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Ducatti, M. (2014). Equivalência de Estímulos e Responder por Exclusão em idosos 

com e sem Comprometimento Cognitivo. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-

Graduação em Psicobiologia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP. 

Resumo 

O processo de envelhecimento pode gerar perdas cognitivas que, se agravadas, podem 

acarretar o diagnóstico de demência, sendo a Demência de Alzheimer (DA) a mais 

comum. A DA é uma doença neurodegenerativas que afeta principalmente a memória e 

a linguagem. Procedimentos de ensino baseados no paradigma de equivalência de 

estímulos e no ensino por exclusão, apesar de testados com sucesso em diferentes 

populações com problemas de desenvolvimento, têm gerado poucas pesquisas com 

idosos com perdas cognitivas. Esta pesquisa apresenta três estudos, com objetivos 

distintos, mas complementares. O Estudo 1 teve como objetivo avaliar se idosos 

institucionalizados sem DA formariam classes de estímulos equivalente a partir de um 

procedimento de ensino de relações condicionais entre palavras ditadas, fotos, nomes 

impressos de profissões e de graus de parentesco; adicionalmente, pretendia-se verificar 

que essas relações se mantinham ao longo de um mês, em três testes de manutenção. 

Cinco idosos institucionalizados passaram pelo ensino de relações arbitrárias, em uma 

estrutura de treino linear com ensino de novas relações por exclusão. Testes de 

equivalência foram conduzidos em seguida à Fase de Ensino, e após cinco, 15 e 30 dias. 

Todos os idosos demonstraram desempenho por exclusão na Fase de Ensino e 

aprenderam todas as relações com o número mínimo de blocos de ensino programados 

(exceto uma participante). Todos os idosos apresentaram formação de classes de 

equivalência. Quatro dos idosos apresentaram manutenção dessas classes em todos os 

testes de manutenção. O procedimento, portanto, mostrou-se efetivo para esses idosos e 

gerou formação de equivalência, apesar da sua condição de institucionalização. O 

Estudo 2 teve como objetivo avaliar se idosos com DA, também institucionalizados, 

demonstrariam desempenho por exclusão e aprenderiam relações condicionais entre 

quatro nomes ditados e quatro fotos, em um procedimento de ensino por exclusão. Seis 

idosas com diagnóstico de DA passaram por tarefas de emparelhamento ao modelo, em 

que as relações entre modelos ditados e fotos foram ensinadas por exclusão. Apesar de 

todas as idosas terem respondido por exclusão na primeira apresentação de um estímulo 

modelo novo e seu comparação correspondente em pelo menos duas das três tentativas 

em que tal desempenho era possível, apenas duas mantiveram essa relação ao longo das 

demais tentativas e aprenderam as relações ensinadas. Possíveis motivos para esse 

desempenho são discutidos. O Estudo 3 avaliou se idosos institucionalizados, com DA e 

comprometimento cognitivo, formariam classes de equivalência a partir de um ensino 

de relações arbitrárias com estrutura de treino um-para-muitos, procedimento de dica 

atrasada e ensino por exclusão. Quatro idosas passaram pelo ensino de relações 

condicionais entre estímulos visuais (nomes escritos, fotos e nomes de profissões). 

Todas aprenderam as relações ensinadas com o número mínimo de blocos programados, 

porém apresentaram dificuldade em formar classes de equivalência e manter tais 

relações nos testes de manutenção após cinco e oito dias. Os procedimentos de ensino 

empregados foram eficientes em gerar a aprendizagem das relações, mas tal 

aprendizagem, nessas idosas, não sustentou a formação e manutenção de classes de 

equivalência. 

 

Palavras-chave: Responder por Exclusão; Equivalência de Estímulos; Idosos; 

Comprometimento Cognitivo Leve; Demência de Alzheimer. 
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Ducatti, M. (2014). Stimulus equivalence and responding by exclusion in elderly 

subjects with and without cognitive impairment. Master’s Dissertation, Graduate 

Program in Psychobiology, University of São Paulo, Ribeirão Preto-SP. 

Abstract 

The aging process can cause cognitive impairments that, if aggravated, may lead to the 

diagnosis of dementia, with Alzheimer’s Dementia (AD) being the most common. 

Alzheimer’s Dementia is a neurodegenerative disease that primarily affects memory and 

language. Teaching procedures based on the paradigm of stimulus equivalence and on 

teaching by exclusion, although successfully tested in different populations with 

developmental problems, have generated little research with elderly people with 

cognitive impairments. This paper presents three studies, with different but 

complementary aims. Study 1 aimed to assess whether institutionalized elderly people 

without AD would form classes of equivalent stimuli from a procedure of teaching 

conditional relationships among dictated words, photos, printed names of professions 

and degrees of relatedness; additionally, it aimed to verify whether these relationships 

would be maintained over a month, using three maintenance tests. Five hospitalized 

elderly subjects underwent teaching of arbitrary relationships in a linear training 

structure with the teaching of new relationships by exclusion. Equivalence tests were 

conducted following the teaching phase, and after five, 15 and 30 days. All the elderly 

subjects demonstrated performance by exclusion in the teaching phase and learned all 

the relationships within the minimum number of programmed teaching blocks (except 

for one participant). All the subjects presented the formation of equivalence classes. 

Four of the elderly subjects presented maintenance of these classes in all the 

maintenance tests. The procedure, therefore, was effective for these elderly subjects and 

generated equivalence formation, despite their hospitalization condition. Study 2 aimed 

to assess whether institutionalized AD patients would demonstrate performance by 

exclusion and learn the conditional relationships between four dictated names and four 

photos, in a teaching by exclusion procedure.  Six elderly women diagnosed with AD 

underwent pairing to the sample tasks, in which the relationships between dictated 

sample and photos were taught by exclusion. Despite all the elderly women responding 

by exclusion in the first presentation of a new sample stimulus and its corresponding 

comparison in at least two of the three trials in which this performance was possible, 

only two maintained this relationship throughout the other trials and learned the 

relationships taught. Possible reasons for this behavior are discussed. Study 3 evaluated 

whether hospitalized elderly subjects, with AD and cognitive impairments, would form 

equivalence classes from the teaching of arbitrary relationships using a one-to-many 

training structure, a procedure of delayed hints and teaching by exclusion. Four elderly 

subjects underwent the teaching of conditional relationships among visual stimuli 

(written names, photos and names of professions). All learned the relationships taught 

within the minimum number of programmed blocks, however, they presented difficulty 

forming equivalence classes and maintaining such relationships in the maintenance tests 

at five and eight days. The teaching procedures employed were efficient in generating 

the learning of relationships, however, such learning, in these elderly subjects, did not 

support the formation and maintenance of equivalence classes. 

 

Keywords: Responding by Exclusion; Stimulus Equivalence; Elderly; Mild Cognitive 

Impairment; Alzheimer’s Dementia. 
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Caracterização do Idoso 

O número crescente de idosos é um fenômeno mundial, justificado pelo aumento 

na expectativa de vida e a queda de natalidade (IBGE, 2000). Dados da United Nations 

Population Fund indicavam que no ano 2000 já havia 15 países com mais de 10 milhões 

de idosos, e que até 2050 haverá 33 países nessas condições. O número de idosos no 

mundo cresceu ao ano, entre 1950 e 1998, o equivalente a quase oito milhões de 

pessoas, o que demonstra um aumento significativo desta parcela da população. 

Estimativas indicam que, até 2050, haverá um milhão e 900 mil pessoas idosas (IBGE, 

2000), sendo que o Brasil, neste período, será o sexto país com maior número de idosos 

(WHO, 2005). Para Kane, Ouslander e Abrass (2004) esse aumento no número de 

idosos tem como principal justificativa a evolução da medicina, que tem desenvolvido 

formas mais eficazes de aumentar a longevidade, sem, contudo, garantir um 

envelhecimento com qualidade. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005), considera-se idoso, em 

países em desenvolvimento, a pessoa que tem a partir de 60 anos de idade. Este corte 

aumenta em cinco anos para os países desenvolvidos. Porém, o processo de 

envelhecimento é caracterizado não só pelo aumento na idade, mas também por 

fenômenos físicos, psicológicos e sociais que contribuem para a percepção das 

mudanças causadas pelo envelhecer (Moreira, 1998). 

No Brasil o idoso tem seus direitos resguardados pelo Estatuto do Idoso (2010), 

que garante a esta população, entre outras coisas, o direto à saúde, educação e habitação. 

Essa legislação afirma, por exemplo, que o idoso tem direito a morar com sua família, 

sozinho, quando desejar, ou em instituições de longa permanência (Lei nº 10.741, 

2003). Dados do IBGE (2000) mostram que 62,4% dos idosos brasileiros são 

responsáveis por suas casas, entretanto, as instituições de longa permanência para 
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idosos (ILPIs) têm sido uma alternativa de moradia para muitos deles (Camarano & 

Kanso, 2010). 

As ILPIs são instituições que podem ser mantidas ou não pelo governo e que 

objetivam proporcionar ao idoso cuidado absoluto em caráter residencial. Tais 

instituições podem acolher idosos independentes, com dependências funcionais, ou 

totalmente dependentes e deve proporcionar a estes o cuidado pautado na intervenção de 

uma equipe multiprofissional (ANVISA, 2004). 

Segundo Santos, Feliciani e da Silva (2007), que entrevistaram 55 idosos 

residentes em ILPI’s na cidade do Rio Grande (RS/Brasil), e constataram que estas 

instituições abrigavam, principalmente, mulheres, viúvos e idosos com baixa 

escolaridade. Os residentes destas instituições afirmaram gostar de morar nas 

instituições e realizar atividades como artesanato, participar de grupos religiosos e 

assistir televisão. Os autores (2007) relataram, também, a prevalência de doenças físicas 

(como alteração da visão), doenças crônicas, sintomas emocionais (como tristeza) e 

idosos parcialmente dependentes. Entretanto, tais sintomas não são característicos 

apenas dos idosos morados de ILPI’s, pois são sintomas atrelados ao processo de 

envelhecimento de forma mais ampla.  

Outras doenças comuns no envelhecimento são a hipertensão, a doença 

osteoarticular, a osteoporose, a diabetes mellitus, as doenças cardíacas e respiratórias, a 

dor crônica, as quedas e as demências (Jorm, Korten & Henderson, 1987; Lebrão, 

Duarte, Santos, & Laurenti, 2008).  

De acordo com Lebrão et al, (2008), cerca de 44% dos idosos do Município de 

São Paulo apresentam declínio cognitivo. Nesse sentido, Kane et al.  (2004) afirmam 

que a Demência de Alzheimer (DA) se tornará um problema de saúde pública não 

apenas no Brasil, já que no ano 2000 essa doença já ocupava a oitava posição entre as 
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causas de morte. Jorm et al. (1987), descrevem que, a partir dos 60 anos, a prevalência 

de demência segundo a faixa etária dobra a cada cinco anos. Papaléo Netto (2007) 

afirma que há estudos que mostram que a prevalência da DA é maior do que a somatória 

das demais demências. 

 

Comprometimento Cognitivo Leve e Demência 

Caxieta (2012) afirma que o processo de envelhecimento faz parte de um 

continuum, que se inicia com o envelhecimento normal, podendo passar pelo 

comprometimento cognitivo leve (CCL) e podendo se encerrar na DA. De acordo com 

Peterson, Stevens e Ganguli (2001) o CCL é definido como a transição entre um 

processo de envelhecimento normal e uma demência severa, no qual o prejuízo da 

memória, apesar de presente, não ocorre de modo severo. 

Para Petersen et al (1997), Petersen et al. (2011) e Stella (2012) os critérios de 

definição do CCL são queixa da memória, confirmação das queixas pelos familiares dos 

pacientes, função cognitiva preservada e ausência de demência. No entanto, Bischkopf, 

Busse e Angermeyer (2002), baseando-se em pesquisas sobre CCL, afirmam que este 

pode ser considerado um risco para a demência. 

Segundo o DSM-IV, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (2008), a demência é uma síndrome com etiologias diversas e pode ser 

compreendida como a perda de funções cognitivas de modo contínuo, sendo que o 

paciente diagnosticado por DA tem perda de três ou quatro pontos por ano no Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM), segundo os critérios de instrumentos para avaliação. 

Além da perda cognitiva, o paciente diagnosticado com essa demência pode também 

apresentar alteração da personalidade durante os primeiros estágios da doença e, com o 

agravamento dos estágios, ocorre o aparecimento de perturbações motoras. Alguns dos 
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sintomas que caracterizam tal demência são: comprometimento da memória, 

perturbações cognitivas, tais como alteração na linguagem (afasia), dificuldades 

motoras (apraxia), falta de capacidade de reconhecimento de objetos (agnosia) e 

dificuldade em organização (no funcionamento executivo).  

O diagnóstico de DA é clínico e feito pela exclusão das demais manifestações de 

demência, já que é difícil classificar as características vinculadas diretamente ao 

Alzheimer. Apesar de o diagnóstico ser clínico, o DSM-IV (2008) descreve a 

importância do MEEM como instrumento indicado para rastrear comprometimento 

cognitivo, uma vez que ele diferencia os pacientes com sintomas psiquiátricos daqueles 

que apresentam quadros orgânicos funcionais e determina o estado cognitivo atual. 

Jackson (2011) descreve que a DA pode ser dividida em Fases Progressivas. Na 

primeira fase de definição do diagnóstico, as reações e captações de informações são 

mais lentas, aparecendo, também, a dificuldade de pensar em palavras ou o 

esquecimento de dados habituais. A segunda fase, que parece durar do segundo ano da 

doença até o décimo, é caracterizada, entre outros fatores, pela dificuldade na 

coordenação motora e o reconhecimento de familiares, o costume de conceber histórias 

para descrever aquilo de que não se lembra e a perda da capacidade de exercer 

atividades do dia-a-dia. Na terceira fase, definida como fase terminal, os sintomas mais 

comuns são a apatia e o não reconhecimento de si mesmo e de ambientes conhecidos. 

No entanto, Jackson (2011) observa que na última fase o paciente é capaz de entender a 

emoção e o tom de voz, como também responder ao tratamento físico.  

Engelhardt, et al. (2005) descrevem que o tratamento recomendado para os 

pacientes que possuem a DA é dividido em intervenções farmacológicas e intervenções 

não farmacológicas.  Tais intervenções têm por objetivo retardar o começo da demência 
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ou reverter, parcialmente ou por um período determinado, os danos neurais da mesma 

(Forlenza, 2005).  

Formas de Tratamento 

 O tratamento farmacológico para pacientes com DA pode visar à reversão dos 

processos que causam a morte neuoronal e a demência, o retardamento do início da 

demência ou a prevenção da perda cognitiva, a restauração parcial ou temporária das 

funções cognitivas e o tratamento de sintomas decorrentes da demência, como 

depressão, psicose e agressividade, por exemplo (Forlenza, 2005). Essas intervenções 

podem ser associadas aos treinos cognitivos, entretanto tais treinos se esbarram com 

problemas como, a diversidade dos pacientes, as alterações cognitivas, o avanço da 

doença e o auxílio da família (Engelhardt, 2005). 

  A reabilitação cognitiva engloba técnicas tais como: orientação para realidade, 

que mostra bons resultados na memória pessoal e orientação, porém quase nenhuma 

melhoria nas atividades cotidianas; terapia de reminiscência, que ainda não apresenta 

dados relevantes sobre seu efeito; técnicas de facilitação da memória explícita, que 

mostra eficácia quando utilizada com estímulos multimodais e criação de códigos 

semânticos; e estratégias compensatórias ou auxílios mnemônicos externos, como 

diários e calendários ou ajudas verbais vinculados à aprendizagem (Da Silva, et al., 

2011; Engelhardt, et al., 2005).  Olchick et al. (2012) realizaram um levantamento de 

pesquisas publicadas entre 1995 e 2011 sobre treino de memória em idosos com e sem 

CCL e constaram que há poucas publicações sobre estes tema no Brasil, além de existir 

muita heterogeneidade quanto ao tipo de treino utilizado. Porém, os dados publicados 

mostram que os treinos resultam em dados variados, uma vez que em alguns estudos 

com idosos com comprometimento cognitivo, foi possível notar, após a intervenção, 

uma melhora significativa da memória, enquanto que em outro não. O mesmo foi 
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observado nos dados de manutenção. Bottino et al. (2002), por exemplo, selecionaram 

seis pacientes com DA leve que faziam uso de Rivastigmina e os submeteram, por cinco 

meses, a uma intervenção cognitiva em grupo, semanal, com duração de uma hora. 

Estas intervenções eram compostas por técnicas de orientação para realidade (com o 

auxílio de calendários e agendas associados a datas comemorativas ou estações do ano, 

por exemplo), apoio externo, recursos mnemônicos (como associações verbais, rimas e 

histórias), facilitação da aprendizagem, terapia por reminiscência (cuja atividade tinha 

como objetivo o relato de lembranças emocionais) e adaptação ambiental (no qual era 

realizado um treino para atividades diárias, como tomar remédio e atender ao telefone). 

Em paralelo, os cuidadores destes idosos participaram de um grupo de apoio e 

orientação, que objetivou elucidar dúvidas sobre a DA e a troca de experiências. Os 

resultados mostraram que a associação de tais técnicas com o medicamento auxiliou na 

estabilização da perda cognitiva, proporcionando uma leve melhora aos pacientes e 

diminuição dos sintomas psiquiátricos dos cuidadores. 

Mesmo com o aumento das propostas de técnicas de Reabilitação Cognitiva, 

pesquisas de diferentes áreas do conhecimento que buscam compreender a dinâmica da 

DA e as maneiras de retardar seus efeitos ainda são muito importantes, dados os 

resultados ainda variados relatados pela literatura sobre os efeitos dessas intervenções.   

A Análise do Comportamento, ao longo das últimas décadas, tem se dedicado ao 

estudo sistemático da aprendizagem (Catania, 1999). Inicialmente, nas décadas de 1930 

a 1950, os estudos dessa corrente teórica se concentraram na compreensão de processos 

de aprendizagem em organismos simples (como ratos e pombos). Com o avanço das 

pesquisas, os estudos se estenderam a processos complexos de aprendizagem em 

humanos, o que tem sido a tônica das pesquisas a partir dos anos de 1970. As pesquisas 

realizadas sobre controle de estímulos, principalmente, tem permitido o 
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desenvolvimento de modelos experimentais para o estudo da linguagem e da cognição 

(de Rose, 1993), e o desenvolvimento de estratégias de intervenção com diferentes 

populações (crianças, adultos e idosos) com os mais diferentes quadros, que vão desde 

quadros psiquiátricos até problemas de desenvolvimento (e.g., Aggio & Domeniconi, 

2011; Melchiori, de Souza, & de Rose, 2000; de Rose, de Souza, & Hanna, 1996; 

Saunders, Saunders, Kirby, & Spradlin, 1988; Saunders, Wachter, & Spradlin, 1988; 

Sidman, 1971; Sidman & Cresson, 1973). 

 Trabalhos dirigidos aos idosos, apesar de existentes, ainda são em número 

reduzido nessa área. Goyos et al. (2009) realizaram a análise de 16 artigos científicos 

que propunham intervenções analítico-comportamentais para problemas da população 

idosa. Os pesquisadores notaram que as pesquisam tinham basicamente o foco em 

processo de memória e déficits do comportamento verbal (como o ensino do 

comportamento de falante e de ouvinte), mas que, apesar disto, os analistas do 

comportamento pouco têm feito pela população idosa. Os autores ainda afirmam que 

isto ocorre porque a ciência analítico-comportamental não está desenvolvida ao ponto 

de trabalhar com tal assunto e que muitos analistas acreditam que intervenções 

ambientais não podem alterar os processos de neurodegeneração causados pelo 

envelhecimento.  No entanto, Ponte e Hübner (2008) propõem que intervenções 

neuropsicológicas pautadas na Análise do Comportamento podem contribuir para a 

aquisição de processo de aprendizagem e alterações comportamentais a partir da análise 

das contingências. 

Um exemplo de pesquisa em análise do comportamento com a população idosa é 

o trabalho de Dixon, Baker e Sadowski (2011) que submeteram três idosas, com DA, 

residentes em uma ILPI, a um experimento cujo objetivo era realizar uma intervenção 

de recuperação de lembranças de objetos com base nos conceitos de comportamento 
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verbal de Skinner (1957). As idosas deveriam, primeiramente, olhar para 40 figuras 

classificadas em grupo de roupas, formas, ferramentas e comidas. No segundo 

momento, as fotos mostradas por um computador, poderiam ser apresentadas sobre um 

fundo azul ou vermelho. Caso estivessem em um fundo azul, o experimentador iria falar 

“Diga [nome do objeto]” e o participante deveria repetir o nome e, em seguida, o 

pesquisador fazia uma pergunta sobre o objeto; caso estivesse sobre um fundo 

vermelho, ele nada falaria. No final do experimento, foi realizado um teste, com 

duração de 15 segundos, cuja tarefa das participantes era dizer o nome das figuras que 

elas lembravam. Após uma semana da finalização do procedimento, foi perguntado 

novamente as participantes se elas lembravam as figuras vistas na tela do computador, 

com o intuito de avaliar a manutenção daquilo que foi ensinado. As idosas tinham 30 

segundos para responder. Os resultados mostraram que as idosas conseguiram lembrar 

com maior facilidade dos objetos que foram apresentados sobre o fundo azul, ou seja, 

cuja apresentação era acompanhada de um comportamento intraverbal (pergunta do 

experimentador). No Teste de Manutenção, apesar das idosas não terem ido tão bem 

quanto no teste após o treino, elas continuaram apresentando maior facilidade para 

lembrar os objetos que foram acompanhados do intraverbal. Os resultados sugerem, 

portanto, que intervenções pautadas nos princípios funcionais da compreensão do 

comportamento verbal podem auxiliar em intervenções voltadas à recuperação de 

linguagem de idosos diagnosticados com demência.  

Esse e outros estudos conduzidos com idosos têm se baseado em trabalhos 

voltados para a compreensão de processos simbólicos. De acordo com de Rose e 

Bortoloti (20017), o ser humano tem habilidade para construir símbolos sociais e o uso 

desses símbolos serve para referenciar aquilo que está ausente. A relação entre o 

símbolo e o objeto é arbitrariamente convencionada, ou seja, a palavra não tem relação 
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com o objeto porque apresente alguma semelhança com este, mas porque a relação entre 

esses estímulos foi estabelecida por processos naturais de ensino engendrados pelo 

ambiente social.  

Nessa perspectiva, Gallagher e Keenan (2009) propuseram o ensino de 

discriminações condicionais, via tarefa de emparelhamento ao modelo (matching to 

sample – MTS) a 18 idosos, residentes de uma ILPI, cujo objetivo era relacionar 

símbolos com sílabas sem sentido. O treino linear consistiu em ensinar a relação A 

(sílaba) – B (símbolo) – C (símbolo), sendo o estímulo A1 a palavra “Paf” e A2 a 

palavra “Zid”; B1 o símbolo “&” e B2 o símbolo “@”; e C1 a imagem de um círculo e 

C2 a imagem de um quadrado. Os estímulos foram impressos em cartões e, durante o 

procedimento, o estímulo modelo era colocado ao centro da mesa e os estímulos de 

comparação abaixo deste, um a esquerda e o outro a direita. Assim, se em uma tentativa 

de treino fosse apresentado o estímulo modelo A1 e os estímulos de comparação B1 e 

B2, a escolha do participante pelo estímulo de comparação B1 seria considerada correta 

e reforçada pelo experimentador com a palavra “Certo”, enquanto a escolha do estímulo 

de comparação B2 nesta condição seria incorreta e não teria consequências. 

