorreto colocar eventos que ocorrem 
encobertamente como explicação de ações (publicamente observáveis) dos indivíduos, tal como é feito pelos 
cognitivistas.  
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Remember é o termo utilizado, então, para o lembrar na ausência dos 

estímulos; por exemplo, alguém pode se lembrar (remember) de Paris, apesar de 

estar a quilômetros de distância de Paris. Neste caso, o indivíduo deveria, como 

diria Skinner (2006/1974), “Ver na ausência da coisa vista.” (p. 72).  

Dentre os diferentes tipos de lembrar, apontados por Catania (1999) e por 

Donahoe e Palmer (1994), tem-se: a memória de procedimento, que se refere ao 

lembrar de como fazer determinadas ações, por exemplo, andar de bicicleta ou 

dirigir um automóvel; a memória declarativa, que abrange o lembrar verbal ou o 

lembrar de fatos; a memória autobiográfica ou episódica, que envolve recordações 

de episódios da própria vida; memória semântica, que se refere ao lembrar das 

propriedades da linguagem, por exemplo, o emprego das palavras, regras 

gramaticais, entre outros; e, a memória espacial, que nos possibilita lembrar 

caminhos e coisas localizadas neles. 

O esquecimento, segundo Catania (1999), ocorreria quando há interferências 

entre a situação de aprendizagem mais antiga e o aprendido mais recentemente. 

Essa interferência pode ser proativa, quando a aprendizagem anterior interfere 

prejudicando a lembrança de algo aprendido posteriormente, e pode ser retroativa 

quando o que foi aprendido mais recentemente interfere na aprendizagem mais 

antiga.  

Em concordância com Catania (1999), para Donahoe e Palmer (1994), o 

esquecimento também pode ser resultado de interferência proativa e retroativa; 

complementando, os autores afirmam que, em alguns casos, pode ocorrer o que 

chamam de facilitação retroativa ou facilitação proativa, quando o que foi 

aprendido posteriormente beneficia a retenção do que foi aprendido anteriormente 

ou quando o que foi aprendido anteriormente beneficia o aprendizado posterior, 

auxiliando o lembrar.  

 Fazendo referência aos esquecimentos na velhice, Skinner (1978/1957) 

afirma que os comportamentos verbais mais afetados são o tato e o intraverbal, 

enquanto que o comportamento textual e o de repetição (ecoico) não se alteram. No 

caso do tato, um dos mais frequentes é o esquecimento de nomes, seja de objetos 
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seja de pessoas, podendo ocorrer tanto na presença quanto na ausência dos 

mesmos.  

Os pressupostos da Análise do Comportamento são fundamentais no 

presente trabalho, pois “Considerar a memória como um comportamento permite 

analisá-la funcionalmente e permite, portanto, controle e predição.” (Haydu, 2008, 

p. 263), o que é extremamente útil no envelhecimento, diante dos déficits que são 

apresentados, por permitir a criação de estratégias compensatórias eficazes. 

Portanto, quando o termo memória for utilizado ao longo deste trabalho, faz-se 

referência ao comportamento de lembrar.  
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EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS E A PROPOSTA DE TRABALHO 

 

A Equivalência de Estímulos 

 

 Sidman (1986) afirma que a contingência de três termos (SD – R – SC ) pode 

ser colocada sob o controle de um novo elemento ambiental, defendendo a 

ampliação da unidade de análise de três para quatro termos; com o quarto estímulo, 

o condicional, a contingência passa a ser especificada como: SCOND – SD – R – SC, 

na qual SCOND é o estímulo condicional, SD o estímulo discriminativo, R a resposta 

do organismo e SC o estímulo consequente. O controle condicional altera a 

probabilidade de ocorrência da tríplice contingência, ou seja, as respostas são 

reforçadas na presença de um estímulo discriminativo se e apenas se outra condição 

estiver presente (SCOND). Nesse caso, são produzidas discriminações condicionais. 

As relações de equivalência são produto de contingências de quatro termos.  

 Segundo Lopes Jr. e Matos (1995) as contingências de quatro termos “(...) 

permitem a descrição do controle condicional que o ambiente exerce sobre as 

contingências de três termos” (p. 36). A contingência de quatro termos é 

responsável pela formação de classes de estímulos equivalentes7, originando 

relações de equivalência; quando há relações de equivalência emergem 

comportamentos não diretamente treinados ou ensinados.  

 Os estudos sobre relações de equivalência têm base inicial em um 

experimento realizado por Sidman (1971) com um adolescente com atraso severo 

no desenvolvimento cognitivo; ele apenas era capaz de, ao ouvir nomes de figuras, 

cores e números que lhe eram falados, nomear em voz alta as figuras 

correspondentes que lhe eram apresentadas, demonstrando uma boa compreensão 

auditiva e de nomeação de figuras. A esse garoto foram ensinadas 20 palavras, por 

meio de discriminações condicionais. Foi-lhe ensinado a relacionar palavra ditada 

                                                 
7 Por classes de estímulos entende-se o agrupamento de diferentes estímulos. Tal agrupamento pode ser feito 
tendo por base características físicas parecidas ou pode ser estabelecido arbitrariamente (por exemplo, a 
classe dos números primos).  
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com a palavra escrita, através do procedimento de pareamento com o modelo 

(matching-to-sample – MTS), no qual um estímulo modelo era apresentado 

conjuntamente a oito estímulos de comparação, sendo as respostas corretas 

reforçadas (por exemplo, a palavra falada /gato/, era modelo, e os estímulos de 

comparação eram oito palavras impressas, dentre elas a palavra gato). Deste 

treinamento emergiram relações que não foram treinadas, conforme esquematizado 

na Figura 1: 

 

                                             B 

                        A                                        D 

                                                   
                                            C 

Figura 1 – Rede de relações treinadas e testadas por Sidman (1971). 
Legenda: Classes de estímulos - A (palavras ditadas), B (figuras), C (palavras escritas) e o 
operante D (palavra falada pelo aprendiz). Seta simples indica repertório dominado, seta dupla 
indica repertório ensinado e seta pontilhada indica repertório emergente. 

 

O adolescente já apresentava os repertórios AB e BD, indicados com as setas 

simples. Sidman (1971) ensinou-lhe a relação palavra ditada-palavra escrita e 

verificou que, sem treinamento direto, emergiram as relações BC e CB, isto é, o 

adolescente juntou palavra escrita com a figura correspondente e vice-versa, e 

também leu as palavras escritas (CD).   

Após a constatação de Sidman (1971), diversos estudos, com diferentes 

participantes, apontam para a possibilidade de indivíduos que aprendem 

discriminações condicionais tornarem-se capazes de apresentar a emergência de 

novos comportamentos sem um treinamento específico.  Esses estudos 

utilizam, tal como fez Sidman (1971), o procedimento de pareamento de acordo 

com o modelo (MTS); nesse, um estímulo modelo, que corresponde ao estímulo 

condicional, é apresentado para ser comparado com dois ou mais estímulos de 

escolha; a escolha considerada como correta terá uma consequência reforçadora.  
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 Barros (1996) faz uma distinção entre pareamento por identidade (quando há 

igualdade física entre o estímulo a ser escolhido e o estímulo modelo) e o 

pareamento arbitrário (quando o estímulo a ser escolhido não tem semelhança física 

com o estímulo modelo). Faz também uma distinção entre o pareamento simultâneo 

(no qual a exibição do estímulo modelo e dos estímulos de comparação ocorre 

simultaneamente) e o pareamento sucessivo (no qual os estímulos de comparação 

só aparecem após a retirada do estímulo modelo). Essa segunda forma de 

pareamento pode se apresentar de dois modos: sucessivo sem atraso 

(imediatamente após o estímulo modelo ser retirado, são apresentados os estímulos 

de comparação) ou com atraso variável (quando o tempo entre a retirada do 

estímulo modelo e a apresentação dos estímulos de comparação pode ser 

programado). 

 A equivalência entre estímulos precisa ser demonstrada; para tanto, deve se 

verificar se há a ocorrência de três propriedades que, sem serem treinadas 

diretamente, devem emergir: reflexividade, simetria, e transitividade.  

 A reflexividade significa igualar estímulos idênticos sem o treinamento 

direto, ou seja, a “(...) capacidade de se estabelecer relações generalizadas de 

identidade de estímulos” (Lopes Jr. & Matos, 1995, p.35). Por exemplo; o estímulo 

modelo é a palavra escrita cachorro (C) e entre as alternativas o participante é 

capaz de identificar a palavra escrita cachorro (CC). 

A simetria significa dizer que a relação condicional é mantida mesmo que se 

inverta o estímulo modelo com o estímulo de comparação. Por exemplo, se a 

imagem de um copo é estímulo modelo, e a resposta é a palavra escrita copo (BC), 

para testar se há simetria, o estímulo modelo deve ser a palavra escrita copo e se 

deve obter como resposta a escolha da figura de um copo (CB). 

 A transitividade diz respeito à relação entre dois estímulos diferentes que 

anteriormente foram relacionados individualmente a um terceiro; em outras 

palavras, demonstra-se a transitividade se a partir de duas relações condicionais, 

com um elemento em comum, surgir uma terceira. Por exemplo, a figura de um 

gato é relacionada à palavra falada /gato/ (BA) e figura de um gato é relacionada à 
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palavra escrita cat (BC); para testar se houve transitividade o participante deve ser 

capaz de relacionar a palavra falada /gato/ à palavra escrita em outro idioma cat 

(AC). 

 É possível, também, reconhecer a simetria da transitividade, que diz respeito 

à reversão dos estímulos que foram relacionados de forma transitiva. Como 

exemplo, será utilizado o exemplo anterior, no qual a palavra falada /gato/ foi 

relacionada à palavra escrita cat (AC). Haverá relação simétrica de transitividade se 

a palavra escrita cat for pareada à palavra falada /gato/ (CA).  

 Conforme a literatura destaca, há equivalência entre as diferentes classes de 

estímulos se as propriedades de simetria, reflexividade e transitividade, além da 

simetria da transitividade, emergirem sem treino direto. 

 Strommer, Mackay e Stodart (1992), ao fazerem referência à aplicabilidade 

do conceito de relações de equivalência ao ensino de leitura, destacam que essas 

envolvem uma rede de relações entre classes de estímulos (sons, imagens, texto) e 

diferentes operantes (nomear figuras/objetos, nomear palavras e letras, escrever 

palavras e letras). De forma similar, pode-se afirmar que a equivalência de 

estímulos, nos estudos sobre o lembrar, envolve relações entre classes de estímulos 

e o comportamento de nomear figuras/objetos. Os autores também se referem ao 

procedimento de pareamento de acordo com o modelo com atraso, no qual o 

estímulo modelo, após ser apresentado, é substituído pelos estímulos de 

comparação, afirmando que, para responder corretamente, o aluno precisará prestar 

atenção aos estímulos, para que possa, na sequência, lembrá-los. De forma similar, 

nos estudos sobre o lembrar faz-se referência à importância do MTS com atraso, 

como procedimento que favorece a manutenção do que foi aprendido, inclusive por 

parte do idoso.  
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Pesquisas Sobre Equivalência de Estímulos Junto a Idosos 

 

 As pesquisas realizadas sobre relações de equivalência trabalharam, 

principalmente, com crianças com ou sem deficiências cognitivas e no ensino de 

novos repertórios, como leitura, aquisição de uma segunda língua, etc. Só 

posteriormente que o público idoso passou a ser selecionado para as pesquisas. 

Dentre as pesquisas encontradas, a grande maioria aborda a formação e a 

manutenção de relações de equivalência. 

 Wilson e Milan (1995) apontam que a formação de classes equivalentes 

demonstra um alto grau de funcionamento cognitivo; sendo certo que as 

habilidades cognitivas variam de acordo com a idade, a formação dessas classes 

também pode variar. Constataram que não foram conduzidos estudos examinando a 

formação de classes de equivalência em adultos e idosos, e propuseram um estudo 

com o objetivo de investigar como se dá a formação de classes equivalentes em 

diferentes idades.  Para tanto, Wilson e Milan (1995) contaram com 40 voluntários, 

sendo 10 homens e 10 mulheres entre 19 e 22 anos e 10 homens e 10 mulheres 

entre 62 e 81 anos; nenhum dos participantes demonstrou previamente perda 

cognitiva8. A pesquisa foi realizada em duas sessões, com três fases.  

 A primeira sessão, com cerca de 1 hora e 20 minutos, teve 20 minutos para a 

coleta de informações sobre os participantes e 1 hora para o treino da programação, 

realizada em computador que controlava a apresentação dos estímulos, emitia um 

relatório das respostas e o tempo de latência de emissão da resposta. A segunda 

sessão teve cerca de 1 hora de duração e contou com a retomada do treinamento da 

programação iniciada na primeira sessão e teste das relações condicionais.  

Dentre as três fases da coleta de dados, a primeira contou com treino de 

discriminações simples, através do procedimento de escolha de acordo com o 

modelo (MTS) utilizando reforçadores (um tom alto para os acertos e um tom baixo 

para os erros), apenas para familiarizar os participantes do uso do computador, 
                                                 
8 A exclusão de participantes que apresentavam perdas cognitivas no estudo de Wilson e Milan (1995) se 
deu através do instrumento de rastreio cognitivo chamado Mini Exame do Estado Mental, que será abordado 
nesta pesquisa no capítulo sobre o método. 
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preparar os participantes para os testes de equivalência, que só começariam quando 

os mesmos atingissem o critério da linha de base. 

 A terceira fase consistiu de testes de equivalência das relações BC e CB, em 

uma programação com 120 ensaios para cada relação, sem o uso de consequências.  

O critério nessa etapa era o mesmo das anteriores, e participantes que não 

demonstraram equivalência no primeiro bloco de 120 ensaios, realizaram a mesma 

programação uma segunda vez; se ainda assim não atingissem o critério, o treino 

das relações AB e AC eram retomados. 

 Os resultados da pesquisa de Wilson e Milan (1995) demonstraram que a 

formação de classes de equivalência pôde ser observada em 16 participantes jovens 

e apenas nove participantes idosos, sendo que os idosos que as formaram, 

apresentaram um tempo maior de latência. Não foram constatadas diferenças entre 

os gêneros.  

 Outra pesquisa foi realizada por Pérez-González e Moreno-Sierra (1999), 

tendo como objetivo verificar a formação de equivalência de estímulos em idosos, 

comparando-os a indivíduos mais jovens, pois, segundo os autores, pouco se sabe e 

estuda sobre esse fenômeno no envelhecimento e isso poderia ajudar a esclarecer 

quais funções relativas ao lembrar são alteradas nessa etapa da vida. Para tanto, 

foram realizados dois estudos. 

No primeiro, para comparar os resultados da formação de classes de 

equivalência através das diferentes idades, foram selecionados a participar: uma 

menina (de 13 anos), três adultos (de 21, 44 e 53 anos) e quatro idosos (de 66, 67, 

70, 74 anos). Nenhum deles conhecia o propósito do estudo. Os treinos eram 

realizados em uma sala apenas com o participante e o pesquisador; eram mostrados 

cartões com três figuras diferentes, uma no topo (modelo) e duas abaixo, sendo que 

o participante deveria escolher uma das abaixo, sem maiores explicações do 

pesquisador, exceto de que deveriam prestar atenção ao que ele diria após a escolha 

(reforço). Os estímulos eram seis figuras (ver Figura 3). As relações de treino 

foram AB e BC. A etapa de ensino foi dividida em quatro fases: a primeira para 

treino da relação AB com reforço; a segunda para treino da relação BC com 
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 Todos os participantes formaram relações equivalentes, no entanto houve 

uma clara distinção no desempenho dos idosos e dos mais jovens, sendo que estes 

últimos apresentaram menos erros tanto nas fases de treino, quanto de teste.  

O segundo experimento foi empregado, visando a promover um treino mais 

extenso que o primeiro, o que poderia diminuir a quantidade de erros. Nessa etapa, 

os participantes eram duas idosas de 65 e 73 anos. O procedimento foi o mesmo do 

primeiro estudo, exceto que na primeira fase do treino apenas o estímulo A1 era o 

modelo, na segunda fase apenas o A2 era o modelo, sendo que na terceira fase os 

estímulos A1 e A2 foram intercalados. Na quarta fase apenas o B1 era modelo, na 

quinta fase apenas B2, na sexta fase B1 e B2 se mesclaram. Na sétima fase houve 

alternância entre os treinos AB e BC e da oitava à décima fase o reforço foi sendo 

gradualmente reduzido. Só passava para a fase seguinte após 12 acertos 

consecutivos.  

As duas participantes do Experimento 2 formaram relações de equivalência, 

porém as alterações no procedimento, segundo os autores, não facilitaram a 

formação de classes de estímulos equivalentes, já que o número de erros deste 

experimento foi similar ao do Experimento 1. 

 Os resultados da pesquisa de Pérez-González e Moreno-Sierra (1999) 

apontam que os seis idosos aprenderam relações condicionais, no entanto, em um 

ritmo mais lento e com mais erros que os mais novos. Embora os idosos tenham 

mais dificuldade em aprender as relações condicionais, uma vez que tenham 

aprendido, as relações de equivalência emergem.  

 A pesquisa realizada por Saunders, Chaney e Marquis (2005) procurava 

determinar se algumas variáveis na estrutura de treino poderiam influenciar a 

formação de classes equivalentes, dentre elas o tamanho das classes, o número de 

classes, o número de estímulos de escolha, a estrutura de treino linear, a estrutura 
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de estímulo de comparação como nódulo (CaN) e a estrutura de estímulo modelo 

como nódulo (SaN)9.  

 A pesquisa foi realizada com dois experimentos. No Experimento 1, que 

contou com 12 participantes acima de 55 anos, o ensino de discriminações 

condicionais de seis conjuntos de estímulos foi realizado nas estruturas linear, CaN 

e SaN, totalizando 18 conjuntos de treino.  

O primeiro bloco de treino ensinou as relações AB e AC e o segundo bloco 

as relações AB, AC, AD, ambos com dois estímulos de escolha. O terceiro e quarto 

blocos trabalharam as mesmas relações que o primeiro e o segundo, 

respectivamente, mas com três estímulos de escolha cada. Nos quinto e sexto 

blocos também se ensinaram as relações AB, AC e AB, AC, AD, respectivamente, 

mas com quatro estímulos de escolha. Tal arranjo foi elaborado para avaliar a 

variação pelo número de classes, tamanho das classes e número de estímulos de 

escolha.  

 A programação foi realizada em computador. Os estímulos eram desenhos 

abstratos e havia apresentação de consequências diferentes para as respostas 

corretas e incorretas. O critério no treino era de 100% de acertos e nos testes de 

83%. 

 Os resultados do Experimento 1 de Saunders, Chaney e Marquis (2005) 

apontaram que a estrutura de treino CaN foi aquela na qual os participantes mais 

formaram classes de estímulos equivalentes e a linear a que os participantes menos 

formaram tais classes. Concluíram que: quanto maior a complexidade nas tarefas, 

maior foi o número de treinos para atingir o critério; aumentar o número de 

estímulos de escolha para mais que dois, não alterou a probabilidade de 

estabelecimento de classes de equivalência, exceto na estrutura de treino CaN; o 
                                                 
9 Por nódulo, compreende-se todo estímulo que seja relacionado a mais de um estímulo (em uma classe); por 
exemplo, no treino das relações AB e BC, o estímulo B seria o nódulo, pois ele está relacionado aos 
estímulos A e C. Quando se tem o estímulo modelo como nódulo (Sample-as-Node), é o que chamam de 
treino de um para muitos, pois o mesmo estímulo servirá de modelo a todas as relações; por exemplo, no 
treino das relações AB e AC, o estímulo A é nódulo e está sempre sendo apresentado como estímulo 
modelo.  Quando o estímulo nódulo é o de comparação (Comparison-as-Node), chamam de estrutura de 
muitos para um, na qual os estímulos de comparação serão sempre os mesmos, variando apenas os estímulos 
modelo; por exemplo, no treino das relações AB e CB, o estímulo B é nódulo e está sempre sendo 
apresentado como estímulo de comparação.  
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aumento do número de nódulos produzido pela estrutura linear pode ter reduzido a 

formação de classes de estímulos equivalentes. 

 O Experimento 2 replicou o primeiro, mas com pareamento de acordo com o 

modelo com atraso (DMTS), sob a hipótese de que a ausência do estímulo modelo 

no momento de escolha dos estímulos de comparação poderia tornar a aquisição de 

discriminações condicionais mais difícil, o que afetaria o estabelecimento de 

classes de equivalência. Participaram deste estudo seis idosas.  

 Os resultados do segundo experimento contrariaram a hipótese, pois o 

número de ensaios para atingir o critério de desempenho foi menor que no 

Experimento 1. Todos os participantes formaram classes equivalentes na estrutura 

SaN e apenas um não formou na estrutura CaN, e a estrutura linear, como no 

primeiro experimento, foi a que apresentou menor formação de classes de 

estímulos equivalentes.  

 Outro experimento foi realizado por Haydu e Morais (2009); as autoras 

apontam que, de acordo com outras pesquisas, quanto maior o número de membros 

de uma classe, mais estáveis se tornam as relações dentro das classes, o que 

aumentaria a probabilidade da recuperação, e que a apresentação de estímulos não-

familiares pertencentes a classes de estímulos equivalentes tem maior probabilidade 

de se manterem do que quando não pertencem a tais classes.  

 

Se relações entre estímulos não-familiares têm uma probabilidade alta de se 
manterem quando fazem parte de classes de estímulos equivalentes, então, 
espera-se que nomes de pessoas que fizeram parte desse tipo de classe, 
envolvendo figuras de faces e outras informações autobiográficas, terão, 
também, probabilidade maior de serem mantidas, do que se não fizerem 
parte de classes de equivalência.  (Haydu & Morais, 2009, p. 325) 

 

 O objetivo da pesquisa das autoras, portanto, foi investigar se o tamanho de 

seis classes de estímulos produz efeito na formação, manutenção e recuperação de 

classes de equivalência em idosos, utilizando como estímulos nomes próprios de 

pessoas, fotos e informações autobiográficas.  
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AC, AD, AE, AF, BD, BE, BF, CE, CF, DF, CA, DA, EA, FA, DB, EB, FB, EC, 

FC, FD.  

Na terceira etapa, foram ensinadas e testadas as relações entre os estímulos 

do conjunto 2, da mesma forma que na segunda etapa. Na quarta etapa, foi 

realizado teste misto de formação de classes equivalentes entre todas as classes 

(ABCDEF e XYZW); não havia critério de acerto. A quinta etapa refere-se ao teste 

de manutenção, aplicado seis semanas após a quarta etapa, com o mesmo 

procedimento.  

 Os dois grupos de idosas foram submetidos à mesma programação, sendo 

que em um dos grupos as Etapas 2 e 3 foram invertidas para verificar os efeitos do 

tamanho das classes sobre o desempenho das participantes.  

 Os resultados encontrados por Haydu e Morais (2009) apontam que não 

houve diferença estatisticamente significativa no desempenho das participantes dos 

dois grupos nos testes de formação e manutenção de classes de estímulos 

equivalentes, ou seja, o tamanho das classes de estímulos não produziu efeito. Na 

classe com seis estímulos (ABCDEF), 15 das 18 participantes atingiram o critério 

de 90% de acertos no teste misto de formação de classes equivalentes e 10 

participantes atingiram tal critério no teste de manutenção. Na classe com quatro 

estímulos (XYZW), 16 das 18 participantes atingiram o critério de 90% de acertos 

no teste misto de formação de classes equivalentes e 11 no teste de manutenção. O 

número de ensaios nas classes com seis estímulos foi consideravelmente maior. 

Embora o número de participantes que atingiram o critério de acerto no teste de 

manutenção tenha sido similar, as autoras apontam que a recuperação das relações 

desfeitas com a passagem do tempo, na sessão do teste de manutenção, foi maior 

nas classes de seis estímulos, sendo, portanto, o tamanho das classes uma variável 

que afeta a recuperação das relações condicionais. 

 A dissertação de mestrado de Aggio (2010) teve como objetivos verificar a 

formação de classes de estímulos equivalentes em participantes idosos quando a 
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estrutura CaN e o arranjo “do simples para o complexo”10 são utilizados, bem como 

investigar se há influência do tamanho das classes de estímulos equivalentes na 

manutenção das mesmas por idosos.  

 Participaram desse estudo oito idosos sem comprometimento cognitivo, que 

foram distribuídos em duas condições experimentais: a primeira na qual foram 

ensinadas três classes com três estímulos cada (ABC) e a segunda na qual foram 

ensinadas três classes com seis estímulos cada (ABCDEF).  

O procedimento foi todo realizado em software que permitiu a programação 

de atividades apoiadas no procedimento de pareamento de acordo com o modelo e 

foi dividido em três fases: a primeira visava à familiarização dos participantes com 

o procedimento e com os reforçadores, utilizando-se como estímulos figuras 

familiares (frutas, animais e flores); a segunda fase foi para o treino e teste das 

relações pelos dois grupos de participantes (Condição 1, BA e CA e Condição 2, 

BA, CA, DA, EA, FA), utilizando-se como estímulos figuras abstratas (ver Tabela 

3); a terceira fase foi para o teste de manutenção, realizado seis semanas após o 

término dos testes de formação de classes equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 No arranjo de treino do tipo “simples para complexo”, primeiramente apenas a relação de duas classes é 
treinada e na sequência é realizado o teste de simetria; por exemplo, treina-se a relação AB e testa-se BA; na 
sequência, outra relação é treinada e testada. Após todas as relações da linha de base terem sido treinadas e 
testadas as respectivas simetrias, ocorrem os testes de equivalência.   



 

 

 

foi b

relaç

100%

de l

testa

novo

respe

Tab

A fase d

bastante ex

ção era tre

% de refor

inha de b

ada, ensina

o treino d

ectiva sime

bela 3 – Es

de treino d

xtensa, a f

einada indi

ço, depois 

ase e sim

ava-se uma

as relaçõe

etria e tran

stímulos ut

de Aggio (2

fim de gara

ividualmen

com 50% 

metria; apen

a nova rela

es já ensin

nsitividade.

tilizados na

2010), assi

antir a for

nte, em bl

 de reforço

nas quand

ação. A ca

nadas, o te

   

a pesquisa 

m como a 

rmação de 

locos de 1

o, posterior

o a prime

ada nova re

este misto 

de Aggio (

de Haydu 

classes eq

8 tentativa

rmente era

eira relação

elação ens

das mesm

(2010) 

e Morais 

quivalentes

as, primeir

a realizado 

o já tivess

sinada ocor

mas relaçõ

54

 

(2009), 

s. Cada 

ro com 

o teste 

se sido 

rria um 

ões e a 



 55

 Todos os participantes da pesquisa formaram classes de estímulos 

equivalentes, comprovando a efetividade da estrutura (CaN) e arranjo  do treino 

(simples para complexo); no entanto, a manutenção foi maior nos que tiveram o 

treino com maior número de estímulos (condição 2).  

 Além dessas, uma pesquisa de iniciação científica (Takahaji, 2009), 

realizada por uma aluna de graduação em Pedagogia da Universidade Federal de 

São Carlos, merece ser citada por ser a única encontrada que trabalha com idosos 

com comprometimento cognitivo. 

O objetivo do estudo foi verificar se o procedimento de emparelhamento 

com o modelo poderia ajudar idosos com Doença de Alzheimer11 (DA) a 

adquirirem novas relações simbólicas, funcionando como uma atividade de 

estimulação cognitiva. Takahaji (2009) parte da hipótese de que apesar da 

dificuldade que indivíduos com a DA apresentam para emitir o comportamento de 

lembrar, segundo os pressupostos da Análise do Comportamento algumas relações 

poderiam ser recuperadas por meio da manipulação de estímulos. 

Para tanto, a autora contou com três participantes entre 79 e 82 anos, utilizou 

software que permitiu programar o procedimento MTS e os estímulos eram fotos e 

nomes de três pessoas desconhecidas, apresentados de forma visual e auditiva, 

conforme Figura 4. 

 

 

                                                 
11 A Doença de Alzheimer é um tipo de demência, uma doença progressiva que causa deterioração das 
funções mentais, do comportamento e da funcionalidade. Geralmente a perda de memória é o primeiro e 
mais importante sintoma. (Canineu, 2002) 



 

nom

bicic

proc

o Tr

uma 

houv

alter

apen

nom

para 

dese

final

 

parti

auto

diagn

 

dese

ensin

Fi
 

O estud

meação. No

cleta), para

cedimento. 

reino 1 tev

 figura do 

ve a excl

rnativas de

nas fotos. T

me impresso

Os trein

 as respo

empenho er

l dos três tr

Os resu

icipantes a

ra, promis

nóstico de 

Pelo ex

envolvidos 

no de disc

igura 4 – E

do foi real

o pré-treino

a que os pa

No treino,

ve como al

pré-treino 

lusão de 

e comparaç

Tanto no p

o-figura e n

nos contara

stas corret

ra de 90% 

reinos, era 

ultados da 

aprenderam

ssora para 

Alzheimer

xposto fica

em períod

criminações

Estímulos u

lizado nas 

o, trabalho

articipantes

, utilizou-s

lternativas 

foi excluíd

mais uma

ção uma fi

pré-treino, 

nome ditad

am com re

tas e uma

de respost

aplicado u

pesquisa 

m as relaçõ

aprendiza

r. 

a claro qu

do mais rec

s condicio

utilizados n

seguintes 

ou-se com 

s se familia

se o proced

duas figur

da e deu lu

a figura 

igura do p

quanto no

do-figura. 

eforçadores

a tela pret

tas correta

um teste de

de Takah

ões ensinad

agem de n

ue a maio

cente. Há u

onais possib

na pesquisa

etapas: p

figuras co

arizassem 

dimento M

ras do pré-

ugar a uma 

do pré-tre

pré-treino e

o treino, a

s, sendo um

ta para as

s para pass

e nomeação

haji (2009)

das, sendo

novos cont

oria dos e

um conjunto

bilita que 

a de Takah

ré-treino, 

onhecidas (

com o com

TS por exc

-treino e u

foto do tre

eino, perm

e duas foto

as relações 

ma tela com

s incorreta

sar para a p

o.   

) apontara

 a metodo

teúdos em

estudos co

o de dados

idosos for

haji (2009).

treino e t

(cachorro, 

mputador e

clusão, sen

uma foto, o

eino. No Tr

manecendo

os, e no T

ensinadas

m uma an

as. O crité

próxima fa

am que to

ologia, seg

m indivíduo

om idosos 

s que indic

rmem relaç

56

. 

este de 

bola e 

e com o 

ndo que 

ou seja, 

reino 2, 

como 

reino 3 

s foram 

nimação 

ério de 

ase. Ao 

odos os 

gundo a 

os com 

foram 

a que o 

ções de 



 57

equivalência, embora, comparativamente aos mais jovens, necessitam de mais 

treino.  

 

Proposta do Presente Trabalho 

 

 Conforme já exposto o esquecimento é uma das principais queixas no 

envelhecimento, afetando significativamente a qualidade de vida dos idosos. Dentre 

os esquecimentos, o de nomes de pessoas e coisas é muito comum, ou seja, os 

idosos têm dificuldade em recordar o nome de pessoas (mesmo dos parentes e 

amigos) e objetos, eventos, alimentos, etc., apresentando muitas vezes tais 

esquecimentos tanto na presença quanto na ausência dos mesmos (pessoas e 

objetos). 

 Os procedimentos com base na equivalência de estímulos têm se mostrado 

eficazes, na formação de classes de estímulos equivalentes com indivíduos com 

desenvolvimento típico e atípico, particularmente com crianças, jovens e adultos. 

Com participantes idosos, os estudos realizados apresentam resultados promissores, 

porém ainda são restritos em quantidade, em especial com idosos com 

comprometimento cognitivo; portanto, é relevante realizar pesquisas que focalizem 

atividades de estimulação cognitiva, pautadas nos conceitos da Análise do 

Comportamento. 

No presente trabalho, foram realizados quatro diferentes estudos, com 

participantes idosos com diagnóstico de demência. Os três primeiros estudos 

tiveram por objetivo verificar se o ensino de relações condicionais poderia 

favorecer o comportamento de lembrar nomes e, o último estudo, teve por objetivo 

verificar se o ensino de discriminações condicionais de dados biográficos poderia 

favorecer a ocorrência de relações de equivalência. A pesquisa passou pelo Comitê 

de Ética, recebendo aprovação em 8 de novembro de 2010 sob o protocolo 

nº325/2010 (Anexo I). 
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ESTUDO 1 

MÉTODO 

 

 O Estudo 1 teve por objetivo verificar se o ensino de relações condicionais 

poderia favorecer o comportamento de lembrar nomes por idosos com 

comprometimento cognitivo.  

 

Participantes 

 

A presente pesquisa foi realizada com três idosas com idades entre 82 e 89 

anos, residentes na cidade de São Paulo, as quais, anteriormente a esta pesquisa, já 

participavam de atividades de estimulação cognitiva, junto à pesquisadora, em um 

grupo de idosos da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz).  

 Os critérios estabelecidos para a participação foram: ter mais de 60 anos de 

idade; não apresentar comprometimento cognitivo severo, conforme o Mini Exame 

do Estado Mental; ser alfabetizado na língua portuguesa; não possuir deficiência 

visual ou auditiva que pudesse comprometer a participação nas atividades e, 

conforme relato dos familiares, apresentar dificuldades de lembrar nomes de 

parentes e amigos próximos e outros itens presentes no cotidiano. 

Os familiares foram contatados, na ausência das participantes, para averiguar 

o interesse e possibilidade de participação dos idosos, bem como para, em caso 

positivo, darem autorização e fornecerem informações gerais, conforme itens da 

entrevista, a serem expostos mais adiante. 

Às três participantes selecionadas para o Estudo 1 foram atribuídos os 

seguintes nomes fictícios: Amélia, Carla e Diana. A seguir, informações sobre as 

participantes.  
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Amélia tem 89 anos, é viúva e mora com uma cuidadora, no entanto, sua 

filha reside no mesmo prédio e seu filho a visita todos os dias. Teve três filhos, 

sendo um já falecido. Possui Ensino Fundamental I completo e após se casar não 

trabalhou fora de casa. Recebeu diagnóstico de provável doença de Alzheimer há 

cerca de 3 anos e, segundo seus familiares, apresenta comprometimentos para 

lembrar de fatos recentes, é bastante repetitiva e esquece até mesmo de atividades 

cotidianas (por exemplo, questiona se já almoçou, tendo já almoçado). Durante o 

período da coleta de dados, a participante sofreu uma queda e teve que ser 

hospitalizada, o que interrompeu a pesquisa por aproximadamente 15 dias. Após tal 

ocorrência, os esquecimentos para fatos recentes parecem ter se acentuado e a 

participante passou a se queixar mais, para a pesquisadora, das falhas da memória.  

Carla tem 82 anos, é casada, teve cinco filhos, mora com seu esposo, uma de 

suas filhas e uma neta. Possui Ensino Fundamental I completo; após se casar 

trabalhou como costureira. Foi diagnosticada, segundo seus familiares, com 

provável Alzheimer há quase 3 anos; seus esquecimentos começaram a aparecer 

após um de seus filhos falecer drasticamente, acentuando-se para nomes de objetos, 

atividades do dia a dia (como cozinhar) e informações recentes. Essa participante 

era bastante bem-humorada e engajada nas atividades do presente trabalho. 

Frequentemente questionou a pesquisadora sobre remuneração, não 

compreendendo que se tratava de uma pesquisa na qual não havia custos; conforme 

a própria participante declarou, como não havia remuneração, deu à pesquisadora 

dois cachecóis feitos por ela (esqueceu-se que já havia presenteado com um e 

entregou-lhe outro). Nos encontros, ela sempre dizia que se sente esquecida; 

afirmava que “sua cabeça já não é a mesma”, mas diz sentir-se “feliz e agradecida 

de não sentir dores”.   

Diana tem 82 anos, é solteira, mora só e nunca teve filhos, embora tenha 

muitos sobrinhos e uma afilhada que a assistem com bastante dedicação; possui 

curso de graduação em Contabilidade e trabalhou por mais de 40 anos, muitos deles 

em uma mesma empresa, que faliu pouco antes dela se aposentar e passar a 

apresentar os primeiros sintomas de um provável Alzheimer, diagnosticado há 
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cerca de um ano; segundo seus familiares, apresenta comprometimento na memória 

para fatos recentes, nomeação de objetos e parentes, além de se perder na rua. 

Quando começou o presente trabalho, ela se queixava de dores no joelho que, ao 

longo do período de realização da presente pesquisa, foram piorando, afastando-a 

das atividades cotidianas (como frequentar a igreja e ir ao mercado) e 

consequentemente afastando-a das amigas. Passou a ficar mais tempo em casa e 

uma cuidadora foi contratada. Tais mudanças parecem tê-la prejudicado 

cognitivamente, pois seu rendimento no procedimento de ensino aplicado, como se 

verá posteriormente, decaiu e suas queixas, referentes ao seu esquecimento, 

aumentaram. 

 

Local e Materiais 

 

 A coleta de dados realizou-se de uma a duas vezes por semana, a depender 

da disponibilidade das participantes e da pesquisadora, na residência das 

participantes, em um local calmo e silencioso, preferencialmente, sem a 

interferência de outras pessoas.  

 As atividades foram realizadas em computador portátil (notebook) da marca 

Dell, com tela colorida de 15,7 polegadas, mouse sem fio, caixa de som, com a 

utilização do software educativo JClic12. 

O software JClic tem uso livre e foi criado pelo Departamento de Educación 

de la Generalitat de Cataluña, especialmente para que educadores, dos diferentes 

níveis de ensino, pudessem criar materiais didáticos para todas as áreas 

curriculares.  Já apresenta versão em diversos idiomas, inclusive na língua 

portuguesa (Portugal). Trata-se de uma ferramenta formada por um conjunto de 

aplicativos desenvolvidos para a criação, aplicação e avaliação de diferentes 

atividades educativas, tais como: quebra-cabeça, associação de palavras, enigmas, 

atividades com textos, palavras cruzadas, caça-palavras, jogo de memória, entre 

                                                 
12 Disponível em:  http://clic.xtec.cat/es/index.htm 
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outros. É possível criar projetos específicos com um conjunto de atividades, 

mesclando os diversos tipos. Permite tanto inserir imagens, sons e vídeos nas 

atividades, quanto consequenciar as respostas corretas ou incorretas; permite 

realizar trabalhos com procedimento MTS, o qual é utilizado nos estudos sobre 

relações de equivalência de estímulos. 

 

Instrumentos para avaliação do repertório 

 Foram utilizados diferentes instrumentos para a avaliação do repertório 

inicial dos participantes, o que foi feito antes das atividades de ensino, conforme 

pode ser visto na descrição dos procedimentos, mais abaixo.  

Foram elaborados um Questionário com Informações Gerais Sobre o 

Participante (Anexo II), aplicado para obter informações junto aos familiares, e 

uma Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes (Anexo III), 

aplicado com o objetivo de verificar se a participante se recordava dos nomes de 

parentes e amigos próximos, informação relevante para a caracterização do 

participante e de suas principais dificuldades. Utilizou-se, ainda, como instrumento 

de avaliação, o Mini Exame do Estado Mental, o Teste de Fluência Verbal e o 

Teste de Nomeação.  

 O Mini Exame do Estado Mental, adaptado para a realidade brasileira por 

Brucki et al. (2003), é um instrumento que tem por objetivo o rastreio de 

comprometimento cognitivo. Utilizado na área de gerontologia, é composto por 22 

itens, que avaliam diversas funções cognitivas (ver Anexo IV). Nesse teste, 

consideram-se os scores de acordo com o tempo de escolaridade. Sendo 30 a 

pontuação máxima, tem-se como pontuação mínima: para analfabetos, 20 pontos; 

de 1 a 4 anos de escolaridade, 25 pontos; de 5 a 8 anos de escolaridade, 26,5 

pontos; de 9 a 11 anos de escolaridade, 28 pontos e para indivíduos com 

escolaridade superior a 11 anos, 29 pontos. Segundo os autores, pontuação abaixo 

do esperado indica comprometimento cognitivo, mas há a necessidade de melhor 
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avaliação, pois os pontos variam de acordo com a doença de base do paciente 

(exemplo, Parkinson e Alzheimer). 

 No Teste de Fluência Verbal, também adaptado para a população brasileira 

por Brucki e Rocha (2004), que tem por objetivo avaliar a memória semântica, o 

indivíduo é solicitado a falar o maior número de animais que conseguir lembrar, 

durante um minuto. Para essa avaliação, os autores identificaram uma variação 

estatisticamente significativa de acordo com a escolaridade do indivíduo, 

apresentando em média (em indivíduos sem qualquer doença que possa gerar 

comprometimento na fluência verbal): 12,1 para analfabetos; 12,3 para indivíduos 

com escolaridade entre 1 e 4 anos; 14 itens para escolaridade entre 5 e 8 anos; 16,7 

para escolaridade entre 9 e 11 anos e 17,8 para indivíduos acima de 11 anos de 

escolaridade. Segundo as autoras pontuações abaixo da média devem ser melhor 

analisadas, por ser indicativo de possível transtorno cognitivo, principalmente na 

memória verbal, com variações em função de diferentes tipos de doença.  

 Como no presente trabalho seriam treinadas diversas categorias além de 

animais, considerou-se necessário avaliar a fluência verbal não apenas na categoria 

animais. Portanto, acrescentou-se ao Teste de Fluência Verbal original também a 

solicitação de uma lista de compras de supermercado (ver anexo V), pois permitiria 

avaliar se, entre os itens recordados, encontravam-se itens das categorias alimentos, 

objetos pessoais e vestuário (trabalhados na etapa de ensino). 

 O Teste de Nomeação (ver imagens no Anexo VI) foi elaborado 

especificamente para este trabalho, com base em outros estudos e testes 

habitualmente aplicados na área da saúde, que utilizam 15, 60 ou 120 figuras de 

diferentes categorias cujos nomes contêm sílabas simples e complexas (Ribeiro et 

al., 2010; Oliveira & Stivanin, 2005; Martins, Guerra & Castro, 2002; Bertolucci et 

al., 1998). Dentre as 120 figuras, foram selecionadas 30, conforme Anexo VI, a 

serem nomeadas pela participante (cada acerto corresponde a um ponto). O teste de 

nomeação, adaptado por Bertolucci et al. (1998), está inserido em uma bateria de 

testes bastante utilizados na área de gerontologia para diagnóstico de demências, no 



 63

qual a pontuação mínima esperada são 12 acertos em 15 figuras, ou seja, 80% de 

acertos, porcentagem que, no presente teste, corresponde a 24 pontos.   

 

Conjuntos de estímulos de ensino  

 Foram utilizados, no Estudo 1, 72 estímulos, referentes a diferentes 

categorias de objetos (ver Tabela 4), em três modalidades (som, imagem e texto); 

assim, os estímulos visuais foram palavra escrita e sua respectiva imagem e o 

estímulo sonoro foi a palavra ditada. Alguns estímulos, na modalidade imagem, 

foram utilizados também no teste de nomeação; no entanto, tomou-se o cuidado de 

usar tipos de imagens diferentes para o treino e para os testes; no teste foram 

utilizadas figuras e no treino foram fotos correspondentes à palavra.   
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Tabela 4 – Categorias e conjuntos de estímulos apresentados nas modalidades som, 
imagem e texto. 

Categorias Conjuntos 
 
I. Objetos Pessoais 

Conjunto 1 – carteira, óculos, telefone 
Conjunto 2 - chave, relógio, televisão 
Conjunto 3 – bengala, caneta, colar 
Conjunto 4 – anel, bolsa e brinco 
Conjunto 5 – escova de dentes, batom, pente 
Conjunto 6 – lâmina de barbear, rádio, remédio 
Total: 18 estímulos 
 

 
 
 
II. Vestuário 
 

Conjunto 7 - camiseta, casaco, vestido 
Conjunto 8 - calça, camisa, saia 
Conjunto 9 - bermuda, lenço, meia 
Conjunto 10 – bota, cinto, tênis 
Conjunto 11 – chinelo, sandália, sapato 
Conjunto 12 – calcinha, cueca, sutiã 
Total: 18 estímulos 
 

 
 
 
III. Alimentos e bebidas 

Conjunto 13 – cebola, cenoura, tomate 
Conjunto 14 – alface, brócolis, ovo 
Conjunto 15 – abacaxi, maçã, uva 
Conjunto 16 – banana, laranja, mamão 
Conjunto 17 - arroz, ervilha, feijão  
Conjunto 18 - água, leite, refrigerante 
Total: 18 estímulos 
 

 
 
 
 
IV. Animais 

Conjunto 19 – cachorro, porco, vaca 
Conjunto 20 – cavalo, coelho, gato 
Conjunto 21 – galinha, girafa, zebra 
Conjunto 22 – elefante, leão, onça 
Conjunto 23 – macaco, rato, tartaruga 
Conjunto 24 – barata, borboleta, passarinho 
Total: 18 estímulos 
 

Total Geral 72 estímulos 
  

Procedimentos 

 
  O procedimento de coleta de dados do Estudo 1 ocorreu em três etapas: 

avaliação inicial do repertório das participantes; ensino e testes das relações de 

discriminações condicionais; reavaliação do repertório das participantes após o 

ensino.  
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Etapa 1 – Avaliação inicial 

Foram realizadas diferentes atividades para avaliação do repertório prévio 

das participantes. Inicialmente avaliou-se a recordação de nome dos parentes e 

amigos próximos. Para tanto, foram utilizados os itens relativos à Avaliação do 

Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes (Anexo III), aplicado junto às 

participantes, na ausência de familiares, marcando-se a latência de tempo para 

emissão da resposta. 

  Em seguida, foi realizado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). A 

pesquisadora passou a instrução inicial, tal como consta no Anexo IV, e fez as 

perguntas, marcando cada resposta como certa ou errada. No item 14 (nomeação), 

os objetos a serem nomeados foram apontados pela pesquisadora. Para o item 17 

(comando), disponibilizou-se uma folha de papel A4. No item 18 (Leitura), foi 

mostrada uma placa com a informação “Feche os olhos”. Em outra folha havia 

espaço em branco para a realização do item 19 (escreva uma frase) e com o 

desenho ser copiado (item 20) já com espaço disponível para a cópia. 

 Após o MEEM foi utilizado o Teste de Fluência Verbal. A pesquisadora 

solicitou à participante para falar os tipos de animais de que se lembrava, 

solicitando o mesmo para itens de supermercado. A pesquisadora anotou as 

respostas, além de registrar a latência para sua emissão.  

  Finalmente, por ser a nomeação uma das maiores dificuldades para 

indivíduos idosos, realizou-se o Teste de Nomeação; as imagens foram 

apresentadas, uma a uma, em cartões do tamanho A6 (10,5 x 14,8 cm.) em 

intervalos de aproximadamente 20 segundos; caso a participante não soubesse 

nomear uma das imagens, a mesma imagem era reapresentada ao final e a segunda 

resposta era considerada, porém, caso respondesse errado, a imagem não era 

mostrada uma segunda vez. 

Os instrumentos Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de 

Parentes, Mini Exame do Estado Mental, Teste de Fluência Verbal e Teste de 

Nomeação foram aplicados apenas na presença da pesquisadora e da participante, 
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para que não ocorressem interferências de terceiros nas respostas. Não havia limite 

de tempo para as respostas.  

  

Etapa 2 – Ensino e testes de relações condicionais, a partir de estímulos nas 

modalidades som, imagem e texto 

 O ensino de discriminações condicionais foi realizado com os estímulos 

palavra ditada (A), imagem (B), palavra impressa (C). Foram treinadas as relações 

AC e CB e testadas as relações AB e BD, conforme  Figura 5.  

 

 

Figura 5 – Diagrama das relações treinadas e testadas.  
Legenda: Foram ensinadas as indicadas com a seta cheia, e testadas as com setas tracejadas. 

 

Os testes verificaram se houve simetria (BC), transitividade (AB) e se a 

participante conseguiu nomear (BD) os itens ensinados. Os estímulos utilizados 

nessa etapa podem ser vistos na Tabela 4. 

Foi utilizado o procedimento MTS de três formas: pareamento simultâneo 

(sem atraso), pareamento sucessivo sem atraso (zero atraso) e pareamento 

sucessivo com atraso (5 segundos de atraso). Incialmente, a apresentação dos 

D 
Nomeação 

 

A 
Palavra Ditada 

B 
Imagem 

C 
Palavra Impressa 



 

estím

mod

comp

(zero

comp

(5seg

mod

Os 

ensin

 

 

mulos de c

delo (sem 

paração er

o atraso ou

paração er

g de atraso

delo não pe

exemplos 

nadas e tes

comparaçã

atraso ou 

ram apres

u pareame

ram aprese

o ou parea

ermanecia 

a seguir, 

stadas. 

Figur

ão foi feita

pareament

entados im

nto sucess

entados com

mento suc

exposto, s

apresenta

ra 6 – Trei

a simultan

nto simultâ

mediatame

sivo sem a

m atraso d

cessivo com

sendo subs

am telas d

ino da relaç

neamente à

âneo); na s

nte após 

atraso) e, f

de 5 segun

m atraso). N

stituído pe

do softwa

ção AC sem

à apresenta

sequência, 

a apresent

finalmente,

ndos em re

Nas duas ú

elas alterna

re JClic c

m atraso 

ação do es

os estímu

tação do m

, os estímu

elação ao m

últimas for

ativas de e

com as r

67

stímulo 

ulos de 

modelo 

ulos de 

modelo 

rmas, o 

escolha. 

elações 

 



 

 
Figur

Figu

ra 7 – Trei

ura 8 – Tes

ino da relaç

ste da relaç
 

ção CB sem

ção AB sem

m atraso 

m atraso 

68

 

 



 

Figuura 9 – Tes

Figura 10

ste da relaç
 

0 – Teste da
 

ção BC sem

a relação B

m atraso 

BD  

69

 

 



 

 

Fig
 

Figura

Fig
 

gura 11 – T

a 12 – Trei

gura 13 – 

Treino da r

ino da relaç

Teste da re

 

relação AC

 

ção CB co

 

elação AB 

C com 5 seg

m zero e 5

com 5 seg

gundos de 

 segundos 

gundos de a

atraso 

de atraso 

atraso 

70

 

 

 



 

 

apre

horiz

os es

o es

respo

você

inco

você

sem 

cons

 

um c

era c

(AB

Rela

 

deste

Caso

Figur

Nas eta

sentado ce

zontalment

stímulos er

tímulo mo

ostas corre

ê acertou!”

rretas eram

ê errou!”, j

Os teste

o uso de 

sequências,

A progr

conjunto d

composto 

, BC, BD)

ações (AB, 

O critér

e para o tre

o a partici

ra 14 – Tes

apas de e

entralizado 

te na parte

ram aprese

odelo e na 

etas eram 

”, juntamen

m seguidas

untamente

es das relaç

consequên

, utilizando

ramação co

de estímulo

de Ensino

) sem atras

BC e BD)

rio de dese

eino subseq

ipante não

ste da relaç

ensino e d

na parte s

e inferior d

entados em

outra os e

seguidas d

nte com a i

de outro t

 com a ima

ções AB e 

ncias. Já a

o o softwar

ompleta te

os, indo seq

o de Relaç

so, Ensino 

) com atras

empenho p

quente, em

o apresenta

 

ção BC com

de teste s

superior e o

da tela. Na

m duas tela

estímulos d

de uma ca

imagem de

toque de ca

agem de um

e BC foram

a relação B

re apenas p

eve 24 pas

quencialme

ões (AC e

de Relaçõ

so.  

para passar

m toda a pro

asse tal c

m zero e 5 

sem atraso

os estímulo

s etapas de

s distintas;

de compar

ampainha e

e uma cara

ampainha 

ma cara tri

m feitos na 

BD foi fei

para a visua

sos, em ca

ente do co

e CB) sem

ões (AC e 

r do treino

ogramação

ritério de 

segundos d

o, o estím

os de comp

e ensino e 

; apresenta

ração. Ape

e da mensa

a feliz (smi

e da mensa

ste (smile)

mesma es

ita oralmen

alização da

ada passo t

njunto 1 a

m atraso, T

CB) com 

o para o re

, foi de no 

desempen

de atraso 

mulo mod

paração di

teste com 

ava-se num

enas no tre

agem “Par

ile), sendo

agem “Qu

.  

strutura do

nte, també

a imagem. 

trabalhou-

ao 24. Cada

Teste de R

atraso e T

espectivo 

máximo u

nho, o pas

71

 

elo foi 

spostos 

atraso, 

ma delas 

eino, as 

rabéns, 

 que as 

e pena, 

 treino, 

ém sem 

 

se com 

a passo 

elações 

Teste de 

teste, e 

um erro. 

sso era 



 72

repetido apenas uma vez. Tomou-se essa decisão ao se iniciar a aplicação do 

ensino, pois ao propor mais de uma repetição, verificou-se que os erros 

aumentaram. Assim, tomou-se a decisão de repetir apenas uma vez, dando 

continuidade ao próximo passo, mesmo que o critério não tivesse sido atingido. 

 A maioria dos estudos sobre o lembrar, com base na equivalência de 

estímulos, realizou o treinamento tendo entre 12 e 18 tentativas para cada relação 

ensinada; no entanto, todos os estudos visavam à instalação de um repertório e não 

sua recuperação, como no presente estudo. Assim, propôs-se que cada relação 

tivesse três tentativas por modalidade de ensino e teste (simultâneo, zero atraso e 5 

segundos de atraso). No caso das relações AC, AB e BD, essas não têm pareamento 

com simultaneidade por se tratar de modalidade sonora, tendo seis tentativas de 

ensino e de teste; nas relações CB e BC foram nove tentativas de ensino e de teste. 

Na Tabela 5 apresentam-se as relações treinadas e testadas, o número de tentativas 

e a liberação de consequências.  

 

Tabela 5 – Relações Treinadas, testadas, número de tentativas e consequências no 
Estudo 1.  

 Treino Teste 

Relações  AC 0 e AC 

5 seg. 

CB, CB 0 

e CB 5 

seg. 

AB 0 e AB 

5 seg. 

BC, BC 0 

e BC 5 

seg. 

BD 0 

Total de 

tentativas 

6 9 6 9 6 

Consequências Sim Não 

 

As instruções que eram fornecidas para cada relação, encontram-se na 

Tabela 6, sendo que em todas as relações foi necessário lembrar às participantes 

para olhar os três estímulos de escolha antes de responder; algumas participantes 

necessitaram de instruções apenas nas primeiras tentativas, outras, ao longo de todo 
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o passo. Como as participantes não sabiam utilizar o mouse, a pesquisadora 

solicitou a cada participante que, lesse em voz alta (quando o modelo era palavra 

escrita); olhasse e apontasse com o dedo indicador (quando o modelo era uma 

imagem); repetisse o que ouviu (quando o modelo era o som); procurou-se garantir 

que só após o contato com o estímulo modelo fosse apontado o estímulo de 

comparação escolhido. A Tabela 6, a seguir, apresenta as instruções fornecidas às 

participantes em cada relação.   
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Tabela 6 – Instruções fornecidas às participantes em cada relação13 
Tr

ei
no

 
Relação Instrução 

AC A senhora irá escutar uma palavra, preste bastante 
atenção e depois aponte onde está escrita a palavra que 
ouviu.  

AC 5 A senhora escutará uma palavra, preste atenção para não 
esquecê-la, depois deverá apontá-la dentre outras 
palavras escritas. 

CB O que está escrito aqui? (apontando para C) O que está 
em cima deve encontrar o par aqui embaixo; onde está a 
imagem desta palavra? 

CB0 e CB5 Leia em voz alta o que está escrito na tela. A senhora irá 
apontar a imagem desta palavra.  

Qual é a imagem? (quando as imagens apareciam) 

Te
st

e 

AB A senhora irá escutar uma palavra, preste atenção e 
depois aponte onde está a imagem/foto do que escutou. 

AB5 A senhora escutará uma palavra, preste atenção para não 
esquecê-la, depois aparecerão imagens/fotos e a senhora 
deverá apontar aquela que escutou. 

BC Olhe para esta imagem/foto; a senhora deverá apontar o 
nome dela que está escrito aqui embaixo.  

BC 0 e BC 5 Olhe para esta imagem. A senhora sabe o que é? Se 
souber, aponte onde está escrito tal nome. Caso não 
lembre o nome, não se preocupe, ele aparecerá escrito e 
a senhora deverá apontá-lo, dentre outras opções. 

BD Que figura/foto é esta?; O que é isto? 