Posteriormente ao ensino de cada relação, era testada a relação de simetria e ao final do 

ensino de todas as relações, foram realizados testes de transitividade e equivalência. Os 

resultados mostraram que 11 dos participantes demostraram equivalência, seis falharam 

em demonstrar simetria e um participante não atingiu critério nos treinos.  

Independe do resultado de cada participante e das condições biológicas (como o 

diagnóstico de DA e Parkinson) que podem ter interferido no baixo desempenho de 

alguns participantes, o procedimento exemplifica como relações arbitrárias podem ser 

construídas. As sílabas não tinham, antes do treino, nenhuma relação com os símbolos, 

mas passaram a ter depois que a comunidade verbal reforçou ou extinguiu determinadas 
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respostas, favorecendo assim a formação dessas relações simbólicas. O mesmo ocorre 

quando se aprende a chamar determinada pessoa pelo seu nome e não por outro nome 

qualquer, ou quando se aprende que o pedaço de papel com a imagem do número dez é 

dinheiro, tendo assim um valor e propiciando a compra de objetos. 

A partir da perspectiva da Análise do Comportamento o estudo da constituição 

das relações entre estímulos arbitrários (palavras e objetos, por exemplo), com a 

formação de classes de estímulos, tem sido um campo vastamente explorado, 

especialmente a partir da proposta de Sidman e Tailby (1982) do modelo de 

equivalência de estímulos, a partir da qual é possível estudar de que maneira são 

constituídos os “significados” dos estímulos e de que maneira ocorre a substituição 

recíproca entre eles (por exemplo, como uma palavra pode substituir um objeto na sua 

ausência, em determinados contextos discursivos) (de Rose & Bortoloti, 2007). 

A proposta de intervenções baseadas em pressupostos teóricos que tenham 

tradição no estabelecimento de procedimentos de aprendizagem e o uso de tecnologias 

recentes (como o emprego de computador, por exemplo) pode ser um meio de encontrar 

estratégias para a estabilização dos sintomas cognitivos da DA e do CCL. 

 

Equivalência de Estímulos 

Os sistemas de pensamento e linguagem são inerentes à espécie humana e 

permitem ao homem a capacidade de manipulação de símbolos (ou estímulos), que por 

sua vez, permitem a formação de conceitos. Isso só ocorre porque tais sistemas admitem 

que estes símbolos (ou estímulos), mesmo que de diferentes ordens, sejam agrupadas 

em classes, definidas como classes de estímulos (de Rose, 1993; de Rose & Bortoloti, 

2007).   
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Classes de estímulos podem ser entendidas como redes de relações que se 

estabelecem entre estímulos por meio de procedimentos de reforço, extinção ou 

punição. Classes de estímulos podem ser formadas a partir da relação de similaridade 

física entre eles, ou seja, quando um estímulo compartilha atributos comuns com outros 

estímulos, podendo, então, fazer parte do mesmo conjunto (classe). Porém, também é 

possível a formação de uma classe em função de relações arbitrárias estabelecidas entre 

estímulos, mediadas por uma resposta comum. Esse tipo de classe é formada quando os 

estímulos que a compõem são diferentes, mas evocam uma mesma resposta como, por 

exemplo, uma bola e uma boneca que, apesar de não se parecerem fisicamente, evocam 

a resposta de brincar. Além disso, classes podem ser formadas por relações arbitrárias 

entre estímulos, que ocorre quando estímulos que não possuem similaridade física se 

relacionam em função de contingências sociais (de Rose, 1993). 

A formação de classes de estímulos pode favorecer a ocorrência de relações de 

equivalência, que são desempenho emergentes demonstrados a partir de relações 

previamente ensinadas. De acordo com Sidman e Tailby (1982), a relação de 

equivalência entre estímulos pode ser verificada a partir da presença das propriedades 

de reflexividade, simetria e transitividade. A primeira diz respeito à relação de um 

elemento consigo mesmo, propondo que, para haver reflexidade, um estímulo (A) 

obrigatoriamente deve ser igual a si mesmo (de Rose, 1993).  

A propriedade de simetria pode ser verificada quando, ao se estabelecer uma 

dada relação entre os estímulos A e B (por exemplo, A=B), a mesma relação continua 

válida quando a ordem dos termos é invertida, ou seja, B=A (de Rose, 1993). Por 

exemplo, ao ensinar uma pessoa a relacionar a foto de uma pessoa (estímulo modelo) 

com um nome próprio (estímulo de comparação), verifica-se simetria caso o 
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participante seja capaz de selecionar a foto diante do nome apresentado, agora, como 

estímulo modelo (Haydu & Morais, 2009). 

Finalmente, de Rose (1993) afirma que a relação transitiva entre os estímulos é 

verificada a partir do estabelecimento de relações entre pares de estímulos. Por 

exemplo, se A=B, e B=C, a transitividade é demonstrada caso a relação entre A e C seja 

estabelecida sem a necessidade de ensino direto dessa relação. De Rose (1993) 

exemplifica esta relação mostrando que se é ensinado que Fulano tem Beltrano como 

irmão, e Beltrano tem Cicrano como irmão, a propriedade de transitividade pode ser 

verificada se a relação entre Fulano ser irmão de Cicrano for apresentada. 

Muitos experimentos baseados no paradigma de equivalência têm sido 

realizados para estudar relações simbólicas. O procedimento mais comum empregado 

nesses estudos é o de matching to sample (MTS) ou emparelhamento ao modelo. Nas 

tarefas de MTS é apresentado para o participante um estímulo modelo e dois ou mais 

estímulos de comparação, sendo que cada estímulo modelo é relacionado a apenas um 

estímulo de comparação. Os estímulos são referenciados por letras, que indicam o 

conjunto do qual o estímulo faz parte, e números, que indicam quais estímulos de cada 

conjunto serão relacionados entre si (Sidman & Tailby, 1982; de Rose, 1993). Assim, se 

o conjunto A referir-se a figuras, todos os estímulos que comporão este conjunto serão 

figuras, sendo o primeiro estímulo (figura) indicado por A1, o segundo por A2, o 

terceiro por A3 e assim sucessivamente; se o conjunto B for composto por nomes de 

objetos, o primeiro estímulo será denominado B1, o segundo B2 e o terceiro B3; e, se o 

conjunto C referir-se a nomes de pessoas, todos os estímulos deste conjunto devem 

necessariamente ser nomes de pessoas (C1, C2 e C3). Com isso, a figura A1 deve se 

relacionar apenas com o nome de objeto B1 e com o nome de pessoa C1 (Haydu & 

Miura, 2010).  
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Muitos dos estudos conduzidos têm como preocupação central com a elucidação 

das variáveis que podem influenciar no processo de formação e manutenção das classes, 

como o número de estímulos que a compõem (e.g., Aggio, & Domeniconi 2012), o tipo 

de estímulo utilizado (e.g., McIlvane & Dube, 1992) e a estrutura do treino (e.g., 

Arntzen, 2006). A estrutura do treino, em especial, pode ser uma variável importante no 

processo de formação e manutenção de classes de estímulos equivalentes. A estrutura 

pode ser linear, na qual se ensinam as relações entre um conjunto de estímulos em 

relação ao próximo previamente determinado, ou seja: AB – BC – CD etc.; a estrutura é 

chamada de “um para muitos”, quando há um conjunto de estímulos base que é usado 

como referência (modelo) para o ensino de todas as relações, como, por exemplo, AB – 

AC – AD; e a estrutura pode ser chamada de “muitos para um”, quando os diferentes 

conjuntos de estímulos – B, C, D – são relacionados como modelo a um mesmo 

conjunto de estímulo – A, que serve sempre como base para a apresentação dos 

estímulos de comparação: BA, CA, DA (Saunders, Chaney & Marquis, 2005). De Rose, 

Kato, Thé e Kledaras (1997) afirmam, com base na análise dados de pesquisas de outros 

autores, que, para pessoas com deficiência intelectual, o arranjo “muitos-para-um” 

mostra-se mais eficaz. Porém, para pessoas com desenvolvimento típico, não parece 

haver diferença entre este arranjo e o arranjo “um-para-muitos”. Sobre o arranjo linear, 

De Rose et al. (1997) afirmam que quando a classe de estímulos equivalentes a ser 

formada possui mais de três membros, a formação da classe ocorre de modo mais lento 

devido ao aumento no número de nódulos. 

Rehfeldt e Hayes (2000) ressaltam a importância de estudar não apenas a 

aquisição de classes de equivalência, mas também a manutenção dessas classes. 

Spradlin, Saunders e Saunders (1992) afirmam que a manutenção das classes de 

equivalência pode estar vinculada ao tamanho dessa classe, ou seja, à quantidade de 
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estímulos que compõem cada classe. O número de estímulos da classe parece ser uma 

variável importante na sua manutenção dado confirmado por outros estudos que serão 

discutidos na sequência.  

Todos esses estudos que investigam aspectos básicos sobre a formação e a 

manutenção de classes de equivalência têm servido como base para a condução de 

pesquisas que se preocupam em propor procedimentos que auxiliam a aprendizagem de 

crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e atípico (e.g., Almeida-Verdu, 

2009; de Souza & de Rose, 2006; Oliveira, 2013). Estudos que objetivam investigar a 

formação e manutenção de classes de estímulos equivalentes em idosos, apesar de 

existentes, têm sido conduzidos com objetivos mais voltados à pesquisa básica e ainda 

são em número reduzido.  

Um exemplo de pesquisa com idosos é o trabalho de Haydu e Morais (2009) que 

estudaram o processo de formação, manutenção e recuperação de classes de estímulos 

em idosos, com o objetivo de averiguar a influência do tamanho da classe nesse 

processo. Participaram 18 senhoras que foram divididas aleatoriamente em dois grupos. 

Ambos os grupos aprenderam discriminações condicionais via procedimento de MTS, 

com uma estrutura de treino linear, porém um grupo foi exposto primeiro ao ensino de 

seis classes com seis membros e em seguida do ao ensino de seis classes com quatro 

membros de estímulos e o outro grupo foi exposto às mesmas condições, porém na 

ordem contrária. Os conjuntos de estímulos utilizados em ambas as condições foram 

fotografias, nomes próprios ditados, palavras impressas referentes à profissão e palavras 

impressas referentes a hobbies. O procedimento que ensinou classes de seis membros 

empregou, também, palavras impressas referentes a figuras de objetos e palavras 

impressas referentes a animais. Assim, cada classe seria formada pela imagem de uma 

pessoa (A), o nome impresso de uma pessoa (B), uma palavra impressa de uma 
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profissão (C), uma palavra impressa referente a uma atividade (D), uma palavra 

impressa referente a um objeto (E), e uma palavra impressa de um animal (F). Todas as 

idosas dos dois grupos aprenderam a tarefa ensinada, e o tamanho da classe (com quatro 

ou seis estímulos) não influenciou o processo de aprendizagem das discriminações 

condicionais e formação de equivalência. Porém, as classes com um número maior de 

membros foram mais facilmente lembradas mais tarde, em sondas de recuperação 

realizadas seis semanas depois do término do procedimento.  

Saunders, Chaney e Marquis (2005) também pesquisaram se o estabelecimento 

das classes de equivalência poderia ter relação com o número de estímulos de cada 

classe e a estrutura usada para o treino. Para tanto, os pesquisadores contaram com a 

participação de 12 idosos (de 59 a 89 anos) que aprenderam seis conjuntos de estímulos 

divididos igualmente entre as estruturas de treino linear, um-para-muitos ou muitos-

para-um, totalizando, assim, um total de 18 classes. Foi manipulada a quantidade de 

estímulos por classe e o número de estímulos de comparação em cada tentativa. Os 

resultados mostraram que os participantes formaram classes de equivalência em todos 

os tipos de treinos, porém precisaram de um número maior de blocos de treino para 

atingir os critérios de aprendizagem na estrutura muitos-para-um, em comparação com 

as demais estruturas, quando havia disponíveis três ou quatro estímulos de comparação. 

Apesar disto, não houve diferença significativa entre o uso de dois, três ou quatro 

estímulos de comparação para a formação de classes de equivalência. 

Aggio e Domeniconi (2012) desenvolveram um trabalho com oito idosos que 

não apresentavam comprometimento cognitivo, com o objetivo de avaliar a formação de 

classes de estímulos equivalentes em procedimentos cujas classes apresentavam 

números distintos de estímulos e verificar se o tamanho das classes poderia influenciar 

na sua manutenção. Os participantes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo 
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foi submetido a um procedimento de ensino de três classes com três estímulos cada e o 

outro grupo a um procedimento de ensino de três classes com seis estímulos. Os 

participantes foram submetidos a uma fase de treino e teste com figuras abstratas. A 

estrutura do treino empregada foi muitos-para-um, e os estímulos de comparação eram 

introduzidos gradualmente ao longo das tentativas.  

Todos os idosos formaram classes de equivalência, porém para cinco deles a 

emergência da classe foi atrasada. Os resultados de manutenção mostraram que os 

participantes que foram submetidos ao treino com maior número de estímulos por 

classes apresentaram um desempenho superior a 90% de acerto, enquanto o outro grupo 

demonstrou um desempenho inferior a 90% de acerto, confirmando dados anteriores de 

que classes de equivalência com um número maior de estímulos tendem a se manter 

melhor em comparação com classes formadas por um número menor de estímulos 

(Aggio & Domeniconi, 2012). 

Além dos trabalhos com idosos sem comprometimento cognitivo, há estudos 

com idosos com DA. Steingrimsdottir e Arntzen (2011), por exemplo, trabalharam com 

uma paciente com diagnóstico de DA de 84 anos, com o objetivo de verificar o seu 

desempenho na aprendizagem de relações condicionais (um estágio anterior à formação 

de classes de equivalência). Também avaliaram a implicação do atraso entre a 

apresentação do modelo e a disponibilização dos estímulos de comparação para a 

aprendizagem das discriminações. Foram empregados atrasos de 0, 3, 6 e 9 segundos. 

Observou-se que a participante teve dificuldade de responder na tarefa de MTS quando 

os atrasos eram mais longos, mas conseguiu aprender a tarefa quando a apresentação do 

estímulo modelo era simultânea à apresentação dos estímulos de comparação.  

 Souza (2011) conduziu quatro estudos com idosos diagnosticados com DA. Os 

três primeiros tinham como objetivo verificar se procedimentos de ensino de relações 
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condicionais seriam condição antecedente para o comportamento de lembrar nomes e o 

quarto tinha como objetivo verificar a ocorrência da formação de classes de 

equivalência. Do primeiro estudo, participaram três idosas com idade entre 82 e 89 

anos, que já haviam passado por procedimentos de estimulação cognitiva. As 

participantes passaram por um procedimento de ensino de relações condicionais (ou 

recuperação dessas relações, uma vez que os estímulos empregados eram bastante 

comuns), em 24 passos. Em cada passo, trabalhava-se com três conjuntos de estímulos, 

palavras ditadas (A), figuras correspondentes (B) e palavras impressas (C). Em cada 

passo, os conjuntos de estímulos poderiam referir-se a objetos pessoais, itens de 

alimentação, de vestuário ou animais. Assim, foram ensinadas (ou recuperadas), no 

total, 72 relações entre palavra ditada/figura/palavra impressa.  

As relações ensinadas foram, sempre, AC e CB, e foram testadas simetria (BC), 

transitividade (AB) e nomeação (BD). As tarefas de MTS ocorreram de três modos: 

simultâneo, com atraso zero e com atraso de 5 segundos.  

De modo geral, todas as participantes demonstram um desempenho pior no 

treino e nos testes quando a tarefa envolvia atraso, demonstrando um desempenho 

melhor nos treinos e testes em que os estímulos modelo eram apresentados 

simultaneamente aos estímulos de comparação. A reaplicação dos instrumentos usados 

na avaliação inicial mostrou que, após o ensino de relações condicionais, uma idosa teve 

um resultado superior no MEEM quando comparado ao seu próprio resultado do 

MEEM realizado na avaliação inicial, todas as idosas demonstraram uma melhora nos 

testes de nomeação de figuras de animas e alimentos e duas idosas melhoram seus 

resultados no teste de fluência verbal (Souza, 2011). 

No segundo estudo, Souza (2011) trabalhou com uma idosa de 73 anos com 

comprometimento cognitivo moderado.  As 17 relações condicionais foram ensinadas 
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por exclusão, com apenas dois estímulos de comparação, em um procedimento de 

pareamento simultâneo. Os estímulos, assim como no Estudo 1, eram palavras ditadas, 

palavras impressas e figuras, mas foram empregados apenas estímulos referentes a 

“objetos pessoais”. Foi realizado o ensino das relações AC e CB, e testadas as relações 

AB, BC e BD. A participante demonstrou um desempenho melhor nas relações de 

treino AC (palavra ditada – palavra impressa), do que nas relações de treino CB 

(palavra impressa – imagem), e apresentou baixo desempenho nos testes AB (palavra 

ditada-imagem), BC (imagem-palavra impressa) e BD (imagem-nomeação). 

O terceiro estudo teve como objetivo verificar se um treino mais extenso 

diminuiria o número de erros nos testes. As participantes foram as duas idosas que já 

haviam participado do Estudo 1. O Estudo 3 manteve os mesmos conjuntos de 

estímulos, consequências e critérios do Estudo 1, diferenciando-se apenas pelo maior 

número de tentativas de ensino e teste. Assim como no Estudo 1, as participantes 

tiveram um desempenho pior no treino e no teste com atraso de 5 segundos, do que no 

treino e teste simultâneo e com atraso 0 s (Souza, 2011). 

O último estudo objetivou replicar parte do trabalho de Haydu e Morais (2009) 

com uma das participantes do Estudo 1. O procedimento ensinava três classes com seis 

estímulos cada: foto (A), nome (B), profissão (C), lazer (D), objeto (E) e animal de 

estimação (F). Os estímulos foram ensinados a partir de uma estrutura linear e 

apresentados simultaneamente. Após o ensino das relações, foi realizado o teste de 

equivalência. Foram verificadas diferenças no desempenho da participante em cada 

relação ensinada. No treino, por exemplo, a participante demonstrou um desempenho de 

100% nas relações AB e EF com os dois primeiros estímulos e um escore de 69,9% de 

acerto com os Estímulos 2 e 3 na relação CD. Nos testes de linha de base, os resultados 

da participante variaram de 50 a 100% e os de simetria de 43% a 100% de acerto. Os 
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resultados não foram conclusivos sobre se a participante apresentou emergência de 

classes de equivalência ou não, uma vez que o desempenho da participante neste teste 

foi inferior aos testes realizados após o término do treino. Ainda para justificar este 

dado, Souza (2011) acrescenta que a dificuldade de retenção do que foi aprendido é uma 

característica de idosos com comprometimento cognitivo e isto dificultaria a emergência 

das relações equivalentes. No entanto, dado o número reduzido de estudos na área, não 

é possível identificar claramente variáveis que poderiam contribuir ou não com a 

formação ou manutenção das classes de estímulos ensinadas. 

De modo geral, nos estudos sobre formação de classes de equivalência com 

idosos há muitas questões a serem investigadas, uma vez que os dados são controversos 

e certamente há uma diferença importante entre os estudos conduzidos com idosos sem 

compromentimento cognitivo e aqueles conduzidos com idosos com tal 

comprometimento.  Nos estudos revisados, um ponto importante a ser considerado é a 

forma de ensino adotada nos procedimentos. O estudo de Saunders, Chaney e Marques 

(2005), por exemplo, sugere que a formação de classes de equivalência ocorre 

independente do número de estímulos por classe e da estrutura de treino. Em 

contrapartida, Aggio e Domeniconi (2012) sugerem a importância da formação de 

classes com um maior número de estímulos, uma vez que, quanto maior a classe, maior 

sua estabilidade ao longo do tempo. Além disso, é necessário considerar também que o 

uso da apresentação simultânea dos estímulos em procedimentos para idosos pode 

auxiliar em seu desempenho na formação de classes de estímulos (Steingrimsdottir & 

Arntzen, 2011). O que esses estudos sugerem, então, é que talvez seja necessário propor 

aos idosos que tenham algum tipo de comprometimento cognitivo procedimentos em 

que os estímulos sejam apresentados simultaneamente, ensinando-se classes com um 

número maior de estímulos (mais de quatro estímulos). Além disso, ainda não foi 
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investigado se o procedimento de ensino por exclusão pode ser uma boa alternativa de 

procedimento para ensino de relações arbitrárias, tal como tem se mostrado em estudos 

com crianças, por exemplo (Dixon, 1977; Medeiros, Monteiro, & Silva, 1997; de Souza 

& de Rose, 2006). 

 

Responder por Exclusão 

O responder por exclusão tem sido estudado como um desempenho emergente 

(ou seja, cuja ocorrência não demanda ensino direto), exibido por humanos e (até onde 

se conhece) alguns animais não humanos, no qual os sujeitos relacionam estímulos 

(modelos e comparações) novos, seja pela relação direta estabelecida entre os estímulos 

em função de sua dimensão de novidade (denominada de controle por S+), ou pela 

exclusão de estímulos de comparação presentes que já tenham sido relacionados 

anteriormente a outros estímulos (controle por rejeição ou por S-) (McIlvane, 

Wilkinson, & de Souza, 2000). 

O responder por exclusão se dá a partir de uma linha de base bem estabelecida, 

na qual são ensinadas, primeiramente, relações condicionais entre alguns estímulos 

modelo e estímulos de comparação. Após isso, quando o participante é exposto a um 

estímulo modelo novo, é capaz de, sem ensino direto, relaciona-lo com o estímulo de 

comparação também novo (McIlvane, et al., 2000). 

Alguns autores, não só da Análise do Comportamento, mas também da 

Psicolinguística, afirmam que é provável que esse desempenho seja fundamental na 

aquisição de vocabulário em bebês e crianças pré-escolares. Inúmeros estudos sobre o 

assunto têm sido desenvolvidos com crianças (e.g., Costa, McIlvane, Wilkinson, & de 

Souza, 2001; Domeniconi, Costa, de Souza & de Rose, 2007; Oshiro, de Souza, & 

Costa, 2006; Wilkinson & McIlvane, 1997) e com populações com diferentes tipos de 
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problemas de desenvolvimento (e.g. Costa, et al., 2001; Wilkinson, Rosenquist, & 

McIlvane, 2009), e todos confirmam a regularidade de ocorrência do fenômeno.  

A pesquisa de Dixon (1977), que se tornou um estudo de referência para 

compreender o responder exclusão na Análise do Comportamento, tinha como objetivo 

propor um procedimento de ensino de repertório verbal para oito adolescentes com 

deficiência intelectual. Os participantes passaram por um procedimento de MTS, cujo 

estímulo modelo era um estímulo auditivo (nome de uma letra grega) e os estímulos de 

comparação eram as figuras das próprias letras gregas. Os adolescentes foram ensinados 

a relacionar a palavra ditada “Pi” com sua respectiva letra (além da letra Pi, o outro 

estímulo de comparação poderia ser a letra grega Theta ou a letra Ipsilon). Após o 

ensino das relações os participantes realizavam um teste, no qual era apresentado um 

estímulo verbal novo (que nunca havia sido ditado antes – “Theta” ou “Ipsilon”) e dois 

estímulos de comparações, sendo um deles novo (referente a essa palavra nova) e a letra 

Pi. Todos os adolescentes não apenas aprenderam a relação entre a palavra Pi e a letra, 

como também, sem ensino adicional, relacionaram as novas palavras ditadas às suas 

respectivas figuras.  