 

 

 

                                                 
13 Relembrando as relações: AC (som-palavra escrita); CB (palavra escrita-imagem); AB (som-imagem); BC 
(imagem-palavra escrita); BD (imagem-nomeação pela participante).  
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Etapa 3 – Reavaliação do repertório dos participantes após o ensino 

 Ao término dos 24 passos da programação de ensino, as participantes foram 

submetidas, novamente, à avaliação do repertório, reaplicando-se os instrumentos 

Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, Mini Exame do 

Estado Mental, Teste de Fluência Verbal e Teste de Nomeação. Tal avaliação teve 

por objetivo verificar os efeitos da programação de ensino.  

 O diagrama, a seguir, representa as condições experimentais do Estudo 1.  



 

 Fiigura 15 –– Diagramaa representaativo das ccondições eexperimenttais do Estu

76

 
udo 1 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desempenho das Participantes na Avaliação Inicial 

 
 A avaliação inicial permitiu conhecer as maiores dificuldades apresentadas 

pelas participantes. As Tabelas 7 e 8 expõem o desempenho em cada avaliação; na 

Tabela 7 identificam-se os nomes de parentes lembrados e a Tabela 8 apresenta o 

número de pontos obtidos no Mini Exame do Estado Mental (MEEM), no Teste de 

Fluência Verbal (TFV) e no Teste de Nomeação (TN), juntamente com o score 

mínimo esperado, de acordo com os anos de escolaridade de cada participante.  

 

Tabela 7 – Nomes de parentes lembrados 
 

 

Amélia Carla Diana 

E O E O E O 

Família 

Originária 

Pais 2 2 2 2 2 2 

Irmãos 3 2 3 3 5 3 

Família 

Constituída 

Cônjuge 1 1 1 1 - - 

Filhos 3 3 5 5 - - 

Família dos 

Filhos 

Netos 4 2 5 5 - - 

Bisnetos 2 0 - - - - 

Genros/ 

Noras 
3 1 4 4 - - 

Família 

Agregada 
Cunhados 3 0 5 5 5 0 

Legenda: E = número Esperado; O = número Obtido; – quando a participante não tem tais 
parentes. 
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Tabela 8 – Pontuação esperada e obtida, por participante, no Mini Exame do 
Estado Mental, no Teste de Fluência Verbal e no Teste de Nomeação 

Participante 
MEEM Fluência Verbal Nomeação 

(esperado 24 – 
80%) Esperado Obtido Esperado Animais Mercado 

Amélia 25 14 12 5 5 26 
Carla 25 23 14 7 8 23 
Diana 29 18 18 2 2 23 
 

Apresentam-se, a seguir, os resultados de cada participante para melhor 

compreensão de suas particularidades. 

 

Amélia 

Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes Amélia 

respondeu, tão logo foi questionada, seu próprio nome, o nome dos pais, do marido, 

das irmãs e dos filhos, sendo importante ressaltar que dos três irmãos que a 

participante possuía, um deles sequer chegou a conhecer, pois faleceu antes dela 

nascer. Ou seja, lembrou-se tanto de sua família originária quanto da por ela 

constituída. Quanto aos netos, respondeu prontamente que possuía dois netos da 

filha e dois do filho já falecido, no entanto, quando solicitada a falar os nomes, 

lembrou após cerca de 1 minuto os nomes de dois deles e não recordou os demais. 

Afirmou não ter bisnetos, embora possuísse dois. Não recordou o nome de nenhum 

cunhado, os quais já eram falecidos. Lembrou apenas o nome de uma nora tão logo 

foi questionada, mas não recordou o nome do genro ou da outra nora. Quanto à 

cuidadora, apenas recordou o nome cerca de 10 minutos após ser questionada, 

quando já respondia outra fase da avaliação inicial. Assim, em relação à família dos 

filhos, o esquecimento dos nomes se fez presente. Também em relação a pessoas 

estranhas à família, praticamente nenhum nome foi lembrado. 

No Mini Exame do Estado Mental, o score de Amélia foi de 14 pontos, 

embora fossem esperados 25 pontos para indivíduos com escolaridade entre 1 e 5 

anos, de acordo com Brucki et al. (2003). No Teste de Fluência Verbal disse cinco 
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animais (macaco, cachorro, zebra e vaca) e cinco itens de mercado (arroz, feijão, 

lentilha, grão-de-bico e ervilha); para ambos, usou apenas os 30 segundos iniciais 

do tempo determinado de um minuto. O esperado para indivíduos com tal 

escolaridade para este teste em cada categoria, de acordo com Brucki e Rocha 

(2004), é a recordação de em média 12,1 itens.  Portanto, o desempenho de Amélia 

em tais testes indica comprometimento cognitivo. 

Na etapa da Nomeação respondeu corretamente a 26 das 30 figuras 

apresentadas, errando apenas camiseta, que chamou de camisa; camisa que chamou 

de blusão; girafa que chamou de zebra; zebra nomeada como burro. Verificou-se, 

pois, que Amélia não teve dificuldade em nomear (resposta oral na presença do 

estímulo), mas teve dificuldade de lembrar (resposta oral na ausência do estímulo) 

os elementos (animais, utensílios de cozinha, alimentos, vestuário e objetos 

pessoais) que fazem parte de seu cotidiano.  

 

Carla 

Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, 

respondeu, imediatamente após ser questionada, seu nome, de seus pais, suas irmãs, 

seu marido e filhos. Embora tenha demorado mais, também conseguiu lembrar-se 

da família dos filhos; levou cerca de 10 segundos para começar a falar o nome dos 

cinco netos, sendo que do nome de uma das netas só recordou cerca de um minuto 

após ter sido questionada. Demorou mais para lembrar-se (aproximadamente 40 

segundos) dos nomes dos cunhados e cunhadas; recordou o nome do genro e de 

duas noras imediatamente. Mesmo demorando cerca de 1 minuto, lembrou-se do 

nome da nora (esposa do filho falecido), com a qual não tem contato frequente. 

Apenas não lembrou o nome de dois sobrinhos e de amigos próximos. Tais 

resultados mostram que a participante lembra nomes da família originária, de sua 

própria família e até mesmo da família dos filhos e dos irmãos. 

No Mini Exame do Estado Mental o score foi de 23 pontos, índice próximo 

ao esperado para pessoas com sua escolaridade (25 pontos), segundo a validação de 
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Brucki et al. (2003). No Teste de Fluência Verbal, de acordo com Brucki e Rocha 

(2004), são esperados cerca de 14 nomes para indivíduos com até 4 anos de 

escolaridade, caso de Carla. Nessa avaliação, ficou bem abaixo do esperado, pois 

disse sete nomes de animais (cachorro, gato, porco, galinha, pato, passarinho e 

rato), sendo três nos primeiros 15 segundos, dois com 30 segundos, um com 45 

segundos e um com 60 segundos, e oito itens de mercado (arroz, feijão, batata, 

macarrão, tomate, balas, refrigerante e pão), sendo quatro com 15 segundos, um em 

30 segundos, dois em 45 segundos e um com 60 segundos; não foram consideradas 

as palavras gado para animais e doce para itens de mercado por não representarem 

o que foi solicitado. Tais testes apontaram para um comprometimento cognitivo, no 

entanto mais leve, comparativamente às demais participantes. 

 No Teste de Nomeação de figuras respondeu corretamente a 23 das 30 

imagens apresentadas. Não soube nomear lanterna, apito e jarra e respondeu 

incorretamente pera, que chamou de maçã, tartaruga que chamou de sapo, girafa 

que chamou de zebra e zebra que disse cavalo.  

Os resultados indicaram que Carla não teve dificuldade em nomear, na 

presença do estímulo; a maior dificuldade foi em lembrar o nome, na ausência do 

estímulo, porém, quando os nomes a serem lembrados foram os dos familiares, a 

dificuldade não se apresentou. 

 

Diana 

 Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes 

respondeu, imediatamente após ser perguntada, o seu nome e de seus pais. 

Recordou apenas o nome de três dos cinco irmãos; disse ter muitos sobrinhos, mas 

não lembrou o nome de nenhum. Afirmou que todos os cunhados e cunhadas já 

faleceram, o que foi confirmado pelos familiares, e não disse nenhum nome. 

Quanto aos amigos, recordou apenas o nome de uma amiga bastante próxima. Ou 

seja, apresenta dificuldade em lembrar tanto da família originária quanto da 

agregada e, também, de seus amigos.  
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Seu score no Mini Exame do Estado Mental foi de 18 pontos, sendo 

esperados 29 pontos para indivíduos acima de 11 anos de escolaridade, segundo 

Brucki et al. (2003). No Teste de Fluência Verbal falou dois nomes de animais 

(gato e cachorro), sendo um com 15 segundos e outro com 30 segundos e na lista 

de compras de mercado citou dois itens (peixe e pão), entre 30 e 45 segundos, não 

foram consideradas as palavras bicho para animais e doce para itens de mercado, 

como no caso da participante Carla. De acordo com Brucki e Rocha (2004), são 

esperados cerca de 17,8 nomes para indivíduos com escolaridade acima de 11 anos.  

O desempenho de Diana no MEEM e no TFV indicam que apresenta 

comprometimento cognitivo.  

 Nomeou 23 figuras das 30 apresentadas no Teste de Nomeação; 

aproximando-se do score esperado; não respondeu diante de apito, pera, abóbora, 

cenoura, tartaruga e borboleta.  

Os resultados indicaram que Diana não apresentava dificuldade em nomear 

objetos na sua presença, porém, evidenciou-se a dificuldade no comportamento de 

lembrar, já que na ausência do estímulo não conseguiu fazer referência a pessoas 

ou objetos. 

 Vale ressaltar que no teste de nomeação de todas as participantes, algumas 

expressões diferentes das esperadas foram aceitas; por exemplo, nomear lanterna 

como farolete, casaco como agasalho ou paletó, batedeira como batedor e panela de 

pressão como panelão. 

 Embora as participantes tenham apresentado desempenhos abaixo do 

esperado no MEEM, na Fluência Verbal, o mesmo não ocorreu na Nomeação de 

figuras, pois todas apresentaram resultados bastante próximos ao esperado. 

Verificou-se maior comprometimento na fluência verbal, o que pode ser 

considerado maior dificuldade no lembrar nomes do que no nomear. 
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Desempenho das Participantes no Procedimento de Ensino e Teste de Relações 

Condicionais  

 
 Todas as participantes do Estudo 1 seguiram a mesma sequência de passos 

(conforme apresentado na Figura 15), cujos estímulos pertenciam respectivamente 

às categorias de objetos pessoais, vestuário, alimentos e bebidas, animais.  

Apresentam-se, a seguir, os resultados de cada participante no procedimento 

de ensino e teste de relações condicionais.  

 

Amélia 

 A participante Amélia completou os 24 passos de ensino e teste das relações 

condicionais nas modalidades som, imagem e texto em sete sessões, de 

aproximadamente uma hora cada. Inicialmente, na situação de teste, questionou se 

havia acertado ou não a tentativa; também nas primeiras sessões, ao ter contato 

com os três estímulos do conjunto, parecia tentar adivinhar qual seria apresentado 

na sequência, o que pode tê-la levado a cometer alguns erros. Com o passar das 

sessões, não questionou mais quanto aos acertos na situação de teste e passou a 

aguardar a apresentação do estímulo modelo para identificá-lo. Nas condições de 

ensino e teste com atraso, ao longo de todo o procedimento, repetia alto o nome da 

imagem, a palavra escrita ou a palavra ditada que havia sido apresentada como 

modelo e girava o dedo indicador, apontando-o para a tela, enquanto aguardava o 

aparecimento dos estímulos de comparação14.  

Outro dado em relação a essa participante foi que o contato com os 

estímulos que lhe eram apresentados sempre a faziam lembrar-se de histórias do 

passado, músicas ou nomes e expressões que eram usadas nos tempos em que ela 

era mais jovem.  

A Figura 16 apresenta a porcentagem de acertos, de Amélia, no ensino e 

teste de relações condicionais relativas à categoria de objetos pessoais. 
                                                 
14 Relembrando, nas condições zero atraso e 5 segundos de atraso, o estímulo modelo era apresentado na 
tela, sendo substituído, em seguida, pelas alternativas. 
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Figura 16 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria objetos pessoais15 

 

 Como se pode observar na Figura 16, Amélia não teve dificuldades nas 

diferentes relações, quando as condições de ensino e de teste eram de 

simultaneidade, já que atingiu 100% de acertos. No treino, houve repetição apenas 

na condição com atraso, na qual apresentou erros, por não recordar o que havia sido 

apresentado como estímulo modelo ou porque, ao ver um dos estímulos, lembrava-

se de alguma história de sua vida, fato que provavelmente a levava a esquecer o 

que deveria escolher como resposta. Por exemplo, no passo 4, a imagem do brinco, 

que lhe foi apresentada, fez Amélia se lembrar de que sua mãe chamava aquele tipo 

de brinco de “balangandã”; quando as alternativas de escolha (palavras escritas) 

lhe foram apresentadas, não soube o que responder. 

 Verifica-se que o desempenho da participante caiu bastante no teste das 

relações BC com zero e com 5 segundos de atraso, no entanto, ela não apresentou 

                                                 
15 Os números entre parênteses representam o número de tentativas em cada passo.  
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dificuldade em nomear os estímulos, tendo 100% de acertos nas duas condições de 

teste da relação BD, o que permite concluir que o atraso tenha sido a principal 

razão dos erros por ela cometidos.  

 A Figura 17 apresenta a porcentagem de acertos no ensino e teste de relações 

condicionais da categoria vestuário. 

 

 

Figura 17 - Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria vestuário 

  

 Mais uma vez, como se apresenta na Figura 17, Amélia apresentou 100% de 

acertos no treino e teste, na condição sem atraso. Apenas no treino com atraso 

houve repetição, porém apenas nas relações CB0, CB5, já que na relação AC5 

apresentou desempenho máximo. No teste, nas relações BC0 e BC5 Amélia 

cometeu mais erros. Há indícios de que a possibilidade de nomear a figura de 

diferentes formas foi uma variável que interferiu negativamente no desempenho. 

Explicando melhor, nessa categoria, a participante utilizou nomes distintos dos 

apresentados como alternativas (palavras escritas), para nomear as imagens. Por 

83,33%
79,17%

88,89%

66,67%

33,33%

94,44%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AC (18) CB (18) AB (18) BC (18) AC5
(24)

CB0
(24)

CB5
(24)

AB5
(18)

BC0
(18)

BC5
(18)

Treino sem
atraso

Teste sem
atraso

BD (18) Treino com atraso Teste com atraso BD (18)



 85

exemplo, chamou casaco de japona e camisa de blusa, nomes que não encontrou 

como alternativas; chegou a dizer “os nomes de hoje, não são como os nomes de 

antigamente”. Em outras palavras, nas relações BC0 e BC5, Amélia reconhecia a 

imagem, porém, utilizando nome distinto do proposto; assim, quando as palavras 

escritas apareciam, não havia escolha de acordo com o nomeado por ela.  

 A Figura 18 apresenta a porcentagem de acertos no ensino e teste de relações 

condicionais da categoria alimentos e bebidas. 

 

 

Figura 18 - Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria alimentos e bebidas 

 

 Verifica-se, na Figura 18, que pela primeira vez a participante cometeu erros 

na condição BC sem atraso (obteve 88,89% de acertos, o que significa 2 erros em 

18 tentativas). Tais erros foram cometidos nos passos 17 (arroz, ervilha e feijão) e 

18 (água, leite e refrigerante); é possível que a distinção entre as imagens tenha 

sido mais complicada, porque no passo 17 os nomes eram relativos a cereais, cujas 

figuras distinguem-se por nuances na forma e na cor, e no passo 18 os nomes eram 
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relativos a líquidos, cujas figuras representativas distinguem-se pela cor. Seu 

desempenho no treino apresenta incorreções nas relações CB0, CB5, tal como 

ocorreu na categoria vestuário. 

 No teste, nas relações BC0 e BC5, principalmente nessa última, cometeu a 

maioria dos erros (atingindo apenas 44,44% de acertos). Já na relação BD, ela 

cometeu apenas um erro em 36 tentativas.  

 Uma importante variável deve ser considerada: durante o procedimento com 

essa categoria de estímulos, a participante ficou internada, interrompendo o 

trabalho por aproximadamente 15 dias; os passos 13, 14, 15 e 16 foram aplicados 

no primeiro dia de retorno à pesquisa e, nesse dia, Amélia estava bastante sensível 

e desanimada; chorou afirmando que estava muito velha e por isso cheia de 

problemas. Embora, nessa sessão, a participante tenha apresentado 100% de acertos 

nas relações sem atraso, teve um rendimento abaixo de sua média nas relações com 

atraso, o que afetou a porcentagem total de acertos. Na sessão seguinte melhorou 

seu desempenho.  

 A Figura 19 apresenta a porcentagem de acertos no ensino e teste de relações 

condicionais da última categoria de estímulos trabalhada, a de animais. 
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Figura 19 - Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria animais 

 

 Conforme se pode observar na Figura 19, embora os estímulos dessa 

categoria fossem menos conhecidos, seu rendimento, mesmo nas relações em que 

vinha apresentando maior dificuldade (CB0, CB5, BC0, BC5), foi superior 

(variando entre 77,78% e 90,48% de acertos).  

  A motivação causada pelos estímulos pode ter contribuído para a melhora no 

desempenho, já que a participante disse adorar animais e gostou muito das 

imagens, pois, dizia frases como: “Que lindo!”, “Adoro cachorro!”, “Eu tinha 

muitos gatinhos, quando eu era criança.”, “Olha, o macaco está rindo para mim!”.  

Os erros cometidos foram com estímulos específicos: confundiu girafa com zebra e 

onça com leão, inclusive muitas vezes os chamando de tigre, estímulo que não fez 

parte da pesquisa. Na relação emergente (BD), o número de erros foi mínimo 

(atingiu 94,44% de acertos, o que corresponde a apenas um erro em 18 tentativas).  

 Novamente, os erros foram mais presentes nas relações em que houve 

figuras a serem identificadas e houve atraso entre a apresentação do modelo e das 

alternativas. Verificou-se que, se houve atraso (até mesmo de 5 segundos), mas o 
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modelo foi a palavra falada ou escrita, a porcentagem de erros inexistiu ou foi 

mínima. Porém, se houve atraso e o modelo foi a figura, a quantidade de erros 

aumentou.  

Ao longo dos 24 passos, a maior parte dos erros foi cometido nas relações 

CB5 (15 erros no total de 90 tentativas, nas quatro categorias trabalhadas, 

representando 16,7% de erros), BC0 (16 erros no total de 72 tentativas das 

categorias, representando 22,2%) e BC5 (33 erros no total de 72 tentativas, 

representando 45,8%). Amélia apresentou o pior desempenho nas relações AC5 e 

AB5 na categoria objetos pessoais e nas relações CB0, CB5, BC0 e BC5 na 

categoria vestuário, comparando-as em relação às demais categorias. É interessante 

verificar que nas 144 tentativas da relação BD, cometeu apenas seis erros, o que 

representa 4,16%, ou seja, o desempenho foi melhor na nomeação do que nas 

relações CB5, BC0 e, especialmente, BC5, na qual, além de identificar a figura, é 

preciso lembrar-se dela, que foi estímulo modelo, para responder corretamente.  

Verifica-se, portanto, que a principal dificuldade de Amélia não estava na 

nomeação e, sim, no lembrar do estímulo na ausência do mesmo, já que nas 

relações BC0 e BC5 ela nomeava as imagens corretamente, quando apareciam 

como modelo, mas nas alternativas (palavras escritas), escolhia incorretamente.  

O tempo de 5 segundos de atraso parece ter sido demasiadamente longo 

comparativamente às condições sem atraso e com zero atraso, principalmente 

quando a relação envolvia estímulos nas modalidades imagem-palavra escrita (BC), 

pois na modalidade som-imagem (AB) e mesmo na modalidade palavra escrita-

imagem (CB), que também contaram com tal tempo de atraso, o número de erros 

ao longo dos 24 passos foi muito menor (4 e 15 erros respectivamente). 

 

Carla 

Para completar os 24 passos de ensino das relações condicionais nas 

modalidades som, imagem e texto, Carla precisou de quatro sessões de 

aproximadamente uma hora cada, sendo uma sessão para cada categoria. No 
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primeiro dia, Carla familiarizou-se com o procedimento e equipamento; pareceu 

gostar bastante do tipo de atividade, dizendo por diversas vezes “Ai, que legal 

isso!”. 

Iniciou-se o ensino e teste pelos estímulos da categoria objetos pessoais.  A 

Figura 20 apresenta a porcentagem de acertos da participante no ensino e teste de 

relações condicionais.  

  

 

Figura 20 – Porcentagem de acertos no Ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria objetos pessoais 

 

Como é possível observar na Figura 20, os poucos erros foram cometidos 

nas condições de treino e teste com atraso, nas relações CB0, CB5, BC0, BC5 

(variando entre 83,33% e 97,22%), condições em que Carla não se lembrou do 

estímulo modelo em algumas tentativas; na ausência do mesmo, disse muitas vezes 

“Ai, não lembro mais o que eu vi”. Nessa categoria Carla fez sua única repetição 

ao longo de toda a programação, repetindo o treino com atraso no passo 2 (conjunto 
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2: chave, relógio, televisão). Interessante verificar que na nomeação (relação BD), 

o desempenho foi melhor do que nas relações AB5, BC0 e BC5.   

A Figura 21 apresenta a porcentagem de acertos, de Carla, no ensino e teste 

de relações condicionais de estímulos referentes ao vestuário.  

 

 

Figura 21 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria vestuário 

 

Nota-se que Carla obteve resultados melhores na categoria vestuário do que 

na categoria objetos pessoais, não atingindo 100% de acertos apenas no treino da 

relação CB com 5 segundos de atraso e no teste da relação BC com zero atraso, 

conforme mostra a Figura 21. Sua maior dificuldade foi com o estímulo sandália, 

no qual a imagem era de uma sandália com salto alto e, segundo Carla, “Sandália 

não pode ter salto alto”. 

 A Figura 22 apresenta a porcentagem de acertos da participante, no ensino e 

teste de relações condicionais de estímulos referentes a alimentos e bebidas. 
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Figura 22 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria alimentos e bebidas 

 

Conforme se pode observar na Figura 22, Carla praticamente não apresentou 

dificuldades nessa categoria. Esse fato possivelmente ocorreu porque os estímulos 

lhe eram bastante familiares, pois ela afirma que sempre cozinhou; além disso, 

nessa categoria não havia muitas variantes nos nomes dos estímulos, 

diferentemente das categorias anteriores (na de vestuário, por exemplo, havia o 

estímulo camiseta que poderia ser nomeado pela participante de blusa, camisa, 

blusão). Nota-se que a maior dificuldade foi no teste da relação BC com zero e 5 

segundos de atraso; os erros ocorreram nos estímulos cebola, laranja, mamão e 

ervilha. No entanto, aparentemente não houve dificuldade com esses estímulos, 

pois nada foi relatado por Carla que indicasse que as imagens não estivessem 

claras; na presença da imagem como estímulo modelo, ela espontaneamente 

nomeava corretamente, mas na presença dos estímulos de comparação (palavras 

escritas) não fazia a escolha correta, chegando a relatar que não recordava mais o 

que havia aparecido na tela anterior.  
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 A Figura 23 apresenta a porcentagem de acertos da participante, no ensino e 

teste de relações condicionais de estímulos referentes a animais. 

 

 

Figura 23 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria animais 

 

Na categoria animais Carla apresentou maior dificuldade do que nas 

anteriores, como se pode notar na Figura 23. Pela primeira vez, cometeu erros nas 

condições de treino e teste simultâneo. Uma hipótese, que provavelmente 

justificaria tal fato, é a de que os estímulos lhe eram menos comuns; no conjunto 

21, por diversas vezes quando lhe foi apresentado, como estímulo modelo, a 

palavra escrita ou a imagem da girafa, ela escolhia ou a figura ou a palavra escrita 

zebra; no conjunto 22 confundiu os estímulos onça e leão. Em outras palavras, 

diferentemente das categorias anteriores, alguns erros podem ter sido cometidos 

devido ao não reconhecimento das imagens apresentadas como estímulos.  

A estruturação dos conjuntos pode ter contribuído para gerar erros. Por 

exemplo, o conjunto 22 continha os estímulos elefante, leão e onça, estímulos 
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menos comuns, além das figuras do leão e da onça serem demasiadamente 

parecidas; provavelmente, tornou-se muito difícil para a participante diferenciá-los. 

 Ao longo dos 24 passos, a maior parte dos erros foi no teste da relação BC, 

tanto com zero atraso (11 erros no total de 72 tentativas das quatro categorias 

trabalhadas, representando 15,3%) quanto com 5 segundos de atraso (6 erros no 

total de 72 tentativas das quatro categorias, representando 8,33%). O melhor 

desempenho na relação com maior atraso (BC5), comparativamente à relação de 

pareamento sucessivo sem atraso (BC0), poderia ser explicado pelo fato de que tal 

teste ocorreu após o teste BC0, de forma que este acabou contribuindo como 

situação de familiarização com as imagens, bem como com o procedimento de 

atraso. Quando a imagem era substituída pelas palavras escritas, a participante se 

esquecia da imagem que havia aparecido e respondia incorretamente, chegando a 

dizer “Ai, já esqueci o que vi!”, ou, então, ao ver a imagem, nomeando-a 

incorretamente, Carla fazia a escolha da palavra escrita correspondente, portanto 

fazia a escolha incorreta; por exemplo, diante da imagem da girafa, a chamava de 

zebra e, quando as alternativas apareciam (palavras escritas), escolhia o nome zebra 

ao invés de girafa.  

 

Diana 

 Diana completou os 24 passos de ensino e teste das relações condicionais 

nas modalidades som, imagem e texto em dez sessões de, aproximadamente, uma 

hora cada.  Ao longo de toda a programação, nas etapas de teste, sempre 

perguntava “Eu acertei? Fala, vai!”. Em praticamente todas as tentativas, a 

pesquisadora precisava dizer a Diana para olhar os três estímulos de escolha antes 

de responder, pois ela tinha tendência a responder ao primeiro estímulo que olhava 

ou fixar-se em uma posição e sempre escolher a alternativa que ali aparecia; em 

alguns momentos, parece que Diana, percebia que estava escolhendo a alternativa  

errada e, espontaneamente, solicitava que a pesquisadora aguardasse que ela olharia 

todas as opções novamente, com mais calma e a pesquisadora dizia que não havia 

pressa. 
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 Nas primeiras sessões, como já descrito em Participantes, ela estava mais 

ativa, com menos dores nos joelhos e, acredita-se que devido a isso, mais alegre, 

rindo quando errava e parecia se divertir em cada encontro; quando passou a ficar 

mais ociosa e presa em casa por conta das dores, passou a se chatear com os erros, 

dizendo que sua cabeça já não era mais a mesma, que estava “emburrecendo”. A 

pesquisadora tentava acalmá-la dizendo que os exercícios eram justamente para 

melhorar sua memória e que ela deveria se manter tranquila em relação aos 

esquecimentos; foi relatado, por parte da cuidadora, que Diana passou a ficar mais 

irritada e mal humorada no dia a dia. Em função de tais falas da participante e da 

cuidadora, a pesquisadora passou a emitir, juntamente com as consequências 

liberadas pelo software, reforçadores quando Diana respondia corretamente nas 

etapas de treino: dizia com bastante ênfase “Parabéns, a senhora acertou!” ou 

“Muito bem, está acertando tudo!”. Diana então sorria e agradecia.  

A Figura 24 apresenta a porcentagem de acertos de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais da categoria objetos pessoais. 
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Figura 24 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, da 
categoria objetos pessoais 

 

 Diana, como se pode notar pela Figura 24, diferentemente das demais 

participantes, apresentou dificuldades no teste de relações condicionais sem atraso, 

sendo as relações BC e BD aquelas nas quais cometeu erros. Em cada passo, 

constatou-se que uma das três imagens era difícil para Diana reconhecer; ou seja, 

ela reconhecia dois, dos três estímulos apresentados como escolha. Teve 

dificuldade em reconhecer telefone, colar e confundiu pente com escova de dente; 

apontando para a imagem do rádio dizia ser um barbeador. Ainda, quando o 

estímulo era televisão, ela apontava para o computador que estava sendo utilizado 

na pesquisa e não para a imagem que aparecia como estímulo de comparação. Tais 

erros, cometidos nas relações BC e BD testadas, continuaram no treino com atraso, 

nas relações CB0 e CB5 e no teste com atraso nas relações BC0, BC5 e BD, nas 

quais obteve 77,78%, 72,22% e 88,89% de acertos; ou seja, sua dificuldade estava 

nas relações entre imagem e palavra escrita (tanto na condição simultânea quanto 

na com atraso) e na nomeação, já que nas relações som e imagem (AB) e som e 

palavra escrita (AC) obteve 100% de acertos.  
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A Figura 25 apresenta a porcentagem de acertos de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais da categoria vestuário. 

 

 

Figura 25 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria vestuário 

 

 Conforme apresentado na Figura 25, na condição de treino, Diana teve 100% 

de acertos na relação AC, sem e com atraso, sendo que apresentou erros nas demais 

relações treinadas (CB, CB0, CB5). Repetiu tanto o treino sem atraso, quanto o 

com atraso. Vale relatar que foi observado que, quando as repetições ocorreram na 

condição sem atraso, houve melhora ou permanência no número de acertos, mas 

quando as repetições ocorreram na condição com atraso (CB0 e CB5), o 

desempenho da participante ou permaneceu ou piorou.  

 No teste de relações emergentes, o melhor desempenho foi na relação AB, 

na qual obteve 94,45% de acertos, sendo que nessa mesma relação com 5 segundos 

de atraso, caiu para 88,89%; na relação BC simultâneo, teve 88,89% de acertos, 
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passando para 83,34% na relação BC0 e para 66,67% na BC5; finalmente, na 

relação BD melhorou o desempenho entre o primeiro e o segundo teste.  

As imagens utilizadas como estímulos, nessa categoria, por possibilitar 

variantes nos nomes foi, talvez, um fator de dificuldade. Frequentemente, Diana 

reconhecia as imagens por nomes mais antigos; por exemplo, chamou calça de 

calça comprida e, tanto saia quanto bermuda, de calça curta. Em outros momentos, 

não aceitou a nomenclatura utilizada na pesquisa; por exemplo, ao ver a imagem do 

chinelo, respondeu sandália e, ainda, não concordou ser possível uma sandália ter 

salto alto, o que provavelmente a levou a errar quase todas as tentativas em que a 

imagem da sandália apareceu. Depois de diversas repetições, dizia “Essa sandália é 

de salto alto, bem chique!”, passando, em algumas tentativas, a acertar a resposta.  

Quando a relação em questão era AB ou AB5, ao ouvir o estímulo, apontava 

a peça de roupa que ela vestia; por exemplo, ao ouvir /sutiã/, mostrou o seu sutiã, 

mas não identificava dentre as imagens da tela, a correta, o mesmo tendo 

acontecido com calça e calcinha. Nesse caso verificou-se que a participante 

identificou corretamente a relação palavra ditada-objeto representativo, porém 

apresentou dificuldade em seguir a instrução (identificar a figura, dentre as três 

apresentadas). 

A Figura 26 apresenta a porcentagem de acertos de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais dos estímulos referentes a alimentos e bebidas. 
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Figura 26 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria alimentos e bebidas 

 

 Conforme pode ser visto na Figura 26, nas condições de treino e teste sem 

atraso Diana apresentou resultados próximos ao máximo (94,45% de acertos nas 

relações CB e BC).  

 No treino, nota-se que a porcentagem de acertos na relação CB sem atraso 

(94,45%) foi maior que nas relações CB0 e CB5 (81,48% e 77,78% de acertos), 

sendo que houve repetição nessa condição de treino. O mesmo pode ser observado 

nos testes, sendo superiores as porcentagens de acerto nas relações AB (100%), BC 

(94,45%) e BD (100%), comparativamente à condição com atraso, já que nessa 

condição Diana atingiu 100% de acertos apenas na relação BC0. Nos testes com 

atraso, a relação em que a participante apresentou pior desempenho foi a BC5 

(72,22% de acertos), já que nas demais se aproximou bastante do desempenho 

máximo.  

  O passo em que mais cometeu erros foi o 13 (formado por cebola, cenoura e 

tomate); além de, em alguns momentos, confundir os estímulos tomate e cebola, a 
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participante questionou a forma com que as palavras foram escritas, parecendo 

distrair-se bastante com isso (disse que sempre achou que o correto era escrever 

toumate, cenora e ceboula). Apresentou também erros no passo 15, particularmente 

com o estímulo maçã, no passo 14 com o estímulo brócolis e, confundiu os 

estímulos dos passos 17 (arroz, ervilha e feijão) e 18 (água, refrigerante e leite), tal 

como o fizera Amélia.   

A Figura 27 apresenta a porcentagem de acertos de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais da categoria animais. 

 

 

Figura 27 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações 
condicionais, da categoria animais 

 

 Conforme se pode observar na Figura 27 o rendimento de Diana, nessa 

categoria de estímulos, foi superior apenas ao apresentado na categoria vestuário. 

Tal fato pode ter ocorrido por serem estímulos menos comuns. Diana, muitas vezes, 

confundiu os estímulos girafa com zebra e onça com leão. Conforme as tentativas 

eram repetidas, as confusões pareciam aumentar, chamando algumas vezes zebra 

77,78%
83,34%

96,30%

81,48%81,48%

88,89%

77,78%

88,89%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AC (18) CB (18) AB (18) BC (18) AC5
(27)

CB0
(27)

CB5
(27)

AB5
(18)

BC0
(18)

BC5
(18)

Treino sem
atraso

Teste sem
atraso

BD (18) Treino com atraso Teste com atraso BD (18)



 100

de cavalo e onça de elefante; em outros momentos ria ao ver a zebra, dizendo “Isso 

é um cavalo vestido de zebra”. A menor porcentagem de acertos nos treinos 

ocorreu na condição com atraso, nas relações CB0 e CB5 (81,48% e 81,48% de 

acertos), comparativamente à condição sem atraso, na qual obteve 100% de acertos 

nas duas relações ensinadas. Vale ressaltar que na relação AC5 cometeu um único 

erro, provavelmente por distração, já que o reconheceu tão logo a pesquisadora 

havia clicado sobre a resposta selecionada incorretamente; Diana não cometeu 

erros nas relações AC e AC5 em todas as categorias, possivelmente, por ser 

alfabetizada.  

 Nos testes, Diana atingiu 100% de acertos apenas nas relações AB e BC0. 

Obteve a mesma porcentagem na relação BC e BC5 (77,78% de acertos); ao se 

comparar as condições sem atraso e com atraso, foi possível notar que o 

rendimento caiu na relação AB5 em relação à AB e subiu na relação BD.  

 Os piores desempenhos de Diana ocorreram nas categorias vestuário e 

animais. Ao longo dos 24 passos, a maioria dos erros ocorreu nas relações CB0 (27 

erros no total de 111 tentativas das quatro categorias, representando 24,3% na 

relação), CB5 (26 erros no total de 111 tentativas, representando 23,4%), BC0 (11 

erros no total de 72 tentativas, representando 15,3%), BC5 (20 erros no total de 72 

tentativas, representando 27,8%) e BD (19 erros no total de 144 tentativas, 

representando 13,19%). Foi possível observar que nas relações BC0 e BC5, os 

erros, em alguns momentos, foram de nomeação incorreta da imagem apresentada 

como modelo, mantendo-se tal nome diante das alternativas de escolha (palavra 

escrita); por exemplo, diante da imagem da onça, nomeou-a como leão e, ao serem 

apresentadas as palavras escritas, escolheu leão. Em outros momentos, ao ver a 

imagem como modelo, Diana não a identificou e ao aparecerem as alternativas, 

escolheu a incorreta ou simplesmente disse “não sei”.  

É interessante notar que Diana, diferentemente das demais participantes, 

apresentou dificuldade tanto em recordar os nomes das imagens (nomeação do 

estímulo na presença do mesmo), quanto em recordar-se do estímulo modelo na 
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ausência do mesmo, ou seja, aparentemente tinha comprometimento tanto na 

nomeação, quanto no comportamento de lembrar.  

Como forma de sumarizar o exposto, apresenta-se a Tabela 9, com a 

porcentagem de acertos das três participantes nas quatro categorias. 

 

Tabela 9 – Porcentagem de acertos no procedimento de ensino e de teste de 
relações condicionais 

Pa
rti

ci
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nt
e 
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Sem atraso Com atraso 

%
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 d
e 
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s 

Treino Teste Treino Teste 

AC CB AB BC BD AC5 CB0 CB5 AB5 BC0 BC5 BD 

A
m
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ia

 
(7

 se
ss

õe
s)

 

O.P. 100 100 100 100 100 85,19 92,59 85,19 88,89 77,78 55,56 100 90,43 

V. 100 100 100 100 100 100 83,33 79,17 88,89 66,67 33,33 94,44 87,15 

A. B. 100 100 100 88,89 100 100 88,89 83,33 100 83,33 44,44 94,44 90,28 

Anim 100 100 100 100 94,44 100 90,48 85,71 100 83,33 77,78 94,44 93,25 

C
ar

la
 

(4
 se

ss
õe

s)
 

O.P. 100 100 100 100 100 100 97,22 97,22 94,44 83,33 94,44 100 97,22 

V. 100 100 100 100 100 100 100 94,45 100 88,89 100 100 98,61 

A. B. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83,33 88,89 100 97,69 

Anim 100 94,45 100 94,45 94,45 100 100 100 100 83,34 88,89 100 96,30 

D
ia

na
 

(1
0 

se
ss

õe
s)

 

O.P. 100 100 100 83,33 83,33 100 94,45 94,45 100 77,78 72,22 89,89 91,29 

V. 100 87,88 94,45 88,89 72,23 100 69,70 78,79 88,89 83,34 66,67 83,34 84,52 

A. B. 100 95,24 100 94,45 100 100 81,48 77,78 94,45 100 72,22 94,45 92,51 

Anim 100 100 100 77,78 83,34 96,30 81,48 81,48 88,89 100 77,78 88,89 89,66 

% média de 
acertos 

100 98,13 99,54 93,98 93,98 98,46 89,97 88,13 95,37 84,26 72,69 94,99 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 9, os piores desempenhos das três 

participantes foram nas condições de atraso, principalmente no treino das relações 
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CB0 e CB5 (palavra escrita-imagem) e no teste das relações BC0 e BC5 (imagem-

palavra escrita), sendo as duas últimas simétricas às de treino.  

Considerando o desempenho por categoria, verifica-se que a categoria com 

pior aproveitamento foi a de vestuário, para Amélia (média de acertos de 87,15%) e 

Diana (84,52%); já a categoria na qual se evidenciou melhor desempenho das três 

participantes, foi a de alimentos e bebidas.  

Pode-se observar também que as três participantes, em todas as categorias, 

atingiram o valor máximo, ou valores próximos a ele no treino sem atraso da 

relação AC (palavra ditada-palavra escrita) e com atraso da relação AC5, 

possivelmente pelo fato de serem alfabetizadas; praticamente não houve 

dificuldade nesse tipo de relação condicional, mesmo em condição de atraso. Ainda 

na situação de treino, houve piora no desempenho na condição com atraso apenas 

para a relação CB (palavra escrita-imagem), passando a média de acertos de 

98,13% na condição sem atraso para 89,97% e 88,13% respectivamente para as 

relações CB0 e CB5; possivelmente, na condição sem atraso, mesmo diante de 

estímulos em que as participantes não recordavam o nome, a palavra escrita, sendo 

o estímulo modelo, servia como pista para identificar a figura correspondente.  

Na situação de teste, na relação AB (palavra ditada- imagem) o desempenho 

foi superior a 90% de acertos, mesmo na situação com atraso. É possível que o som 

como estímulo modelo, e de modo similar também a palavra escrita (na relação 

CB), possa ter servido de pista para a identificação da respectiva imagem.  

O mesmo não pode ser dito quanto à relação BC (imagem-palavra escrita). 

Essa foi a relação na qual as participantes tiveram maior dificuldade, 

principalmente na condição com atraso (média de acertos da relação BC0 de 

84,26% e da relação BC5 de 72,69%). Na relação BC as participantes deveriam 

identificar a figura (ela poderia nomear de forma pública ou encobertamente) e 

lembrá-la, após o período estipulado como atraso. Três situações foram observadas: 

a) a não identificação da imagem (dizer não saber do que se tratava); b) nomeação 

incorreta da imagem (dizer zebra, em vez de girafa); c) nomeação correta da 

imagem (dizer espontaneamente o nome correto), porém escolha de outra palavra, 
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indicando ter sido esquecida a imagem (várias vezes as participantes diziam não 

lembrar-se mais do que haviam visto).  

Nos dois momentos do teste da relação BD (imagem-nomeação pela 

participante) a média de acertos ficou acima de 90%, no entanto, a participante 

Diana foi a que apresentou pior rendimento em tal relação.  

 

Desempenho das Participantes na Avaliação Final 

  
A avaliação final permitiu comparar os dados com os obtidos antes da etapa 

de ensino e respectivo teste das relações condicionais emergentes. Na Tabela 10 

identificam-se os nomes de parentes lembrados por cada participante e a Tabela 11 

apresenta o desempenho das participantes no Mini Exame do Estado Mental, no 

Teste de Fluência Verbal e no Teste de Nomeação16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Relembrando, tais instrumentos de avaliação do repertório encontram-se nos Anexos II, III, IV, V e VI. 
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Tabela 10 – Nomes de parentes lembrados na avaliação do repertório inicial e final 

 

 

Amélia Carla Diana 

E 
O 

E 
O E O 

  I F I F  I F 

Família 

Originária 

Pais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Irmãos 3 2 1 3 3 3 5 3 4 

Família 

Constituída 

Cônjuge 1 1 1 1 1 1 - - - 

Filhos 3 3 3 5 5 5 - - - 

Família dos 

Filhos 

Netos 4 2 0 5 5 5 - - - 

Bisnetos 2 0 1 - - - - - - 

Genros/ 

Noras 
3 1 1 4 4 4 - - - 

Família 

Agregada 
Cunhados 3 0 0 5 5 5 5 0 1 

 Total 21 11 9 25 25 25 12 5 7 

Legenda: E = número Esperado; O = número Obtido; I = resultado da avaliação inicial; F = 
resultado da avaliação final; – quando a participante não tem tais parentes. 

 

Tabela 11 – Pontuação esperada e obtida, por participante na avaliação do 
repertório inicial e final 

 

MEEM Fluência Verbal Nomeação 
(esperado 24 – 

80%)Esperado Obtido Esperado Animais Mercado 
Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 

Amélia 25 14 17 12 5 10 5 12 26 25 
Carla 25 23 23 14 7 10 8 12 23 25 
Diana 29 18 17 18 2 3 2 6 23 19 
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 Comparando os resultados da avaliação inicial e final apresentados na 

Tabela 10, é possível perceber que Amélia recordou menos nomes de parentes na 

avaliação final, embora tenha se lembrado do nome de um de seus bisnetos; Carla 

manteve o mesmo resultado e Diana melhorou, recordando-se de mais nomes que 

na avaliação inicial.  

Conforme se pode observar na Tabela 11, os resultados obtidos no Mini 

Exame do Estado Mental variaram entre as participantes; comparando-se a 

avaliação inicial e final, pode-se observar que Amélia aumentou o score em 3 

pontos, Carla manteve a mesma pontuação e Diana diminuiu um ponto. No Teste 

de Fluência Verbal, as três participantes aumentaram o número de palavras ditas 

tanto para animais, quanto para mercado. Amélia e Carla se aproximaram do índice 

esperado; embora Diana tenha melhorado a fluência verbal, ainda permaneceu 

distante de tal índice. Quanto ao Teste de Nomeação, Amélia e Carla atingiram o 

índice esperado, embora tenha havido variação para mais e para menos, entre o 

início e o final. Já Diana diminuiu o número de acertos na avaliação final, em 

relação à inicial, resultado inesperado. A seguir, apresentam-se os resultados 

individuais das participantes.  

 

Amélia 

 Como na Etapa 1, Amélia respondeu tão logo foi questionada, na Avaliação 

do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, seu nome, o de seus pais, 

marido e filhos. Demorou cerca de 40 segundos para lembrar o nome de um de seus 

irmãos, que não havia sido citado na avaliação inicial, na qual a participante disse o 

nome das irmãs que conheceu, já que esse irmão faleceu antes dela nascer. Ou seja, 

lembrou sem dificuldade de sua família constituída e não foi capaz de lembrar 

todos os nomes da família originária. Amélia não recordou o nome de nenhum 

neto, mas recordou do nome de um de seus bisnetos, diferentemente da avaliação 

inicial, na qual citou dois dos quatro netos e disse não ter bisnetos. Manteve a 

mesma resposta para genros e noras, recordando-se apenas da mesma nora. 
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Portanto, o esquecimento em relação à família dos filhos e à família agregada ainda 

estava presente. 

 No Mini Exame do Estado Mental o score esperado de acordo com a 

escolaridade de Amélia era 25 pontos (Brucki et al., 2003), na avaliação inicial seu 

score foi de 14 pontos e na final de 17 pontos. Diferentemente da avaliação inicial, 

acertou os itens 6 e 7 (orientação espacial),  o item 16 (repetição), o item 17 

(comando) e errou o dia da semana (item 4 - orientação temporal).  

 No Teste de Fluência Verbal aumentou consideravelmente sua pontuação; na 

avaliação inicial havia citado cinco animais e cinco itens de mercado, já na 

avaliação final aumentou para 10 e 12 itens, respectivamente. Diferentemente da 

avaliação inicial, utilizou o tempo determinado de um minuto para evocar as 

palavras, dizendo oito animais nos primeiros 30 segundos e três no restante do 

tempo e sete itens de mercado nos 30 segundos iniciais e cinco no final. Tal 

pontuação ficou bem próxima à esperada para o nível de escolaridade de Amélia, 

que segundo Brucki e Rocha (2004) é, em média, 12,1 itens. As palavras ditas por 

ela em cada categoria nas duas etapas, e a presença ou não das mesmas no 

procedimento de ensino, podem ser vistas na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Itens citados por Amélia na avaliação do repertório inicial e final17 

Animais Mercado 
Av. Inicial Av. Final Av. Inicial Av. Final 

boi     abacate 
cachorro cachorro   alface 

  carneiro arroz   
  barata   brócolis 
  cavalo   caqui 
  cobra   couve-flor 
  gato ervilha   
  leão   espinafre 

macaco   feijão   
  papagaio grão-de-bico   

vaca vaca   laranja 
zebra zebra lentilha   

      macarrão 
      mamão 
      manga 
      melancia 
      refrigerante 

 

 Como se pode observar na Tabela 12, Amélia citou na avaliação inicial 

cinco animais, dos quais três repetiram-se na final (cachorro, vaca e zebra). Dos 

dez animais citados na avaliação final, sete apareceram como estímulos, na etapa 

de ensino e teste das relações condicionais. No que se refere aos itens de mercado, 

não houve repetição nas duas avaliações; cinco itens foram citados na avaliação 

inicial, sendo doze itens citados na final, dos quais cinco deles fizeram parte do 

ensino e teste de relações condicionais. Em suma, antes do ensino Amélia citou 10 

itens e depois do ensino citou 22 itens, ou seja, aumentou em mais de 100% o 

número de itens citados.  

 No Teste de Nomeação, Amélia caiu um ponto na avaliação final, 

respondendo corretamente a 25 das 30 figuras, o que a manteve dentro da 
                                                 
17 Na tabela, as palavras em azul indicam os estímulos que foram utilizados na etapa de ensino e 
teste de relações condicionais nas categorias animais e alimentos. 
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pontuação esperada. Diferentemente da primeira avaliação, nomeou incorretamente 

tênis, que chamou de sapato, e abóbora que chamou de tomate, mas acertou zebra, 

que anteriormente havia chamado de burro.  

 Verifica-se que na nomeação (resposta oral na presença do estímulo) não 

houve diferença significativa entre a avaliação inicial e final, porém, melhorou 

consideravelmente sua fluência de nomes de animais e itens de mercado. No caso, 

como a avaliação de fluência exige a resposta oral na ausência do estímulo pode-se 

dizer que tal teste avalia o lembrar e, nesse quesito, Amélia melhorou o 

desempenho após o treino.  

 

Carla 

 Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, tal como 

na avaliação inicial, Carla recordou os nomes da família originária, da família por 

ela constituída, da família dos filhos e da agregada, não apresentando dificuldade.  

 No Mini Exame do Estado Mental Carla manteve a pontuação na primeira e 

na segunda avaliação, tendo acertado o item 6 e errado o item 10, ambos referentes 

à orientação espacial. Seu score foi de 23 pontos, próximo ao esperado de acordo 

com Brucki et al. (2003).  

 No Teste de Fluência Verbal, Carla, tal como Amélia, aumentou sua 

pontuação consideravelmente; citou dez nomes de animais (sendo quatro nos 

primeiros 15 segundos, três entre 15 e 30 segundos e três nos 30 segundos finais) e 

doze itens de mercado (sendo quatro com 15 segundos, três com 30 segundos, dois 

entre 31 e 45 segundos e três nos últimos 15 segundos). O aumento na pontuação a 

deixou próxima à média (14 itens) esperada para seu nível de escolaridade, 

conforme Brucki e Rocha (2004). Na Tabela 13, apresentam-se as palavras ditas 

por Carla nas duas avaliações (as palavras em azul indicam a presença no 

procedimento de ensino). 
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Tabela 13 - Itens citados por Carla na avaliação do repertório inicial e final 

Animais Supermercado 
Av. Inicial Av. Final Av. Inicial Av. Final 

  boi   abacaxi 
  cabra arroz arroz 
  cachorro balas   
  cavalo   banana 
  cobra batata   
  elefante   biscoito 

galinha galinha   carne 
gato gato feijão feijão 

passarinho     laranja 
pato   macarrão macarrão 

porco porco   margarina 
rato   pão    

  vaca   queijo 
    refrigerante   
      sabão 
      salame 
    tomate   

 

 Observa-se na Tabela 13 que dos dez nomes de animais citados na avaliação 

final, sete foram utilizados como estímulos nas etapas de ensino e de teste de 

relações condicionais, dos quais, três apareceram também na avaliação inicial. 

Quanto aos itens de mercado, dos doze citados na avaliação final, cinco fizeram 

parte dos treinos e dos testes de relações emergentes, sendo que apenas dois 

apareceram na avaliação inicial.  

 No Teste de Nomeação de figuras, Carla respondeu corretamente a 25 das 30 

imagens apresentadas, sendo dois pontos a mais em comparação à avaliação inicial; 

diferentemente dessa, foi capaz de nomear corretamente apito, pera e girafa, mas 

nomeou incorretamente camisa, que chamou de casaco. Tal pontuação ficou acima 

da esperada. 
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 Os resultados da avaliação final, quando comparados à inicial, são melhores 

na fluência e na nomeação, ou seja, Carla lembrou mais nomes tanto na ausência 

quanto na presença de estímulos. 

 

Diana 

 Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, tal como 

na avaliação inicial, Diana respondeu imediatamente após ser questionada seu 

nome, o nome de seus pais e o nome de quatro dos cinco irmãos (o único não 

lembrado havia sido citado na avaliação inicial). Embora tenha afirmado que todas 

as suas cunhadas e o seu cunhado já tinham falecido, recordou-se do nome de um 

deles. Na avaliação inicial disse ter muitos sobrinhos, mas não lembrou nenhum 

nome; já na avaliação final, recordou dois deles. Quanto aos amigos, citou a mesma 

amiga da avaliação inicial. Ou seja, embora ainda apresentasse dificuldades em 

lembrar os nomes de familiares e amigos, teve melhor desempenho na avaliação 

final comparativamente à avaliação inicial. 

 No Mini Exame do Estado Mental, Diana caiu um ponto em relação à 

avaliação inicial (a participante não realizou o item 18 – leitura); seu score foi de 

17 pontos, sendo esperados, segundo Brucki et al. (2003), 29 pontos para 

indivíduos com mais de 11 anos de escolaridade.  

 No Teste de Fluência Verbal, Diana fez um ponto a mais em relação à 

avaliação inicial na categoria animais, totalizando três citações, sendo duas nos 

primeiros 15 segundos e uma entre 31 e 45 segundos; aumentou consideravelmente 

o número de itens de mercado, citando seis deles na avaliação final, sendo dois com 

15 segundos, um com 30 segundos, dois com 45 segundos e um nos 15 últimos 

segundos. Mesmo diante do aumento na pontuação, Diana não atingiu a pontuação 

mínima esperada para sua escolaridade (em média 17,8 nomes), de acordo com 

Brucki e Rocha (2004). Os itens citados por Diana encontram-se na Tabela 14 (as 

palavras em azul indicam a presença no procedimento de ensino). 
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Tabela 14 - Itens citados por Diana na avaliação do repertório inicial e final 

Animais Supermercado 
Av. Inicial Av. Final Av. Inicial Av. Final 

  barata   açúcar 
cachorro cachorro   arroz 

gato     feijão 
  passarinho pão pão 
    peixe peixe 
      salame 

 

 Dos animais citados por Diana, todos eram estímulos do procedimento de 

treino e de teste de relações condicionais, sendo que, apenas um apareceu nas 

avaliações inicial e final. Já em relação aos itens de mercado, os dois citados na 

avaliação inicial o foram também na avaliação final, no entanto, quatro novos itens 

foram citados e, desses, dois eram estímulos do procedimento de ensino e teste das 

relações condicionais.  

 No Teste de Nomeação, Diana teve um rendimento inferior na avaliação 

final, se comparado à avaliação inicial, acertando respectivamente 19 e 23 figuras 

das 30 apresentadas. Foi possível verificar uma mudança no comportamento da 

participante nas duas avaliações. Na primeira, para as imagens que não recordou o 

nome disse “Não sei” ou “Não lembro”, solicitando que lhe fosse mostrada a 

próxima imagem; já na segunda avaliação, ou nomeou as imagens, mesmo que 

incorretamente ou disse a sua função, mas não seu nome; por exemplo, diante da 

imagem da uva disse abacaxi e diante da imagem do cabide disse “aquele negócio 

de pendurar roupa”. Não foi capaz de nomear camiseta que chamou de agasalho, 

camisa que chamou de capote; diante da abóbora disse melancia, chamou a cenoura 

de rabanete, a panela de pressão de fogão, a girafa de zebra e a borboleta de 

pássaro. Nas duas avaliações não lembrou, nem atribuiu outro nome, às imagens do 

apito e da tartaruga. Recordou o nome de pera, que na avaliação inicial não soube 

nomear. Uma hipótese para a piora no desempenho de Diana pode ser o fato de, ao 

longo da pesquisa, o problema em seu joelho agravar-se, levando-a a não sair mais 
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de casa, o que aparentemente afetou seu desempenho, conforme relatado pela 

cuidadora, sobrinha e observado pela própria pesquisadora. 

 A pontuação de Diana foi melhor na fluência verbal, no entanto, a melhora 

apresentada foi pequena; verifica-se, pois, que Diana teve dificuldade em fazer 

referência a itens, tanto na presença quanto na ausência de seus estímulos 

representativos.  

 Em síntese, todas as participantes apresentaram maior pontuação na 

avaliação final no Teste de Fluência Verbal, o que pode significar que o ensino de 

relações condicionais, auxiliou a resgatar a fluência nas categorias testadas 

(animais e itens de mercado), ou seja, o procedimento de ensino proposto nesta 

pesquisa serviu de pista para lembrar outros itens dessas mesmas classes.  As 

variações de um ponto para mais ou um ponto para menos no Mini Exame do 

Estado Mental e no Teste de Nomeação devem ser analisadas com cautela, 

principalmente ao se verificar que alguns erros foram cometidos na avaliação 

inicial e não na avaliação final, bem como algumas imagens foram nomeadas 

incorretamente, mas ainda de acordo com a função que exercem; por exemplo, 

nomear tênis por sapato, considerado incorreto, mas passível de discussão.  

 

Considerações Finais do Estudo 1 

 

O presente estudo teve por objetivo verificar se o ensino de discriminações 

condicionais, com base no modelo de equivalência de estímulos, poderia favorecer 

o comportamento de lembrar nomes por idosos. Para tanto, realizou-se avaliação do 

repertório prévio das participantes e aplicou-se o procedimento de ensino e teste de 

relações condicionais, com estímulos nas modalidades som (palavra ditada), 

imagem (figura) e texto (palavra escrita), sendo as apresentações do estímulo 

modelo e dos estímulos de escolha com pareamento simultâneo, pareamento 

sucessivo sem atraso e pareamento sucessivo com atraso.  



 113

As três participantes possuem diagnóstico de Alzheimer, havendo, por parte 

dos familiares, afirmação de que há esquecimento de nomes de objetos do cotidiano 

e nomes de familiares. A heterogeneidade das participantes do Estudo 1, no 

entanto, fica clara ao se observar os resultados.  