Dixon (1977) interpretou esses resultados dizendo que se o estímulo modelo que 

foi treinado for apresentado, o estímulo de comparação escolhido deve ser aquele que 

mais se aproxima desse estímulo verbal, mas se o estímulo modelo apresentado for uma 

palavra nova, a escolha pelo estímulo de comparação deve ser a mais distante possível 

do estímulo que já tiver sido relacionado a alguma palavra.  A partir destas pesquisas, 

muitos outros trabalhos (e.g., Costa et al., 2001; Costa, & Domeniconi, 2009; 

Domeniconi et. al. 2007; Freitas, Reis, Mizael, & Domeniconi, 2012; Wilkinson & 

McIlvane, 1997) foram realizados com o intuito, tanto de verificar a generalidade do 

fenômeno, quanto a compreensão do processo. 
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Stromer (1989), por exemplo, desenvolveu um estudo cujo objetivo era 

investigar se crianças e adultos eram capazes de responder por exclusão. Para tanto, 

trabalhou com duas crianças com desenvolvimento típico e idade de oito e 11 anos e 

quatro adultos com idade média de 21 anos. Os estímulos utilizados foram desenhos de 

imagens não convencionais. Foram realizadas 40 sessões em que as tentativas se 

iniciavam com a apresentação de um estímulo modelo, no qual os participantes 

deveriam tocar para que os estímulos de comparação fossem mostrados, sendo as 

respostas corretas consequenciadas com moedas. Após o estabelecimento da linha de 

base de relações visuais-visuais, foram realizadas sondas de exclusão, nas quais eram 

apresentados estímulos modelos novos e, entre estímulos de comparação conhecidos, 

um estímulo também novo. Todos os participantes responderam por exclusão, apesar de 

alguns terem demonstrado um desempenho baixo.  

Outros estudos posteriores não apenas confirmaram a ocorrência de responder 

por exclusão com diferentes populações, como também investigaram outras questões 

relacionadas, como a aprendizagem de relações após uma única tentativa de exclusão 

(e.g., Domeniconi et al., 2007; Wilkinson & McIlvane, 1997), variáveis que podem 

interferir no desempenho por exclusão (e.g., Antoniazzi, Domeniconi, & Schmidt, 2014; 

Costa, de Rose & de Souza, 2010) e procedimentos de ensino por exclusão (e.g., de 

Rose, de Souza, & Hanna, 1996; Ferrari, de Rose & McIlvane, 1993).  

Todos esses estudos têm demonstrado a robustez do fenômeno com diferentes 

populações e a eficácia de métodos de ensino por exclusão. No entanto, poucos estudos 

verificaram se esse processo ocorre também entre idosos, com e sem declínio cognitivo. 

O processo de envelhecimento – intrínseco a todo ser humano – seria capaz de alterar a 

possibilidade do organismo responder por exclusão? Ou, o quanto doenças 

neurodegenerativas, como a DA, podem influenciar na ocorrência deste desempenho? 



23 
 

São poucos os estudos que investiguem a ocorrência do responder por exclusão 

na população idosa, especialmente entre aqueles que apresentam perda de linguagem 

decorrente de quadros de demência (Souza, 2011). O estudo desse tópico e do conceito 

de equivalência de estímulos entre essa população é relevante por esclarecer se os 

déficits decorrentes da demência (especialmente aqueles relacionados à linguagem) 

afetam o desempenho por exclusão e a capacidade de formar e manter classes de 

estímulos equivalentes.  

Assim, este trabalho está dividido em três estudos. O objetivo do primeiro 

estudo foi (a) investigar a ocorrência de responder por exclusão em idosos 

institucionalizados sem diagnóstico de comprometimento cognitivo ou de qualquer 

patologia que tenha como resultado déficits de linguagem, (b) investigar a viabilidade 

do uso de estratégias de ensino de discriminações condicionais auditivo-visual e visual-

visual por exclusão; e (c) investigar a formação e manutenção de classes de 

equivalência com estímulos auditivos e visuais. O objetivo do segundo estudo foi (a) 

investigar se idosos com comprometimento cognitivo e/ou diagnóstico de Demência de 

Alzheimer apresentam responder por exclusão em um procedimento de ensino de 

discriminações condicionais. Finalmente, o objetivo do terceiro estudo foi (a) investigar 

o ensino de discriminações condicionais a partir da estrutura um-para-muitos para 

idosos com comprometimento cognitivo e (b) investigar a formação e manutenção de 

classes de equivalência para esta mesma amostra. 
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ESTUDO 1 

 

O Estudo 1 teve como objetivo (a) investigar a ocorrência de responder por 

exclusão em idosos institucionalizados sem diagnóstico de comprometimento cognitivo 

ou de qualquer patologia que tenha como resultado déficits de linguagem, (b) investigar 

a viabilidade do uso de estratégias de ensino de discriminações condicionais auditivo-

visuais e visual-visuais por exclusão; e (c) verificar a ocorrência (ou não) da formação e 

manutenção de classes de equivalência com estímulos auditivos e visuais. 

 

Método 

Participantes 

Participaram deste estudo cinco idosos (quatro mulheres e um homem), com 

idades entre 74 e 87 anos. Nenhum dos participantes apresentava comprometimento 

cognitivo e todos eram residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI’s). 

A Tabela 1 apresenta características dos participantes (com nomes fictícios): 

idade, escolaridade, medicação utilizada e diagnósticos fornecidos pelas ILPI’s. A 

Tabela 2 apresenta os resultados dos participantes nos testes de comprometimento 

cognitivo, depressão, ansiedade e fluência verbal, que foram utilizados para verificação 

dos critérios de exclusão da amostra. 

Os critérios de exclusão na amostra foram (1) indicativos de comprometimento 

cognitivo segundo o MEEM, (2) baixo nível de escolaridade ou analfabetismo (os 

participantes deveriam conseguir ler e compreender os estímulos visuais apresentados), 

(3) o uso de medicações que pudessem alterar o estado de vigília do organismo, (4) 

problemas de audição que pudessem comprometer a compreensão dos estímulos 
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auditivos apresentados, (5) problemas visuais que impedissem o participante de 

observar os estímulos visuais apresentados, (6) e presença de depressão em nível 

moderado ou grave.  

Os responsáveis pelas ILPI’s assinaram o Termo de Autorização da Instituição 

(Apêndice 1) o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2) para cada 

participante, porém, também foi pedido o consentimento verbal de participação na 

pesquisa para os mesmos. O projeto segue a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

da Saúde e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-

USP), número CAAE: 12939513.8.0000.54087 (Anexo 1).  
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Tabela 1.  

Participantes (nomes fictícios), com suas respectivas idades, grau de escolaridade, medicação utilizada no início do procedimento e diagnósticos 

fornecidos pelas ILPIs. FI – Ensino Fundamenta Incompleto; SD – Sem diagnóstico. 

 

Participante Idade Escolaridade Institucionalização Medicação Diagnósticos 

Cássia 87 FI 1 ano e 6 meses Enalapril, Flutamida, AS, Insulina, Cloridrato de Verapamil, Amitriptilina Diabetes; insuficiência renal 

Eva 78 FI 1 mês Omeprazol, Sertralina, Clonazepam, Clortalidona SD 

Flora 73 FI 1 mês (apenas medicação para dor) SD 

Leila 77 FI 7 anos Marevan, Macrodantina, Sinvastatina e Cálcio SD 

Vagner 74 FI 3 meses Enalapril, Aldactone, Fenazopiridina SD 
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Tabela 2. 

Resultados dos participantes nos testes MEEM, Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG) e Protocolo Montreal-Toulouse de Exame Linguístico da Afasia 

(versão M1-Alpha). DL – Depressão Ligeira; DA – Depressão Ausente; AA –Afasia 

Ausente 

 

Participantes MEEM MocA HAD EDG M1-Alpha 

Cássia 17 17 D: possível/A: improvável DL AA 

Eva 19 10 D: provável/A: provável DL AA 

Flora 25 20 D/A: improvável DA AA 

Leila 29 19 D/A: improvável DA AA 

Vagner 25 15 D: provável/A: possível DL AA 

 

Local 

A coleta de dados ocorreu em três ILPI’s da cidade de Ribeirão Preto. As 

responsáveis pelas instituições forneceram as salas onde a coleta aconteceu. Em uma 

das instituições o computador foi instalado no escritório. Este espaço era composto uma 

mesa, que serviu de apoio para o computador, e de duas cadeiras, uma para o 

participante e outra para a pesquisadora. A cadeira da participante foi colocada em 

frente ao computador e da pesquisadora ao lado, junto à filmadora. Este espaço garantia 

o sigilo da pesquisa e a privacidade do participante. Nas outras instituições, o 

computador era instalado diariamente na sala de refeições da instituição. Esta era 

composta por mesas e cadeiras de plásticos. O computador era colocado sobre uma das 

mesas, e as cadeiras do participante e da pesquisadora, assim como a filmadora, eram 

posicionadas do mesmo modo que na outra instituição. 
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Instrumentos 

Para a execução desta pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 Entrevista Semi-Estruturada com Participante de Pesquisa ou Responsável pela 

Instituição: teve por objetivo investigar dados a respeito das atividades diárias do 

participante (rotina) e medicamentos utilizados. O instrumento foi aplicado para o 

próprio participante e/ou para o responsável pela ILPI (caso o participante não 

soubesse responder), e era composto por duas questões abertas e uma fechada. Tal 

processo justifica-se pela necessidade de avaliar os critérios de exclusão da amostra 

e colher dados para selecionar os estímulos a serem usados no procedimento 

(Apêndice 3).  

 Mini-Exame do Estado Mental: o objetivo era verificar a presença ou não de 

declínio cognitivo. O teste contém 11 questões para avaliar a função cognitiva, que 

podem ser divididas em duas categorias: respostas verbais, que avaliam orientação 

temporal, orientação espacial, registro e recordação de três palavras, habilidades de 

nomeação, e atenção e cálculo; e respostas não verbais, que avaliam, seguimento de 

comandos, escrita e cópia da imagem de um polígono. Cada questão correta vale um 

(1) ponto, sendo possível fazer, no máximo, 30 pontos. Escores menores ou iguais a 

24 pontos são considerados indicativos de demência; escores menores que 17 pontos 

são indicativos de demência nos pacientes que possuem menos de quatro anos de 

escolaridade (Foltein, Folstein & McHugh, 1975) (Anexo 2). 

 Montreal Cognitive Assessment (MoCA): teste considerado como rastreador de 

declínio cognitivo. O mesmo é composto por 11 subtestes, que se referem a 

“atenção, funções executivas, memória, linguagem, habilidades viso-construtivas, 

conceituação, cálculo e orientação” (Manual MoCA, p. 1-4). O escore máximo total 
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é de 30 pontos, sendo que uma pontuação igual ou inferior a 26 pontos é 

considerada indicativo de demência (http://www.mocatest.org/) (Anexo 3). 

 Protocolo Montreal-Toulouse de Exame Linguístico da Afasia, versão M1 Alpha 

(versão brasileira): aplicado com o objetivo de avaliar presença de afasias, ou seja, 

dificuldades de nomeação e compreensão verbal. É composto por uma entrevista e 

11 testes, subdivididos em compreensão oral e escrita, expressão escrita e oral 

(Garcia, 2007) (Anexo 4). 

 Escala de Depressão Geriátrica: objetiva verificar a presença de sintomas 

depressivos em idosos. A escala é composta por 30 perguntas, cuja resposta deve ser 

“sim” ou “não”. Tais respostas têm o valor de 1 ponto ou 0, dependendo da 

pergunta. Escores entre 0 e 10 indicam ausência de depressão, entre 11 e 20 indicam 

depressão ligeira e entre 21-30 depressão grave (Anexo 5). 

 Escala Hospitalar de Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão: tem como 

objetivo avaliar ansiedade e depressão em pacientes hospitalizados. A mesma é 

composta por 14 afirmações, sendo sete afirmações referentes à ansiedade e as 

demais à depressão. Cada afirmação tem quatro respostas pré-determinadas e a cada 

resposta é atribuído um valor que varia de 0 a 3. Resultados entre 0 e 7 pontos 

indicam ansiedade e/ou depressão improvável, entre 8 e 11 pontos indicam possível 

depressão e/ou ansiedade e entre 12 e 21 pontos indicam provável depressão e 

ansiedade. Esse instrumento foi aplicado em função da condição de 

institucionalização dos participantes e para seu resultado ser contraposto ao da 

Escala de Depressão Geriátrica (confirmar ou não diagnósticos positivos no 

instrumento anterior) (Anexo 6). 
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Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para a apresentação dos estímulos foram: um 

computador HP com tela de 23 polegadas sensível ao toque (touchscreen) e um 

notebook HP com tela de 15 polegadas (empregado apenas para uma participante 

acamada). Os estímulos foram apresentados por meio do Aplicativo Power Point 2007 

(Microsoft Office 2007), empregado para construir a apresentação de relações 

condicionais entre estímulos auditivos e visuais, ou entre estímulos visuais, e testar 

relações de controle entre os estímulos. O aplicativo foi empregado apenas para a 

apresentação dos estímulos na tela. O desempenho dos participantes em cada sessão foi 

registrado manualmente pela pesquisadora e gravado por meio de uma filmadora da 

marca SONY Handycam, CDR-SR 20, HDD 80GB. 

 

Estímulos 

Os estímulos empregados foram distribuídos em cinco conjuntos, de quatro 

estímulos cada. O conjunto (A) foi composto de estímulos auditivos (nomes de 

pessoas). Os demais conjuntos (B, C, D e E) foram compostos de estímulos visuais de 

diferentes categorias: B - Fotos; C - Nomes escritos; D - Grau de parentesco; E - 

Profissão, conforme a Tabela 3.  
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Tabela 3. 

Estímulos empregados no procedimento do Estudo 1. 

 

Notas: 
1,2

 Para as participantes Cássia, Eva e Flora, a ordem os estímulos foi alterada. Assim, o estímulo 

“Celso” foi relacionado com o estímulo “Pai” e o estímulo “Paulo” relacionado ao estímulo “Irmão”.  

 

Concordância Entre Observadores 

 Uma observadora, com conhecimento em análise do comportamento, assistiu a 

20% dos vídeos que foram gravados e fez o registro de acertos e erros dos participantes. 

Posteriormente, os dados da observadora foram comparados com os da pesquisadora. A 

concordância entre acertos e erros foi dividida pelo número total de tentativas e 

multiplicado por 100, com o intuito de computar a porcentagem de concordância entre 

os observadores (Kazdin, 1982). A concordância entre os observadores foi de 98%. 

 

Procedimento de coleta de dados 

O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em pesquisa e, após a 

aprovação deste, foi realizado o contato com os responsáveis das instituições e expostos 

os objetivos e métodos da pesquisa, assim como apresentado o Termo de Compromisso 

Livre e Esclarecido (TCLE). Com o aval das responsáveis pelas instituições para a 

Conjunto 

de 

estímulos 

A 

Nome 

(ditado) 

B 

Foto 

C 

Nome 

(escrito) 

D 

Parentesco 

(palavra 

impressa) 

E 

Profissão 

(palavras 

impressas) 

1 “Celso” B1 CELSO¹ IRMÃO² CONTADOR 

2 “Paulo” B2 PAULO² PAI¹ PEDREIRO 

3 “Elza” B3 ELZA PRIMA ADVOGADA 

4 “RITA” B4 RITA MÃE VENDEDORA 
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realização da pesquisa, foi realizada uma entrevista com os morados da casa, juntamente 

com a aplicação do MEEM. 

Em seguida foi aplicado o MoCA, o Protocolo Montreal-Toulouse de Exame 

Linguístico da Afasia, versão M1 Alpha, a Escala de Depressão Geriátrica e a Escala 

Hospitalar de Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão para a classificação dos 

participantes nos grupos. A aplicação dos instrumentos foi realizada em dias distintos 

para que os participantes não se cansassem. Além disso, nessa fase inicial foram feitas 

as entrevistas com os funcionários a respeito dos idosos para coletar informações sobre 

medicamentos e rotina destes.  Com a definição dos participantes, iniciou-se o 

procedimento propriamente dito, descrito a seguir e apresentado nas Tabelas 4 e 5. As 

sessões tinham duração aproximada de 30 minutos e eram realizadas cinco vezes por 

semana, de acordo com a disposição dos participantes. 
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Tabela 4. 

Descrição das Fases do Procedimento de Ensino de Relações Arbitrárias. 

Fase Etapa Blocos/Tentativas Objetivo 

1 

Pré-teste 

 

 

 

 

Verificar o conhecimento dos 

participantes sobre os estímulos 

que a serem empregados no 

procedimento. 

2 

Estabelecimento 

de Linha 

de Base 

1 

Ensino AB 
4/96 

Ensinar as relações auditivo-

visuais AB (nome próprio e foto 

de pessoas). 

2 

Ensino BC 
5/120 

Ensinar as relações visuais-

visuais BC, (foto e nome 

próprio). Ao final do treino, 

testar as relações ensinadas. 

3 

Ensino CD 
5/120 

Ensinar as relações visuais-

visuais CD (nome próprio 

escrito e palavra impressa - grau 

de parentesco/profissão). Ao 

final do treino, testar as relações 

ensinadas. 

4 

Ensino DE 
5/120 

Ensinar as relações visuais-

visuais DE (palavra impressa - 

grau de parentesco/ profissão e 

palavra impressa relativa a 

profissão/hobby). Ao final do 

treino, testar as relações 

ensinadas. 

3 

Testes 

Teste LBC 

AB, BC, CD, 

DE 

1/48 
Verificar a aprendizagem das 

relações ensinadas. 

Testes de 

Equivalência 
1/54 

Testar a emergência de relações 

não diretamente ensinadas (DB, 

EB, EC, EB) - formação de 

classes de equivalência. 

4 

Teste de 

Manutenção 

 

 

2/102 

Verificar a manutenção das 

relações ensinadas e as classes 

de equivalência 
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Tabela 5.  

Descrição dos blocos de Ensino das Relações AB, BC, CD e De e Testes de 

Equivalência. 

 

Fase Procedimento Relações Modelo Comparações Bloco Tentativas 

2 

  A1 B1 

1 

6 

Ensino AB A2 B1-B2 6 

  A1 - A2 B1-B2 6 

Ensino AB A3 B1-B2-B3 

2 

6 

Ensino AB A1-A2-A3 B1-B2-B3 12 

Ensino AB A4 B1-B2-B3-B4 8 

Ensino AB A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3B4 8 

LBCR AB  AB A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3B4 3 20 

LBCE AB AB A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3-B4 4 20 

Nomeação AB A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3-B4 5 8 

Ensino BC B1 C1 

6 

6 

Ensino BC B2 C1-C2 6 

Ensino BC B1-B2 C1-C2 6 

Ensino BC B3 C1-C2-C3 

7 

6 

Ensino BC B1-B2-B3 C1-C2-C3 12 

Ensino BC B4 C1-C2-C3-C4 8 

Ensino BC B1-B2-B3-B4 C1-C2-C3-C4 8 

LBCR BC BC B1-B2-B3-B4 C1-C2-C3-C4 8 20 

LBCE BC BC B1-B2-B3-B4 C1-C2-C3-C4 9 20 

Teste de 

Simetria CB 
CB C1-C2-C3-C4 B1-B1-B3-B4 10 20 

Ensino CD C1 D1 

11 

6 

Ensino CD C2 D1-D2 6 

Ensino CD C1-C2 D1-D2 6 

Ensino CD C3 D1-D2-D3 

12 

6 

Ensino CD C1-C2-C3 D1-D2-D3 12 

Ensino CD C4 D1-D2-D3-D4 8 

Ensino CD C1-C2-C3-C4 D1-D2-D3-D4 8 

LBCR CD CD C1-C2-C3-C4 D1-D2-D3-D4 13 20 

LBCE CD CD C1-C2-C3-C4 D1-D2-D3-D4 14 20 

Teste de 

Simetria DC 
DC D1-D2-D3-D4 C1-C1-C3-C4 15 20 

Ensino DE D1 E1 

16 

6 

Ensino DE D2 E1-E2 6 

Ensino DE D1-D2 E1-E2 6 

Ensino DE D3 E1-E2-E3 

17 

6 

Ensino DE D1-D2-D3 E1-E2-E3 12 

Ensino DE D4 E1-E2-E3-E4 8 

Ensino DE D4 E1-E2-E3-E4 8 

LBCR DE  DE D1-D1-D3-D4 E1-E2-E3-E4 18 20 

LBCE DE DE D1-D1-D3-D4 E1-E2-E3-E4 19 20 

Teste de 

Simetria ED 
ED E1-E2-E3-E4 D1-D1-D3-D4 20 20 
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3 

Teste LBCE 
AB-BC-

CD-DE 

A1-A2-A3-A4 

B1-B2-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

D1-D2-D3-D4 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

D1-D2-D3-D4 

E1-E2-E3-E4 

21 48 

Testes de 

Equivalência 

BD 

CE 

ED 

DC 

CB 

EC 

DB 

B1-B2-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

E1-E2-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

C1-C2-C3-C4 

E1-E2-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

D1-D2-D3-D4 

E1-E1-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

C1-C2-C3-C4 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

B1-B1-B3-B4 

22 56 

4 

Teste LBCE 
AB-BC-

CD-DE 

A1-A2-A3-A4 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

D1-D2-D3-D4 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

D1-D2-D3-D4 

E1-E1-E3-E4 

23 48 

Testes de 

Equivalência 

BD 

CE 

ED 

DC 

CB 

EC 

DB 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

E1-E1-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

C1-C2-C3-C4 

E1-E1-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

D1-D2-D3-D4 

E1-E1-E3-E4 

D1-D2-D3-D4 

C1-C2-C3-C4 

B1-B1-B3-B4 

C1-C2-C3-C4 

B1-B1-B3-B4 

24 56 

 
 

Fase 1: Pré-teste de nomeação de figuras 

Nesse pré-teste foi apresentado aos participantes as fotos que seriam utilizadas 

no procedimento, com o objetivo de verificar se eles atribuíam algum nome às fotos 

sem que, contudo, esse fosse um impedimento para a realização do protocolo de 

pesquisa (exceto se os nomes utilizados fossem realmente de parentes dos participantes, 

o que não ocorreu).  

 

Fase 2: Estabelecimento de Linha de Base  

O objetivo dessa fase foi estabelecer o repertório de discriminações condicionais 

entre estímulos auditivos (palavras ditadas) e estímulos visuais (fotos), e entre estímulos 

visuais (fotos ou palavras impressas, e palavras impressas – cf. Tabela 3). A estrutura de 

treino empregada foi a estrutura linear (Saunders & Green, 1999). A Fase 2 foi 

constituída de cinco etapas, descritas a seguir. 
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Etapa 1: Ensino de Discriminações Auditivo-Visuais AB 

Nesta etapa foi realizado um procedimento de emparelhamento arbitrário com 

modelo (arbitrary matching to sample), entre estímulos auditivos (Conjunto A) e fotos 

(Conjunto B). O procedimento dessa etapa foi dividido em cinco blocos. Os dois 

primeiros blocos foram de ensino, sendo o primeiro composto por 18 tentativas, e o 

segundo por 34 tentativas. Antes do início da sessão, a seguinte instrução foi dada para 

o participante: “Ao ouvir o nome que eu direi, você deverá apontar com o dedo a 

imagem que aparecerá na tela. Eu irei te falar se você apontou certo ou não”. No 

primeiro bloco, foi ensinada a relação A1B1 e A2B2. Nas seis primeiras tentativas, foi 

apresentado como modelo o estímulo A1 e como comparação apenas o estímulo B1. 

Nas seis tentativas seguintes, o modelo era A2 e os estímulos de comparação foram B1 

e B2 (introdução gradual dos estímulos de comparação). Nas seis últimas tentativas do 

bloco, os estímulos A1 e A2 se alternaram como modelos e os estímulos de comparação 

eram sempre B1 e B2. A cada tentativa, inicialmente, a pesquisadora ditava o estímulo 

auditivo modelo, que foi repetido a cada três segundos até o final da tentativa. Após a 

apresentação inicial do estímulo, um ou dois estímulos de comparação apareciam em 

qualquer dos quatro cantos do monitor. A resposta esperada era que o participante 

colocasse o dedo sobre a figura correspondente ao estímulo modelo. Caso o participante 

não apresentasse essa resposta, a pesquisadora dizia “pode colocar o dedo sobre a 

figura” e, se necessário, era oferecida ajuda física para que o idoso realizasse a tarefa. 

Após a emissão da resposta, a apresentação do modelo era interrompida, e a 

pesquisadora dizia frases como “Você acertou” ou “Parabéns! Está certo”, sinalizando 

o acerto da tentativa. Respostas incorretas eram consequenciadas com a frase “Não, não 

é esse”, e a apresentação da tentativa seguinte. O critério de passagem para o bloco 

seguinte era de 90% de acertos. Caso o participante não atingisse este critério, o bloco 
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era retido por até três vezes. No segundo bloco eram ensinadas as relações A3B3 e 

A4B4. Inicialmente, foram apresentadas seis tentativas em que o estímulo modelo 

auditivo era A3 e os estímulos de comparação eram B1, B2 e B3. Em seguida, eram 

apresentadas 12 tentativas em que os estímulos A1, A2 e A3 se alternavam como 

modelo, e B1, B2 e B3 eram os estímulos de comparação. Na sequência, eram 

apresentadas oito tentativas com o estímulo A4 como modelo, tendo como estímulos de 

comparação B1, B2, B3 e B4, e mais oito tentativas em que as relações A1B1, A2B2, 

A3B3 e A4B4 eram apresentadas, de maneira alternada. Todos os estímulos de 

comparação eram apresentados em posições aleatórias na tela do computador. 

Consequências para erros e acertos, assim como o critério de aprendizagem e repetição 

eventual do bloco eram os mesmos descritos no primeiro bloco. 

O terceiro bloco (Linha de Base Cheia Reforçada - LBCR) era formado por 20 

tentativas, em que as quatro relações ensinadas nos blocos anteriores (A1B1, A2B2, 

A3B3 e A4B4) eram apresentadas com o objetivo de verificar a manutenção da 

aprendizagem das relações ensinadas até o momento. Cada relação foi apresentada por 

cinco vezes, em que os estímulos modelo se alternavam em uma sequência quase 

aleatória (não havia apresentação do mesmo estímulo modelo em mais de duas 

tentativas consecutivas). Os estímulos de comparação disponíveis eram todos os 

ensinados. Caso o participante acertasse pelo menos 90% das relações, era apresentado 

um novo bloco de Linha de Base Cheia, também com 20 tentativas, mas sem 

consequências para respostas certas ou erradas (Linha de Base Cheia em Extinção - 

LBCE). A instrução dada para ao participante era: “Agora aparecerão quatro fotos na 

tela e eu direi o nome de uma pessoa. Você deve apontar com o dedo a foto da pessoa 

cujo nome eu disser, mas eu não direi se você acertou ou errou.”. O critério de 

passagem para a Etapa 2 era de 90% de acertos em um bloco. Caso esse critério não 
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fosse atingido, tanto no terceiro quanto no quarto bloco, estes eram reapresentados até o 

máximo de 3 vezes, com uma ordem diferente de tentativas. 

O último bloco da Etapa 1 consistiu em apresentar ao participante as fotos 

ensinadas, uma por vez, e pedir para que ele dissesse o nome da pessoa da foto 

(Nomeação). Cada foto foi apresentada duas vezes, assim, o bloco foi constituído por 

oito tentativas. Não havia critério de passagem para a Etapa 2.  

 

Etapa 2: Ensino de Discriminações Visuais-Visuais BC 

 O procedimento da Etapa 2 foi dividido em cinco blocos de tentativas, de acordo 

com os mesmos moldes do Ensino de relações AB – Etapa 1. O primeiro e o segundo 

blocos eram de ensino, sendo o primeiro composto por 18 tentativas e o segundo por 34 

tentativas, que tinham como objetivo o ensino das relações entre fotos e nomes escritos 

- relações B1C1 e B2C2 (primeiro bloco), e B3C3 e B4C4 (segundo bloco). A 

configuração e sequência de tentativas era a mesma descrita para o ensino das relações 

AB, exceto no último bloco, em que eram testadas as relações de simetria CB. Nesta 

etapa as tentativas eram simultâneas, ou seja, o estímulo modelo aparecia e permanecia 

na tela ao mesmo tempo em que os estímulos de comparação e não havia resposta de 

observação. O critério de aprendizagem para o avanço de um bloco para seguinte era de 

90% de acertos. Se o participante não alcançasse o critério de acertos, o bloco poderia 

ser repetido por até três vezes. A sequência de ensino foi: ensino de relações B1C1 e 

B2C2 (Bloco 1), ensino de relações B3C3 e B4C4 (Bloco 2), LBCR (Bloco 3), LBCE 

(Bloco 4) e Teste de Simetria CB (Bloco5).  O Teste de Simetria tinha por objetivo 

verificar se o participante era capaz de relacionar os mesmos estímulos dos conjuntos B 

e C, mas com os estímulos C como modelo e os estímulos do conjunto B como 

estímulos de comparação, condição importante que deveria ser garantida para o 
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posterior teste de equivalência. Esse teste era composto por 20 tentativas não reforçadas, 

em que as relações C1B1, C2B2, C3B3 e C4B4 eram apresentadas por cinco vezes não 

consecutivas (cada relação). O critério de aprendizagem para o avanço para a Etapa 3 

era de 90% de acertos em um bloco. Caso o participante não atingisse esse critério, o 

teste era refeito por mais três vezes. Se o participante continuasse errando, era feito um 

Treino de Simetria CB, em que as tentativas apresentadas no teste eram apresentadas, 

mas com reforço. O critério de 90% de acertos permanecia em vigor no Treino de 

Simetria e, quando o participante atingisse este critério, era submetido ao Teste de 

Simetria novamente. 

 

Etapa 3: Ensino de Discriminações Visuais-Visuais CD 

 O objetivo desta etapa era ensinar as relações CD: relações entre nome escrito de 

pessoas (C) e grau de parentesco (D). Para tanto, foi usada a mesma estrutura de ensino 

das relações AB e BC (dois blocos de ensino das relações a serem ensinados, um bloco 

de LBCR, um bloco de LBCE e Teste de Simetria DC). Os critérios para passagem 

entre os blocos, assim como as instruções e consequências, para acertos e erros, foram 

os mesmos da Etapa 2. 

 

Etapa 4: Ensino de Discriminações Visuais-Visuais DE 

 A Etapa 4 tinha como objetivo ensinar as relações visuais-visuais DE – relações 

entre o grau de parentesco (D) e profissão (E). Foi seguida a mesma estrutura e 

sequência de ensino das etapas anteriores, bem como consequências para acertos e erros 

e critérios de aprendizagem.  
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Fase 3: Teste Linha de Base Cheia AB, BC, CD e DE e Testes de Equivalência  

O objetivo dessa Fase era verificar se as relações aprendidas na Fase anterior se 

mantinham e conduzir os testes de equivalência. Inicialmente, foi conduzido um Teste 

de LBCE de todas as relações (AB, BC, CD e DE), cujo objetivo era verificar a 

estabilidade das relações ensinadas e preparar o participante para os testes de 

equivalência. Nesse teste, todas as relações ensinadas foram apresentadas em um bloco 

de 48 tentativas, sendo 12 tentativas de cada relação. A ordem de apresentação das 

relações foi quase aleatória (a mesma relação não poderia ser apresentada por mais de 

duas vezes consecutivas). As respostas não eram reforçadas, ou seja, o participante não 

era informado sobre se acertava ou não a tentativa. O critério de passagem para os testes 

seguintes era de 90% de acertos em um bloco. Caso o participante não atingisse o 

critério, o bloco era reapresentado até que o critério fosse atingido. 

No Teste de Equivalência eram testadas as relações BD, CE, ED, DC, CB, EC e 

DB (simetria da transitividade das relações visuais-visuais), avaliando, assim, a 

emergência de relações que não foram ensinadas diretamente. O bloco de testes de 

equivalência foi composto por 56 tentativas, em que cada relação era apresentada por 

duas vezes não consecutivas. Para cada participante foi aplicado um único bloco de 

testes de equivalência, em função da extensão do teste e com o objetivo de verificar se a 

emergência de relações não ensinadas ocorreria de forma imediata. Essa Fase era 

encerrada, portanto, com a apresentação do teste de equivalência. O critério de 

encerramento dessa Fase foi definido pela realização do bloco, independente da 

porcentagem de acertos. 
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Fase 4: Teste de Manutenção 

O Teste de Manutenção teve por objetivo verificar se tanto as relações ensinadas 

na Fase 2, quanto as relações de equivalência (não diretamente ensinadas), quando 

presentes, se mantiveram ao longo do tempo. O Teste de Manutenção foi realizado em 

três momento distintos:  após cinco, 15 e 30 dias da finalização da Fase 3. A Fase de 

Manutenção seguiu a mesma estrutura da Fase 3, ou seja, foram reapresentados os 

blocos de teste de LBCE AB, BC, CD e DE e os Testes de Equivalência. A instrução 

inicial dada ao participante era a seguinte: “Agora será feito mais um teste e eu não irei 

dizer se você está acertando ou errando. Às vezes, durante o teste, eu irei dizer o nome 

de uma pessoa e você deverá apontar para uma das fotos mostradas pelo computador. 

Em outras vezes, aparecerá uma foto ou uma palavra escrita no meio da tela e você 

deverá escolher as alternativos dos cantos da tela que achar que combina com a 

informação que apareceu no centro do computador.”. 

  



42 
 

 

Resultados 

  

Será apresentado, na Figura 1, o desempenho de cada participante em três das 

quatro Fases do procedimento: Fase 2 - ensino das relações condicionais (AB, BC, CD e 

DE), Fase 3 – LBCE e equivalência, e Fase 4 – Testes de Manutenção – realizados 

cinco, 15 e 30 dias após a finalização da Fase 3. 
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* A participante não realizou estes testes.  

Figura 1: Porcentagem de acertos dos participantes no ensino e teste das relações condicionais, bem como 

nos Testes de Manutenção. 
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A partir da Figura 1, pode-se observar que o desempenho dos participantes Eva, 

Flora, Leila e Vagner foram muito semelhantes durante os procedimentos de ensino 

(Fase 2 – relações AB, BC, CD e DE). Todos os quatro atingiram o critério de 

aprendizagem proposto (90% de acertos) com uma única apresentação de cada bloco. A 

exceção foi a participante Cássia, cujo desempenho será descrito mais adiante, à parte 

dos demais participantes. 

No ensino AB, a participante Leila atingiu 100% em todos os blocos ensinados, 

inclusive na LBCR, LBCE e nomeação. Vagner errou uma tentativa na LBCR e acertou 

todas as tentativas de LBCE e nomeação. A participante Eva errou três tentativas do 

bloco de ensino das relações AB, duas tentativas na LBCR, uma tentativa no bloco de 

LBCE e uma tentativa no teste de nomeação.  Já a participante Flora, errou quatro das 

tentativas nos blocos AB, duas tentativas na LBCE e LBCR e uma tentativa no bloco de 

nomeação. 

No ensino das relações BC, Leila acertou todas as tentativas do bloco de ensino, 

errou uma tentativa da LBCR, porém acertou todas as tentativas de LBCE e simetria. 

Flora errou quatro tentativas no bloco de ensino BC e acertou todas as tentativas de 

LBCR, LBCE e simetria. O participante Vagner acertou todas as tentativas de bloco de 

ensino BC e LBCR e errou uma tentativa da LBCE e simetria. Já a participante Eva 

errou duas tentativas dos blocos de ensino, uma tentativa na LBCR e LBCE e acertou 

todas as tentativas dos testes de simetria. 

Na aprendizagem das relações CD, Leila errou duas tentativas no bloco de 

ensino e uma tentativa na LBCR, porém acertou todas as tentativas dos blocos de LBCE 

e simetria. Flora acertou todas as tentativas no bloco de ensino, errou uma tentativa no 

bloco de LBCR, duas tentativas no bloco de LBCE e acertou todas as tentativas de 

simetria. Eva errou três tentativas no bloco de ensino das relações CD, acertou todas as 
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tentativas de LBCR, errou uma tentativa no bloco de LBCE e acertou todas as tentativas 

de simetria. Vagner errou quatro tentativas no bloco de ensino CD, duas tentativas na 

LBCR e acertou todas as tentativas de LBCE e simetria. 

No ensino das relações DE, Leila, Flora e Vagner acertaram todo o bloco de 

ensino, LBCR, LBCE e simetria. Eva errou três tentativas no bloco de ensino desta 

relação, uma tentativa no bloco de LBCR e acertou todas as tentativas de LBCE e 

simetria. 

De forma geral, portanto, pode-se afirmar que os participantes Eva, Flora, Leila 

e Vagner passaram pela Fase 2 sem dificuldades, atingindo os critérios de aprendizagem 

estabelecidos com o número mínimo de apresentações de blocos de ensino e teste 

estabelecidos no procedimento. 

Na Fase 3 – LBCE e Teste de Equivalência – que ocorreu um dia após a 

finalização da Fase 2, Eva, Flora e Leila apresentaram desempenhos semelhantes. Flora 

foi a participante que apresentou os melhores resultados: acertou todas as tentativas dos 

testes de LBCE e Testes de Equivalência. A participante Eva errou cinco tentativas do 

bloco de LBCE e duas tentativas de relações diferentes do Teste de Equivalência. Leila 

errou uma tentativa do bloco de LBCE e acertou todas as tentativas do Teste de 

Equivalência. Vagner apresentou o pior desempenho entre esses quatro participantes: 

errou oito tentativas de LBCE e 18 tentativas do Teste de Equivalência. Seus erros 

concentraram-se nas mesmas relações, pois confundiu, tanto na LBCE quanto no Teste 

de Equivalência a classe de estímulos A3-B3-C3-D3-E3 com A4-B4-C4-D4-E4 (por 

exemplo, quando o estímulo modelo era B3 e as comparações C1, C2, C3 e C4, Vagner 

escolhia a comparação C4). 

A Fase 4 – Testes de Manutenção – foi conduzida em dias distintos: cinco, 15 e 

30 dias após a Fase 3. Observa-se novamente, de acordo com a Figura 1, que as 
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participantes Eva, Flora e Leila tiveram desempenhos semelhantes: não foi observada 

deterioração no desempenho dessas participantes ao longo das apresentações dos testes, 

tanto os de LBCE, quanto nos Testes de Equivalência. 

A participante Leila errou apenas uma tentativa no bloco de LBCE da 

manutenção de cinco dias e, nos demais testes, a participante acertou todas as tentativas. 

Flora cometeu um erro apenas em uma tentativa do Teste de Equivalência de 15 dias. 

Nos demais testes, a participante apresentou 100% de acertos. Já Eva, no teste após 

cinco dias, errou duas tentativas na LBCE e acertou todas as tentativas de equivalência; 

errou uma tentativa na LBCE e duas tentativas no teste de equivalência de 15 dias; e 

errou cinco tentativas na LBCE e três tentativas no teste de equivalência de 30 dias. 

O participante Vagner teve um desempenho distinto das demais participantes. 

Apesar de apresentar bom desempenho na Fase de Ensino das relações condicionais, 

desde a apresentação dos primeiros testes observou-se uma piora no seu desempenho. 

Vagner errou seis tentativas na LBCE de todas as relações de cinco dias e três tentativas 

no teste de Equivalência de cinco dias; apresentou 100% de acertos nos testes aplicados 

em 15 dias de manutenção e errou seis tentativas do LBCE aplicados nos 30 dias de 

manutenção e 18 tentativas do teste de equivalência do mesmo período. Observou-se, 

portanto, uma deterioração importante no desempenho de Vagner no último Teste de 

Manutenção conduzido. 

A participante Cássia teve um desempenho bastante distinto dos demais. 

Observa-se que, no ensino das relações AB, apesar de ter atingido o critério nos blocos 

de ensino e na LBCR com apenas dois e um erro, respectivamente, apresentou quatro 

erros na LBCE, pois confundiu sistematicamente as duas últimas relações ensinadas 

(nomes das mulheres). Diante disto, passou novamente pelo bloco de LBCR, atingindo 

o critério de acertos e passando mais uma vez para bloco de LBCE. Neste, apresentou 
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erros em apenas duas tentativas e, no Teste de Nomeação, errou o nome de uma das 

fotos de mulheres. 

No ensino das relações BC, Cássia atingiu o critério de aprendizagem no bloco 

de ensino, porém, na LBCR, Cássia errou quatro tentativas e por isso, realizou 

novamente este bloco. Na segunda apresentação do bloco, a participante errou apenas 

duas tentativas e o mesmo ocorreu no Teste de Simetria CB. Todos os erros foram 

referentes às profissões das mulheres. 

Nas relações CD e DE, Cássia não necessitou de repetição dos blocos de ensino. 

Errou duas tentativas de LBCR-CD, LBCE-CD e Teste de Simetria D-E, porém 

apresentou 100% de acertos nos blocos de LBCR-DE, LBCE-DE e errou apenas uma 

tentativa no teste de simetria ED. 

Na Fase 3, observou-se que o desempenho de Cássia na Fase 2 não sustentou a 

emergência de relações de equivalência em nenhum dos testes de manutenção que 

realizou. Seu desempenho nos blocos de LBCE variou entre 89% e 77% de acertos, e 

nos testes de equivalência, seu desempenho piorou a cada apresentação: de 69% de 

acertos na primeira apresentação, para 60% na segunda e 46% na terceira. Cássia foi, 

portanto, a única participante que não apresentou emergência de equivalência de 

estímulos. 

 Por motivos de saúde, Cássia não realizou os treinos e testes de forma contínua. 

O intervalo entre as sessões de ensino de cada relação variou de três a sete dias. A 

participante também foi a única que não realizou os testes de Equivalência e 

Manutenção nos dias exatos, pois muitas vezes estava com dores que a 

impossibilitavam de levantar da cama. A participante, inclusive, não realizou o Teste de 

Manutenção de 30 dias, pois estava hospitalizada. 
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Discussão 

 

Os objetivos do Estudo 1 foram (a) investigar a ocorrência de responder por 

exclusão em idosos institucionalizados sem comprometimento cognitivo, (b) investigar 

a viabilidade do uso de uma estratégia de ensino de discriminações condicionais 

auditivo-visuais e visuais-visuais por exclusão; e (c) testar a formação e manutenção de 

classes de equivalência com estímulos auditivos e visuais, a partir do procedimento de 

ensino conduzido. Para isso, foi implementado um procedimento de ensino de relações 

condicionais arbitrárias entre cinco conjuntos de quatro estímulos cada, por meio de 

uma estrutura de treino linear.  

De modo geral, os resultados obtidos neste estudo indicam que os idosos 

institucionalizados investigados apresentaram responder por exclusão nas tentativas de 

ensino em que novos estímulos de comparação foram introduzidos. Além disso, todos 

os idosos aprenderam as relações condicionais ensinadas, sendo que a maioria (quatro 

em cinco) o fez a partir do número mínimo de blocos de ensino planejados. Também 

quatro, dos cinco participantes, apresentaram formação de classes de estímulos 

equivalentes e mantiveram essas classes nas três ocasiões em que os testes foram 

reapresentados. Esses resultados serão discutidos na sequência. 

O responder por exclusão foi testado nos blocos de ensino das relações 

condicionais sempre que a tentativa apresentava pela primeira vez um estímulo modelo 

indefinido, juntamente com um estímulo de comparação indefinido e dois ou três 

estímulos de comparação definidos. O responder por exclusão, segundo McIlvane, 

Wilkinson, e de Souza (2000) ocorre quando um estímulo modelo indefinido é 

relacionado, sem ensino prévio, com um estímulo de comparação indefinido. Porém, 

para este fenômeno ocorrer, é necessário, primeiramente, o estabelecimento de uma 

linha de base consistente. No presente trabalho, esperava-se estabelecer uma linha de 
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base consistente pela apresentação consecutiva (seis vezes) de um mesmo estímulo 

modelo. Na primeira relação ensinada, o modelo A1 era apresentado apenas com o 

estímulo de comparação correto (B1); com isso, esperava-se estabelecer essa relação de 

forma consistente, antes de introduzir a relação seguinte. Na primeira apresentação do 

modelo A2, os estímulos de comparação disponíveis eram B1 (já relacionado a A1) e 

B2, o S+ nessa relação. Essa, portanto, poderia ser considerara uma tentativa de 

exclusão, pois esperava-se que o participante selecionasse B2, excluindo B1. O mesmo 

aconteceu na introdução das relações A3B3 e A4 B4, assim como nos blocos de ensino 

das demais relações. Todos os participantes responderam por exclusão nas tentativas 

críticas, uma vez que, à medida que estímulos modelos novos eram apresentados, 

simultaneamente a estímulos de comparação já relacionados a outros modelos e um 

estímulo de comparação completamente novo, todos os idosos consistentemente 

selecionavam o estímulo de comparação novo, replicando dados já obtidos 

extensamente com outras populações (e.g., Costa et al., 2001).  

Estudos que investigam a formação de relações condicionais com idosos 

costumam empregar outras formas de ensino, como a inserção gradual de estímulos de 

comparação (Aggio, & Domeniconi, 2012), ou o procedimento de tentativa e erro 

(Haydu, & Morais, 2009). Porém, o ensino por exclusão parece ter sido eficiente para a 

aprendizagem dos idosos, uma vez que todos eles conseguiram atingir os critérios 

propostos com o número mínimo de blocos de ensino programados, com exceção da 

participante Cássia que precisou de uma única repetição do bloco de LBCR das relações 

BC. 

Ao se comparar os procedimento de Haydu e Morais (2009) com os do presente 

estudo, verifica-se que os blocos de ensino propostos pelos autores tinham um número 

mais elevado de tentativas em comparação com os do presente estudo (por exemplo, 
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para o ensino das relações AB, os idosos completavam 72 tentativas por bloco – mesmo 

no ensino de quatro conjuntos de estímulos –, em contraste com as 52 tentativas totais 

de ensino do presente estudo), e o número médio de repetições dos blocos foi mais 

elevado do que o aqui apresentado (em média, quase dois blocos por participante para a 

aprendizagem das relações AB no estudo de Haydu e Morais, 2009), o que exemplifica 

a eficácia do ensino por exclusão. 