Ao fazer a avaliação inicial, verificou-se que Carla apresentou o menor 

comprometimento cognitivo, apresentando pontuações bem próximas ao esperado 

em três instrumentos de avaliação de repertório; só apresentou defasagem no Teste 

de Fluência Verbal. Amélia, por sua vez, apresentou pontuação conforme esperado 

apenas no Teste de Nomeação, apresentando defasagem na Avaliação do 

Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, no Mini Exame do Estado Mental 

e no Teste de Fluência Verbal. Diana, das três, apresentou o pior desempenho, já 

que se aproximou do esperado apenas no Teste de Nomeação. Apresentou maior 

comprometimento na Fluência Verbal, tendo citado apenas quatro itens.   

Na etapa de ensino e teste das relações condicionais, o melhor desempenho 

foi de Carla; Amélia apresentou desempenho superior ao de Diana, principalmente 

na condição sem atraso. Amélia pareceu ter maior dificuldade no lembrar do que no 

nomear, enquanto Diana apresentou dificuldade nos dois comportamentos.  

Todas as participantes aumentaram a pontuação na fluência verbal, sendo 

que Amélia e Carla se destacaram por terem apresentado número próximo ao 

esperado, além de ambas terem citado palavras utilizadas no procedimento de 

ensino, aspectos que fornecem indícios de que o procedimento proposto teve efeito 

positivo. Pode-se sugerir que o ensino de discriminações condicionais favorece o 

comportamento de recordar nomes na ausência dos estímulos.  

No caso de Diana, o procedimento não teve o efeito esperado; Diana 

apresentava maior comprometimento cognitivo, segundo a avaliação inicial, e foi a 

que apresentou menor alteração no desempenho. Tal resultado sugere que 

alterações no procedimento seriam necessárias para atuar com essa participante, 

sendo uma delas, o aumento no número de tentativas de ensino.  
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Uma vez que na etapa de treino e de teste das relações condicionais as 

maiores dificuldades foram detectadas nas condições com atraso, principalmente 

com 5 segundos de atraso na relação imagem-palavra escrita e sua simetria, pode-se 

considerar que 5 segundos é tempo demasiadamente longo para pessoas com 

Alzheimer; também é possível que exista maior dificuldade no lembrar quando o 

estímulo modelo é uma imagem e o de comparação uma palavra escrita. Novos 

estudos deveriam se debruçar sobre esses aspectos. 

 Para os próximos estudos, sugere-se realizar levantamento das diversas 

expressões utilizadas para um mesmo estímulo, a fim de evitar erros causados por 

variantes na nomenclatura; sugere-se também que as imagens sejam testadas 

previamente; sugere-se, ainda, que o teste de nomeação, utilizado para conhecer o 

repertório inicial dos participantes, contenha todos os estímulos a serem usados na 

etapa de treino e teste.  
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ESTUDO 2 

MÉTODO 

 

Este estudo foi realizado com Elza, a participante que apresentou maior 

comprometimento cognitivo, segundo avaliação prévia; iniciou os procedimentos 

do Estudo 1, porém, como obteve rendimento muito abaixo do esperado (ver 

resultados de Elza no Estudo 1 no Anexo VII), optou-se por propor uma nova 

programação, a ser detalhada posteriormente, com o objetivo de verificar se o 

ensino de discriminações condicionais poderia favorecer o comportamento de 

lembrar nomes.  

Elza tem 73 anos, é casada, mora com seu marido e duas filhas jovens; 

possui curso de graduação em Comércio Exterior incompleto, e trabalhou por 

muitos anos como secretária executiva. Há cerca de quatro anos recebeu 

diagnóstico de demência senil, provável Alzheimer, no entanto sua filha acredita 

que sinais mais leves já eram apresentados há cerca de seis anos. Segundo a filha, 

apresenta comprometimento na memória para fatos recentes, na evocação de 

palavras, na nomeação de objetos e parentes, além de esquecimentos de atividades 

cotidianas, como por exemplo, escovar os dentes. Desde o diagnóstico, a família se 

divide para os cuidados com a participante, no entanto, por questões financeiras, 

não há possibilidade de contratar uma cuidadora e em alguns momentos Elza fica 

sozinha em casa. Diversas vezes, a chave da residência foi deixada para a 

pesquisadora na portaria; quando a pesquisadora entrava na residência, encontrava 

Elza perambulando pela casa atrás de suas gatas e, em um dos dias, encontrou-a 

nua, enrolada em uma toalha de banho, pois não conseguiu vestir-se sozinha, 

precisando de ajuda para tal. Ao final das sessões, a pesquisadora trancava a porta e 

devolvia a chave ao porteiro; em alguns encontros, a participante pegou sua bolsa e 

disse que iria embora para sua casa, tendo a pesquisadora que convencê-la a 

permanecer ali, aguardando o retorno do marido e das filhas. Eram constantes os 

relatos e desabafos de Elza quanto à preocupação com a própria memória, ela dizia 
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“Estou ruim da memória, estou preocupada comigo”, inclusive, uma vez chegou a 

afirmar “Meu problema também, eu acho que é a solidão, porque ninguém gosta de 

ficar sozinho!”.  

 

Local e Materiais 

 
 A coleta de dados foi realizada, em média, duas vezes por semana, na 

residência da participante. Foram utilizados os mesmos materiais do Estudo 1 tanto 

para a avaliação do repertório, quanto para o procedimento de ensino e teste de 

relações condicionais.  

 

Procedimentos 

 
 O Estudo 2 contou com três etapas, sendo as mesmas do Estudo 1: avaliação 

inicial do repertório da participante; ensino e testes das relações de discriminações 

condicionais; reavaliação do repertório da participante após o ensino. No entanto, 

uma nova programação de ensino, especificamente para Elza, foi elaborada. Nela, o 

treino foi estruturado por exclusão, contando com apenas dois estímulos de 

comparação e na condição sem atraso (pareamento simultâneo). Utilizando as 

mesmas relações ensinadas e testadas e consequências do Estudo 1, o Estudo 2 

trabalhou apenas a categoria objetos pessoais e contou com um maior número de 

tentativas por relação. Ao todo foram 17 passos; em cada passo trabalhava-se com 

um conjunto de dois estímulos, ensinando as relações AC e CB (cada qual com 12 

tentativas) e testando as relações AB, BC e BD (nomeação de figura). A Tabela 15 

mostra os passos 1 e 2, tal como realizados; os demais seguiram tal sequência.    
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Tabela 15 – Treino e teste de relações emergentes dos passos 1 e 2 da categoria 
Objetos Pessoais 

 Conjuntos de 

Estímulos 

Treino 
Tentativas

Teste 
Tentativas 

 AC CB AB BC BD 

Passo 1 Carteira – óculos  12 12 24 8 8 8 24 

Passo 2 Óculos – telefone  12 12 24 8 8 8 24 

 

 Os conjuntos de estímulos utilizados foram: carteira-óculos, óculos-telefone, 

telefone-chave, chave-relógio, relógio-televisão, televisão-bengala, bengala-caneta, 

caneta-colar, colar-anel, anel-bolsa, bolsa-brinco, brinco-escova de dente, escova 

de dente-batom, batom-pente, pente-lâmina de barbear, lâmina de barbear-rádio, 

rádio-remédio. Cada conjunto de estímulo foi utilizado conforme exemplificado na 

Tabela 15.  

Quanto ao critério de desempenho, iniciou-se pelo mesmo critério do Estudo 

1 (máximo de um erro e uma repetição por passo); no entanto, o rendimento da 

participante na repetição caiu demasiadamente. Optou-se então por dar sequência 

ao próximo conjunto de palavras. A participante realizava o treino (AC e CB) com 

um conjunto de palavras e passava na sequência para a fase de teste dessas mesmas 

palavras (AB, BC e BD); após o teste, independentemente do resultado, realizava o 

treino do próximo conjunto de palavras e o respectivo teste, e assim por diante. As 

instruções fornecidas eram as mesmas do Estudo 1. 

Ao final de todos os passos, a participante foi exposta ao teste da relação BD 

(imagem – nomeação pela participante) de todas as palavras apresentadas, como 

uma forma de verificar a retenção. As imagens foram mostradas uma a uma, 

através do mesmo software utilizado na programação de ensino, com apenas uma 

tentativa; no entanto, as que ela não soube nomear foram reapresentadas ao final, 

sendo que as nomeadas incorretamente não foram apresentadas uma segunda vez.   
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 Ao término do procedimento de ensino e respectivos testes, a participante foi 

submetida novamente aos instrumentos de avaliação do repertório aplicados no 

início da coleta de dados, a fim de se cotejar os resultados.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desempenho da Participante na Avaliação Inicial 

 

A avaliação inicial permitiu conhecer as dificuldades apresentadas por Elza. 

As Tabelas 16 e 17 expõem o desempenho das participantes em cada avaliação; na 

Tabela 16 identificam-se os nomes de parentes lembrados e a Tabela 17 apresenta o 

número de pontos obtidos no Mini Exame do Estado Mental (MEEM), no Teste de 

Fluência Verbal (TFV) e no Teste de Nomeação (TN), juntamente com o score 

mínimo esperado, de acordo com os anos de escolaridade da participante.  
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Tabela 16 – Nomes de parentes lembrados 
 

 

Elza 

E O 

Família 

Originária 

Pais 2 2 

Irmãos 5 4 

Família 

Constituída 

Cônjuge 1 1 

Filhos 2 2 

Família dos 

Filhos 

Netos - - 

Bisnetos - - 

Genros/ 

Noras 
1 0 

Família 

Agregada 
Cunhados 2 0 

Legenda: E = número Esperado; O = número Obtido; – quando a participante não tem tais 
parentes. 

 

Tabela 17 – Pontuação esperada e obtida, por Elza no Mini Exame do Estado 
Mental, no Teste de Fluência Verbal e no Teste de Nomeação 

Participante 
MEEM Fluência Verbal Nomeação 

(esperado 24 – 
80%) Esperado Obtido Esperado Animais Mercado 

Elza 29 14 18 3 5 10 
 

Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, Elza 

confundiu-se bastante com os diferentes graus de parentesco. Respondeu em cerca 

de 10 segundos seu nome, o nome de seus pais e de seu marido. Demorou cerca de 

4 minutos para falar o nome de quatro irmãs, das cinco que possui, e cerca de 1 

minuto para lembrar-se do nome das duas filhas. Não recordou o nome de nenhum 

cunhado, nem do genro, nem de uma sobrinha que a família aponta como próxima 

a ela. Assim sendo, apresenta dificuldade em lembrar tanto da família originária 

quanto da família de seus irmãos e amigos, lembrando-se apenas da família que 

constituiu. 
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O score no Mini Exame do Estado Mental foi de 14 pontos, bem abaixo dos 

29 pontos esperados para indivíduos acima de 11 anos de escolaridade, segundo 

Brucki et al. (2003). No Teste de Fluência Verbal, de acordo com Brucki e Rocha 

(2004), são esperados cerca de 17,8 nomes para indivíduos com escolaridade acima 

de 11 anos; Elza citou três nomes de animais (cão, gato e cachorro), no entanto, 

pode-se considerar apenas dois, pois disse cão e cachorro, que se referem ao 

mesmo animal; e na lista de compras de mercado citou cinco itens (alface, cebola, 

pimenta, peixe e lápis), sendo que em ambas as listagens, apenas começou a falar 

passados 15 segundos. 

Elza nomeou 10 figuras das 30 apresentadas no Teste de Nomeação, sendo 

elas: chapéu, guarda-chuva, livro, relógio, calça, casaco, abacaxi, maçã, colher e 

tesoura. Não respondeu nada diante das seguintes imagens: lanterna, apito, 

camiseta, tênis, cabide, camisa, batedeira, jarra, vaca, tartaruga, girafa, borboleta, 

peixe, zebra. As outras imagens foram nomeadas erroneamente: diante das imagens 

do abacaxi, da abóbora e da uva disse maçã, diante da imagem da cenoura disse 

alface, diante da imagem da panela de pressão disse vaso e diante da imagem do 

fogão disse forno.  

O desempenho de Elza em todos os testes indicou comprometimento 

cognitivo. Sua dificuldade esteve tanto em nomear quanto em lembrar, pois tanto 

na presença quanto na ausência do estímulo não conseguiu fazer referência a ele.  

 

Desempenho da Participante no Procedimento de Ensino e Teste de Relações 

Condicionais 

 
 A participante Elza completou os 17 passos de ensino e teste das relações 

condicionais nas modalidades som, imagem e texto em oito sessões, de 

aproximadamente uma hora cada, sendo que, em geral, os encontros ocorriam duas 

vezes na semana. Inicialmente Elza escolhia o estímulo de comparação de forma 

rápida e aleatória. Foi possível perceber que geralmente ela permanecia sob 

controle da posição do estímulo; a pesquisadora, então, solicitou a Elza que 
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observasse com calma as alternativas e as apontasse, uma por uma, para depois 

escolher sua resposta. Em todas as atividades a participante recebeu essa instrução.   

 Era necessário, durante a aplicação das atividades, que a pesquisadora 

cobrisse com um papel o topo e rodapé da tela do notebook, pois Elza, em alguns 

momentos, passava a ler, de forma insistente, os comandos da barra de ferramentas 

do software e as instruções apresentadas no rodapé; muitas vezes isso parecia 

causar certa ansiedade e agitação, atrapalhando o decorrer da sessão.  

 Ao longo das sessões foi possível perceber que, embora Elza apresentasse 

dificuldade em nomear as figuras apresentadas e em identificar as figuras de 

escolha, quando o estímulo modelo era uma palavra ditada ou escrita, mesmo que 

ela não tivesse sido capaz de apontar a imagem correspondente dentre as escolhas, 

ela foi capaz de oralizar sobre a função de tal objeto. Por exemplo, diante da 

palavra ditada /telefone/, embora ela não tivesse conseguido escolher a imagem 

correspondente, ela disse “Se eu der o meu vão me ligar, né? Eu não lembro meu 

número, tem que perguntar ao meu marido”; diante da imagem dos óculos no teste 

da relação BD disse “Não estou vendo porque estou sem os óculos”.  

A pesquisadora ao constatar tal situação, a fim de compreender melhor as 

dificuldades da participante, passou a ter o seguinte procedimento: quando Elza 

escolhia um estímulo incorreto, a pesquisadora questionava sobre o porquê de tal 

escolha ou qual era a função do objeto a que a palavra ditada ou escrita, que 

aparecia como estímulo de comparação, se referia. Tal procedimento permitiu que a 

pesquisadora observasse que, diante de algumas imagens, Elza ficava sob controle 

de partes do estímulo que era apresentado. Por exemplo, ao ver um relógio, 

nomeou de telefone; quando questionada por sua escolha, justificou pelo objeto 

conter números e ainda afirmou “é para olhar a hora do telefone”. Em alguns 

casos, após ser questionada, ela conseguiu apontar o estímulo de comparação 

correto. Por exemplo, no treino da relação CB, diante da palavra escrita óculos, 

Elza apontou a imagem do telefone; quando questionada sobre a função dos óculos 

disse “serve para ver” e passou a apontar a imagem correta. Em outros momentos, 
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porém, mesmo respondendo corretamente à função do estímulo, fez a escolha 

incorreta da imagem.  

 Fato curioso é o de que, no treino da relação AC e no teste da relação AB, 

nas quais o estímulo modelo era uma palavra ditada, Elza sempre repetia o estímulo 

na mesma entonação da gravação apresentada, como se tentasse imitar tal som (ela 

ecoava).   

Foi possível observar, também, que no teste da relação BD Elza apresentou 

três comportamentos: 1. respondeu não sei, ou; 2. respondeu incorretamente 

utilizando uma das palavras apresentadas no passo em questão, ou; 3. respondeu 

corretamente. Ou seja, Elza não citou nomes diferentes dos trabalhados em cada 

passo.  

 Nos passos 12, 13, 15 e 16, quando apareciam as palavras escritas escova de 

dente e lâmina de barbear, Elza tinha dificuldade na leitura. Ora lia apenas escova 

ou lâmina, ora lia apenas dente ou barbear, demonstrando dificuldade na leitura de 

palavras compostas. Após algumas tentativas, conseguiu ler corretamente. Quando 

solicitada a nomear, no teste da relação BD, respondeu apenas lâmina, mas para 

escova de dente, respondeu corretamente. 

 A Figura 28 apresenta a porcentagem de acertos, de Elza, no ensino das 

relações condicionais AC e CB nos 17 passos. 
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Figura 28 – Porcentagem de acertos no ensino das relações condicionais nos 17 
passos 

 

 Como se pode observar na Figura 28, Elza não teve dificuldade na relação 

AC, pois não apresentou o desempenho máximo apenas nos passos 1 (83,33%), 8 

(91,67%) e 10 (91,67%).  Já na relação CB apresentou um pouco mais de 

dificuldade, variando os acertos entre 83,33% e 91,67%, exceto nos passos 4 e 15, 

nos quais atingiu 75%, e no passo 17, único em que teve desempenho máximo.  

 A Figura 29 apresenta a porcentagem de acertos, de Elza, nos testes das 

relações condicionais AB, BC e BD nos 17 passos. 
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Figura 29 – Porcentagem de acertos nos testes das relações emergentes nos 17 
passos 

 

 Elza apresentou maior dificuldade nos testes, tendo atingido o desempenho 

máximo apenas na relação AB (passo 17), na relação BC (passos 1, 10, 11 e 16) e 

na relação BD (passos 1 e 10). Apresentou desempenho superior a 80% de acertos 

na relação AB (passos 3, 4 e 10), na relação BC (passos 2, 5, 7, 12 e 15) e na 

relação BD (passos 3, 11, 12 e 14). Os piores desempenhos foram observados na 

relação BD, na qual atingiu em torno de 60% de acertos nos passos 2 e 13, e 

também nos passos 4 e 15, nos quais atingiu apenas 50% de acertos.  

 Para sumarizar o exposto, apresenta-se a Tabela 18 com a porcentagem de 

acertos no procedimento de ensino e teste de relações condicionais nos 17 passos, 

bem como a porcentagem média de acertos por relação e por passo.  
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Tabela 18 – Porcentagem de acertos no procedimento de ensino e teste de relações 
condicionais 

Passo Ensino  Teste  
% média de 

acertos AC  CB  AB  BC  BD  
1 83,33% 91,67% 75% 100% 100% 92%
2 100% 91,67% 62,50% 87,50% 62,50% 81%
3 100% 91,67% 87,50% 75% 87,50% 88%
4 100% 75% 87,50% 75% 50% 78%
5 100% 83,33% 75% 87,50% 75% 84%
6 100% 83,33% 62,50% 75% 75% 79%
7 100% 83,33% 75% 87,50% 75% 84%
8 91,67% 83,33% 75% 62,50% 75% 77,50%
9 100% 91,67% 75% 75% 75% 83%

10 91,67% 83,33% 87,50% 100% 100% 92,50%
11 100% 83,33% 62,50% 100% 87,50% 87%
12 100% 91,67% 75% 87,50% 87,50% 88%
13 100% 83,33% 75% 75% 62,50% 79%
14 100% 83,33% 62,50% 75% 87,50% 82%
15 100% 75% 62,50% 87,50% 50% 75%
16 100% 83,33% 62,50% 100% 75% 84%
17 100% 100% 100% 62,50% 75% 88%

% média de 
acertos 98,04% 85,78% 74% 83% 76%   

 

 Como se pode notar, no ensino o melhor desempenho de Elza foi na relação 

AC (palavra ditada-palavra escrita), na qual teve em média 98,04% de acertos, 

contra 85,78% de acertos na relação CB. Quanto às relações com piores 

desempenhos, essas encontram-se na situação de teste, especialmente nas relações 

AB (palavra ditada-imagem) e BD (imagem-nomeação pela participante). No que 

se refere aos passos, os piores desempenhos ocorreram nos passos 4, 6, 8, 13 e 15, 

sendo chave, relógio, bengala, caneta, escova de dente e pente, os estímulos em que 

mais cometeu erros.  

 Ao final dos 17 passos foi realizado o teste da relação BD com todas as 

imagens do procedimento de ensino. A Tabela 19 apresenta as respostas de Elza 

nesse teste. 
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Tabela 19 – Teste BD realizado ao término do procedimento de ensino e teste de 

relações condicionais. 
Estímulos Resposta  
Carteira a gente senta confortável 
óculos óculos 

telefone telefone 
chave caneta 

relógio relógio 
televisão rádio 
bengala bengala 
caneta lápis 
colar jardim 
anel não lembro 
bolsa sacola 
brinco grampo 

escova de dentes é para o dente 
batom batom 
pente a gente usa isso 

lâmina de barbear pincel que os homens usam18 
rádio philco 

remédio maquiagem para senhoras 
Total: 18 5 

Legenda: as respostas corretas estão em preto, as incorretas em vermelho e as relacionadas à 
função em azul. 

 

 Das 18 imagens apresentadas, Elza acertou apenas cinco, o que representa 

27,78% de acertos. No entanto, é possível notar a proximidade de sua resposta com 

a função do objeto (nas respostas apresentadas em azul).  

Esses resultados permitiram refletir sobre quatro aspectos: 1. Elza melhorou 

seu rendimento no Estudo 2 se comparado às poucas atividades realizadas no 

Estudo 1 (Anexo VII); sua maior dificuldade foi na identificação de imagens 

(relações AB e BD). Embora tenha melhorado no Estudo 2, o proposto não foi 

eficiente para alterar, de forma evidente, o desempenho de Elza. Ou seja, não se 

conseguiu produzir, no nível esperado, a emergência de relações não ensinadas, 

particularmente na nomeação. 2. Pode-se afirmar que o procedimento não permitiu 
                                                 
18 Elza, ao responder “pincel que os homens usam” diante da imagem da lâmina de barbear, gesticula com a 
mão direita sobre o rosto, como se imitasse o barbear.  
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sequer a retenção do ensinado, já que apenas 1/3, aproximadamente, das figuras 

foram nomeadas. 3. Elza mostrou preservada sua capacidade de identificação da 

alternativa correta quando os estímulos apresentavam-se nas modalidades som-

texto (AC); o bom desempenho, nesse caso, pode ser devido ao fato de que, para 

responder corretamente, não era necessário reconhecer o objeto e sim ter o 

comportamento de leitura, comportamento que fazia parte do repertório de Elza. 4. 

Chama a atenção o fato de que, embora não nomeando, Elza tenha identificado as 

funções de objetos. Identificar a função de um objeto, embora não seja o mesmo 

que nomear, tem grande valor, pois pode ajudar o indivíduo com Alzheimer a 

conviver melhor com seu cotidiano – seja porque pode utilizá-lo, seja porque pode 

se comunicar, a respeito do mundo, com as pessoas com as quais convive.         

  

Desempenho da Participante na Avaliação Final 

  

A avaliação final no término da etapa de ensino e testes das relações 

condicionais permitiu cotejar os dados com os da avaliação inicial. Na Tabela 20 

identificam-se os nomes de parentes lembrados nas duas avaliações e a Tabela 21 

apresenta-se o desempenho de Elza no Mini Exame do Estado Mental, no Teste de 

Fluência Verbal e no Teste de Nomeação. 
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Tabela 20 – Nomes de parentes lembrados por Elza na avaliação do repertório 
inicial e final. 

 

 

Elza 

E 
O 

Inicial Final 

Família 

Originária 

Pais 2 2 2 

Irmãos 5 4 3 

Família 

Constituída 

Cônjuge 1 1 1 

Filhos 2 2 1 

Família dos 

Filhos 

Netos - - - 

Bisnetos - - - 

Genros/ 

Noras 
1 0 0 

Família 

Agregada 
Cunhados 2 0 0 

 Total 13 9 7 

Legenda: E = número esperado; O = número obtido; - quando a participante não tem tais parentes 
 

Tabela 21 – Pontuação esperada e obtida por Elza na avaliação do repertório inicial 
e final 

  

MEEM Fluência Verbal Nomeação 

Esperado Obtido Esperado Animais Mercado (esperado 24 
– 80%) 

Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 
Elza 29 14 13 18 3 3 5 6 10 14 

 

 Na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes, Elza, 

como na avaliação inicial, confundiu-se nos diferentes graus de parentesco. 

Respondeu após aproximadamente 10 segundos o nome de seus pais e de seu 

marido. Citou, imediatamente após ser questionada, o nome de uma de suas irmãs e 

levou aproximadamente 3 minutos para lembrar o nome de outras duas, totalizando 

três irmãs, das cinco que possui. Recordou apenas o nome de uma de suas filhas, 

levando cerca de 40 segundos para isso;  quanto ao nome da filha mais velha ela 
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apenas disse “Eu tenho mais uma (filha), mas o nome dela é complicado, não 

lembro”. Não recordou o nome de nenhum cunhado, dizendo apenas “A gente 

dificilmente se vê”, nem de seu genro. Ou seja, continuou apresentando dificuldade 

em se lembrar da família originária, da que constituiu e da família de seus irmãos. 

 No Mini Exame do Estado Mental o score esperado, segundo sua 

escolaridade, de acordo com Brucki et al. (2003), era de 29 pontos; na avaliação 

inicial o score de Elza foi de 14 pontos e na final de 13 pontos. 

 No Teste de Fluência Verbal praticamente não houve diferença entre a 

avaliação inicial e a final. Citou os mesmos animais e itens totalmente diferentes 

para a categoria mercado, conforme pode ser visto na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Itens citados por Elza na avaliação do repertório inicial e final 
Animais Mercado 

Av. Inicial Av. Final Av. Inicial Av. Final 
cão cão  alface leite 

cachorro cachorro cebola café 
gato gato lápis cerveja 

    peixe manteiga 
    pimenta queijo 
      sanduiche 

 

Diferentemente da avaliação inicial, na qual Elza levou cerca de 15 

segundos para começar a citar itens em ambas as categorias, na avaliação final 

citou o primeiro item de cada categoria imediatamente após ser questionada. De 

acordo com Brucki e Rocha (2004), 12,1 é a média de itens citados de acordo com 

a escolaridade de Elza, que não atinge a metade da pontuação esperada; tal fato 

evidencia comprometimento na capacidade de lembrar nomes na ausência de 

estímulos.  

No Teste de Nomeação, Elza apresentou melhor desempenho na avaliação 

final, nomeando corretamente 14 figuras das 30 apresentadas, comparativamente à 

avaliação inicial, na qual foi capaz de nomear 10 figuras. Nomeou corretamente as 

figuras abacaxi, borboleta, camisa, chapéu, colher, girafa, guarda-chuva, livro, 
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maçã, peixe, tartaruga, tesoura, uva e vaca. Não respondeu nada diante das imagens 

da abóbora, batedeira, cabide, jarra e lanterna. As demais imagens foram nomeadas 

incorretamente: diante de apito disse bicicleta, diante de camiseta disse camisa, 

diante de casaco disse “os padres usam”, diante de cenoura disse casaco, diante de 

fogão disse fogo, diante de panela de pressão disse caneca, diante de pera disse 

“não é maçã, mas é uma fruta”, diante de relógio disse pulseira, diante de tênis 

disse sandália e diante de zebra disse vaca. O único estímulo presente no Teste de 

Nomeação que fez parte do procedimento de ensino foi relógio, figura que Elza não 

foi capaz de nomear corretamente, no entanto, respondeu com nome que tem 

função similar (pulseira), ambos sendo usados no pulso. O fato de, na avaliação 

final, Elza emitir respostas que se aproximam à função do objeto, diante de 

algumas imagens, pode ser considerado uma melhora, pois facilitará sua 

comunicação com os demais. 

Verifica-se, pois, que no Mini Exame do Estado Mental e no Teste de 

Fluência Verbal praticamente não houve diferença entre as avaliações inicial e 

final; no entanto, houve melhora no Teste de Nomeação, ou seja, Elza melhorou a 

resposta oral na presença do estímulo após o treino.  

 

Considerações Finais do Estudo 2 

 

O Estudo 2 teve por objetivo verificar se o ensino de discriminações 

condicionais, por exclusão e com apenas duas alternativas de escolha, nas 

modalidades palavra ditada, imagem e palavra escrita, pautado no modelo de 

equivalência de estímulos, favoreceria o comportamento de nomear por Elza. Para 

tanto, utilizou-se o pareamento simultâneo, com estímulos da categoria objetos 

pessoais.  

 Como já salientado, na avaliação inicial Elza apresentou pontuação abaixo 

do esperado em todos os testes, o que demonstra haver comprometimento 

cognitivo. No treino e teste das relações condicionais sua maior dificuldade foi nos 
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testes das relações AB (palavra ditada-imagem) e BD (imagem-nomeação pela 

participante), que exigiam a identificação e a nomeação de imagens.  