Além do procedimento de exclusão, é preciso discutir a influência da estrutura 

de treino no ensino das relações condicionais para idosos. A literatura de equivalência 

de estímulos discute extensivamente sobre a eficácia de diferentes estruturas de treino 

na aprendizagem de discriminações condicionais e formação de classes de equivalência 

(e.g., Arntzen, 2006), mas essas pesquisas de modo geral, não foram desenvolvidas com 

participantes idosos. No procedimento proposto por Pérez-González e Moreno-Sierra 

(1999) foi utilizada uma estrutura linear de ensino de relações arbitrárias (duas classes, 

com três estímulos cada) para oito pessoas, sendo um adolescente, um adulto jovem, 

dois adultos mais velhos e quatro idosos. Os estímulos utilizados foram formas 

geométricas impressas em cartões, que foram dispostos sobre uma mesa na frente do 

participante. Todos os participantes, inclusive os idosos, aprenderam as relações 

ensinadas e demonstraram formação de equivalência de estímulos, o que indica que a 

estrutura de treino não prejudicou o desempenho das relações emergentes. No entanto, é 

preciso reconhecer que o número de estímulos era pequeno e a estrutura de treino tinha 

apenas um nódulo, o que certamente facilitou a aprendizagem proposta. 

Outro estudo com idosos sem comprometimento cognitivo que empregou a 

estrutura linear de ensino foi o de Haydu e Morais (2009). Diferente do estudo de Pérez-

González e Moreno-Sierra (1999), os idosos do estudo aprenderam a relacionar, a 

depender da condição a que foram designados, seis e quatro conjuntos de estímulo, e o 
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ensino dessas relações ocorreu por tentativa e erro, ou seja, o modelo era apresentado, 

desde a primeira tentativa, junto a seis ou quatro estímulos de comparação. Assim como 

no estudo de Pérez-González e Moreno-Sierra (1999), a estrutura linear mostrou-se 

eficiente para o ensino das relações condicionais. 

Diferentemente dos demais trabalhos com idosos que empregaram a estrutura 

linear para o ensino das relações condicionais, no estudo de Aggio e Domeniconi 

(2012), foi empregada a estrutura de treino “muitos-para-um”, que também se mostrou 

eficiente, para o ensino das relações arbitrárias. Assim, já que todos os idosos 

aprenderam relações condicionais independente da estrutura de treino (Aggio, & 

Domeniconi, 2012; Haydu & Morais, 2009; Pérez-González, & Moreno-Sierra, 1999), 

parece que a estrutura de treino não é a variável mais relevante para o ensino de relações 

condicionais (ou, pelo menos, não pareceu ser uma variável impeditiva para a 

aprendizagem das relações estudadas). No caso do presente estudo, portanto, o ensino 

por exclusão, aliado à estrutura de treino utilizada (linear), favoreceu a aprendizagem 

dos idosos participantes.  

Além do ensino das relações condicionais, os participantes deste trabalho, assim, 

como os idosos dos demais estudos (Aggio & Domeniconi, 2012; Haydu & Morais, 

2009; Peréz-González & Moreno-Sierra, 1999), foram testados em relação à formação 

de relações emergentes. Todos os idosos, de todos os estudos, demonstraram a formação 

de classes de equivalência, o que demonstra, também, que a estrutura de treino 

empregada nos diferentes estudos não interferiu na apresentação de relações 

emergentes. 

Porém, em relação à manutenção das relações ensinadas e das classes de 

equivalência formadas, observou-se no presente estudo que, pelo menos para três dos 

participantes deste estudo, houve manutenção das relações aprendidas e as classes de 
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equivalência formadas não se deterioraram ao longo das três reapresentações dos testes. 

Para um dos participantes, Vagner, observou-se uma melhora no seu desempenho nos 

testes conduzidos após cinco e 15 dias do término do procedimento de ensino, tanto nas 

relações condicionais testadas na LBCE, quanto nos testes de equivalência, mas uma 

piora no teste conduzidos após 30 dias, com resultados iguais aos apresentados logo 

após o término do procedimento. Finalmente, a participante Cássia apresentou o pior 

desempenho, não chegando a completar os testes de manutenção em função do seu 

estado de saúde. Pode-se verificar, portanto, que o procedimento de ensino proposto, 

sendo eficaz para o ensino de relações arbitrárias, favoreceu a formação e manutenção 

de classes de equivalência para pelo menos quatro dos cinco idosos participantes. Esses 

dados são comparáveis aos obtidos nos estudos de Haydu e Morais (2009) e Aggio e 

Domeniconi (2012), que também testaram a manutenção de classes de equivalência em 

idosos sem comprometimento cognitivo.  

O Teste de Manutenção das duas pesquisas (Aggio, & Domeniconi, 2012; 

Haydu & Morais, 2009) foi realizado seis semanas após a finalização do procedimento. 

Na pesquisa de Haydu e Morais (2009) apenas dois dos 18 participantes demonstraram 

um baixo desempenho de manutenção das relações aprendidas. No estudo de Aggio e 

Domeniconi (2012) todos os idosos da Condição 1 tiveram um desempenho inferior a 

65% de acerto (provavelmente porque estes idosos aprenderam um número menor de 

relações condicionais), porém apenas um participante (de quatro) da Condição 2 teve 

um desempenho inferior a 90% de acerto. Esses dados são compatíveis com os dados de 

manutenção de estudos de equivalência conduzidos com participantes de outras idades 

(Haydu, & Paula, 2008; Haydu, Omote, Vicente, Aggio, & Paula, 2009; Omote, 

Vicente, Aggio, & Haydu, 2009), mostrando que os procedimentos de ensino de 

relações condicionais empregados em todos esses estudos não apenas favorecem a 
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formação de classes de equivalência, como sua manutenção ao longo de períodos 

variados de tempo. 

Já na análise dos erros dos participantes Cássia e Vagner, que apresentaram os 

piores desempenhos nos testes de manutenção, observa-se que eles confundiram os 

últimos estímulos ensinados (referentes às fotos, nomes, profissões e grau de parentesco 

das mulheres). Cássia já havia apresentado esse mesmo erro na Fase de Ensino e na 

LBCE com todas as relações, assim como nos testes de equivalência; Vagner apresentou 

esse erro apenas nos testes. Porém, no caso de Cássia, o número máximo de estímulos 

de comparação presentes nas tentativas finais de ensino e nas de teste (quatro) pareceu 

ser uma variável dificultadora, uma vez que ela necessitou que fossem repetidos os 

blocos de LBCR das relações AB e BC, que eram blocos em que havia sempre quatro 

estímulos de comparação presentes. 

Além disso, é importante considerar que a participante Cássia pode ter 

apresentado dificuldade em função da sua condição de saúde, que pode ter afetado sua 

disposição e sua atenção à tarefa. Por apresentar dificuldades de respiração e 

dificuldades de locomoção, muitas vezes a participante não levantava da cama e os 

dados foram coletados por meio de um notebook no quarto da participante.  

Outros pontos em relação ao procedimento devem também ser discutidos. Todos 

os estímulos utilizados eram estímulos familiares e não figuras abstratas ou palavras 

sem sentido. Isto pode ter favorecido a aprendizagem das relações arbitrárias, uma vez 

que estímulos familiares parecem auxiliar esta aprendizagem em comparação com 

estímulos arbitrários ou completamente sem sentido (O’Connor, Rafferty, Barnes-

Holmes, & Barnes-Holmes, 2009; Arntzen, 2012). Isso deve ser levado em 

consideração especialmente em estudos com idosos, pois dificuldades físicas, ligadas à 

audição e visão, podem interferir no seu desempenho com estímulos bidimensionais e o 
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uso de estímulos “significativos” pode ser uma estratégia adequada para a condução de 

estudos sobre aprendizagem e manutenção de relações condicionais. No entanto, apesar 

dos estímulos serem familiares, a relação CD (nome escrito e grau de parentesco) foi de 

difícil compreensão pelos participantes. Ainda que eles respondessem por exclusão à 

medida que um estímulo modelo novo era ditado e um estímulo novo de comparação 

era apresentado na tela, juntamente com os estímulos de comparação conhecidos, os 

idosos faziam afirmações do tipo “o Paulo pode ser pai e irmão”. Deve-se considerar 

que eventuais erros em tentativas de exclusão que envolvessem as relações CD 

poderiam ser atribuídas aos problemas de compreensão citados anteriormente (não 

compreensão da relação entre o grau de parentesco e o nome escrito) e que a ausência 

de controle desse fator pode ser considerado uma limitação do procedimento. Esse fato 

deve ser levado em consideração em eventuais estudos futuros que tenham como 

objetivo o ensino ou recuperação de relações envolvendo esse tipo de estímulo para 

idosos para que essas dificuldades relativas à natureza dos estímulos não interfira de 

forma negativa no desempenho dos participantes.  

Esses dados, em conjunto, sugerem que o procedimento de ensino por exclusão 

foi eficiente para o ensino de relações arbitrárias em idosos sem comprometimento 

cognitivo, mesmo em uma estrutura de treino linear, referida pela literatura como menos 

eficiente em função do número de nódulos presentes no ensino (Saunders & Green, 

1999; Arntzen, 2012) favorecendo aprendizagem com um número baixo de erros, da 

mesma forma como em procedimentos deste tipo planejados para outras populações 

(e.g., Oliveira, 2012; de Souza & de Rose, 2006). Assim, a estrutura de treino não 

pareceu ser uma variável dificultadora em si mesma, nem para a aprendizagem das 

relações e nem para a emergência de relações de equivalência entre os estímulos, 

devendo seus efeitos ser contrabalanceados com outras condições presentes nas 
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contingências de ensino. Da mesma forma, a institucionalização em si não pareceu ser 

uma variável que prejudicasse o desempenho dos idosos desse estudo. Nunes, Menezes 

e Alchieri (2010) afirmam que idosos institucionalizados tendem a ter uma pior 

qualidade de vida do que idosos não institucionalizados. Entretanto, os dados obtidos 

com os idosos deste estudo foram bastante positivos, apesar da condição de 

institucionalização, o que sugere que a dinâmica da instituição não parece ter 

comprometido a cognição dos idosos. Por outro lado, torna-se importante ressaltar que 

as instituições onde o estudo foi realizado não ofereciam nenhum tipo de atividade que 

pudesse exercitar as funções cognitivas dos idosos, mas, por motivação própria, a 

participante Flora lia um livro por semana e a participante Leila realizava também, toda 

semana, atividades de palavras cruzadas.  

Apesar destes dados obtidos com idosos institucionalizados sem 

comprometimento cognitivo, não se tem clareza se o responder por exclusão ocorre da 

mesma forma com idosos que apresentem CCL ou DA e não há evidências do 

desempenho destes idosos em um procedimento de ensino de relações condicionais por 

exclusão. Assim, antes de se propor um procedimento de ensino baseado na 

aprendizagem por exclusão para idosos com CCL ou DA, é necessário investigar se eles 

demonstram respostas por exclusão. O Estudo 2 se propõe a responder a essa questão. 
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ESTUDO 2 

 

O Estudo 2 teve como objetivo (a) investigar se idosos com CCL ou com 

diagnóstico de DA demonstrariam desempenho por exclusão em um procedimento de 

ensino de relações condicionais. Além disso, (b) buscou-se verificar se, após a tentativa 

de exclusão, esses idosos eram capazes de manter as relações condicionais entre os 

estímulos selecionados na tentativa de exclusão ao longo de um procedimento de ensino 

de relações AB. 

 

Método 

Participantes 

Participaram deste estudo seis mulheres, com idades entre 75 e 91 anos, 

residentes em duas ILPI’s da cidade de Ribeirão Preto - SP. Todas apresentaram 

comprometimento cognitivo, segundo escores obtidos no MEEM. A Tabela 6 apresenta 

características gerais dos participantes (com nomes fictícios): idade, escolaridade, 

medicação e diagnósticos fornecidos pelas ILPI’s. A Tabela 7 apresenta os resultados 

dos participantes nos testes de comprometimento cognitivo, depressão, ansiedade e 

afasia. 

O critério de inclusão na amostra foi indicativo de comprometimento cognitivo, 

segundo o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e os critérios de exclusão foram: (1) 

o uso de medicações que pudessem alterar o estado de vigília do organismo, (2) 

problemas de audição que pudessem comprometer a compreensão dos estímulos 

auditivos apresentados e (3) problemas visuais que impedissem o participante de 

observar os estímulos visuais apresentados. Problemas auditivos e visuais foram 

investigados na entrevista feita com os responsáveis pela instituição. 
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Tabela 6. 

Participantes (nomes fictícios), com suas respectivas idades, grau de escolaridade, medicação utilizada no início do procedimento e diagnósticos 

fornecidos pelas ILPIs.  FI – Ensino Fundamenta Incompleto; MC – Ensino Médio Completo; DA – Doença de Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

Participantes Idade Escolaridade Medicação Diagnóstico 

Ana 85 FI Micardis, Metformina, Levoid, Enalapril, Diazepam DA 

Adélia 84 FI Enalapril, Sertralina, Quetiapina, Donaren, Metformina DA e Diabetes 

Bete 91 MC Enalapril, Selozok, Omeprazol, Paroxetina, Monaless, Seroquel, Sinvastatina DA 

Dirce 80 FI Enalapril, Vicog, Tapazol, Agarol, AAS, Epéz, Frontal DA e Diabetes 

Julia 75 FI Rivotril, Depakote, Atenolol, Pamelor Doença de Parkinson 

Paula 75 FI 

Metoprolol, Sertralina, AAS, Hidralazina, Hidroclorotiazida, Amlodipina,  

Sinvastatina 
Demência, Sequelas de AVCs e Artrose 
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Tabela 7.  

Resultados dos participantes nos testes Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

(HAD), Escala de Depressão Geriátrica (EDG) e Protocolo Montreal-Toulouse de 

Exame Linguístico da Afasia (versão M1-Alpha). DG – depressão grave; DepA – 

depressão ausente; AA – afasia ausente. 

 

Participantes MEEM MocA HAD EDG M1-Alpha 

Ana 17 10 D: provável/A: possível DG AA 

Adélia 12 6 D/A: improvável DepA AA 

Bete 18 11 D/A: improvável DepA AA 

Dirce 13 6 D/A: improvável DepA AA 

Julia 17 16 D/A: improvável DepA AA 

Paula 12 7 D/A: improvável DepA AA 

 

Local 

A coleta de dados ocorreu em duas ILPI’s da cidade de Ribeirão Preto. Em 

ambas as instituições o computador era instalado diariamente na sala de refeições da 

instituição, que continha mesas e cadeiras de plásticos. As participantes eram 

posicionadas frente ao computador, e a pesquisadora permanecia ao lado, juntamente 

com a filmadora, que era instalada sobre um tripé. 

 

Instrumentos  

Para a execução desta pesquisa foram utilizados os mesmos instrumentos 

descritos e usados no Estudo 1. 
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Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para este procedimento foram os mesmo utilizados 

no Estudo 1. 

 

Estímulos 

Os estímulos usados foram distribuídos em dois conjuntos, de quatro estímulos 

cada. O conjunto A foi composto de estímulos auditivos (nomes ditados de pessoas – 

correspondentes aos estímulos do conjunto B) e o conjunto B foi composto de estímulos 

visuais (fotos dos funcionários das instituições). Os estímulos da participante Ana foram 

diferentes das demais participantes, pois ela residia em outra instituição.  A Tabela 8 

apresenta os estímulos empregados no procedimento com as participantes Adélia, Bete, 

Dirce, Julia e Paula (à esquerda) e com a participante Ana (à direita).  

 

Tabela 8. 

Estímulos utilizados para as participantes Adélia, Bete, Dirce, Julia e Paula. 

 

Concordância entre Observadores 

 Duas observadores assistiram a 20% dos vídeos sob o mesmo critério descritos 

no Estudo 1. A concordância entre os observadores foi de 95%. 

Conjunto de Estímulos 
A 

PALAVRA DITADA 

B 

FOTO 

1 Vivi Camila B1 

2 Camila Natália B2 

3 Ge Ge B3 

4 Ana Rafael B4 
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Procedimento de Coleta de Dados 

Os procedimentos para coleta de dados foram realizados de forma semelhante 

aos adotados para ensino das discriminações condicionais AB no Estudo 1, com 

participantes sem comprometimento cognitivo. Após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa o estudo foi iniciado com a aplicação dos instrumentos nas participantes, 

sempre em dias alternados para não cansá-las. Após a avaliação inicial das participantes, 

foi iniciado o procedimento de ensino de discriminações auditivo-visuais, entre fotos de 

funcionários das instituições e seus respectivos nomes ditados. As sessões ocorreram 

diariamente, cinco dias por semana, e tinham duração média de 30 minutos. 

 

Fase 1: Pré-teste de nomeação de figuras: foram apresentadas às participantes as fotos 

que poderiam ser utilizadas no procedimento, com o intuito de verificar se elas 

realmente não conseguiam nomear tais fotos. Cada imagem foi apresentada na tela do 

computador e permaneceu disponível por 10 segundos. A pesquisadora perguntava: “A 

senhora sabe o nome dessa pessoa? Qual o nome dessa pessoa que aparece na foto?”. 

Caso a participante não soubesse nomear a pessoa da foto no tempo estipulado (10 

segundos), considerava-se que a foto poderia ser utilizada. Foram selecionadas quatro 

fotos para o procedimento desta forma. 

 

Fase 2: Estabelecimento de Linha de Base de Discriminações Auditivo-Visuais AB 

(Nome ditado – Foto):  o objetivo dessa Fase foi estabelecer as relações condicionais 

entre estímulos auditivos (nomes ditados) e estímulos visuais (fotos). Para isso, as 

tentativas de ensino foram organizadas de acordo com um procedimento de ensino por 

exclusão, em que cada nova relação só seria introduzida após um número específico de 
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tentativas da relação anterior. A Tabela 9 apresenta um resumo da composição dos 

blocos de ensino. 

 

Tabela 9.  

Resumo da composição dos blocos de ensino de discriminações condicionais AB.  

 

Procedimento Relações Modelo Comparações Bloco Tentativas 

Ensino A1B1 A1 B1 

1 

6 

Ensino A2B2 A2 B1-B2 6 

LBCR 
A1B1, 

A2B2, 
A1-A2 B1-B2 6 

Ensino A3B3 A3 B1-B2-B3 

2 

6 

LBCR 

A1B1, 

A2B2, 

A3B3 

A1-A2-A3 B1-B2-B3 12 

Ensino A4B4 A4 B1-B2-B3-B4 8 

LBCR 

A1B1, 

A2B2, 

A3B3, 

A4B4 

A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3-B4 8 

LBCR 

A1B1, 

A2B2, 

A3B3, 

A4B4 

A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3-B4 3 20 

LBCE 

A1B1, 

A2B2, 

A3B3, 

A4B4 

A1-A2-A3-A4 B1-B2-B3-B4 4 20 

Nomeação 

A1B1, 

A2B2, 

A3B3, 

A4B4 

A1-A2-A3-A4 ----- 5 8 

 

O ensino foi dividido em cinco blocos, sendo o primeiro bloco formado por 18 

tentativas, o segundo bloco por 34 tentativas, o terceiro e quarto bloco por 20 tentativas 
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cada e o último bloco por oito tentativas. Inicialmente, a pesquisadora explicou às 

idosas que elas deveriam olhar sempre para o computador. Foi dito também que a 

pesquisadora diria o nome de uma pessoa e apresentaria a foto desta pessoa no 

computador, a idosa deveria então, ao ouvir o nome e achar a foto correspondente e 

colocar o dedo sobre esta foto. 

Assim como no Estudo 1, o primeiro bloco se iniciou com a pesquisadora 

ditando o estímulo auditivo A1 e o computador apresentando uma única foto (B1), que 

apareceria em um dos quatro cantos do monitor. Essa tentativa foi repetida por seis 

vezes consecutivas, e o estímulo visual aparecia em cantos diferentes da tela a cada 

tentativa. Na sétima tentativa, foi realizada uma tentativa de exclusão. Assim, o 

estímulo A2 foi ditado como modelo e os estímulos de comparação eram B1 e B2. A 

relação A2B2 foi apresentada por seis tentativas consecutivas, também com alternância 

da posição de apresentação dos estímulos visuais na tela. O bloco se encerrava com seis 

tentativas em que as relações A1B1 e A2B2 que se alternavam de forma quase aleatória 

(não mais de duas tentativas com o mesmo modelo em sequência). Todas as respostas 

eram consequenciadas e o participante era submetido ao bloco seguinte caso acertasse 

90% das tentativas. 

Os Bloco 2 seguiu a mesma estrutura do Bloco 1: uma tentativa de exclusão e as 

demais para o estabelecimento de linha de base. Todas as tentativas foram reforçadas e 

o critério de passagem de bloco era de 90% de acerto. O bloco 3 e 4 foram de LBCR e 

LBCE, respectivamente. Em ambos blocos, se o participante atingisse 90% de acerto, 

ele poderia fazer o bloco seguinte, caso não atingisse, cada bloco era repetido por até 

três vezes consecutivas. No bloco de LBCR todas as respostas eram consequenciadas, 

porem no bloco de LBCE não havia consequências. No bloco 5, a tarefa consistiu em 

teste de nomeação. 
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Resultados 

 

 Na Figura 2 são apresentados os desempenhos individuais dos participantes nas 

tentativas de escolha forçada (tentativas da relação A1B1 -  era ditado apenas o estímulo 

modelo A1 e havia apenas um estímulo de comparação -B1); o desempenho das idosas 

nas tentativas de exclusão, ou seja, quando a tentativa avaliou a resposta de exclusão, 

uma vez que esta tentativa consistia em apresentar o estímulo modelo (A2, A3 ou A4) 

pela primeira vez com seus respectivos estímulos de comparação (B2, B3 ou B4) e os 

estímulos de comparação já treinados; e o desempenho das idosas nas tentativas 

reforçadas das relações A2B2, A3B3 e A4B4, que foram tentativas subsequentes à 

tentativa de exclusão.  

Será apresentado, na Figura 3 o desempenho das participantes no ensino das 

relações AB (blocos 1 e 2). Assim será mostrado a porcentagem de acerto das 

participantes sob as 52 tentativas, sendo estas seis tentativas de escolha forçada, três 

tentativas de exclusão, e cinco tentativas de reforçamento da relação A2B2, seis 

tentativas de LBCR A1B1-A2B2, cinco tentativas de reforçamento da relação A3B3, 12 

tentativas de LBCR A1B1-A2B2-A3B3, sete tentativas de reforçamento da relação 

A4B4 e oito tentativas de LBCR A1B1-A2B2-A3B3-A4B4. 
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Figura 2: Desempenho das idosas nas tentativas de exclusão e ensino das relações AB.  
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Observa-se na Figura 2 que todas as participantes, obviamente, acertaram todas 

as tentativas de escolha forçada (relação A1B1). De modo geral, as participantes 

também não apresentaram erros nas tentativas da relação A2B2, com exceção de Dirce, 

que não respondeu por exclusão quando o estímulo A2 foi ditado como modelo e os 

estímulos de comparação eram B1 e B2: ela permaneceu selecionando comparação B1 

diante do modelo A2 por três tentativas consecutivas. Dirce acertou apenas as três 

últimas tentativas da relação A2B2. 

Todas as participantes responderam por exclusão quando o estímulo modelo A3 

foi apresentado pela primeira vez juntamente com os estímulos de comparação B1, B2 e 

B3. Entretanto, na sequência de tentativas de ensino da relação A3B3, Ana foi a única 

que acertou as cinco tentativas restantes: Adélia, Dirce, Julia e Paula cometeram um 

erro, sendo que Adélia errou a terceira tentativa, Dirce e Julia erraram a quarta tentativa 

e Paula errou a sexta tentativa. Bete, por sua vez, errou três tentativas (a terceira, quarta 

e a quinta). 

Quando o estímulo A4 foi ditado pela primeira vez juntamente com os estímulos 

de comparação B1, B2, B3 e B4, as participantes Adélia e Paula foram as únicas que 

não demonstraram resposta por exclusão. Além de não responder por exclusão diante da 

inserção de A4, Adélia errou mais quatro tentativas, tendo acertado, portanto, apenas 

duas de sete tentativas de ensino dessa relação. Paula, além de não responder por 

exclusão, errou as tentativas quatro e cinco. Dirce, apesar de ter respondido por 

exclusão, errou a quinta tentativa de ensino. As demais participantes, Ana, Bete e Julia 

acertaram todas as tentativas.  

Portanto, de modo geral, todas as participantes apresentaram responder por 

exclusão em pelo menos duas das três tentativas apresentadas; Dirce errou na tentativa 

de exclusão da relação A2B2 e Paula e Adélia na tentativa da relação A4B4. Apesar 
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desse bom resultado, porém, cinco, das seis participantes, apresentaram algum erro na 

sequência de tentativas de ensino das quatro relações AB. Esses erros se concentraram, 

principalmente, nas relações A3B3 e A4B4. Apenas Ana, além de responder por 

exclusão em todas as tentativas desse tipo, não apresentou nenhum erro nas tentativas 

de ensino subsequentes. 

 

 

Figura 3: Porcentagem de acertos dos participantes no ensino relação AB. 

 

A Figura 3 apresenta o desempenho das participantes em todas as tentativas dos 

blocos 1 e 2. Observa-se que a única participante que atingiu o critério de passagem 

para o bloco de LBCR foi a participante Julia. As demais participantes foram reexpostas 

ao ensino das relações AB, porém não atingiram o critério de passagem de bloco e o 

experimento foi encerrado para elas. 

A participante Júlia posteriormente foi exposta a LBCR e atingiu o critério de 

passagem para LBCE, porém neste bloco, ela não atingiu critério de aprendizagem, pois 

acertou apenas 85% das tentativas, retornando a LBCR (atingindo 95% de acerto) e 

sendo submetida mais uma vez a LBCE (acertando 90% do teste). No teste de 

nomeação, Júlia acertou seis das oito tentativas. Os dois erros cometidos foram 

referentes à mesma foto. 
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Discussão 

 

O objetivo deste estudo foi investigar se idosos com comprometimento cognitivo 

e/ou com diagnóstico de DA demonstrariam responder por exclusão e aprenderiam um 

conjunto de quatro relações condicionais auditivo-visuais entre nomes ditados de 

pessoas e suas fotos. 

O responder por exclusão é um desempenho emergente, observado quando um 

estímulo modelo novo é relacionado com um estímulo de comparação também novo, 

sem ensino prévio (McIlvane, et al., 2000). Estudos realizados com diferentes 

populações, desde não humanos (e.g., Freitas, et al, 2012; Souza & Schmidt, no prelo), 

até crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e atípico (e.g., Domeniconi, et 

al, 2007; Oshiro, de Souza, & Costa, 2006; Dixon, 1977) e adultos (e.g., Strommer, 

1989) demonstraram este desempenho. O Estudo 1 deste trabalho mostrou que idosos 

sem comprometimento cognitivo também são capazes de demonstrar este 

comportamento. 

Os resultados do Estudo 2 indicam claramente que os idosos com CCL e DA na 

fase inicial, participantes deste estudo, também demonstram responder por exclusão: 

todos os participantes demonstraram desempenho por exclusão em pelo menos uma das 

tentativas em que esse desempenho era esperado; três participantes – Ana, Bete e Julia – 

demonstraram respostas por exclusão quando havia dois, três e quatro estímulos de 

comparação disponíveis; duas participantes – Adélia e Paula – demonstraram respostas 

por exclusão quando havia dois e três estímulos de comparação disponíveis; e uma 

participante – Dirce – demonstrou este comportamento emergente quando havia, na 

tentativa, três e quatro estímulos de comparação disponíveis. Esses dados replicam e 

ampliam os de Souza (2011), que mostrou responder por exclusão em idosos com 
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demência senil, mas em tentativas com apenas dois estímulos de comparação 

disponíveis. 

Entretanto, é preciso considerar que a não demonstração de exclusão em 

algumas tentativas, especialmente na da relação A4B4, assim como a dificuldade 

demonstrada pelas idosas em manter os acertos nas tentativas consecutivas de ensino 

das relações A3B3 e A4B4 sugere que, talvez, o número de estímulos de comparação 

apresentados pode ocasionar uma dificuldade nos idosos de rastrear os estímulos na tela 

do computador. Souza (2011), ao trabalhar com uma idosa com demência senil, afirma 

que notou que a participante respondia nas tentativas iniciais do procedimento (também 

de ensino por exclusão), sob controle da posição dos estímulos, uma vez que a 

participante escolhia os estímulos de forma aleatória e rápida. Como procedimento 

remediativo, a pesquisadora interviu pedindo para que a participante olhasse e apontasse 

cada estímulo de comparação para depois escolher sua alternativa. Em todas as 

tentativas, esta instrução foi fornecida. Tal instrução pareceu ter sido eficiente já que a 

participante demonstrou um desempenho acima de 70% durante o ensino das relações 

condicionais. Assim, pode-se supor que a DA na fase inicial, apesar de não prejudicar o 

desempenho por exclusão, pode interferir no rastreamento dos estímulos de 

comparação, o que é essencial em tarefas de matching e em atividades cotidianas do 

indivíduo.  

Hutton, Nagel e Loewenson (1984) verificaram dificuldades de idosos com DA 

para rastrear estímulos, em um trabalho com 19 idosos diagnosticado com DA, 17 

diagnosticados com “pseudemência” (pacientes com depressão que apresentavam 

sintomas parecidos com os sintomas de demência) e 17 idosos controles, em uma tarefa 

de rastreamento de estímulos luminosos. Primeiramente os idosos foram posicionados 

frente a um computador, usando um eyetracker (um par de óculos com a capacidade de 
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rastrear o movimento dos olhos). A tarefa consistia em seguir, com os olhos, um ponto 

de luz apresentado na tela do computador. Os resultados mostraram que idosos com DA 

tinham maior dificuldade em seguir o estímulo luminoso do que os demais 

participantes, principalmente se o estímulo se movimentasse de forma mais rápida. O 

estudo de Hutton et al. (1984), sugere que a demência pode interferir no comportamento 

de rastrear estímulos em uma situação controlada, mas são necessárias pesquisas 

específicas para verificar em que medida essa dificuldade ocorre em tarefas em que seja 

necessário o rastreamento estímulos mais complexos (como na tarefa proposta nesse 

estudo, em que fotos, por exemplo, apresentam várias dimensões como cor, forma, 

brilho, etc.), ou em situações cotidianas. 

Outro fator que pode ter contribuído para a dificuldade na manutenção das 

relações após as tentativas de exclusão é a fonte de controle dessas respostas. Apesar 

das idosas com CCL terem apresentado respostas por exclusão, é difícil definir se essas 

respostas foram controladas pela seleção do estímulo novo ou pela rejeição dos 

estímulos conhecidos. A seleção do estímulo novo (controle por S+) ocorre quando, 

sem ensino prévio, um estímulo modelo novo é relacionado a um estímulo de 

comparação também novo que se encontra junto a outros estímulos de comparação que 

já são conhecidos. Já o controle por rejeição dos estímulos ensinados na linha de base 

(controle por S-) é evidenciado quando, diante do estímulo modelo novo, os estímulos 

de comparação já conhecidos são rejeitados, restando apenas o estímulo de comparação 

novo (Dixon, 1977; McIlvane, et al, 2000; Wilkinson & McIlvane, 1997). Alguns 

estudos (e.g., Arantes, 2012; Jonhson, & Sidman, 1993) buscaram estruturar um 

procedimento de ensino de relações arbitrárias de tal forma que as respostas ocorressem 

por rejeição (controle por S-). Para isto, um dos métodos mais comuns é o procedimento 

de máscara (ou blank comparison – Wilkinson & McIlvane, 1997; mas, ver outros 
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métodos em Pérez & Tomanari, 2013). Nesse procedimento, um quadrado preto é 

introduzido gradualmente sobre um dos estímulos de comparação ao longo de tentativas 

sucessivas, de forma a impedir a visualização do estímulo (em algumas tentativas a 

máscara encobre o S+ e em outras o S-). Dessa forma, o arranjo das tentativas é capaz 

de verificar se a escolha dos participantes ocorre por seleção ou por rejeição, avaliando 

os efeitos deste controle na aprendizagem de relações condicionais e classes de 

equivalência. Os estudos sobre exclusão indicam que a aprendizagem por exclusão 

envolve os dois tipos de controle (Wilkinson & McIlvane, 1997; McIlvane et al., 2000) 

mas a literatura relata, também, que o controle exclusivo por rejeição pode ter efeitos 

deletérios sobre a aprendizagem de relações condicionais e sobre a formação de classes 

de equivalência (Pérez & Tomanari, 2014). O presente estudo não controlou essa 

variável, mas é preciso considerar que a manutenção das relações estabelecidas entre os 

estímulos modelo e comparação nas tentativas de exclusão pode ter sido afetada pelo 

tipo de controle presente nessas tentativas.  

Sobre o segundo objetivo do estudo, que foi avaliar o desempenho das idosas no 

ensino de relações condicionais AB, o melhor desempenho foi o de Julia, a única 

participante que, apesar de apresentar CCL segundo o MEEM, não tinha diagnóstico de 

DA. Possivelmente, a despeito do ensino por exclusão se mostrar uma forma efetiva de 

ensino de relações condicionais, na presente pesquisa aparentemente outros fatores 

dificultaram o desempenho das participantes, como uma eventual dificuldade no 

rastreamento de estímulos, especialmente quando havia três ou quatro comparações 

disponíveis (Hutton et al., 1984). Saunders, Chaney e Marquis (2005), em estudo sobre 

formação de classes de equivalência com idosos sem comprometimento cognitivo em 

diferentes estruturas de treino e com diferentes números de estímulos de comparação, 

verificaram não haver diferenças importantes na formação de classes de equivalência 
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pelos participantes quando o número de comparações nas tentativas de ensino era dois, 

três ou quatro. No entanto, os dados do presente Estudo indicam que o aumento de 

número de comparações pode ter dificultado a manutenção das relações estabelecidas 

nas tentativas de exclusão ao longo das tentativas de ensino. É preciso considerar, 

portanto, que um procedimento de ensino de relações condicionais para idosos com 

comprometimento cognitivo deve ser testado com no máximo três comparações, para 

evitar que essa variável interfira dos resultados de forma negativa.   

Como os idosos com DA demonstraram responder por exclusão, mas não a 

aprendizagem das relações arbitrárias propostas pelo ensino por exclusão, parece que 

propor um procedimento de ensino de relações arbitrárias pautado apenas no 

procedimento de exclusão não é suficiente para esta população. Assim, foi proposto um 

terceiro estudo neste trabalho com o objetivo de avaliar se um procedimento de ensino 

por exclusão, associado a um procedimento de dica atrasada em um procedimento com 

estrutura “um-para-muitos” poderia favorecer o ensino de relações arbitrárias e a 

formação de classes equivalentes. 

O Estudo 3 manipulou variáveis que pudessem facilitar a aprendizagem de 

relações condicionais e a formação de classes equivalentes. Por isto, foi utilizada (a) 

uma estrutura de ensino “um-para-muitos”, já que tal estrutura não é considerada a mais 

difícil para o ensino de relações arbitrárias (Saunders, Chaney, & Marquis, 2005), 

juntamente com o (b) procedimento de exclusão e (c) procedimento de dica atrasada, 

que são procedimentos que favorecem a aprendizagem com um número menor de erros 

(Browder, Ahlgrim-Delzell, Spooner, Mims, & Baker, 2009; Melo, Hanna, & Carmo, 

2014; Souza, & de Rose, 2006), (d) um número de menor de classes de estímulos e (e) 

de estímulos por classe (quando comparadas ao Estudo 2), (f) a apresentação dos 

estímulos de comparação na parte inferior da tela, e, finalmente, (e) o requerimento de 
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resposta de observação, para garantir que os participantes estivessem olhando para o 

estímulo modelo, antes dos estímulos de comparação serem apresentados. 

A hipótese que embasa o Estudo 3 é que o controle de tais variáveis poderia 

favorecer a aprendizagem de relações condicionais e sua manutenção, assim como a 

formação imediata de classes de equivalência. De modo geral, os estudos sobre 

equivalência promovem o ensino das relações condicionais que compõem as diferentes 

classes e, em seguida, apresentam aos participantes uma série de blocos de ensino em 

que todas as relações ensinadas são apresentadas juntas; em seguida, essas mesmas 

relações são apresentadas em extinção ou com a redução da frequência do reforço 

(reforço em esquemas de razão, por exemplo), para, então, expor o participante aos 

testes de equivalência. Esses testes também são apresentados em sequência, até que se 

atinja uma estabilidade no desempenho dos sujeitos nos blocos de testes (Aggio, & 

Domeniconi, 2012; Eilifsen, & Arntzen, 2009; Moss-Lourenco, & Fields, 2011). Como 

estudos sobre equivalência de estímulos com participantes com DA e CCL são em 

número ainda muito reduzido na literatura, não se sabe os efeitos imediatos do ensino de 

relações condicionais sobre a manutenção dessas relações e sobre a emergência 

imediata de equivalência. O Estudo 3, então, pretende verificar se os procedimentos 

empregados no protocolo são capazes de produzir a manutenção das relações 

condicionais ensinadas, em blocos de linha de base cheia em extinção, e a formação 

imediata de classes de equivalência. 
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ESTUDO 3 

 

O Estudo 3 teve como objetivo investigar: (a) o efeito de um procedimento de 

ensino de relações condicionais com saída dos estímulos de comparação incorretos 

(Delayed-cue Procedure) (Sidman, 1994) para idosos com indicativos de CCL e DA e 

(b) o efeito desse mesmo procedimento na formação e manutenção de classes de 

equivalência por idosos com indicativos de comprometimento cognitivo. 

 

Método 

Participantes 

Participaram deste estudo quatro mulheres, com idade entre 75 e 85 anos, 

residentes em uma ILPI na cidade de Ribeirão Preto. Todas apresentaram 

comprometimento cognitivo, segundo o MEEM. A Tabela 10 apresenta as 

características das participantes (com nomes fictícios), idade, escolaridade, os resultados 

do MEEM, do MoCA, do M1-Alpha, a medicação utilizada e diagnósticos fornecidos 

pela ILPI. 

O critério de inclusão na amostra foi a presença de indicativos de 

comprometimento cognitivo segundo o MEEM (pontuação máxima de 16 pontos).  Os 

critérios de exclusão foram: (1) o uso de medicamentos que pudessem alterar o estado 

de vigília do participante e (2) problemas visuais que impedissem o participante de 

observar os estímulos visuais apresentados. Esses critérios de exclusão foram 

verificados por meio de entrevista realizada com os responsáveis pela instituição. 
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Tabela 10. 

Caracterização dos participantes (nomes fictícios), idade, grau de escolaridade, resultado do MEEM, MoCA, M1-Alpha, tempo de 

institucionalização, medicação utilizada no início do procedimento e diagnósticos fornecidos pelas ILPIs. FI: fundamental incompleto; AA: 

afasia ausente; DA: demência de Alzheimer; CCL: Comprometimento Cognitivo Leve; SD: sem diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Idade Escolaridade MEEM MoCA M1-Alpha Institucionalização Medicação Diagnóstico 

Izilda 80 FI 14 7 AA 3 meses Alois, Bromazepam, Tegretol, Sinvastatina DA 

Linda 85 FI 14 8 AA 3 anos Não faz uso diário de medicação  DA 

Mafalda 75 FI 16 8 AA 2 meses Risperidona e Rivotril CCL 

Marta 85 FI 16 5 AA 2 meses Rivotril e Sinvastatina SD 
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Local 

A coleta de dados ocorreu em uma ILPI da cidade de Ribeirão Preto. O 

computador foi instalado diariamente na sala de refeição da instituição, que continha 

uma mesa e cadeiras de madeira. As participantes foram posicionadas em frente ao 

computador, e a pesquisadora permanecia ao lado, junto à filmadora. 

 

Instrumentos  

Para a execução desta pesquisa foram utilizados alguns dos instrumentos 

descrito e empregados no Estudo 1: Entrevista Semi-Estruturada com Participante e 

Responsável da Instituição, MEEM, MoCA e M1-Alpha.  

 

Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para este procedimento foram os mesmo utilizados 

no Estudo 1. 

 

Estímulos 

Os estímulos usados foram distribuídos em três conjuntos, de três estímulos 

cada. Todos os estímulos utilizados foram visuais. O conjunto A foi composto por fotos 

de três funcionários da instituição, o conjunto B foi composto pelos nomes das pessoas 

representadas nas fotos e o conjunto C pelo nome escrito da profissão exercida pelas 

pessoas das fotos, conforme Tabela 11. 
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Tabela 11. 

Estímulos empregados no procedimento do Estudo 3. 

 

Classes 

Conjuntos de estímulos 

A  

Foto 

 

B 

Nome  

(palavras impressas) 

C 

 Profissão  

(palavras impressas) 

1 A1 Isabel Cozinheira 

2 A2 Iara Gerente 

3 A3 Clarice Enfermeira 

 

Concordância entre Observadores 

 O acordo entre observadores seguiu os mesmo critérios descritos no Estudo 1 e 

foi de 93%. 

 

Procedimento de coleta de dados 

Após aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa, foi realizada a 

aplicação dos seguintes instrumentos nas participantes: entrevista com as participantes 

e/ou seus responsáveis, aplicação do MEEM, MoCA e M1-Alpha. Após a seleção dos 

participantes, o procedimento foi iniciado. O procedimento de ensino das 

discriminações condicionais foi baseado em tarefas de matching to sample, com 

estrutura de ensino um-para-muitos e dica atrasada. Um resumo dos procedimentos 

adotados pode ser visualizado na Tabela 12. As sessões ocorreram diariamente (cinco 

vezes por semana), com duração aproximada de 20 minutos. 
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Fase 1: Pré-teste de nomeação de figuras: foram apresentadas às participantes na tela do 

computador, individualmente, as fotos que poderiam ser utilizadas no procedimento, 

com o intuito de verificar se as participantes realmente não conseguiam nomear tais 

fotos. Cada imagem permaneceu na tela por 10 segundos e a pesquisadora perguntava 

“Você está vendo esta foto? Você sabe qual é o nome desta pessoa?”. Se a participante 

não conseguisse nomear a foto no tempo estipulado, a foto seria considerada apropriada 

para ser incluída no procedimento. As fotos selecionadas foram aquelas que nenhuma 

participante conseguiu nomear. 

  

Fase 2: Estabelecimento de Linha de Base: O objetivo dessa Fase foi ensinar as relações 

condicionais entre estímulos visuais (fotos e palavras escritas). Tal Fase foi composta 

por duas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 
 

 

Tabela 12.  

Resumo das Fases e Etapas do procedimento de ensino e teste de relações condicionais.  

Fase Etapa Procedimento Relação Modelo Comparação Bloco Tentativas Permanência do S- 

Critério 

Passagem  

de Bloco 

1 

Pré-

Teste 

1 --- --- 
A1-A2-

A3 
--- --- 3 --- --- 

2
 

E
st

ab
el

ec
im

en
to

 d
e 

L
in

h
a 

d
e 

B
as

e 

1 

Ensino AB A1 B1 

1 

10 --- 

27 acertos Ensino AB A2 B1-B2 10 

tt 1 e 2: 1s 

tt 3 e 4: 3s 

tt 5 e 6: 5s 

tt 7-10: tempo total da tt 

Ensino AB A1-A2 B1-B2 10 Tempo total da tt 

Ensino AB A3 B1-B2-B3 

2 

10 

tt 1 e 2: 1s 

tt 3 e 4: 3s 

tt 5 e 6: 5s 

tt 7-10: Tempo total da tt 
27 acertos 

Ensino AB 
A1-A2-

A3 
B1-B2-B3 20 Tempo total da tt 

LBCR AB 
A1-A2-

A3 
B1-B2-B3 3 15 Tempo total da tt 13 acertos 

LBCE AB 
A1-A2-

A3 
B1-B2-B3 4 15 Tempo total da tt 13 acertos 

Simetria BA 
B1-B2-

B3 
A1-A1-A3 5 15 Tempo total da tt 13 acertos 

2 Ensino AC A1 C1 6 10 Tempo total da tt 27 acertos 
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* O “Tempo total da tt” equivale ao tempo em que o estímulo modelo era apresentado em determinada tentativa e a resposta de apontar para o estímulo de comparação era 

emitida, o que fazia com que a tentativa se encerrasse. 

Ensino AC A2 C1-C2 10 

tt 1 e 2: 1s 

tt 3 e 4: 3s 

tt 5 e 6: 5s 

tt 7-10: Tempo total da tt 

Ensino AC A1-A2 C1-C2 10 --- 

Ensino AC A3 C1-C2-C3 

7 

10 

tt 1 e 2: 1s 

tt 3 e 4: 3s 

tt 5 e 6: 5s 

tt 7-10: Tempo total da tt 
27 acertos 

Ensino AC 
A1-A2-

A3 
C1-C2-C3 20 Tempo total da tt 

LBCR AC 
A1-A2-

A3 
C1-C2-C3 8 15 Tempo total da tt 13 acertos 

LBCE AC 
A1-A2-

A3 
C1-C2-C3 9 15 Tempo total da tt 13 acertos 

Simetria CA 
C1-C2-

C3 
A1-A2-A3 10 15 Tempo total da tt 13 acertos 

3
 

T
es

te
s 

1 

LBCE 
AB 

AC 

A1-A2-

A3 

B1-B2-B3 

C1-C2-C3 
11 30 Tempo total da tt --- 

Teste de 

Equivalência 

BC 

CD 

B1-B2-

B3 

C1-C2-

C3 

C1-C2-C3 

B1-B2-B3 
12 30 Tempo total da tt --- 

4
 

M
an

u
te

n
çã

o
 

(5
 e

 8
 d

ia
s)

 

1 

LBCE 
AB 

AC 

A1-A2-

A3 

B1-B2-B3 

C1-C2-C3 
11 30 Tempo total da tt --- 

Teste de 

Equivalência 

BC 

CD 

B1-B2-

B3 

C1-C2-

C3 

C1-C2-C3 

B1-B2-B3 
12 30 Tempo total da tt --- 
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Etapa 1: Ensino de Discriminações Visuais-Visuais AB (foto - nome escrito) 

 O ensino das relações AB foi dividido em cinco blocos. Em todos os blocos, 

cada tentativa era iniciada com a apresentação do estímulo modelo visual no centro da 

tela; a pesquisadora apontava para o estímulo modelo, e perguntava à participante se ela 

estava vendo a foto. Se a participante afirmasse que estava vendo a foto, os estímulos de 

comparação eram apresentados. Tais estímulos apareciam sempre na parte inferior da 

tela, em três posições distintas: no centro, no canto direito ou no canto esquerdo. Após a 

participante colocar o dedo sobre o estímulo de comparação que julgava ser o correto, 

uma nova tentativa era iniciada, 1 s após o encerramento da anterior. Respostas corretas, 

ao longo de todas as tentativas de ensino (mas não nas tentativas de teste) tinham como 

consequência a frase falada pela pesquisadora “Parabéns! Você acertou!” e respostas 

incorretas tinham como consequência a frase “Está errado.” E o início de nova 

tentativa. 