No teste da relação BD ao final de todo o procedimento de ensino, verificou-

se que praticamente não houve retenção; os resultados foram melhores nessa 

relação quando testada logo após o ensino. Todavia, dos 17 passos do 

procedimento de ensino e teste de relações condicionais, Elza só atingiu 

desempenho na relação BD acima de 80% de acertos em seis passos, o que 

representa 35% de acertos, ou seja, embora o resultado tenha sido melhor que no 

teste BD ao final do procedimento de ensino, ainda ficou abaixo do nível 

satisfatório, o que não permite afirmar que houve emergência de relações logo após 

o ensino. Sugere-se que novas pesquisas realizem testes, como esse, ao longo do 

procedimento, bem como tenham etapas de revisão dos conjuntos ensinados e 

testados.    

Ao se comparar os resultados de Elza no Estudo 1 com os resultados no 

Estudo 2, é possível afirmar que não houve discriminação condicional no ensino e 

teste de relações quando o procedimento foi realizado com três estímulos de 

comparação, mas houve discriminação quando o procedimento teve dois estímulos, 

ou seja, a mudança realizada parece ter sido adequada, o que sugere que novas 

pesquisas com indivíduos com comprometimento cognitivo devam ser realizadas 

com menos estímulos de comparação.  

Na avaliação final, o desempenho de Elza só melhorou na nomeação, ou 

seja, oralizar nomes na presença do estímulo; tal fato permite levantar a hipótese de 

que embora o ensino de discriminações condicionais, com emergência de novas 

relações, não tenha possibilitado a retenção dos nomes dos estímulos treinados, o 

contato com tais estímulos permitiu lembrar o nome de outros da mesma categoria, 

como se o treino tivesse tido efeito sobre a restauração de elementos que pareciam 

ter sido esquecidos em função do Alzheimer. 
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ESTUDO 3 

MÉTODO 

 

As participantes Amélia e Diana, após concluírem o Estudo 1,  foram 

submetidas ao Estudo 3, no qual, os passos do Estudo 1 tiveram o número de 

tentativas ampliado, a fim de verificar se o treino mais extenso poderia diminuir a 

quantidade de erros, melhorando o desempenho das participantes.  

 

Procedimentos 

  

Neste estudo, utilizaram-se estímulos das categorias objetos pessoais, 

alimentos e bebidas e animais. A Tabela 23 apresenta as relações treinadas e 

testadas, com o número de tentativas, do passo 1, os demais seguiram nas mesmas 

condições. 

 

Tabela 23 - Relações Treinadas, testadas e número de tentativas do passo 1 
 Treino Teste 

Relações  AC 0 e AC 

5 seg. 

CB, CB 0 

e CB 5 

seg. 

AB 0 e AB 

5 seg. 

BC, BC 0 

e BC 5 

seg. 

BD 0 

Total de 

tentativas 

36 54 24 36 24 

 

 Os conjuntos de estímulos utilizados das categorias objetos pessoais, 

alimentos e bebidas e animais, os critérios de desempenho19 e as consequências 

utilizadas foram os mesmos do Estudo 1; a diferença foi no maior número de 

tentativas. 
                                                 
19 Relembrando, o critério de desempenho foi de no máximo um erro.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desempenho das Participantes no Procedimento de Ensino e Teste de Relações 

Condicionais 

 

 A participante Amélia realizou os passos das categorias objetos pessoais, 

alimentos e bebidas e animais; já Diana realizou apenas os passos das duas 

primeiras categorias, pois iniciou um tratamento em seu joelho que não lhe 

permitiu prosseguir nesta pesquisa.  

 Apresentam-se, a seguir, os resultados individuais das participantes no 

procedimento de ensino e teste de relações condicionais.  

 

Amélia 

 Amélia realizou os 18 passos de ensino e teste das relações condicionais nas 

modalidades som, imagem e texto, das categorias objetos pessoais, alimentos e 

bebidas e animais, em 10 sessões de aproximadamente uma hora cada. Amélia não 

precisou repetir nenhum passo, em todos atingindo o critério de desempenho para 

passar aos testes.  

 Suas reações ao procedimento foram similares às do Estudo 1. Ao longo dos 

treinos e testes com atraso, após a apresentação do estímulo modelo, girava o dedo 

indicador apontando-o para a tela e dizendo, por exemplo “Cadê a banana? Não 

tem? Fugiu a banana?”, enquanto aguardava o aparecimento dos estímulos de 

comparação. Além disso, os estímulos continuaram a lhe trazer recordações de suas 

vivências, fazendo-a contar histórias, cantar músicas, lembrar-se de nomes e 

expressões, bem como fazer trocadilhos; por exemplo, ao ver a imagem do abacaxi, 

disse “Hoje eu não tenho nenhum!”, referindo-se a não ter problemas. Na categoria 

alimentos e bebidas, questionou sobre arroz ser escrito com a letra z, afirmando 

“Eu não aprendi a escrever com z não, no meu tempo não tinha isso!”.  



 134

 A Figura 30 apresenta a porcentagem de acertos, de Amélia, no ensino e 

teste de relações condicionais na categoria objetos pessoais, nos Estudos 1 e 3. 

 

 Figura 30 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, 
da categoria objetos pessoais nos Estudos 1 e 320 

 

 É possível observar, na Figura 30, que Amélia praticamente não teve 

dificuldades no ensino e nos testes na condição sem atraso, não atingindo o 

desempenho máximo apenas nos testes das relações BC e BD. No treino com 

atraso, cometeu poucos erros, o que a deixou próxima a 100% de acertos em todas 

as relações. Nos testes com atraso apresentou desempenhos inferiores nas relações 

BC0 (83,33%) e BC5 (77,78%); na relação AB5 apresentou 100% de acertos e na 

relação BD seu desempenho aproximou-se ao máximo.  

 Comparando-se o desempenho do Estudo 1 com o Estudo 3, pode-se 

perceber melhora no desempenho em praticamente todas as relações, exceto 

                                                 
20 As porcentagens indicadas no gráfico referem-se apenas ao Estudo 3. 
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aquelas em que já apresentava 100% de acertos e nas relações BC na condição sem 

atraso e BD, nas quais apresentou rendimento pouco abaixo do máximo.  

 Vale ressaltar que nas relações BC0 e BC5, como no Estudo 1, Amélia não 

apresentou dificuldade em nomear o estímulo modelo (já que o fazia 

espontaneamente, quando o mesmo era apresentado), mas em responder quando os 

estímulos de comparação eram apresentados; ou seja, teve dificuldade para lembrar 

do estímulo modelo na ausência do mesmo.  

 A Figura 31 apresenta a porcentagem de acertos, de Amélia, no ensino e 

teste de relações condicionais na categoria alimentos e bebidas, nos Estudos 1 e 3. 

 

 
Figura 31 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, da 

categoria alimentos e bebidas nos Estudos 1 e 3 
 

 Como se pode notar, na Figura 31, Amélia teve desempenho máximo ou 

próximo a ele na condição sem atraso tanto no treino, quanto nos testes; e na 

condição com atraso no treino e no teste das relações AB5 e BD. Os piores 

desempenhos apresentaram-se no teste da relação BC0 (88,89%) e BC5 (86,11%). 
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 No entanto, mesmo nas relações em que apresentou pior desempenho (BC0 

e BC5), obteve resultado muito superior ao do Estudo 1, principalmente na relação 

BC5, na qual havia obtido 44,44% de acertos, tendo passado para 86,11%. Seu 

desempenho também melhorou no Estudo 3, comparativamente ao Estudo 1, no 

teste da relação BC sem atraso, passando de 88,89% para 98,61% , no treino da 

relação CB0 (de 88,89% para 99,07%) e da relação CB5 (de 83,33% para 98,15%). 

Amélia não cometeu nenhum erro no teste da relação BD, o que é mais um 

indicador de que seu comprometimento não é na nomeação e sim no lembrar do 

estímulo na ausência do mesmo.   

 A Figura 32 apresenta a porcentagem de acertos, de Amélia, no ensino e 

teste de relações condicionais na categoria animais, nos Estudos 1 e 3. 

  

 
Figura 32 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, da 

categoria animais nos Estudos 1 e 3 
 

 Conforme a Figura 32 apresenta, Amélia obteve 100% de rendimento ou 

valores próximos a esse, em todas as relações ensinadas e testadas nas condições 

sem e com atraso, exceto pelo teste das relações BC0 (88,89%) e BC5 (81,94%). 
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Ao longo dos 18 passos do Estudo 3, Amélia cometeu a maior parte dos 

erros no teste das relações BC5 (39 erros, representando, no total, 18,1%) e BC0 

(28 erros no total de 216 tentativas, nas três categorias trabalhadas, representando 

13% de erros).  É interessante notar que, no Estudo 1, a porcentagem de erros 

cometidos nessas relações foi bem maior (45,8% e 22,2% respectivamente); além 

dessas duas relações, no Estudo 1, Amélia também cometeu erros na relação CB5 

(apresentou 16,7% de erros, tendo passado para 3,09%). Ou seja, o treino realizado 

com um maior número de tentativas diminuiu a porcentagem de erros nessas 

relações. 

O desempenho de Amélia no Estudo 3, foi superior ao apresentado no 

Estudo 1, permanecendo com a porcentagem de acertos abaixo de 90% apenas no 

teste com atraso das relações BC0 e BC5. Obteve o índice mais baixo de todo o 

Estudo 3 (77,78%) na categoria objetos pessoais. Mesmo com maior número de 

tentativas, o tempo de 5 segundos continuou parecendo ser demasiadamente longo, 

principalmente quando os estímulos foram apresentados nas modalidades imagem-

palavra escrita.  

 Comparando-se os resultados do Estudo 1 aos do Estudo 3, foi possível 

perceber que, quando houve queda do desempenho no Estudo 3, essa foi muito 

pequena, o que permitiu entender essa queda como uma variação no nível operante 

atingido e não como efeito negativo do procedimento proposto. No Estudo 3, 

Amélia apresentou desempenho superior no teste da relação BD (na condição sem 

atraso passou de 94,44% para 100% e na condição com atraso passa de 94,44% 

para 97,22%); no treino com atraso da relação CB0 (passou de 90,48% para 100%) 

e da relação CB5 (passou de 85,71% para 94,44%). Nos testes com atraso das 

relações BC0 e BC5 também melhorou no Estudo 3, passando respectivamente de 

83,33% para 88,89% e de 77,78% para 81,94%. Os dados indicaram que, para 

Amélia, o aumento de tentativas teve efeito positivo. 
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Diana 

 Diana realizou os 12 passos de ensino e teste das relações condicionais nas 

modalidades som, imagem e texto, das categorias objetos pessoais e alimentos e 

bebidas, em 11 sessões de aproximadamente uma hora cada.  

Assim como no Estudo 1, era necessário que a pesquisadora solicitasse à 

Diana para olhar os três estímulos de escolha antes de responder, devido a 

tendência da participante em escolher aleatoriamente ou por posição.  

Em muitos momentos Diana relatou sua preocupação diante de seus 

esquecimentos, dizendo “Ai, eu não ando boa da cabeça! Como posso esquecer 

essas coisas, são tão fáceis!”, ou ainda “Sabe, às vezes eu respondo sem me 

concentrar, fico pensando em outra coisa e respondo errado.”; para não 

desmotivá-la, a pesquisadora continuou emitindo reforçadores sociais sempre que a 

mesma realizava a atividade corretamente. Diana demonstrou sua dificuldade 

diante das atividades afirmando “Como é difícil isso! Parece uma brincadeira, mas 

é super complicado!”, ou “A gente faz um embrulho na cabeça! Isso enrola muito 

a cabeça, viu?”. 

 Em alguns momentos, quando o estímulo modelo era apresentado na 

modalidade som ou palavra escrita, Diana apontava para os respectivos objetos e 

não para a imagem na tela; por exemplo, diante da palavra escrita óculos, ela 

retirou os seus óculos e os dirigiu à pesquisadora dizendo “é este aqui!”. Sendo 

então solicitada a encontrar, na tela, a imagem mais parecida, observou seus óculos 

e as imagens seguidas vezes, como se os comparasse, ao final, apontando a imagem 

correta, dizendo “É esse aqui ó, lógico, tão fácil!”. Em outros momentos, dizia que 

nenhuma daquelas imagens representava a que estava sendo solicitada; ao lhe ser 

afirmado que a respectiva imagem estava presente, ela dizia “Então espera um 

pouquinho, me deixa pensar”, sendo que em alguns momentos fazia a escolha 

correta, em outros não. 

 A Figura 33 apresenta a porcentagem de acertos, de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais na categoria objetos pessoais, nos Estudos 1 e 3. 
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 Figura 33 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, 
da categoria objetos pessoais nos Estudos 1 e 3  

 

 Como se pode observar na Figura 33, Diana, no treino sem atraso, obteve 

porcentagem máxima na relação AC e 86,67% de acertos na relação CB, sendo um 

desempenho inferior ao do Estudo 1, no qual havia atingido 100% de acertos. No 

teste de relações condicionais sem atraso apresentou desempenho pior, se 

comparado ao Estudo 1, na relação AB (de 100% caiu para 88,89%); aumentou a 

porcentagem de acertos na relação BC (de 83,34% para 91,67%); e manteve o 

mesmo desempenho na relação BD (83,33%).  

 Na condição de treino com atraso o desempenho de Diana, quando 

comparado com o Estudo 1, caiu em todas as relações. É possível observar que na 

relação AC5 a queda foi menos acentuada (de 100% para 96,11%) do que nas 

relações CB0 (de 94,45% para 82,78%) e CB5 (de 94,45% para 75%). No teste das 

relações condicionais com atraso o desempenho de Diana foi maior apenas na 

relação BC0 (passou de 77,78% para 83,33%); na relação AB5 a porcentagem de 
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acertos caiu de 100% para 76,39%, na relação BC5 caiu de 72,22% para 70,83% e 

na relação BD caiu de 88,89% para 76,39%.  

 Os estímulos que levaram Diana a cometer mais erros foram: telefone, 

televisão, pente e rádio. Além disso, confundiu por diversas vezes brinco e anel, 

criando uma estratégia que a ajudasse a identificá-los, sempre que errava a escolha 

da imagem, dizia “Brinco são dois e anel é um só!”, já que na imagem, aparece o 

par de brincos. No treino da relação CB com atraso, quando o estímulo modelo era 

a palavra escrita brinco, antes das imagens aparecerem ela repetia para si mesma “é 

o par, é o par” e, em um momento, no teste da relação BD da imagem do brinco, 

Diana diz, colocando suas mãos sobre os seus brincos: “Dois anéis não, são dois 

coisos como esse”, o que pode ser exemplo de sua dificuldade em nomear. 

 A Figura 34 apresenta a porcentagem de acertos, de Diana, no ensino e teste 

de relações condicionais na categoria alimentos e bebidas, nos Estudos 1 e 3. 

 

 
Figura 34 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais, da 

categoria alimentos e bebidas nos Estudos 1 e 3 
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 Na Figura 34 é possível observar que, no treino sem atraso, Diana obteve 

100% de acertos na relação AC e 92,86% na relação CB, sendo que nessa última, 

seu desempenho, quando comparado com o Estudo 1, caiu de 94,45% para 92,86%. 

Na condição de treino com atraso, ocorreu o inverso, a porcentagem de acertos da 

relação AC5 caiu aproximadamente 2,5%, mas aumentou nas relações CB0 (de 

81,48% para 88,89%) e CB5 (de 77,78% para 81,82%).  

 Em relação ao teste das relações emergentes, tanto na condição sem atraso, 

quanto na condição com atraso, o rendimento de Diana foi menor quando 

comparado ao Estudo 1, exceto na relação BC5, na qual aumentou de 72,22% para 

83,33%. Nas demais relações (AB, BC, AB5 e BC0) apresentou queda no 

desempenho, sendo o pior apresentado na relação BC. Esse fato foi intrigante já 

que, na relação BC5 (com maior atraso) apresentou melhoria no desempenho. Na 

relação BD caiu de 100% para 87,5% na condição sem atraso, e de 94,45% para 

79,17%, na condição com atraso.  

 Diana cometeu mais erros diante do estímulo cebola; confundiu bastante 

alface com brócolis e banana com mamão, bem como teve dificuldade em nomear 

o mamão quando aparecia sua figura (BD). Nos passos 17 (arroz, ervilha e feijão) e 

18 (água, leite e refrigerante) teve dificuldade em distinguir os estímulos.  

 Ao longo dos 12 passos das categorias objetos pessoais e alimentos e 

bebidas, Diana cometeu mais erros nos passos 5 (escova de dente, batom e pente) e 

6 (lâmina de barbear, rádio e remédio). Cometeu erros na condição de treino na 

relação CB5 (81 erros no total de 378 tentativas nas duas categorias, representando 

21,4% de erros) e na condição de teste, nas relações AB5 (27 erros em 144 

tentativas, representando 18,8% de erros), BC0 (26 erros em 144 tentativas, 

representando 18,1% de erros), BC5 (33 erros em 144 tentativas, representando 

22,9% de erros) e BD (51 erros em 288 tentativas, representando 17,7%). Os erros 

aconteciam ou porque Diana não era capaz de identificar o estímulo corretamente, 

seja nomeando-o (BD), seja relacionando seu nome escrito ou falado à imagem 

correspondente (CB, AB, BC); ou porque, nas condições em atraso, entre a 

apresentação do estímulo modelo e a apresentação dos estímulos de escolha, ela 
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esquecia o que havia sido mostrado, não sabendo qual estímulo escolher como 

resposta.  

 Sumarizando o exposto até o momento, apresenta-se a Tabela 24 com a 

porcentagem de acertos das duas participantes nas três categorias trabalhadas no 

Estudo 3. 

 

Tabela 24 – Porcentagem de acertos no procedimento de ensino e teste de relações 
condicionais no Estudo 3 

Pa
rti

ci
pa

nt
e 

C
at

eg
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ia
 

Sem atraso Com atraso 

%
 m

éd
ia

 d
e 
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to
s 

Treino Teste Treino Teste 

AC CB AB BC BD AC5 CB0 CB5 AB5 BC0 BC5 BD 

A
m

él
ia

 
(1

0 
se

ss
õe

s)
 O.P. 100 99,07 100 98,61 98,61 100 97,22 98,15 100 83,33 77,78 97,22 95,83 

A. B. 100 100 100 98,61 100 100 99,07 98,15 100 88,89 86,11 100 97,57 

Anim 100 100 98,61 98,61 100 98,15 100 94,44 97,22 88,89 81,94 97,22 96,26 

D
ia

na
 

(1
1 

se
ss

õe
s)

 O.P. 100 86,67 88,89 91,67 83,33 96,11 82,78 75 76,39 83,33 70,83 76,39 84,28 

A. B. 100 92,86 93,05 88,89 87,5 97,47 88,89 81,82 86,11 80,55 83,33 79,17 88,30 

% média de 
acertos 

100 95,72 96,11 95,28 93,89 98,35 93,60 89,51 91,95 85 80 90 

 

* Em vermelho, desempenho abaixo de 80% de acertos. 

 

 Na Tabela 24, é possível observar que Amélia e Diana atingiram a média de 

100% de acertos apenas na relação AC sem atraso. Os piores desempenhos foram 

nas relações BC0 (85%) e BC5 (80%) do teste com atraso. Considerando por 

categoria, ambas apresentaram o desempenho mais baixo em objetos pessoais, no 

entanto, os resultados de Amélia (95,83%) foram superiores aos de Diana 

(84,28%), principalmente na condição sem atraso.  
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 Quanto ao desempenho de cada uma delas, observa-se que Amélia teve 

dificuldade apenas na relação BC (zero e 5 segundos de atraso), indicando 

dificuldade no lembrar, Diana teve dificuldade nas condições com atraso (em 

diferentes relações), mas também teve dificuldade no nomear objeto, ou seja, Diana 

teve dificuldade tanto em nomear estímulos na presença dos mesmos, quanto em 

lembrar de tais estímulos em sua ausência. 

 Ao se comparar os resultados do Estudo 1, com o Estudo 3 verificou-se que, 

em geral, Amélia manteve ou melhorou seu desempenho no Estudo 3, sendo que na 

condição com atraso, nas relações BC0 e BC5 testadas, ainda teve dificuldade, 

embora tenha aumentado a porcentagem de acertos. Portanto, os resultados indicam 

que o aumento no número de tentativas interferiu positivamente no desempenho de 

Amélia. Quanto à Diana, em geral, apresentou piora no desempenho, sendo a maior 

dificuldade nas relações CB5, BC5 e BD. Ou seja, a relação BC, como no Estudo 1, 

continuou sendo a de maior dificuldade para as participantes.  

 Diana, na relação CB com atraso, cometeu erros ou porque não recordava o 

que leu, ou porque mesmo ao recordar o que leu (ela ficava repetindo a palavra 

lida), não conseguiu identificar a imagem correspondente, fazendo a escolha errada. 

Na relação BC com atraso, a maior dificuldade de Diana foi em relacionar a 

imagem ao som ou texto apresentado como modelo e em nomear as imagens 

apresentadas. Tais resultados mostraram que o comprometimento cognitivo de 

Diana é maior que o de Amélia. 

 O fato de Diana estar, no período da coleta, com um problema no joelho, que 

a impedia de sair de casa e, segundo o relato dos familiares e da cuidadora, estava 

deixando-a mais irritada e com piora na parte cognitiva, é uma variável importante 

a ser considerada diante dos resultados apresentados. Não há como saber se a piora 

no desempenho apresentado no Estudo 3, em relação ao Estudo 1, deve-se à 

mudança no procedimento ou à evolução da doença de Diana.  

 Amélia realizou os passos de três categorias (objetos pessoais, alimentos e 

bebidas e animais), enquanto Diana realizou os passos de duas categorias (objetos 
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pessoais e alimentos e bebidas), pois iniciou um tratamento que a impediu de 

continuar participando da pesquisa, sendo essa uma variável a ser considerada. 

 Outra aspecto a ser analisado refere-se aos conjuntos de estímulos propostos 

que, como no Estudo 1, parecem, em alguns momentos, ter aumentado a 

probabilidade de erros. Os estímulos dos passos 17 (arroz, ervilha e feijão) e 18 

(água, leite e refrigerante), por exemplo, eram muito similares quanto à forma e 

cor, o que pode ter dificultado a discriminação.  

 

Desempenho das Participantes na Avaliação do Repertório Após o Estudo 3 

 

 Após completarem os passos de ensino e teste de relações condicionais do 

Estudo 3, as participantes Amélia e Diana passaram novamente pelos instrumentos 

de avaliação do repertório, a fim de verificar se a programação com um maior 

número de tentativas teve efeitos positivos.  

Na Tabela 25 identificam-se os nomes de parentes lembrados em cada uma 

das três avaliações21 e na Tabela 26 apresenta-se o desempenho das participantes 

no Mini Exame do Estado Mental, no Teste de Fluência Verbal e no Teste de 

Nomeação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Avaliação inicial (1ª) foi realizada na escolha das participantes, a avaliação intermediária (2ª) ao término 
do ensino e teste das relações condicionais do Estudo 1 e a avaliação final (3ª) ao término do Estudo 3. 
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Tabela 25 – Nomes de parentes lembrados na avaliação do repertório inicial, 
intermediária e final 

 

 

Amélia Diana 

E 
O 

E 
O 

  1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Família 

Originária 

Pais 2 2 2 2 2 2 2 2 

Irmãos 3 2 1 2 5 3 4 5 

Família 

Constituída 

Cônjuge 1 1 1 1 - - - - 

Filhos 3 3 3 2 - - - - 

Família dos 

Filhos 

Netos 4 2 0 0 - - - - 

Bisnetos 2 0 1 0 - - - - 

Genros/ 

Noras 
3 1 1 0 - - - - 

Família 

Agregada 
Cunhados 3 0 0 1 5 0 1 0 

 Total 21 11 9 8 12 5 7 7 

 

Tabela 26 – Pontuação esperada e obtida, por participante na avaliação do 
repertório inicial, intermediário e final 

 

MEEM Fluência Verbal Nomeação
(esperado 
24 – 80%)Esperado Obtido Esperado Animais Mercado 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

Amélia 25 14 17 17 12 5 10 9 5 12 16 26 25 27

Diana 29 18 17 16 18 2 3 4 2 6 5 23 19 15
 

 Os resultados na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de 

Parentes praticamente não mudou entre a avaliação intermediária e a final. Amélia, 

embora tenha recordado de dois de seus três irmãos e de um de seus cunhados, não 

recordou o nome de um de seus filhos e nenhum neto ou bisneto; no total, lembrou 

do nome de um parente a menos. Diana, embora tenha lembrado de todos os seus 
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irmãos, na avaliação final não citou o nome de seu cunhado, permanecendo com o 

mesmo total. Comparando-se, porém, o desempenho da avaliação inicial com a 

final, houve clara piora no desempenho de Amélia. 

 No Mini Exame do Estado Mental, Amélia permaneceu com a mesma 

pontuação e Diana caiu um ponto (errou o item 8 – orientação espacial), mas ambas 

permaneceram abaixo do score esperado de acordo com a escolaridade (Brucki et 

al, 2003), o que indica comprometimento cognitivo. Apesar disso, comparando-se o 

desempenho da avaliação inicial com a final, houve melhora no desempenho de 

Amélia e piora no desempenho de Diana.  

 No Teste de Fluência Verbal, Amélia permaneceu com um resultado 

superior ao da avaliação inicial, subindo quatro pontos, na categoria animais e 11 

pontos na categoria mercado, um aumento considerável e acima da pontuação 

esperada (Brucki e Rocha, 2004). Já Diana citou quatro animais (um a mais que na 

avaliação intermediária e dois a mais que na avaliação inicial) e cinco itens de 

mercado (um a menos que a avaliação intermediária e três a mais que a avaliação 

inicial), permanecendo, em ambas as categorias abaixo da pontuação esperada de 

acordo com sua escolaridade. As palavras citadas por Amélia e por Diana podem 

ser vistas na Tabela 27 e 28, respectivamente. 
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Tabela 27 – Itens citados por Amélia no Teste de Fluência Verbal na avaliação 
inicial, intermediária e final 

Animais Mercado 
 Inicial  Intermediária  Final  Inicial Intermediária  Final 

boi       abacate   
cachorro cachorro cachorro   alface   

  carneiro   arroz   arroz 
  barata       banana 
  cavalo     brócolis   
  cobra       café 
  gato gato   caqui   
  leão leão     carne 

macaco   macaco   couve-flor   
    onça ervilha     
  papagaio papagaio   espinafre   
    passarinho feijão   feijão 
    porco       

vaca vaca vaca grão-de-bico     
zebra zebra     laranja laranja 

          leite 
      lentilha   lentilha 
        macarrão macarrão
        mamão   
        manga   
        melancia   
          mexerica
          nescau 
          ovo 
          peixe 
          pinho sol
        refrigerante   
          sabão 
          toddy 
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Tabela 28 – Itens citados por Diana no Teste de Fluência Verbal na avaliação 
inicial, intermediária e final 

Animais Supermercado 
Inicial Intermediária Final Inicial Intermediária Final 

  barata     açúcar   
cachorro cachorro cachorro     água 

gato   gato   arroz arroz 
  passarinho passarinho   feijão feijão 
    peixe     leite 
          macarrão
      pão pão   
      peixe peixe   
        salame   

 

 Observa-se, na Tabela 27, que dos nove animais citados por Amélia na 

avaliação final, oito estavam presentes no procedimento de ensino de 

discriminações condicionais; quanto aos itens de mercado, ela citou nomes de 

marcas de produtos junto aos itens, bem como citou cinco itens que estavam 

presentes no procedimento de ensino de relações condicionais. Dado que, parte dos 

itens citados na avaliação final não foram semelhantes aos da avaliação inicial, nem 

aos do procedimento, pode-se levantar a hipótese de que o procedimento permitiu 

recuperar itens que, fazendo parte da categoria (animais e  alimentos e bebidas), 

haviam sido esquecidos.  

 Diana, conforme pode ser visto na Tabela 28, pouco variou nos itens que 

citou, tanto para animais, quanto para mercado; citou três animais e três itens de 

mercado presentes no procedimento de ensino de relações condicionais. O efeito 

das condições experimentais foi restrito, pois além da quantidade de nomes ser 

pequena, não surgiu nenhum nome diferente.  