No primeiro bloco, o estímulo modelo A1 foi apresentado em 10 tentativas 

consecutivas e apenas o estímulo de comparação B1 era apresentado. Na sequência, (11ª 

tentativa) o estímulo modelo A2 era apresentado, e os estímulos de comparações eram 

B1 e B2. Foram realizadas 10 tentativas consecutivas da relação A2B2, entretanto, o 

estímulo de comparação incorreto B1 (S-) foi introduzido gradualmente: nas duas 

primeiras tentativas, B1 permanecia disponível por apenas 1s na tela; nas tentativas três 

e quatro, o S- permanecia disponível por 3s; nas tentativas cinco e seis, o S- permanecia 

disponível por 5s e, nas quatro últimas tentativas, ele permanecia na tela durante toda a 

duração da tentativa. Em seguida, o participante passava por 10 tentativas em que os 

modelos A1 e A2 (cinco vezes cada um) se alternavam de forma quase aleatória e os 

dois estímulos de comparação eram apresentados, em posições alternadas ao longo das 

tentativas. Se o participante não acertasse 27 das 30 tentativas, o bloco era 
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reapresentado por até três vezes, até que o critério fosse atingido. Caso o participante 

atingisse o critério de acerto de 27 tentativas, ele passava para o segundo bloco de 

ensino.  

No segundo bloco, inicialmente o estímulo modelo A3 foi apresentado 10 vezes 

consecutivas, juntamente com os estímulos de comparação B1, B2 e B3.  Os estímulos 

de comparação incorretos permaneciam disponíveis por 1 s nas duas primeiras 

tentativas, por 3 s nas tentativas três e quatro, e por 5 s nas tentativas cinco e seis. Nas 

tentativas de sete a 10, os estímulos incorretos permaneciam na tela por todo o tempo de 

duração da tentativa. Em seguida, apresentava-se ao participante um conjunto de 20 

tentativas, sendo cinco da relação A1B1, cinco da relação A2B2 e 10 da relação A3B3. 

Os modelos, nesse conjunto de tentativas, alternavam-se de forma quase aleatória. 

Nessas tentativas, nenhum estímulo de comparação incorreto desaparecia da tela antes 

do final da tentativa. Se o participante acertasse 27 tentativas, ele passava para o terceiro 

bloco, caso contrário, o bloco era reapresentado por até três vezes.  

O terceiro bloco, LBCR, foi composto por 15 tentativas, cinco de cada relação 

(A1B1, A2B2 e A3B3). Os estímulos modelos eram apresentados de forma alternada e 

quase aleatória, com os 3 estímulos de comparação, que permaneciam na tela todo o 

tempo. O participante deveria acertar no mínimo 13 tentativas para passar para o bloco 

seguinte, caso contrário, era reexposto ao bloco. O bloco poderia ser repetido por até 

três vezes. 

O quarto bloco, LBCE, seguia a mesma estrutura do terceiro bloco (número de 

tentativas, relações testadas, critério de passagem para o bloco seguinte e critério de 

repetição de bloco), porém, as respostas, certas ou erradas, não tinham consequências 

específicas (extinção). A instrução dada as participantes era: “Neste bloco de tentativas, 

a senhora deverá relacionar as fotos que aparecerão no centro da tela do computador 
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com os nomes ou profissões que aparecerão na parte inferior da tela do computador. 

Eu não irei dizer se a senhora acertou ou errou.”. 

No quinto bloco, Teste de Simetria, foram testadas as relações simétricas BA. O 

bloco era composto por 15 tentativas, sendo cinco de cada relação (B1A1, B2A2 e 

B3A3). O estímulo modelo era apresentado ao centro da tela e os estímulos de 

comparação só ficaram disponíveis após o participante emitir a resposta de observação, 

que era ler o nome apresentado. Todos os estímulos ficavam presentes até o participante 

tocar no estímulo de comparação que julgava ser correto, porém não havia 

consequências para as respostas corretas ou incorretas. Em seguida, uma nova tentativa 

era iniciada. O participante deveria emitir pelo menos 13 respostas corretas para ser 

passar para a Etapa 2, caso contrário, o teste de simetria era reapresentado por até três 

vezes, mas nessas reapresentações as tentativas eram consequenciadas. Quando o 

participante atingisse o critério de 13 acertos no bloco de relações simétricas 

consequenciado, era realizado um novo teste de simetria, porém sem consequências 

para acertos ou erros. 

 

Etapa 2: Ensino de Discriminações Visuais-Visuais AC (foto – profissão) 

 A Etapa 2 seguiu a mesma estrutura da Etapa 1: ensino da relação A1C1, depois 

A2C2, com a introdução gradual do S-, em seguida conjunto de tentativas A1C1 e 

A2C2, ensino da relação A3C3, LBCR, LBCE, e testes de simetria CA. Tentativas de 

ensino foram consequenciadas e os critérios de aprendizagem e passagem entre os 

blocos foram os mesmos da Etapa 1.  O acerto de 13 das 15 tentativas de simetria CA 

foi definido como critério de encerramento da Etapa 2 e passagem para a Fase 3. 
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Fase 3: LBCE das relações AB e AC, Testes de Equivalência e Teste de Nomeação: esta 

fase foi dividida em três blocos. O primeiro bloco era de LBCE, formado por 30 

tentativas, sendo cinco tentativas de cada relação (A1B1, A2B2, A3B3, A1C1, A2C2 e 

A3C3). O objetivo desse teste era verificar se as relações ensinadas na fase anterior se 

manteriam quando apresentadas juntas e sem consequenciação específica. Nesse bloco, 

as tentativas se alternavam de forma quase aleatória e, independente do desempenho dos 

participantes, sua finalização conduzia para o bloco seguinte. O segundo bloco, de testes 

de equivalência, também era formado por 30 tentativas, que apresentavam as relações 

BC e CB: B1C1, B2C2, B3C3, C1B1, C2B2 e C3B3 (cinco tentativas para cada 

relação). Nenhuma resposta teve consequência. As participantes passavam por apenas 

um bloco de testes de equivalência para verificar se ocorreria emergência imediata (ou 

não) das relações não diretamente ensinadas entre os estímulos. Independentemente do 

número de acertos das participantes, a Fase 3 era encerrada após a conclusão de um 

bloco de testes de equivalência. O terceiro bloco tinha como objetivo verificar se o 

participante conseguia nomear as fotos que foram usadas no procedimento de ensino. 

Para tanto, era apresentado no meio da tela, as fotos (A1, A2 e A3) e era dada a seguinte 

instrução ao participante: “Você sabe qual o nome da pessoa da foto?”. Cada foto foi 

apresentada apenas uma vez e o bloco se encerrava após a apresentação de todas as 

fotos, independente do desempenho das participantes 

 

Fase 4: Manutenção: esta fase teve como objetivo verificar a manutenção das relações 

aprendidas após cinco e oito dias da conclusão da Fase 3. Para tanto, a LBCE das 

relações AB e AC, os Testes de Equivalência e os testes de Nomeação foram 

reaplicados nos períodos previstos. 
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Resultados 

 

 A Figura 4 apresenta os resultados gerais do desempenho das participantes no 

ensino das relações AB e AC, assim como LBCR, nos testes de LBCE, simetria e 

Equivalência das Fases 3, 4 e de Manutenção. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4: resultados das participantes no ensino das relações condicionais e testes de 

equivalência 
 

Observa-se na Figura 4 que no ensino das relações AB, todas as participantes 

atingiram o critério estabelecido para aprendizagem com apenas uma única 
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apresentação do bloco de ensino AB, LBCR AB e LBCE AB. As participantes Marta e 

Izilda apresentaram emergência imediata de simetria BA. Porém, Linda e Mafalda 

necessitaram fazer o bloco de simetria reforçado por uma e duas vezes, respectivamente, 

antes de atingirem o critério de passagem para o bloco de ensino seguinte. 

No ensino das relações AC, observa-se que todas as participantes atingiram os 

critérios de acertos estabelecidos para a aprendizagem na primeira vez em que foram 

submetidas aos blocos de ensino AC, LBCR AC e LBCE AC. A exceção foi Izilda, que 

precisou passar duas vezes pelo bloco de LBCR AC para atender ao critério de 

aprendizagem proposto. A mesma participante também passou pelo bloco de simetria 

CA por três vezes (uma vez com reforço e duas em extinção). As demais participantes 

demonstraram emergência das relações CA na primeira vez em que foram submetidas 

ao teste.  

No teste que de LBCE que ocorreu após a Fase de Ensino observa-se que o 

melhor desempenho foi o de Linda, com 90% de acertos, seguida por Marta com 86%, 

Mafalda com 82% e Izilda com 60% de acertos. O desempenho das participantes nesta 

LBCE, conduzida logo após a Fase de Ensino, e nas LBCE’s aplicadas no período de 

manutenção, serão apresentadas de forma detalhada na Figura 5.  

Ainda na Figura 4, observa-se que no Teste de Equivalência que ocorreu após a 

Fase de Ensino, o melhor desempenho foi o de Mafalda com 86% de relações corretas, 

seguido por Marta com 76%, Izilda com 60% e Linda com 50% de acertos. Linda, 

portanto, apesar de ter apresentado o melhor desempenho na LBCE, não apresentou 

emergência de equivalência. As outras três participantes tiveram desempenhos 

parecidos na LBCE e na equivalência, mas pode-se considerar que apenas Mafalda e 

Marta apresentaram um desempenho que pode indicar emergência de relações de 

equivalência. 
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Na Fase de Manutenção de cinco dias, observa-se que o desempenho de todas as 

participantes piorou, com exceção de Mafalda que manteve seu desempenho, tanto na 

LBCE, quanto nos testes de equivalência: 86% de acerto em ambas as sondas. As 

demais apresentaram queda no desempenho (Marta com 66% de acerto, Linda com 63% 

de acerto e Izilda com 53% de acerto). A deterioração mais importante verificada foi no 

desempenho de Linda, cujo desempenho caiu de 90% para 63% após cinco dias. No 

teste de equivalência após cinco dias, observa-se que Marta, Linda e Izilda apresentaram 

piora no desempenho: 60%, 40% e 30% de acertos, respectivamente.  

Por fim, nos testes de manutenção de oito dias, observa-se que os desempenhos 

de Marta, Izilda e Linda se mantiveram estáveis em relação ao Teste de Manutenção 

anterior: tanto na LBCE quanto nos Testes de Equivalência, as três participantes 

apresentaram praticamente os mesmos níveis de acerto. Mafalda apresentou 100% de 

acertos na LBCE, mas apresentou mais erros no Teste de Equivalência, com 73% de 

acertos nesse bloco de testes. Ainda assim, Mafalda manteve-se como a participante 

com melhor desempenho. O número de acertos das participantes em cada relação dos 

Testes de Equivalência será apresentado na Figura 6. 
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Figura 5: Número de erros cometidos pelas participantes individuais em cada relação da LBCE, quando 

aplicado pela primeira vez na Fase 2, posteriormente no primeiro e segundo Teste de Manutenção.  
 

Analisando o número de erros cometidos pelas participantes nos blocos de 

LBCE, observa-se que Mafalda, a participante que apresentou o melhor desempenho, 
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cometeu erros apenas nas relações AB (A1B1, A2B2, e A3B3), que foram as primeiras 

relações ensinadas. Esses erros ocorreram em maior número no bloco de tentativas 

apresentado logo após a Fase de Ensino, diminuindo na Manutenção de cinco dias. As 

participantes Marta e Linda apresentaram um desempenho semelhante: um número 

menor de erros na LBCE apresentada na sequência da Fase de Ensino (quatro e três 

erros, respectivamente), um aumento nesse número na Manutenção de cinco dias (10 e 

11 erros) e a estabilização desse número na Manutenção de oito dias (nove e 11 erros).  

Ambas apresentaram mais erros nas tentativas das relações AC (A1C1, A2C2 e A3C3). 

Para ambas, também, a relação A3B3 pareceu ser a melhor estabelecida ao longo de 

todas as apresentações do bloco de LBCE: Linda não errou nenhuma tentativa dessa 

relação e Marta apresentou apenas um erro, na Manutenção de 8 dias . Izilda foi a 

participante que demonstrou o pior desempenho, pois cometeu o maior número de erros, 

que se distribuíram de forma quase uniforme ao longo de todas as apresentações do 

bloco. Izilda apresentou erros em todas as relações, mas em maior número nas relações 

AB (A1B1, A2B2 e A3B3). 

A Figura 6 apresentará o número de acerto em cada relação do Teste de 

Equivalência (B1C1, B2C2, B3C3, C1B1, C2B2 e C3B3) que foi aplicado na primeira 

vez após a finalização da Fase de Ensino e por duas vezes durante os Testes de 

Manutenção (cinco e oito dias, respectivamente). 
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Figura 6: Número de acertos dos participantes individuais em cada relação do Teste de Equivalência, 

quando aplicado pela primeira vez na Fase 2, e posteriormente no primeiro e segundo Teste de 

Manutenção, respectivamente.  
 

Os resultados da Figura 6 mostram que a participante Mafalda, na primeira 

apresentação dos Testes de Equivalência, acertou todas as tentativas referentes às 

relações B1C1, B2C2, C1B1 e C2B2 – portanto, os estímulos ensinados por último (B3 

e C3) foram aqueles cuja relação se apresentou menos consistente, ao menos nessa 
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primeira apresentação do Teste. Nas apresentações seguintes (cinco e oito dias), 

observa-se que essa participante apresentou o mesmo número de acertos (entre dois e 

três) para todas as relações, com exceção da relação C1B1, que se manteve mais 

estabelecida. A participante Marta, também apresentou melhor desempenho na primeira 

apresentação do Teste de Equivalência, também presentou maior número de acertos nas 

relações C1B1 e B1C1. Os menores números de acertos no primeiro Teste de 

Equivalência foram nas relações B2C2, C2B2 e C3B3. Observa-se que no Testes de 

Equivalência aplicado na Fase de Manutenção de cinco dias o desempenho da 

participante caiu um todas as relações em comparação ao primeiro Teste de 

Equivalência, porém no Teste de Equivalência de 8 dias, o desempenho da participante 

manteve-se igual ao Teste de Equivalência de 5 dias nas relações  B2C2, C1B1, C2B2 e 

C3B3. 

As participantes Linda e Izilda apresentaram um baixo desempenho em todas as 

relações (entre um e dois acertos, na maioria das relações, ao longo dos três testes 

apresentados). Pelos dados apresentados não é possível dizer que essas participantes 

apresentaram desempenho acima do nível do acaso de maneira consistente para 

qualquer uma das relações testadas.  

 Nos Testes de Nomeação, também apresentados em três momentos distintos 

(após da finalização da Fase de Ensino e nos Testes de Manutenção de cinco e oito 

dias), as participantes tiveram desempenhos distintos. Tais dados podem ser visto na 

Tabela 13, que apresenta o número de acertos nos Testes de Nomeação. 
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Tabela 13. 

Número de acertos para cada apresentação de foto do teste de nomeação, nos três 

momentos em que foi aplicado: um, cinco e oito dias após a finalização do ensino das 

relações arbitrárias. 

 

 Após 1 dia Após 5 dias Após 8 dias 

 Isabel Iara Clarisse Isabel Iara Clarisse Isabel Iara Clarisse 

Izilda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marta 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Linda 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Mafalda 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

  

A participante Linda foi a que apresentou maior número de nomeações (e de 

forma consistente) nas três apresentações do teste: soube nomear duas fotos nos três 

momentos em que o teste foi aplicado, acertando sempre os mesmos nomes: Isabel e 

Clarice. Marta, no primeiro Teste de Nomeação, soube nomear as fotos de Isabel e a de 

Clarice, porém, no segundo teste de nomeação, não soube nomear nenhuma foto e no 

terceiro Teste de Nomeação acertou apenas o nome da Isabel. Mafalda não soube 

nomear nenhuma foto no primeiro teste de nomeação, porém no segundo e no terceiro 

testes, soube nomear as fotos da Clarice e de Iara. Izilda não soube nomear nenhuma 

das fotos em nenhum dos três testes. Entretanto, com exceção de Izilda, as demais 

participantes, souberam dizer a profissão de todas as pessoas representadas nas fotos 

(relação AC). 
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Discussão 

 

O objetivo deste estudo foi investigar o efeito de um procedimento de ensino de 

relações condicionais por exclusão, com dica atrasada de estímulos de comparação 

incorretos, para idosos com CCL ou DA. Pretendia-se verificar se esse treino seria 

eficiente para ensinar relações condicionais entre fotos, nomes escritos das pessoas 

retratadas nas fotos e suas ocupações na ILPI onde as participantes residiam. Além 

disso, pretendia-se verificar se, a partir do protocolo de treino proposto, as participantes 

seriam capazes de manter as relações aprendidas na fase de treino em blocos de linha de 

base cheia de tentativas não consequenciadas, formar classes de estímulos equivalentes 

a partir das relações aprendidas e de manter essa aprendizagem (e as classes 

eventualmente formadas), em sondas não reforçadas, por períodos de tempo distintos – 

em seguida à Fase de Ensino e após 5 dias e 8 dias desta Fase.   

De modo geral, os resultados apontaram que o método de ensino foi eficiente, 

uma vez que as participantes demonstraram aprendizagem das relações ensinadas com 

um número reduzido de erros. Porém, os dados de equivalência e manutenção 

apresentaram maior variabilidade entre as participantes. Esses resultados serão 

discutidos na sequência. 

O procedimento de ensino de relações condicionais proposto mostrou-se 

eficiente, a despeito das condições de declínio cognitivo das participantes. Esse dado é 

importante por demonstrar que idosos com diagnóstico de CCL ou DA podem aprender 

(ou reaprender) relações entre estímulos a partir de condições planejadas de ensino. 

Ainda que as participantes Linda e Mafalda tenham necessitado da repetição de alguns 

blocos das relações de simetria AB, todas as idosas demonstraram um bom desempenho 

nos blocos de ensino das relações condicionais a partir de poucas tentativas de ensino, o 

que pode ter sido favorecido pelo número de comparações disponíveis, pela estrutura do 
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treino um-para-muitos (Saunders & Green, 1999; Arntzen, 2012), pelo procedimento de 

dica atrasada do estímulo de comparação incorreto durante o ensino (Sidman, 1977) e 

pelo procedimento de ensino por exclusão (de Souza & de Rose, 2006). Tais variáveis 

(menor número de estímulos de comparação, estrutura de treino, procedimento de dica 

atrasada e procedimento de exclusão) foram propostas e controladas no Estudo 3, pois o 

procedimento proposto no Estudo 2, que foi planejado a partir do ensino por exclusão e 

continha quatro estímulos de comparação, não favoreceu condições para o ensino das 

relações AB (som-foto). Assim, as modificações no procedimento do Estudo 3 

certamente favoreceram a aprendizagem das participantes. 

A redução do número de estímulos de comparação, de quatro no Estudo 2 para 3 

no presente Estudo, foi planejada em função de dados de observação de que as 

participantes do Estudo 2, no ensino da relação A4B4, tendiam a responder de forma 

rápida, sem olhar para os quatro cantos da tela (onde os estímulos estavam localizados). 

Essa aparente dificuldade em olhar para todos os locais em que os estímulos estavam 

localizados e o fato de que três, das seis participantes, apresentaram erros no conjunto 

de tentativas de ensino da relação A4B4, indicaram a necessidade de alterações nessa 

variável. Saunders et al. (2005), em estudo com idosos sem comprometimento 

cognitivo, não encontraram diferenças no desempenho dos participantes em função do 

número de comparações nas tentativas. Por outro lado, Steingrimsdottir e Arntzen 

(2011), em estudo com o objetivo de avaliar se o número de estímulos de comparação e 

a forma de apresentação destes estímulos (com ou sem atraso) poderiam interferir na 

aprendizagem de matching de identidade de uma idosa de 84, com DA, encontraram 

dados que sugerem que o número de comparações interfere negativamente no 

desempenho em discriminações condicionais. Os autores expuseram a participante a 

quatro condições que se diferenciavam pelo número de estímulos de comparação e o 
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tempo de apresentação do modelo. Nas duas primeiras condições havia três estímulos de 

comparações apresentados de forma simultânea, porém na segunda condição, uma dica 

foi oferecida (um quadrado vermelho brilhava em torno do estímulo de comparação 

correto). Nas demais condições foram usados dois estímulos de comparação, sendo que 

na última condição foi aplicado um atraso de 0 segundos. Os resultados mostraram que 

o desempenho da participante foi melhor nas condições em que havia um número menor 

de estímulos de comparação (dois). Apesar de Steingrimsdottir e Arntzen (2011) 

consideraram que o número reduzido de estímulos foi uma das limitações do trabalho, 

parece que idosos com DA necessitam de procedimentos de ensino com poucos 

estímulos de comparação. 

No presente estudo, além da redução do número de comparações, optou-se pela 

apresentação destes na parte inferior da tela, diferente do Estudo 2 em que os estímulos 

foram apresentados nos quatro cantos da tela. Essa modificação tentou melhorar as 

condições de visualização dos comparações, facilitando o rastreamento dos estímulos 

(Hutton et al., 1984).  

Outro fator controlado no presente protocolo foi a estrutura de treino empregada. 

No Estudo 1, a estrutura de treino empregada foi a linear, que mostrou-se favorável para 

a aprendizagem dos idosos sem comprometimento cognitivo e a emergência de classes 

de equivalência, mas que tem sido referida na literatura como a mais difícil para a 

formação de classes de equivalência em função da distância nodal inerente ao 

procedimento (Arntzen & Holth, 1997, 2000; Saunders & Green, 1999). Como o 

objetivo do Estudo 3 era preparar um protocolo que favorecesse a aprendizagem de 

relações condicionais e a emergência de equivalência, optou-se pela estrutura um-para-

muitos. Saunders e Green (1999) afirmam que o tipo de estrutura de treino mais 

favorável para a emergência de equivalência é a “muitos-para-um”, por proporcionar o 
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treino de todas as discriminações simples necessárias como pré-requisito para os testes 

subsequentes das propriedades de equivalência, seguida da “um-para-muitos” e por fim, 

a estrutura linear.  