 No Teste de Nomeação (conforme Tabela 26) Amélia aumentou um ponto 

em relação à avaliação inicial e dois pontos em relação à avaliação intermediária, 

permanecendo acima da pontuação esperada nos três testes; errou apenas camisa, 

que chamou de japona, camiseta que chamou de blusa e lanterna que chamou de 
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binóculo. Diana caiu quatro pontos em relação à avaliação intermediária e oito 

pontos em relação à avaliação inicial, permanecendo abaixo da pontuação esperada 

nos três testes e demonstrando, mais uma vez, uma piora em seu comprometimento 

cognitivo (acertou chapéu, guarda-chuva, livro, calça, casaco, abacaxi, maçã, 

panela de pressão, colher, tesoura, fogão, jarra, girafa, borboleta e peixe).  

 De acordo com os resultados, o aumento no número de tentativas parece ter 

tido efeito positivo no desempenho de Amélia, mas não interferiu no de Diana, que 

além de ter apresentado piora no desempenho no procedimento de ensino, no Mini 

Exame do Estado Mental e no Teste de Nomeação, teve pouca variação no Teste de 

Fluência Verbal. Mesmo Diana não tendo realizado os passos da categoria animais, 

citou um item a mais no Teste de Fluência dessa categoria e, tendo realizado os 

passos da categoria alimentos e bebidas, diminuiu um ponto no Teste de Fluência 

na categoria mercado; ou seja, o efeito do procedimento pareceu não interferir no 

desempenho de Diana que, diante dos resultados e relatos dos familiares, pareceu 

apresentar maior comprometimento cognitivo e um possível avanço na doença de 

Alzheimer, variável incontrolável, que pode ter comprometido o resultado da 

pesquisa. 

 

Considerações Finais do Estudo 3 

 

 O Estudo 3 repetiu os procedimentos do Estudo 1, ampliando o número de 

tentativas, com o objetivo de verificar se o treino mais extenso melhoraria o 

desempenho das participantes no ensino e teste de discriminações condicionais. 

Para Amélia, o efeito parece ter sido positivo, enquanto o mesmo não ocorreu para 

Diana.  
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ESTUDO 4 

MÉTODO 

 

A participante Carla, após concluir o Estudo 1, foi submetida a um novo 

procedimento experimental, identificado como Estudo 4, no qual foi aplicada uma 

variação da pesquisa de Haydu e Morais (2009). Teve-se por objetivo, verificar se o 

ensino de discriminações condicionais de dados biográficos desconhecidos poderia 

favorecer a ocorrência de relações equivalentes por idosa com diagnóstico de 

demência. Tal estudo foi proposto para Carla, por ter ela ter atingido critério 

estabelecido, ou patamar próximo a ele, nos testes de equivalência do Estudo1.  

 

Local e Materiais 

 
 A coleta de dados foi realizada em média, duas vezes por semana, na 

residência da participante. As atividades foram realizadas em computador portátil, 

através do software educativo JClic. 

 Foram utilizados três classes com seis estímulos cada, conforme a Tabela 

29, referentes à pesquisa de Haydu & Morais (2009)22. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Na pesquisa de Haydu e Morais (2009) foram utilizados dois conjuntos de estímulos, um contendo seis 
classes com seis estímulos cada e outro contendo seis classes com quatro estímulos cada. Porém, devido a 
participante apresentar comprometimento cognitivo, optou-se por utilizar apenas três classes com seis 
estímulos cada, visando facilitar o aprendizado.  
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 O critério de desempenho foi de 90% de acertos para os treinos e para os 

testes. Caso o critério não fosse atingido no teste de linha de base, o ensino era 

repetido, com o critério estabelecido, e o teste refeito. Caso o critério não fosse 

atingido no teste de simetria, o ensino e o teste de linha de base eram refeitos.  

 A participante Carla foi informada de que estava iniciando uma nova etapa 

da pesquisa, na qual não se trabalharia com nomes de objetos conhecidos e sim 

com nomes e dados biográficos de personagens que iriam ser conhecidos.  

 Foram utilizados 18 estímulos, sendo cada três pertencentes a uma categoria: 

Foto (Foto 1, Foto 2, Foto 3), Nome (Marcelo, Valter e Oscar), Profissão (vereador, 

psicólogo, soldado), Lazer (remar, dançar, fotografar), Objeto (carteira, luva, 

garrafa) e animal de estimação (gato, tartaruga e lagarto).  

 A estrutura de treino foi a linear, na qual foi ensinada a relação condicional 

entre os estímulos Foto (F)-Nome (N), seguindo-se o ensino da relação entre Nome 

(N)-Profissão (P), Profissão (P)-Lazer (L), Lazer (L)-Objeto (O) e, finalmente, 

Objeto (O)-Animal de Estimação (E). Como eram três estímulos por categoria, e o 

ensino era realizado com dois estímulos de comparação, cada fase de ensino era 

realizada em duas etapas; em cada etapa havia de 24 tentativas para o ensino e 12 

para o teste. Primeiramente as 24 tentativas para o ensino da relação Foto-Nome 

eram apresentadas alternando-se 12 tentativas com os estímulos F1-N1 e outras 12 

com os estímulos F2-N2; quando o critério de 90% de acertos era atingido no 

procedimento de ensino, passava-se ao teste da linha de base23, com 12 tentativas, 

sendo seis para cada relação. Caso o critério não fosse atingido nesse teste, repetia-

se o procedimento de ensino e o teste de linha de base; caso o critério fosse 

atingido, passava-se ao teste de simetria (N1-F1 e N2-F2), com o mesmo número 

de tentativas. No teste de simetria, quando o critério não era atingido, repetia-se 

primeiro o teste de linha de base e se necessário o treino; quando o critério era 

atingido, passava-se às próximas 24 tentativas de ensino da mesma Fase. Eram, 

então, realizadas outras 24 tentativas, alternando-se 12 para a relação F2-N2 e 

outras 12 para a relação F3-N3; seguiam-se os testes de linha de base e simetria da 

                                                 
23 Teste da relação ensinada, sem as consequências.  
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mesma maneira. O mesmo procedimento foi realizado nas Fases seguintes com as 

demais relações.  

Após a Fase 1 e 2 foram realizados, além da linha de base, os primeiros 

testes de equivalência (simetria, transitividade e simetria da transitividade), etapa 

intitulada de Fase de Teste; tais testes eram realizados após cada nova relação 

ensinada, criando fases intermediárias na programação da pesquisa original24. 

Nessas Fases de Teste não havia critério de desempenho e o procedimento contou 

com 12 tentativas (6 para cada conjunto de estímulo). No total, o procedimento foi 

dividido em cinco Fases de ensino e teste das relações condicionais e quatro Fases 

de Teste, as quais foram sumarizadas na Tabela 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Na pesquisa de Haydu e Morais (2009), as cinco primeiras fases contaram com o procedimento de ensino, 
teste de linha de base e teste de simetria das relações ensinadas e nas Fases 6 e 7 era realizado o ensino misto 
das relações condicionais, o teste de linha de base e simetria de tais relações e os respectivos testes de 
equivalência. Na presente pesquisa optou-se por testar as relações equivalentes ao longo do procedimento de 
ensino, criando-se fases intermediárias, devido à particularidade da participante, que apresenta 
comprometimento cognitivo.  
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Tabela 30 – Fases, classes trabalhadas, procedimento e número de tentativas do 
Estudo 4. 

 Classes 

trabalhadas 

Procedimento Número de 

tentativas

Fase 

1 

1 - 2 

(Marcelo - Valter) 

Ensino da relação condicional Foto-Nome 24 
Teste LB – FN 12 
Teste Simetria - NF 12 

2 - 3 

(Valter – Oscar) 

Ensino da relação condicional FN 24 
Teste LB – FN 12 
Teste Simetria - NF 12 

Fase 

2 

1 - 2  
Ensino da relação condicional Nome-Profissão 24 
Teste LB – NP 12 
Teste Sim – PN 12 

2 - 3 
Ensino da relação condicional NP 24 
Teste LB – NP 12 
Teste Sim – PN 12 

Fase 

de 

Teste 

1 

1 - 2 
Teste LB – FN, NP 12 
Teste Simetria – NF, PN 12 
Teste de equivalência – FP e PF 12 

2 - 3 
Teste LB – FN, NP 12 
Teste Simetria – NF, PN 12 
Teste de equivalência – FP e PF 12 

Fase 

3 

1 - 2  
Ensino da relação condicional Profissão-Lazer 24 
Teste LB – PL 12 
Teste Sim – LP 12 

2 - 3 
Ensino da relação condicional PL 24 
Teste LB – PL 12 
Teste Sim – LP 12 

Fase 

de 

Teste 

2 

1 - 2 
Teste LB – FN, NP, PL 12 
Teste Simetria – NF, PN, LP 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN 12 

2 - 3  
Teste LB – FN, NP, PL 12 
Teste Simetria – NF, PN, LP 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN 12 

Fase 

4 

1 - 2  
Ensino da relação condicional Lazer-Objeto 24 
Teste LB – LO 12 
Teste Sim – OL 12 

2 - 3 
Ensino da relação condicional LO 24 
Teste LB – LO 12 
Teste Sim – OL 12 



 155

Fase 

de 

Teste 

3 

1 - 2 

Teste LB – FN, NP, PL, LO 12 
Teste Simetria – NF, PN, LP, OL 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN, 

FO, OF, NO, ON, PO, OP 

12 

2 - 3 

Teste LB – FN, NP, PL, LO 12 
Teste Simetria – NF, PN, LP, OL 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN, 

FO, OF, NO, ON, PO, OP 

12 

Fase 

5 

1 - 2  

Ensino da relação condicional Objeto-animal de 

Estimação 

24 

Teste LB – OE 12 
Teste Sim – EO 12 

2 - 3 
Ensino da relação condicional OE 24 
Teste LB – OE 12 
Teste Sim – EO 12 

Fase 

de 

Teste 

4 

1 -2  

Teste LB – FN, NP, PL, LO, OE 12 
Teste Simetria – NF, PN, LP, OL, EO 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN, 

FO, OF, NO, ON, PO, OP, FE, EF, NE, EN, PE, 

EP, LE, EL

12 

2 - 3 

Teste LB – FN, NP, PL, LO, OE 12 

Teste Simetria – NF, PN, LP, OL, EO 12 
Teste de equivalência – FP, PF, FL, LF, NL, LN, 

FO, OF, NO, ON, PO, OP, FE, EF, NE, EN, PE, 

EP, LE, EL 

12 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desempenho da Participante no Procedimento de Ensino e Teste de Relações 

Condicionais 

 
 Carla completou as cinco fases de ensino e teste das relações condicionais 

nas modalidades imagem e texto, do Estudo 4, em 14 sessões de aproximadamente 

uma hora cada. Ao longo do procedimento, em diversos momentos, Carla queixou-

se de sua memória, dizendo “Eu estou com a cabeça ruim, não guardo isso não”, 

ou “Ai, eu estou fazendo confusão!” ou ainda “Ai filha, isso ai confunde a minha 

cabeça”, o que pode demonstrar a dificuldade que teve, principalmente nas etapas 

de teste.  

 A Figura 35 apresenta a porcentagem média de acertos de Carla, no ensino e 

teste de relações condicionais nas cinco fases. 

 

Figura 35 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais 
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 Como é possível observar na Figura 35, Carla apresentou grande 

variabilidade no desempenho. No treino obteve 100% de acertos apenas na relação 

FN (Fase 1) e na relação OE com os estímulos 1 e 2 (Fase5), embora na maioria 

das relações tenha apresentado acima de 80% de acertos. O pior desempenho foi na 

relação PL, com os estímulos 2 e 3 (Fase 3), no qual apresentou 69,90% de acertos. 

Nos testes de linha de base, o desempenho foi pior que no treino, já que em quatro 

ocasiões, obteve índices de acerto inferiores a 70% (na relação NP, nos estímulos 1 

e 2 obteve 66,67%; na relação PL, nos estímulos 1 e 2 e 2 e 3, obteve 

respectivamente 66,67% e 51,67%; na relação OE, nos estímulos 2 e 3, obteve 

61,11% de acertos). Nos testes de simetria também houve grande variação: só 

obteve 100% de acertos na relação LO, com os estímulos 2 e 3 e, na relação PL, 

nos estímulos 1 e 2 e OE, nos estímulos 2 e 3, obteve 75% de acertos. Apresentou 

os piores resultados nas relações FN (69,44% nos estímulos 1 e 2), NP (43,75% nos 

estímulos 1 e 2), PL (44,44% nos estímulos 2 e 3).  

 A Tabela 31 mostra o número de repetições nas fases de ensino e teste das 

relações condicionais. 
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Tabela 31 – Número de repetições em cada fase 
  Treino Teste LB Teste Sim 

Fase 1 
1 e 2 2 3 3 

2 e 3 1 1 1 

Fase 2 
1 e 2 17 6 4 

2 e 3 2 1 1 

Fase 3 
1 e 2 6 4 2 

2 e 3 9 5 3 

Fase 4 
1 e 2 2 1 1 

2 e 3 1 1 1 

Fase 5 
1 e 2 1 1 1 

2 e 3 4 3 2 

 

 As repetições ocorreram principalmente na Fase 2, relação Nome-Profissão, 

com os estímulos 1 e 2 e na Fase 3, relação Profissão-Lazer. Alguns erros foram 

cometidos porque Carla desconhecia os estímulos apresentados; por exemplo, 

perguntou “o que é remar?” e “o que é lagarto?”. Outros erros foram cometidos, 

pois ela relacionava os estímulos de acordo com sua história de vida; por exemplo, 

Carla contou que seu pai era militar e que ele gostava muito de dançar, então na 

relação Profissão-Lazer, ela relacionava ao personagem soldado o estímulo dançar, 

quando a relação correta era soldado-fotografar; ao receber o feedback no treino, 

dizia “Uai, nunca soube que soldado gostava de fotografar; soldado gosta mesmo 

é de dançar”.  

 Ao longo do treino e teste das relações condicionais, Carla criou dicas para 

que, supostamente, a ajudasse a relacionar os estímulos; por exemplo, quando o 

estímulo modelo era a foto, dizia “Marcelo é o barbudinho”, “Valter é o 

cabeludinho”, “Ah Oscar, para você eu não sei que apelido dar”, porém, muitas 
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vezes, esquecia as próprias dicas. Quando Carla não sabia a resposta correta, tanto 

nos treinos, quanto nos testes, dizia “não lembro mais nada, vou chutar” e escolhia 

aleatoriamente um dos estímulos de escolha. Por serem apenas dois, muitas vezes 

Carla acertava e seguia com tal opção praticamente todo o bloco; no entanto, 

quando errava, Carla mudava sua escolha no treino, mas tendia a permanecer na 

mesma opção nos testes, já que não havia feedback indicando o erro.  

Carla divertia-se bastante com os estímulos, com seus erros e acertos, 

principalmente nas etapas de treino, em que havia apresentação de consequências 

para as respostas; dizia: “Psicólogo gosta de dançar? Uai, que assanhado! Então 

vem dançar comigo psicólogo, eu adoro dançar!”, ou “Olha, o Valter está sorrindo 

para mim”.  Constantemente, nos testes de simetria, Carla dizia “Agora atrapalhou 

toda a minha cabeça”, referindo-se à dificuldade em identificar os estímulos na 

ordem inversa ao que aprendera.  

 A fim de sumarizar os resultados nas fases de treino e teste das relações 

condicionais, apresentamos a Tabela 32 com a porcentagem de acertos de Carla. 
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Tabela 32 – Porcentagem de acertos no procedimento de ensino e teste das 
relações condicionais 

      1 e 2 2 e 3 
% média de 

acertos 

Fase 1 
Treino FN 100% 100% 100% 
Teste LB FN 100% 91,67% 95,84% 
Teste Sim NF 69,44% 91,67% 80,56% 

Fase 2 
Treino NP 88,24% 91,67% 89,96% 
Teste LB NP 66,67% 100% 83,34% 
Teste Sim PN 43,75% 91,67% 67,71% 

Fase 3 
Treino PL 88,89% 69,90% 79,40% 
Teste LB PL 66,67% 51,67% 59,17% 
Teste Sim LP 75% 44,44% 59,72% 

Fase 4 
Treino LO 87,50% 95,83% 91,67% 
Teste LB LO 83,33% 100% 91,67% 
Teste Sim OL 91,67% 100% 95,84% 

Fase 5 
Treino OE 100% 87,50% 93,75% 
Teste LB OE 91,67% 61,11% 76,39% 
Teste Sim EO 83,33% 75% 79,17% 

% média de acertos 82,41% 83,48%
 

 Pode-se observar na Tabela 32, que no treino o desempenho de Carla foi 

superior ao apresentado na linha de base, que por sua vez foi ligeiramente superior 

ao teste de simetria (com exceção da Fase 4). O desempenho médio em todas as 

fases, tanto no treino, quanto nos testes, foi muito próximo para os estímulos 1 e 2 

e para os estímulos 2 e 3 (82,41% e 83,49% respectivamente). Apresentou média 

de acertos abaixo de 80% no treino da relação PL (79,40% de acertos); no teste de 

linha de base das relações PL (59,17% de acertos) e OE (76,39% de acertos); no 

teste de simetria das relações PN (67,71% de acertos), LP (59,72% de acertos) e 

EO (79,17% de acertos).  
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 A Figura 36 apresenta a porcentagem de acertos dos testes de linha de base e 

de simetria e a Figura 37 apresenta os testes das relações emergentes, ambos 

realizados nas Fases de Testes25, nas quais não havia critério de desempenho.   

 

Figura 36 – Porcentagem de acertos nos testes de linha de base e simetria nas fases 
intermediárias 

 

                                                 
25 Lembrando, entre cada Fase de Ensino e teste das relações condicionais, foi realizada uma Fase de Teste, 
na qual a participante era exposta ao teste de linha de base, simetria e relações emergentes das classes de 
estímulos ensinadas até o momento (conforme Tabela 30).  
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Figura 37 – Porcentagem de acertos no teste das relações emergentes, nas fases 
intermediárias 

 

 Comparativamente ao desempenho apresentado nos testes logo após o 

ensino, Carla teve piora no desempenho nas Fases de Teste. Na linha de base, Carla 

obteve melhor desempenho na relação FN (estímulos 1 e 2 – 95,83% de acertos) e 

NP (estímulos 2 e 3 – 93,75% de acertos); os piores desempenhos foram na relação 

PL, na qual obteve 5,55% de acertos nos dois conjuntos de estímulos, na relação 

OE, na qual obteve 16,67% de acertos nos estímulos 2 e 3, na relação LO, com 

41,67% de acertos nos estímulo 1 e 2 e na relação FN, com 50% de acertos nos 

estímulos 2 e 3.  

No teste de simetria, os melhores desempenhos ocorreram nas relações PN 

(estímulos 2 e 3) e OL (estímulos 2 e 3) respectivamente aproximando-se a 90% e 

80% de acertos; em três relações (LP estímulos 1 e 2 e 2 e 3, OL estímulos 1 e 2, 

EO estímulos 2 e 3) apresentou menos de 60% de acertos, sendo que nas relações 

LP e EO, estímulos 2 e 3, apresentou respectivamente 0% e 16,67% de acertos. 

Interessante observar que na relação NP e sua simétrica PN o desempenho ocorreu 
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90% nos estímulos 2 e 3) e nas relações OE e sua simétrica EO, também o nível de 

desempenho foi próximo (entre 70 e 80% de acertos nos estímulos 1 e 2 e em torno 

de 15% nos estímulos 2 e 3). Apenas nessas relações o desempenho na simetria foi 

consistente com o desempenho no treino.  

No teste de relações emergentes, das 40 vezes em que foram testadas, apenas 

em 11 delas (LF estímulos 2 e 3, FO, OF, PO estímulos 1 e 2, NE estímulos 2 e 3, 

PE estímulos 1 e 2, EP e LE estímulos 2 e 3) o índice de acertos atingiu o critério 

estabelecido (mínimo de 90% de acertos), sendo que em outras quatro (FL 

estímulos 2 e 3, LF estímulos 1 e 2, LN estímulos 2 e 3, ON estímulos 2 e 3) 

apresentou resultados acima de 80% de acertos. Nas demais apresentou 

desempenho bem inferior, sendo que em 20 delas apresentou desempenho menor 

que 60% de acertos, das quais NL (estímulos 1 e 2), LN (estímulos 1 e 2), NO, PO 

(estímulos 2 e 3), OP (estímulos 1 e 2), FE, EF (estímulos 1 e 2), EN (estímulos 1 e 

2), LE (estímulos 1 e 2) e EL (estímulos 1 e 2) não atingiu sequer 20% de acertos.  

 Os erros cometidos por Carla nas fases intermediárias foram diversos: 

confundiu bastante as fotos dos personagens Valter e Oscar, chegando a dizer que 

eram a mesma pessoa; não se lembrou das relações e utilizou sua experiência de 

vida para a escolha da resposta (por exemplo, na relação Lazer-Objeto, Carla 

escolheu o estímulo luva, diante de remar, dizendo que para remar é preciso luvas).  

 Como forma de sumarizar o exposto, apresenta-se, na Tabela 33, a 

porcentagem de acertos nos testes das fases intermediárias. 
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Tabela 33 – Porcentagem de acertos nos testes de linha de base, simetria e relações 
emergentes 

    1 e 2 2 e 3 
% média de 

acertos 

Teste LB 

FN 95,83% 50% 72,92% 
NP 66,67% 93,75% 80,21% 
PL 5,55% 5,55% 5,55% 
LO 41,67% 87,50% 64,59% 
OE 83,33% 16,67% 50,00% 

Teste Sim 

NF 77,08% 62,50% 69,79% 
PN 66,67% 89,59% 78,13% 
LP 58,33% 0% 29,17% 
OL 54,17% 79,17% 66,67% 
EO 75% 16,67% 46% 

Teste equiv.  

FP 39,58% 50% 44,79% 
PF 66,67% 45,83% 56,25% 
FL 61,11% 83,33% 72,22% 
LF 88,89% 91,67% 90,28% 
NL 11,11% 63,89% 37,50% 
LN 5,55% 83,33% 44,44% 
FO 95,83% 91,67% 93,75% 
OF 100% 91,67% 96% 
NO 12,50% 16,67% 14,59% 
ON 16,67% 87,50% 52,09% 
PO 91,67% 8,33% 50,00% 
OP 12,50% 75% 43,75% 
FE 16,67% 0% 8,34% 
EF 0% 33,33% 17% 
NE 50% 91,67% 71% 
E N  8,33% 75% 41,67% 
PE 100% 33,33% 67% 
EP 91,67% 91,67% 91,67% 
LE 0% 100% 50% 
EL 0% 50% 25% 

% média de acertos 49,77% 59% 
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 Conforme se pode observar na Tabela 33, o critério de desempenho (90% no 

mínimo) ocorreu, para os estímulos 1 e 2 apenas nas relações FO, OF, PO, PE e 

EP, e para os estímulos 2 e 3 apenas nas relações LF, FO, OF, NE, EP e LE. É 

curioso notar que houve variações grandes na transitividade e na simetria da 

transitividade. Por exemplo, nos estímulos 2 e 3 na relação NO apresentou 16,67% 

de acertos e na relação ON subiu para 87,50%; nos estímulos 1 e 2 na relação PO 

apresentou 91,67% de acertos e na relação OP caiu para 12,50%; já nos estímulos 2 

e 3 na mesma relação PO, ocorreu o oposto, apresentou 8,33% e subiu na relação 

OP para 75% de acertos.   

 As porcentagens da Tabela 33 referem-se à média obtida em todas as fases 

em que tais testes foram realizados, sendo que, exceto pelas relações que 

envolviam a classe de estímulos E (animal de estimação), todas as relações 

emergentes foram testadas em mais de uma fase. A média, em alguns casos, foi 

afetada por valores extremos; por exemplo, no teste da relação emergente FP, das 

12 tentativas dos estímulos 1 e 2, Carla acertou, na Fase de Teste 1, nove tentativas, 

na Fase de Teste 2, 10 tentativas, sendo que nas Fases de Teste 3 e 4 não acertou 

sequer uma tentativa. Considerando-se esse dado juntamente com o de que Carla, 

sempre que iniciava um teste, dizia não se lembrar das relações e que iria responder 

aleatoriamente e com o fato de se trabalhar com apenas dois estímulos de 

comparação, pode-se questionar se, de fato, ocorreu emergência das relações, já 

que é possível considerar que, ao acaso, tenham sido obtidas respostas corretas.  

 Na porcentagem média de acertos dos estímulos 1 e 2 e dos estímulos 2 e 3, 

observa-se que ambos permaneceram abaixo de 60% de acertos (49,77% e 59% 

respectivamente). Na porcentagem média por relação, observou-se que no teste de 

linha de base as relações PL e OE apresentaram-se resultados abaixo de 60% de 

acertos, sendo que na relação PL o índice foi de apenas 5,55%; no teste de simetria, 

a média por relação ficou abaixo de 60% de acertos nas relações LP e EO; no teste 

das demais relações emergentes, das 20 relações testadas, quatro delas ficaram 

acima de 90% de acertos (LF, FO, OF e EP) e 11 delas ficaram abaixo de 60% de 

acertos (NL, LN, NO, ON, PO, OP, FE, EF, EN, LE, EL). 
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 Outro dado importante surge da comparação entre os resultados dos testes de 

linha de base e simetria, nas fases de ensino e teste das relações condicionais, e os 

realizados nas fases de teste de relações emergentes, os quais se apresentam 

sumarizados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Porcentagem de acerto nos testes de linha de base e simetria 
imediatamente após as Fases de Ensino e nas Fases de Teste (intermediários) de 

relações emergentes 

1 e 2 2 e 3 

Fase de Ensino
Fase de 
Teste Fase de Ensino 

Fase de 
Teste 

Linha de 
Base 

FN 100% 95,83% 91,67% 50% 

NP 66,67% 66,67% 100% 93,75% 

PL 66,67% 5,55% 51,67% 5,55% 

LO 83,33% 41,67% 100% 87,50% 

OE 91,67% 83,33% 61,11% 16,67% 

Simetria 

NF 69,44% 77,08% 91,67% 62,50% 

PN 43,75% 66,67% 91,67% 89,59% 

LP 75% 58,33% 44,44% 0% 

OL 91,67% 54,17% 100% 79,17% 

EO 83,33% 75% 75% 16,67% 
 

Comparando-se as porcentagens de acertos apresentadas na Tabela 34, foi 

possível observar uma queda no desempenho de Carla em praticamente todas as 

relações na Fase de Teste, tanto para os testes de linha de base, quanto para os 

testes de simetria, exceto na relação NF e PN (nos estímulos 1 e 2), nos quais 

apresentou desempenho melhor na Fase de Teste, e na relação NP, na qual manteve 

o mesmo resultado.  
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Considerações Finais do Estudo 4 

 
O Estudo 4 teve por objetivo verificar se o ensino de discriminações 

condicionais de dados biográficos desconhecidos poderia favorecer a ocorrência de 

relações de equivalência, por idosos com diagnóstico de demência. Para tanto, foi 

aplicada uma variação da pesquisa de Haydu e Morais (2009), para uma 

participante. 

 Tal como ocorreu na pesquisa de Haydu e Morais (2009) e de demais 

autores que trabalharam com discriminações condicionais entre estímulos 

arbitrários desconhecidos com participantes idosos (Wilson & Milan, 1995; Pérez-

González & Moreno-Sierra, 1999; Saunders, Chaney & Marquis, 2005; Aggio, 

2010; Takahaji, 2009), Carla apresentou dificuldade em aprender as tarefas 

propostas, precisando, em algumas fases, de muitas repetições. Por exemplo, na 

Fase de Ensino 2 contou com 17 repetições; na pesquisa de Haydu e Morais (2009) 

a relação Nome-Profissão foi a relação em que as participantes apresentaram maior 

índice de repetições (somando-se o número de repetições das 18 participantes, a 

relação foi repetida 38 vezes), tal como na presente pesquisa (31 repetições). 

Embora em ritmo mais lento do que os idosos sem comprometimento cognitivo, 

Carla foi capaz de aprender as relações ensinadas, atingindo o critério de 

desempenho de 90% de acertos nos testes de linha de base e simetria, 

imediatamente após o treino. Porém, diferentemente do ocorrido nas pesquisas 

citadas, nas quais os participantes idosos que aprenderam as relações condicionais 

apresentaram, mesmo precisando de um maior número de repetições que 

participantes jovens, a formação de classes de equivalência, não se detectou tal 

ocorrência no presente estudo.   

 Os testes de transitividade e simetria da transitividade, bem como os testes 

de linha de base e simetria, reaplicados nas Fases de Teste (intermediárias), 

deixaram dúvidas quanto à formação de classes de equivalência, pois em tais testes 

a participante apresentou rendimentos bem inferiores aos conseguidos quando 

avaliados logo após o ensino das relações. Pérez-González e Moreno-Sierra (1999) 

afirmam que os participantes que aprenderam relações condicionais, foram capazes 
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de demonstrar emergência de relações equivalentes, o que não ocorreu na presente 

pesquisa. Os resultados parecem indicar que em participantes com 

comprometimento cognitivo, há problemas na retenção do aprendido e não há 

emergência de relações de equivalência. 

 Novas pesquisas com um maior número de participantes devem ser 

realizadas a fim de se comparar os resultados. Sugere-se, para novas pesquisas, que 

os estímulos sejam bem diferenciados entre si, de modo que as imagens não 

permitam que a foto pareça ser do mesmo personagem; também, com os dados 

biográficos, sugere-se utilizar características mais comuns, excluindo, por exemplo, 

o lazer remar e o animal de estimação lagarto. Sugere-se ainda, um teste final, no 

qual a foto dos personagens seria apresentada, solicitando-se que os respectivos 

nomes sejam falados pela participante, a fim de verificar a manutenção dos nomes, 

se o objetivo final do procedimento de ensino e teste de discriminações 

condicionais for lembrar nomes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho, contou com quatro diferentes estudos, sendo que os três 

primeiros verificaram se o ensino de relações condicionais poderia favorecer o 

comportamento de lembrar nomes e o último estudo verificou se o ensino de 

discriminações condicionais de dados biográficos poderia favorecer a ocorrência de 

relações de equivalência, por idosos com diagnóstico de demência. 

 Tais estudos são relevantes, pois, além de auxiliarem na investigação de 

variáveis que afetam o desempenho cognitivo de idosos, podem contribuir para o 

desenvolvimento de procedimentos de intervenção que favoreçam a recuperação de 

relações simbólicas desfeitas pelo tempo ou por doenças. Tais intervenções 

poderiam melhorar a qualidade de vida e o convívio em sociedade de idosos que 

apresentam comprometimento cognitivo, já que o esquecimento de nomes, seja de 

objetos ou de familiares, pode impedir o relacionamento do idoso com outros 

indivíduos, tornando a situação demasiadamente aversiva para ele.   

A avaliação inicial do repertório das participantes confirmou a existência de 

comprometimento cognitivo (que, segundo os familiares, tinha sido indicado por 

laudos) e demonstrou a dificuldade das participantes em lembrar nomes na ausência 

de estímulos (Teste de Fluência Verbal) e, no caso de uma delas, também na 

presença de estímulos (Teste de Nomeação).  

Na avaliação final do repertório, como era esperado, não houve grande 

variação no Mini Exame do Estado Mental, já que esse teste indica se há 

comprometimento cognitivo, o que não poderia ter sido alterado através do 

procedimento; no entanto, variações no Teste de Fluência Verbal e no Teste de 

Nomeação foram apresentadas.  

Ao final dos Estudos 1, 2 e 3, as participantes aumentaram, 

comparativamente à avaliação inicial, o número de itens citados no Teste de 

Fluência Verbal nas categorias animais e mercado, exceto uma das participantes; 

embora tenha mantido o mesmo desempenho na categoria animais, ela melhorou o 
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tempo de resposta, começando a citar os itens mais rapidamente do que na 

avaliação inicial. Em outras palavras, todas as participantes, nos três estudos 

citados, apresentaram melhora no comportamento de lembrar nomes na ausência de 

estímulos. 

No Teste de Nomeação, que avalia o lembrar nomes na presença do 

estímulo, a participante que, na avaliação inicial, havia apresentado desempenho 

aquém do esperado, apresentou aumento na pontuação da avaliação final, 

indicativo de efeito positivo do procedimento.  

Não se pode deixar de lembrar, porém, que no Teste de Nomeação uma das 

participantes apresentou queda em seu desempenho ao longo das avaliações; tendo 

apresentado resultado próximo ao esperado na avaliação inicial, caiu na avaliação 

intermediária e mais ainda na avaliação final, resultado esse não esperado. 

Considera-se que tal desempenho muito provavelmente tenha ocorrido em função 

de uma intercorrência física que a participante enfrentou durante o período em que 

as condições experimentais eram aplicadas. Após uma queda, a participante passou 

a enfrentar fortes dores no joelho, a liberação junto ao plano de saúde, para 

tratamento fisioterápico, foi demorada e, em função das fortes dores, a participante 

ficou cada vez mais afastada de suas atividades cotidianas. Tal afastamento das 

atividades cotidianas significou não interação com estímulos presentes em tais 

atividades, o que provavelmente acabou afetando seu desempenho. Em outras 

palavras, este resultado permite considerar a hipótese de que, para idosos com 

comprometimento cognitivo, fatores pontuais que impeçam/prejudiquem suas 

atividades cotidianas podem interferir negativamente em seu desempenho 

cognitivo, diferentemente de idosos com envelhecimento saudável. 

Vale destacar que, apesar de tais participantes não terem sido capazes de 

nomear parte das figuras, elas foram capazes de dizer, apenas no Teste de 

Nomeação final, a função de algumas dessas figuras que não foram capazes de 

nomear. Ora, ser capaz de identificar a função dos objetos é um comportamento 

que pode ajudar o idoso a conviver melhor no seu cotidiano, pois, mesmo não 

conseguindo nomear um objeto (por exemplo, uma roupa, um item de mercado, um 
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animal, entre outros), ao identificar sua função (aquilo que o homem usa para fazer 

a barba, por exemplo), consegue estabelecer interações verbais com outra pessoa. 

Assim, tal comportamento pode ser considerado uma melhora no desempenho e, 

talvez, uma aproximação do nomear. Em suma, os resultados nas avaliações de 

repertório e no desempenho ao longo do procedimento de ensino e teste de relações 

condicionais demonstram que essas duas participantes que apresentaram maior 

comprometimento cognitivo, ainda assim, foram beneficiadas pelo procedimento. 

De acordo com Donahoe e Palmer (1994), pode-se distinguir o 

comportamento de lembrar na presença de estímulos (reminding) e o de lembrar na 

ausência de estímulos (remembering), sendo que o reminding é um comportamento 

fruto de seleções passadas, no qual a resposta apropriada ocorre quando o ambiente 

contém estímulos que adquiriram a habilidade de guiar/evocar a resposta por terem 

sido reforçados, enquanto que o remembering é um comportamento em que outros 

estímulos, muitas vezes encobertos, produtos do próprio comportamento do sujeito, 

guiam/evocam a resposta. Com base em tal diferenciação, pode-se afirmar que a 

Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes de Parentes e o Teste de 

Fluência Verbal avaliaram o remembering (lembrar na ausência de estímulos 

observáveis), e o Teste de Nomeação avaliou o reminding (lembrar na presença de 

estímulos). Sendo assim, as participantes apresentaram maior comprometimento no 

lembrar, mais evidenciado na ausência do objeto.  

O desempenho baixo na Avaliação do Comportamento de Lembrar Nomes 

de Parentes por três participantes pode ser explicado, como apontado por Skinner 

(1957/1978), pelo fato de nomes próprios serem esquecidos mais facilmente que 

nomes de outros estímulos (objetos, animais, alimentos, etc.), já que só existe uma 

resposta possível. Além disso, muitas vezes as participantes questionaram sobre o 

grau de parentesco, não identificando a qual laço familiar diziam respeito, o que 

pode ter contribuído para o “esquecimento” dos nomes.  No caso dos nomes de 

familiares, os resultados indicam pouco efeito do procedimento, mas é preciso 

considerar que, no presente estudo não houve treino com os nomes dos parentes, 

enquanto que houve treino com nomes de objetos pessoais, vestuário, alimentos, 
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bebidas e animais, que apresentou efeito positivo, conforme já salientado. A 

questão que permanece é: se tivessem sido treinadas relações com nomes de 

familiares, esses teriam sido lembrados no pós-teste? Novos estudos poderiam ser 

realizados tendo como estímulos nomes dos familiares a fim de verificar se o 

ensino de relações condicionais favorece lembrar também os nomes próprios. 

Diferentemente dos nomes próprios, outros tatos (como nomes de objetos) 

são, segundo Skinner (1957/1978), menos prováveis de serem esquecidos por terem 

muitas formas alternativas de serem indicados. O Teste de Nomeação parece 

ilustrar tal afirmação, quando as participantes, nomeiam as figuras com nomes 

similares; por exemplo, chamam casaco de japona ou tênis de sapato, fazendo-se 

entender mesmo que a resposta não tenha sido a esperada e não tenha sido, nesse 

teste, considerada correta. Além disso, em outros tatos é possível utilizar a função 

para fazer referência a eles, como ocorreu no presente estudo, o mesmo sendo 

difícil de ocorrer com nomes próprios.  

Pelo exposto, considerando-se os resultados do Estudo 1, Estudo 2 e Estudo 

3, pode-se concluir que o comportamento de lembrar nomes foi favorecido pelo 

ensino de discriminações condicionais com base no modelo de equivalência de 

estímulos (Sidman, 1971). Existe, pois, a possibilidade de o ensino de 

discriminações condicionais ser utilizado como estimulação cognitiva para idosos 

com demência, tornando-se um novo foco de estudos na Análise do 

Comportamento. 

Os resultados dos Estudos 1 e 3 mostraram, também, a possibilidade de os 

estímulos tornaram-se equivalentes, já que o desempenho das participantes, nos 

testes das propriedades de simetria, transitividade e simetria da transitividade, 

atingiram - ou se aproximaram de -, os critérios estabelecidos. Diferentemente da 

pesquisa de Pérez-González e Moreno-Sierra (1999), na qual o treino com maior 

número de tentativas não diminuiu o número de erros em relação ao treino com 

menor número de tentativas, o Estudo 3 mostrou que o treino mais extenso foi 

variável importante para alterar a porcentagem de acertos nas relações emergentes, 

principalmente na condição com atraso (na qual o desempenho havia sido mais 
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baixo, no Estudo 1). Na literatura sobre o lembrar, com base na equivalência, os 

estudos utilizaram entre 12 e 18 tentativas para cada relação ensinada; 

considerando-se os resultados do presente trabalho, sugere-se que para idosos com 

comprometimento cognitivo, o mínimo seja de 18 tentativas.  

O Estudo 2, que trabalhou com a participante com maior comprometimento 

cognitivo, permite discutir um aspecto – a não retenção de relações emergentes. 

Embora no teste imediatamente após o treino, os índices de desempenho nas 

relações emergentes tenham sido inferiores ao estabelecido, ainda assim a 

participante atingiu índices muito superiores ao apresentado no teste aplicado ao 

final de todo o procedimento experimental. Verificou-se que não houve retenção 

quando, no teste final, estavam contidos todos os estímulos trabalhados no 

experimento, e não apenas aqueles que eram trabalhados em cada passo (que 

continha apenas dois estímulos de comparação). O aumento no número de 

estímulos poderia ter produzido tais resultados? Essa é uma questão para novos 

estudos. 

Os resultados do Estudo 4 divergem dos obtidos nos Estudos 1 a 3, no que se 

refere às relações de equivalência. Verificou-se que, embora na condição de ensino 

a participante tenha atingido o critério estabelecido, nos testes de relações 

emergentes a participante não atingiu tal critério na maioria das relações e, nas que 

atingiu, questionou-se se tal ocorrência não foi ao acaso. Como o desempenho não 

atingiu, e nem mesmo se aproximou, de forma consistente, ao critério estabelecido, 

conclui-se que não se evidenciou a emergência de relações de equivalência. Esses 

resultados são diferentes, também, dos obtidos por Haydu e Morais (2009), que 

trabalharam com idosos sem comprometimento cognitivo. As autoras relataram que 

houve necessidade de muitas tentativas para atingir o critério de desempenho 

estabelecido durante o treino, tal como ocorreu no Estudo 4. No entanto, as autoras 

demonstraram que ocorreu a emergência de relações de equivalência para idosos. 

Diferentemente, os resultados do Estudo 4 não permitem concluir que o ensino de 

dados biográficos desconhecidos, através do procedimento de pareamento de 

acordo com o modelo, favoreceu a formação de classes de equivalência por idosos 
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com comprometimento cognitivo. Novos estudos, com esse tipo de população, 

ainda são necessários. 

No que se refere às condições experimentais, o desempenho das 

participantes no procedimento de ensino dos Estudos 1 e 3 foi melhor na condição 

sem atraso do que na condição com atraso, na qual as participantes necessitaram 

maior número de ensaios. Tais resultados diferem dos encontrados no Experimento 

2 de Saunders, Chaney e Marquis (2005), que contou com participantes idosos sem 

comprometimento cognitivo. Embora os autores tenham partido da hipótese de que 

o pareamento de acordo com o modelo com atraso (delayed-matching-to-sample – 

DMTS), no qual o estímulo modelo não está presente no momento de escolha dos 

estímulos de comparação, tornaria a aquisição de discriminações condicionais mais 

difícil, verificaram que o número de ensaios para atingir o critério de desempenho 

foi menor que no experimento sem atraso.  

Os resultados do presente trabalho podem ter ocorrido porque as idosas têm 

diagnóstico de Doença de Alzheimer, que afeta principalmente a memória e, no 

momento de escolha, elas deveriam lembrar o estímulo modelo. Os resultados 

permitem levantar a hipótese de que, para idosos com comprometimento cognitivo, 

o DMTS torna a aquisição de discriminações condicionais mais difícil. 

Especificamente, o tempo de 5 segundos para o pareamento sucessivo com atraso 

pareceu ser demasiadamente longo para essa população, principalmente quando a 

relação envolvia estímulo na modalidade escrita e imagem (relações BC5 e CB5).  

No entanto, é preciso lembrar que, em alguns casos, o desempenho nessas 

relações com pareamento sucessivo sem atraso (BC0 e CB0) foi pior que no 

pareamento sucessivo com atraso (BC5 e CB5). Nesses casos, teriam as relações 

com zero atraso servido de treino para as com 5 segundos de atraso? Essa é uma 

questão para novos estudos; sugere-se também, que nas próximas pesquisas sejam 

realizados treinos com diferentes segundos de atraso, a fim de verificar qual valor 

do atraso seria mais adequado para o trabalho com indivíduos com 

comprometimento cognitivo. 
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Durante as condições experimentais, uma estratégia utilizada por algumas 

participantes nas etapas com atraso foi repetir o nome do estímulo que havia 

aparecido como modelo, até o surgimento dos estímulos de comparação. Nem 

sempre, porém, tal estratégia era efetiva, pois muitas vezes a participante não 

nomeava a imagem (na relação BC com atraso) ou não identificava a imagem 

correspondente à palavra escrita (na relação CB com atraso), mesmo tendo sido 

repetida por ela até o aparecimento das imagens para escolha.  

É possível hipotetizar que, em algumas tentativas dos diferentes estudos, 

operantes intraverbais tenham interferido na escolha feita pelas participantes, 

particularmente nas condições com atraso, já que, de acordo com Skinner 

(1957/1978), “(...) os operantes intraverbais interagem uns com os outros com 

vistas a facilitar o controle de estímulos a interferir com eles” (p. 250). Essa 

interferência, apontada por Skinner (1957/1978), pode ser relacionada com a 

denominada interferência proativa, destacadas por Catania (1999) e Donahoe e 

Palmer (1994), quando a aprendizagem anterior interfere na lembrança de algo 

aprendido posteriormente.  

Tal possibilidade pode ser considerada, com duas participantes; uma delas, 

nas etapas de pareamento sucessivo com atraso, ao ter contato com o estímulo 

modelo, se lembrava de histórias de sua vida, músicas, entre outros intraverbais, 

que podem ter interferido na escolha da alternativa correta (facilitação proativa); no 

entanto, em outros momentos, intraverbais interferiram negativamente, fazendo as 

participantes ou distraírem-se e esquecerem o estímulo modelo que havia sido 

apresentado ou guiando-as para a alternativa incorreta (soldado gosta de dançar, 

por exemplo), sendo, essa última, uma interferência proativa que pode ter 

contribuído para a escolha incorreta. Diante dos resultados, sugere-se que novos 

estudos focalizem a relação entre intraverbais e o comportamento de lembrar. 

Quanto às relações trabalhadas, tanto nos Estudos 1 e 3, quanto no Estudo 2, 

as participantes apresentaram melhor desempenho na relação som-texto (AC), nas 

condições com e sem atraso, o que era esperado, dado que, segundo Skinner 

(1957/1978), o operante verbal textual é um dos que menos tende a ser esquecido. 
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Por serem, todas as participantes, alfabetizadas, tinham o comportamento textual 

em seu repertório, não sendo necessário que soubessem nomear ou identificar o 

estímulo que era apresentado por escrito e, sim, apenas relacionar a palavra ditada à 

palavra escrita. 

Em relação aos estímulos utilizados, vale discutir alguns aspectos. Nos 

Estudos 1 a 3, quanto às categorias de estímulos utilizadas, as participantes 

apresentaram pior desempenho, no Estudo 1, na de vestuário; isso pode ter ocorrido 

porque, diferentes respostas poderiam ser emitidas diante de um mesmo estímulo; 

por exemplo, chamar bermuda de calça curta. Ainda, em muitos casos, os estímulos 

e a formação dos conjuntos parecem ter sido inadequados, o que pode ter levado ao 

erro. Esse foi o caso da figura utilizada para caracterizar o estímulo sandália, que 

por possuir salto alto levou as participantes a acreditarem que se tratava de um 

sapato, bem como o caso das figuras da onça e do leão, que eram muito parecidas e 

que estavam presentes no mesmo conjunto na categoria animais. Além disso, em 

muitos momentos, uma das participantes pode ter ficado sob controle de partes do 

estímulo, o que pode tê-la levado a cometer erros; como no caso de escolher 

relógio, ao invés do telefone, por ele conter números. Esses são aspectos que, se 

para idosos sem comprometimento cognitivo, poderiam não interferir na 

emergência de relações de equivalência, para idosos que têm tal comprometimento 

podem ser cruciais. 

Considerando-se que, de acordo com Skinner (1957/1978), “Um tato pode 

ser fraco porque o estímulo é inadequado: o falante poderia conhecer a resposta 

se tivesse mais informações sobre o estímulo” (p. 482), sugere-se que em estudos 

futuros seja realizado um pré-teste com idosos sem comprometimento cognitivo, 

com todas as imagens a serem utilizadas, a fim de detectar possíveis inadequações 

nos estímulos. 

 Quanto ao número de estímulos de escolhas, na pesquisa realizada por 

Saunders, Chaney e Marquis (2005), que contou com participantes idosos sem 

comprometimento cognitivo, trabalhou-se com diferentes blocos de treino com 

dois, três e quatro estímulos de escolha. Os resultados apontaram que aumentar o 
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número de estímulos de escolha não alterou a probabilidade de estabelecimento de 

classes de equivalência. Nos Estudos 2 e 4, devido ao comprometimento cognitivo 

das participantes e a dificuldade apresentada por elas em realizar discriminações 

condicionais quando o treino foi apresentado com três estímulos de comparação, 

optou-se por apresentar apenas dois estímulos de comparação. Em ambos os 

estudos, as participantes apresentaram rendimento superior à 80% de acertos em 

praticamente todas as relações ensinadas, mas nos testes realizados logo após o 

ensino verificou-se que o desempenho das participantes foi muito menor, o mesmo 

ocorrendo no teste da relação BD, realizado ao final do procedimento de ensino no 

Estudo 2 e nas Fases de Teste de relações emergentes do Estudo 4. Embora 

Saunders, Chaney e Marquis (2005) tenham apontado que realizar atividades de 

discriminações condicionais com dois estímulos de escolha não altera a 

probabilidade de formação de relações equivalentes, portanto seria esperado que 

ocorresse sua emergência, não foi isso que se verificou no presente trabalho, pois 

não se detectou a emergência de tais relações com o uso de dois estímulos de 

comparação, em participantes com comprometimento cognitivo. No entanto, o uso 

de dois estímulos foi condição que permitiu que o desempenho das participantes no 

procedimento de ensino atingisse o critério proposto, o que não foi conseguido 

quando se iniciou com três estímulos de comparação; portanto, sugere-se que se 

inicie com dois estímulos, para posteriormente ir ampliando para três ou mais 

estímulos de comparação. Sugere-se ainda, que em pesquisas futuras se alterem o 

arranjo do treino e o número de tentativas.   

 Em relação ao Estudo 4, alguns aspectos devem ser discutidos. As imagens 

representativas de alguns personagens eram demasiadamente parecidas, fato que 

pode ter contribuído para que a participante não realizasse discriminações 

condicionais; além disso, alguns dados biográficos utilizados eram pouco 

familiares (por exemplo, o lazer remar). Sugere-se, portanto, algumas mudanças 

nos estímulos. Também, sugere-se que novos estudos utilizem condições 

experimentais com diferentes arranjos de treino (por exemplo, linear, SaN e CaN), 

a fim de verificar qual tipo favorece a formação de relações equivalentes em idosos 

com comprometimento cognitivo, e que seja realizado um teste final, no qual 
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apenas as imagens dos personagens sejam apresentadas e à participante seja 

solicitado citar os dados biográficos que lembrar sobre cada um.  

Considerando os pontos levantados, é possível concluir que os estudos 

realizados não foram eficientes para possibilitar a emergência de relações 

equivalentes por idosos com comprometimento cognitivo, evidenciando-se, assim, 

a necessidade de novas pesquisas na área de equivalência de estímulos com tal 

população. No entanto, tais estudos trouxeram resultados promissores no que se 

refere ao uso de discriminações condicionais como forma de re-estabelecer 

repertórios que foram perdidos pelo envelhecimento, portanto colocando o ensino 

de discriminações condicionais como possibilidade de aplicação no campo da 

estimulação cognitiva. 
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ANEXO II 
 

QUESTIONÁRIO COM INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARTICIPANTE 

 

Nome ___________________________________________________________________ 

Data de nascimento _________________  Local de nascimento _____________________ 

Estado Civil ______________________________           Sexo  F _______   M _________    

Endereço ________________________________________________________________ 

Telefones ________________________________________________________________ 

Familiar responsável __________________________________ Tel._________________ 

Grau de instrução _________________________ Profissão ________________________  

Diagnóstico de síndrome demencial?  Sim ___ Não ___ Qual? ______________________ 

Há quanto tempo? _________________________________________________________ 

Apresenta esquecimentos? De que tipo? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Filiação 

 Nome Profissão Aniversário 

Pai    

Mãe    

 

Irmãos 

 Nome Profissão Aniversário 

1    

2    

3    

4    

 

Cônjuge 

Nome Profissão Aniversário 
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Filhos 

 Nome Profissão Aniversário 

1    

2    

3    

4    

 

Netos 

 Nome Profissão Aniversário 

1    

2    

3    

4    

 

Bisnetos 

 Nome Filho de quem? Aniversário 

1    

2    

3    

4    

 

Cunhados, cunhadas, genros, noras e amigos próximos 

 Nome Profissão Aniversário 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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ANEXO III 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE LEMBRAR NOMES DE 

PARENTES 

 

Como você se chama? ________________________________________________ 

Qual o nome de sua mãe? ______________________________________________ 

Qual o nome de seu pai? ______________________________________________ 

Tem irmãos? Se sim, quais os nomes? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

É ou foi casada (o)? Qual o nome de seu marido / esposa? ____________________ 

Tem filhos? Quantos? Como se chamam? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tem netos? Quantos? Como se chamam? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tem bisnetos? Quantos? Como se chamam? _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tem cunhados ou cunhadas? Como se chamam? ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tem noras e genros? Como se chamam? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quem são seus amigos mais próximos? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (Brucki et al., 2003) 
 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco de sua memória, 
por favor, tente se concentrar para respondê-las. 
  
I – Orientação Temporal 
1. Que dia é hoje?              ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
2. Em que mês estamos?         ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
3. Em que ano estamos?                     ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
4. Em que dia da semana estamos?    ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
5. Qual a hora aproximada?                 ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
 
II – Orientação espacial 
6. Em que local nós estamos?    ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
 (ex. consultório, dormitório, sala, apontando para o chão) 
7. Que local/instituição é este(a ) aqui?   ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
(ex. apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa de repouso, própria casa) 
8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 
                   ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
9. Em que cidade nós estamos?    ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
10. Em que estado nós estamos?    ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
 
III – Memória Imediata 
11. Vou dizer 3 palavras, e você irá repeti-las a seguir: CARRO, VASO, TIJOLO.  

 Carro  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
Vaso  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
Tijolo  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado    

 
IV - Cálculo 
12. Gostaria que você me dissesse quanto é     
100 -7       ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
93-7       ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
86-7       ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
79-7       ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
72-7       ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
 
V- Evocação das palavras 
13.  Você consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse agora a pouco?          

 Carro  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
Vaso  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  

 Tijolo  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  
 
VI - Nomeação 
14. Mostre um RELÓGIO e peça ao entrevistado que diga o nome.     ( 1 ) Certo   ( 0 ) Errado  
15. Mostre uma CANETA e peça ao entrevistado que diga o nome.     ( 1 ) Certo   ( 0 ) Errado  
 
VII - Repetição 
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16. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de mim NEM AQUI, NEM 
ALI, NEM LÁ.  ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado  

  
VIII - Comando 
17. Agora pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no chão. 
 Pega a folha com a mão correta ( 1 ) Certo  ( 0 ) Errado   
 Dobra corretamente              ( 1 ) Certo  ( 0 ) Errado   
 Coloca no chão   ( 1 ) Certo  ( 0 ) Errado    
 
IX - Leitura 
18. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase. Gostaria que você fizesse o que 
está escrito.  
(FECHE OS OLHOS).        ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado
  
 
X - Frase 
19. Gostaria que você escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer uma, não precisa ser 
grande.  
                     ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado 
  
 
XI – Cópia do desenho      
20. Vou lhe mostrar um desenho, gostaria que você copiasse tentando fazer o melhor 
possível.    ( 1 ) Certo ( 0 ) Errado 
 

 

 
ESCREVA UMA FRASE 

 
 

 

 
COPIE O DESENHO 
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ANEXO V 
 

 
FLUÊNCIA VERBAL  

 
 
 

1. Gostaria que você falasse todos os nomes de animais que conseguir se lembrar. Vale 
qualquer tipo de bicho.   
 
0 a 15”  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
15” a 30”  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
31” a 45”  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
46” a 60” 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Total 15”:_____ 15” a 30”: ______ 31” a 45”: _____ 46” a 60”: _____ N° Total: _______ 
 
 
 
 

 
2. Agora, gostaria que você falasse uma lista de compras de mercado com os itens que 
conseguir lembrar. Vale de qualquer tipo.   
 
0 a 15”  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
15” a 30”  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
31” a 45”  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
46” a 60” 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Total 15”:_____ 15” a 30”: ______ 31” a 45”: _____ 46” a 60”: _____ N° Total: _______ 
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ANEXO VII 
 

Resultados de Elza no Estudo 1 
 
 

Elza, nos passos 1 (carteira, óculos e telefone) e 2 (chave, relógio e 

televisão) do Estudo 1, repetiu cinco vezes o treino sem atraso e quatro vezes o 

teste do passo 1 e três vezes o teste do passo 2; o treino com atraso só foi realizado 

no passo 1 e não foi realizado nenhum teste com atraso. Foram realizadas quatro 

sessões de aproximadamente 1 hora cada, sem que tivesse atingido o critério de 

desempenho; apenas na relação AC (sem atraso) atingiu 93,33% de acertos e nas 

relações BC (sem atraso) e AC (com atraso) se aproximou de 80% de acertos; nas 

demais relações atingiu entre 33,33% e 53,33% de acertos (Figura 38).  

 

Figura 38 – Porcentagem de acertos no ensino e teste das relações condicionais dos 

passos 1 e 2 do Estudo 1 

 
Diante de tais resultados e do número de tentativas realizadas por Elza, 

optou-se por realizar o Estudo 2. 

93,33%

53,33% 52,38%

76,19%

47,62%

77,78%

44,44%

33,33%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AC (30) CB (30) AB (21) BC (21) AC5 (18) CB0 (18) CB5 (18)

Treino sem atraso Teste sem atraso BD (21) Treino com atraso

Passos 1 e 2 do Estudo 1



 

    

Imagen

 

 F

ns do céreb

Fonte: www.a

Céreb

A

bro saudáv

alz.org 

bro Saudáv

ANEXO V

vel e afeta

vel 

VIII 

ado pela Do

Cére

oença de A

ebro afetad
Alz

Alzheimer

do pela Do
zheimer 

199

r 

ença de 