No entanto, Arntzen e Holth (2000), em uma série de três experimentos 

comparando as estruturas de treino um-para-muitos, muitos-para-um e estrutura linear, 

apontaram a superioridade da estrutura um-para-muitos sobre as demais na 

probabilidade de emergência de equivalência. Esses resultados replicaram outros 

produzidos pelos mesmos autores (Arntzen & Holth, 1997), indicando, também, a 

superioridade da estrutura um-para muitos na probabilidade de produção de formação 

de equivalência. De acordo com os autores, é possível que a vantagem da estrutura um-

para-muitos, ao contrário do previsto por Saunders e Green (1999), resida no fato de que 

a estrutura um-para-muitos requeira um número elevado de discriminações simultâneas 

nas tentativas de treino (em contraste com as discriminações sucessivas requeridas pela 

estrutura muitos-para-um). Além disso, na estrutura um-para-muitos, um mesmo 

modelo, durante o treino, é relacionado a mais de uma comparação, enquanto que na 

estrutura muitos-para-um, durante cada fase de treino, um mesmo comparação é correto 

diante de muitos modelos, o que poderia levar os participantes a “prever” o comparação 

correto com base um uma rápida inspeção no modelo, sem a necessidade de um 

rastreamento completo das alternativas disponíveis. Esses fatores produziriam a 

necessidade de um menor número de tentativas na fase de ensino para que os critérios 

de aprendizagem fossem atingidos (um-para-muitos) e gerariam um tempo de reação 

menor nas tentativas de teste.  

Resultados demonstrando a superioridade da estrutura muitos-para-um sobre a 

um-para-muitos foram obtidos, em geral, com crianças (e.g., Saunders, Drake, & 

Spradlin, 1999) e pessoas com deficiência intelectual (e.g., Saunders, Wachter, & 
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Spradlin, 1988), o que, de acordo com Arntzen e Holth (2000) pode ser um fator a ser 

ponderado na análise dos resultados. Em função dessa discussão e da variabilidade de 

resultados apresentados na literatura sobre a melhor estrutura para produzir a formação 

de classes de equivalência, optou-se, no presente estudo, pelo uso da estrutura um-para-

muitos.  

Aliado à estrutura de treino um-para-muitos, foi empregado o procedimento de 

ensino por exclusão. Esse procedimento é referido na literatura como facilitador da 

aprendizagem de relações arbitrárias por ser considerado uma forma de “aprendizagem 

sem erro” (Melo et al., 2014). De Souza e de Rose (2006) afirmam que o procedimento 

de ensino por exclusão é eficaz porque os estímulos definidos são usados como “dicas” 

para a seleção do estímulo indefinido. Além disto, o ensino por exclusão minimiza a 

ocorrência de erros porque os estímulos de comparação novos são inseridos 

gradualmente e sempre após a garantia de que a relação anterior foi estabelecida (de 

Souza, & de Rose, 2006; Wilkinson et al., 2000). O responder por exclusão já foi 

demonstrado em várias populações, inclusive em idosos com DA (conformo visto no 

Estudo 2) e, como  procedimento de ensino, favorece a aprendizagem de relações 

arbitrárias (Dixon, 1977; Ferrari, de Rose, & McIlvane, 2008). Contudo para idosos 

com DA o procedimento de ensino por exclusão sozinho não pareceu suficiente para o 

ensino de relações arbitrárias (cf. Estudo 2). 

Os dados do Estudo 2 mostraram que idosos com DA demonstram responder por 

exclusão, mas não mantêm a aprendizagem das relações ensinadas. Assim, o fato de 

idosos com DA demonstrarem respostas por exclusão fez com que o procedimento de 

ensino por exclusão fosse mantido no Estudo 3, mas como não houve manutenção das 

relações ensinadas aparentemente sozinho, o procedimento de ensino por exclusão não é 

eficiente para esta população, por isto, este foi aliado ao procedimento de dica atrasada. 
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De acordo com Melo, Hanna e Carmo (2014), a remoção gradual de estímulos 

em situações distintas é denominada dica atrasada. Esses autores exemplificam este 

procedimento relatando que a dica atrasada ocorre quando os estímulos de comparação 

corretos e incorretos são apresentados ao mesmo tempo, porém, após um curto intervalo 

(e.g., 1s), o estímulo de comparação incorreto é retirado. Ao longo das tentativas 

seguintes, o estímulo de comparação incorreto também é retirado, porém o intervalo de 

permanência do estímulo também aumenta. Tal procedimento parece favorecer a 

aprendizagem, uma vez que diminui a probabilidade de erros, pois com a saída do 

estímulo de comparação incorreto, o participante tem apenas como opção de resposta o 

estímulo de comparação correto, o que favorece o estabelecimento de uma linha de 

base. No Estudo 3, o procedimento de dica atrasada provavelmente ajudou as 

participantes idosas, pois quando a Fase de Ensino foi iniciada, o desempenho das 

participantes foi reforçado sempre que elas selecionavam o estímulo de comparação B1; 

assim, provavelmente, quando a relação A2-B2 fosse inserida, as participantes 

responderiam por exclusão, mas depois, nas tentativas seguintes de A2B2, poderiam 

selecionar o estímulo incorreto (B1), pelo fato deste ter sido anteriormente reforçado 

por várias tentativas seguidas. Isto ficou evidente nos dados do Estudo 2. Assim, a 

retirada do estímulo incorreto parece ter favorecido o estabelecimento da relação A2B2 

por forçar a escolha do estímulo de comparação correto sem, contudo, deixar de 

apresentar o comparação incorreto. 

O conjunto das condições de ensino reunidas no procedimento aqui apresentado 

pareceu ser eficaz para o ensino das relações por evitar a ocorrência de erros, o que 

parece ser importante para as técnicas de ensino para idosos com CCL ou DA. Sartori 

(2008) e Souza (2011), por exemplo, também investigaram procedimentos de ensino de 
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relações condicionais para idosos com comprometimento cognitivo e DA, porém, não 

obtiveram os mesmos resultados do presente estudo. 

Sartori (2008) com o objetivo verificar se idosos com DA aprendiam 

discriminações condicionais entre estímulos arbitrários por meio de tarefas de matching-

to-sample simultâneo e com atraso, expôs seis idosos com possível diagnóstico de DA, 

oito idosos sem CCL e sete adultos jovens a um procedimento de ensino de relações 

condicionais por identidade e relações arbitrárias. Os idosos com DA passaram, 

primeiramente, por um procedimento de ensino de identidade (a) simultâneo com 

estímulos unitários, (b) com atraso e estímulos unitários e (c) simultâneo e com 

estímulos compostos de sequências. Caso eles não atingissem critério de aprendizagem 

(100% de acerto), eram submetidos a um procedimento de discriminação simples. No 

procedimento de discriminação simples havia 20 tentativas, sendo que nas cinco 

primeiras era apresentado apenas o estímulo considerado correto e a resposta era tocar 

sobre o estímulo. Nas demais tentativas, o estímulo incorreto foi retirado (dica 

atrasada). O critério de acerto era de 100% e após o alcance deste critério, o participante 

era submetido a um bloco sem a retira do S-. No procedimento de matching-to-sample 

ocorreu na condição com atraso e simultâneo. O ensino das relações se deu através da 

estrutura um-para-muitos e foram utilizado três conjuntos com três estímulos em cada 

conjunto. Por fim, foram testadas as relações de simetria e equivalência. Os resultados 

mostraram que os idosos com DA aprenderam apenas as relações de identidade e 

discriminação simples, e não as relações arbitrárias entre os estímulos, independente do 

ensino ser simultâneo ou com atraso. Os demais participantes aprenderam todas as 

relações condicionais e formaram classes de equivalência (Sartori, 2008). A não 

aprendizagem dos idosos por DA nas relações condicionais pode ter ocorrido porque, 

além da condição atraso, os estímulos utilizados não eram familiares.  
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Souza (2011), com o objetivo de ensinar relações condicionais de estímulos 

referentes a dados biográficos (foto, nome, profissão, lazer, objeto e animal de 

estimação) e verificar se isto proporcionaria a formação de classes equivalentes, expôs 

uma participante com DA a um procedimento de ensino de relação condicional formado 

por estrutura linear, de três classes com seis estímulos em cada classe. Entre o ensino de 

cada relação condicional, havia testes de linha de base e simetria. E após o 

estabelecimento das primeiras relações, foto-nome e nome-profissão, foi realizado testes 

de linha de base destas relações, como também simetria e equivalência. Em seguida foi 

ensinada a relação profissão-lazer e feito teste de linha de base e simetria desta relação. 

Posteriormente foi feito teste de linha de base, simetria e equivalência de todas as 

relações ensinadas até o momento. Esta mesma estrutura de ensino e teste seguido por 

todo o procedimento, até que todas as relações fossem ensinadas e pudesse ser realizado 

um teste de equivalência todas as relações. Os resultados mostraram que a idosa 

apresentou um desempenho variável na Fase de Ensino, LB e simetria, com um bom 

desempenho em algumas relações (e.g., DE e ED), mas um desempenho fraco em outras 

relações. Nos Testes de Equivalência, foram testadas 40 relações e a participante 

demonstrou um desempenho acima de 90% em apenas 11 relações, o que demonstra que 

o ensino não foi eficaz para a formação de classes equivalentes. 

Pode-se supor que os idosos com DA do trabalho de Sartori (2008) não 

aprenderam as relações com estímulos arbitrários, pois o critério de passagem entre os 

blocos de ensino eram altos, porque foram utilizados estímulos não familiares (letras 

gregas) e pelo procedimento de atraso na apresentação dos estímulos de comparação. Já 

a participante do trabalho de Souza (2011), assim como as participantes do presente 

estudo, demonstraram um desempenho regular no ensino das relações condicionais, 

possivelmente pelo tipo de estímulos utilizados (estímulos familiares) e pelo emprego 
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do procedimento de ensino por exclusão. No entanto, a participante de Souza (2011) 

não obteve um bom resultado nos testes de equivalência, possivelmente devido ao 

ensino das relações condicionais ter ocorrido pela estrutura linear, com muitos nódulos 

e um número grande de estímulos em cada classe. Em comparação, todas as 

participantes do presente estudo foram expostas a um treino de estrutura um-para-

muitos, o que possivelmente favoreceu a aprendizagem das relações arbitrárias, uma vez 

que os estímulos de comparação foram sempre relacionados ao mesmo modelo, além do 

procedimento ter ocorrido por exclusão e com dica atrasada, prevenindo erros e 

favorecendo a aprendizagem das relações. 

Além de investigar a aprendizagem de relações condicionais por idosos com 

CCL e DA, pretendia-se verificar o protocolo de ensino proposto seria eficiente para 

promover a manutenção das relações aprendidas na fase de treino em blocos de linha de 

base cheia de tentativas não consequenciadas, a formação de classes de equivalência e a 

manutenção dessa aprendizagem (e das classes eventualmente formadas), após 

diferentes períodos de tempo. Esses testes foram realizados uma única vez em cada 

situação (após a finalização da Fase de Ensino, e em dois momentos nos Teste de 

Manutenção), pois o intuito foi verificar a ocorrência desses desempenhos a partir da 

fase de ensino, cumpridos os critérios de aprendizagem a ela designados. Apesar dos 

resultados de Linha de Base Cheia em Extinção terem sido mais consistentes (para pelo 

menos três das quatro participantes), os dados de equivalência foram mais variáveis e, 

de forma geral, todas as participantes demonstraram uma queda no desempenho de 

equivalência ao longo dos testes.  

As participantes Marta e Mafalda foram as que apresentaram o melhor 

desempenho nos testes de equivalência. Essas participantes também obtiveram a melhor 

pontuação no MEEM (16 pontos), indicando menor comprometimento cognitivo dentre 
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as quatro participantes do Estudo 3. Entretanto, mesmo com o melhor desempenho nos 

testes de equivalência (em relação ao restante do grupo), tal resultado quando 

comparado com os dos idosos sem CCL do Estudo 1, com os idosos do trabalho de 

Aggio e Domeniconi (2012) e Haydu e Morais (20009), foi inferior, indicando que a 

condição de comprometimento cognitivo tem um impacto na formação de classes de 

equivalência (caso de Marta, Linda e Izilda) e na sua manutenção (caso das duas 

participantes que aparentemente formaram classes de equivalência).  

No Estudo 1, o procedimento de ensino para os idosos sem comprometimento 

cognitivo foi mais complexo que o procedimento do Estudo 3, uma vez que a estrutura 

de treino utilizada foi a linear, o número de classes e o número de estímulos por classes 

foi maior (quarto classes com quatro estímulos em cada classe) e os estímulos de 

comparação estavam nos quatro cantos da tela do computador. Porém, apesar do 

procedimento do Estudo 1 ter sido mais difícil, os idosos deste estudo, com exceção de 

Cássia, demonstraram manutenção das classes ensinadas por um período mais longo de 

tempo (30 dias). Assim, observa-se que as características do treino são relevantes para a 

formação e manutenção de classes equivalência, mas o comprometimento cognitivo 

também é um favor importante. 

Gallagher e Kennan (2009) afirmaram que pode haver uma relação entre o 

desempenho do indivíduo no MEEM e o seu desempenho em testes de equivalência. 

Esses autores ensinaram a 18 idosos (67 a 94 anos – Experimento 1) que viviam em 

uma instituição residencial, relações condicionais de duas classes de três membros, e 

também os avaliaram por meio do MEEM. Apenas os idosos que pontuaram acima de 

27 pontos no MEEM demonstraram indicativos de formação de equivalência, enquanto 

que nenhum dos idosos que pontuaram abaixo de 25 pontos no MEEM demonstraram 

indícios de formação de classes. Em uma replicação do estudo (Experimento 2) com 12 
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idosos (57 a 92 anos), os autores verificaram que os participantes com escores entre 21 e 

16 não conseguiram atingir os critérios de aprendizagem das relações AB ou BC, 

enquanto que todos os participantes com escores entre 28 e 30 pontos (Experimento 3) 

demonstraram formação de equivalência. Esse trabalho foi realizado com uma amostra 

pequena e é possível fazer objeções em relação a alguns aspectos do procedimento que 

podem ter afetado negativamente o desempenho dos participantes (e.g., natureza dos 

estímulos empregados). Apesar disso, os autores encontraram evidências de que, no 

procedimento de ensino específico empregado, foi possível encontrar uma correlação 

entre o desempenho no MEEM e o desempenho nos testes de equivalência. No presente 

estudo, apesar de terem sido encontrados resultados melhores do que os apresentados 

por Gallagher e Kennan (2009) (especialmente no que diz respeito à aprendizagem de 

relações condicionais), as participantes que apresentaram o melhor desempenho nos 

testes de equivalência foram as participantes que tiveram uma pontuação melhor no 

MEEM.  Da mesma forma, no Estudo 1 os participantes que obtiveram um escore mais 

alto no MEEM também apresentaram um desempenho melhor nos testes de 

equivalência. 

Com isto, é possível concluir que o CCL e a DA na fase inicial não prejudicam a 

aprendizagem de relações condicionais, porém tais diagnósticos são variáveis que 

influenciam de forma negativa na formação de classes equivalentes e manutenção 

dessas novas classes. A literatura reporta que a DA e o CCL implicam em dificuldades 

de memória e de linguagem, além de agnosia (DSM IV, 2008). No entanto, o número 

reduzido de estudos específicos sobre equivalência de estímulos com idosos com DA 

dificulta o entendimento sobre em que medida esse diagnóstico impacta a formação de 

classes entre estímulos. A formação de outros tipos de classes (classes funcionais ou 

classes por semelhança física) também seria afetada por essa patologia? Essa e outras 
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questões relativas ao funcionamento simbólico demandam pesquisas adicionais que 

contribuiriam para a compreensão de como o comprometimento cognitivo interfere na 

formação/manutenção de conceitos por idosos. 

Finalmente, é preciso considerar o desempenhos das participantes do Estudo 3 

nos Testes de Nomeação. Durante a seleção das participantes, foi realizado um teste de 

nomeação das fotos que seriam utilizadas no procedimento, cujo intuito era verificar se 

a participante sabia ou não nomear tais fotos, uma vez que as fotos eram das 

funcionárias da instituição. As fotos eram apresentadas na tela do computador e 

perguntava-se à participante se ela sabia o nome da pessoa da foto. Esse teste foi 

reapresentado depois de cada teste de equivalência, sempre com a mesma instrução: 

“Olhe para esta foto. Qual o nome da pessoa da foto?”.  

Os dados de nomeação obtidos foram variáveis. Linda acertou 67% das 

tentativas nos três momentos em que o teste foi reaplicado, enquanto Izilda não acertou 

nenhuma tentativa sob as mesmas condições. As demais participantes apresentaram 

desempenhos irregulares ao longo dos testes: Mafalda melhorou seu desempenho ou 

contrário de Marta que teve um declínio em seu desempenho. Não é possível 

correlacionar os dados do MEEM com os dados do teste de nomeação, uma vez que 

Linda e Izilda apresentaram o mesmo resultado no MEEM, ambas com 14 pontos, 

porém Linda demonstrou um desempenho superior o de Izilda no teste de nomeação. 

Mafalta e Marta também apresentaram o mesmo escore no MEEM – 16 pontos – porém 

a primeira obteve um resultado melhor no teste de nomeação quando comparada a 

segunda. 

Porém, é preciso ressaltar que Linda era a participante que tinha o maior tempo 

de institucionalização e a que mais tempo permanecia na casa durante a semana. Isto 

pode, de alguma forma, ter contribuído para o seu melhor desempenho no teste da 
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nomeação, uma vez que ela foi a participante mais exposta às funcionárias da casa. 

Talvez, por ficar mais tempo na instituição, a participante possa ter se beneficiado mais 

do procedimento de ensino proposto: ficar mais tempo na casa e ser exposta aos 

funcionários e, eventualmente, aos seus nomes, pode ter tido um efeito positivo somado 

ao procedimento realizado, melhorando seu desempenho nos testes de nomeação. Outro 

dado relevante é que, Mafalda e Marta, apesar de terem dificuldade na nomeação, 

souberam dizer a profissão das pessoas das fotos, principalmente da foto que era 

representada pela gerente, que era a responsável pela ILPI – por exemplo, quando 

apresentadas às fotos e perguntadas sobre o nome das pessoas ali retratadas, essas 

participantes diziam: “É a gerente”, ou “é a enfermeira”, demonstrando manutenção de 

uma relação ensinada na Fase de Ensino. 

A nomeação é definida por Catania (1999) como uma “expansão do 

vocabulário” e que apresenta relação com o comportamento de lembrar. Entretanto, é 

preciso considerar que idosos com DA possam apresentar uma maior dificuldade na 

expansão de seu vocabulário, uma vez que um dos sintomas desta demência é a afasia, 

que prejudica a comunicação e os déficits na memória (DSM-IV, 2008), que certamente 

interferem de forma negativa no comportamento de lembrar. 

A emergência de nomeação a partir do ensino de relações condicionais e de 

formação de classes de equivalência já foi investigada em vários estudos. Sidman, 

(1971), por exemplo, ao submeter um adolescente com deficiência intelectual a um 

procedimento de ensino de relações arbitrárias e testes de equivalência, verificou a 

ocorrência de nomeação das figuras pelo adolescente sem ensino direto. O presente 

estudo não investigou de forma sistemática a nomeação derivada do procedimento de 

ensino e nem teve como objetivo controlar condições que pudessem favorecê-la. No 

entanto, os dados aqui descritos sugerem que esse é um tópico de grande relevância para 
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estudo, e que merece investigações adicionais, uma vez que esse desempenho é 

fundamental no repertório social dos indivíduos e pode favorecer o funcionamento 

social de idosos com DA. 
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Conclusão  

 

Os objetivos gerais deste trabalho foram investigar se idosos com e sem CCL 

e/ou DA demonstram responder por exclusão e formam classes de equivalência. Os 

dados apresentados indicam que idosos, com CCL, DA na fase inicial ou com nenhuma 

perda cognitiva, demonstram desempenho por exclusão, o que comprova que este 

fenômeno emergente não deixa de ocorrer com o avanço da idade e com as mudanças 

biológicas e cognitivas causadas pelo próprio envelhecimento. Contudo ainda não há 

evidências que demonstram se idosos com DA na fase moderada ou avançada 

demonstram respostas por exclusão, o que indica a necessidade de estudos que avaliem 

se o processo de neurodegeneração causada pela DA interfere nesse desempenho. 

No entanto, a análise dos resultados indica que, apesar de os idosos com DA 

responderem por exclusão, a aprendizagem de relações via exclusão é menos evidente, 

quando se compara os dados dos Estudos 1 com os dados do Estudo 2. No Estudo 1, o 

ensino das relações condicionais (som-foto, foto-nome escrito, nome escrito-grau de 

parentesco e grau de parentesco-profissão) ocorreram por exclusão e nenhum dos idosos 

errou a tentativa de exclusão: quase todos mantiveram as relações apresentadas na 

tentativa de exclusão ao longo do procedimento de ensino. No Estudo 2, o ensino das 

relações “som-nome” também ocorreu por exclusão e o procedimento proporcionou três 

tentativa de exclusão, porém, apenas uma participante acertou as três tentativas. Isto 

pode ter ocorrido (a) pelo fato do comprometimento cognitivo interferir de forma 

negativa em tarefas de relações condicionais, (b) pela linha de base não ter sido 

estabelecida de forma eficaz, ou (c) pela dificuldade em rastrear os estímulos de 

comparação, especialmente quando havia três ou quatro alternativas. Porém, são 

necessários estudos que avaliem tais conjecturas para posterior conclusão, pois uma das 



107 
 

 

limitações deste estudo foi não identificar como idosos com DA rastreiam informações 

visuais. 

Sobre o ensino de relações arbitrárias e formação de classes de equivalência de 

estímulos conclui-se que, de modo geral, os idosos sem comprometimento cognitivo 

não demonstraram dificuldade na aprendizagem das relações condicionais, além de 

demonstrarem um desempenho positivo nos Testes de Equivalência. Assim, observa-se 

que o processo normal de envelhecimento não interfere na aprendizagem de novas 

relações arbitrárias. 

Idosos com DA na fase inicial também são capazes de aprender relações 

condicionais se o procedimento de ensino estiver estruturado de uma forma que auxilie 

a aprendizagem. O procedimento proposto no Estudo 3 mostrou-se eficaz para produzir 

a aprendizagem das relações condicionais propostas, aliando  o ensino por exclusão com 

o procedimento de dica atrasada com a retirada dos estímulos de comparação incorretos, 

em uma estrutura de treino um-para-muitos, utilizando estímulos familiares e três 

estímulos de comparação. Contudo, tal procedimento não foi eficaz para a formação de 

classes equivalentes que, apesar de presentes em alguns dos participantes, não se 

mantiveram de forma comparável a dos idosos sem comprometimento cognitivo. 

Outra limitação deste estudo para a verificação da emergência de classes de 

equivalência em idosos com DA foi a não repetição de blocos de linha de base cheia em 

extinção até um critério específico de aprendizagem e dos blocos de Testes de 

Equivalência até que se obtivesse uma estabilidade do responder. É provável que essa 

repetição (reexposição) afetasse positivamente o desempenho das idosas com DA, pois 

seria uma tentativa de garantir a aprendizagem das relações condicionais de forma mais 

confiável e um melhor desempenho no Teste de Equivalência. No entanto, o objetivo 

inicial da presente pesquisa era verificar se os procedimentos de ensino adotados 
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promoveriam a manutenção das relações ensinadas e emergência de classes de 

equivalência, o que não foi confirmado. Estudos futuros devem promover modificações 

no procedimento proposto, de tal forma que se garanta uma linha de base consistente 

antes de se promover os testes de equivalência, a fim de investigar outras variáveis que 

podem interferir na formação de classes por esses participantes. 

Conclui-se também que, apesar de todos os idosos participantes deste trabalho 

serem residentes de ILPI’s, tais instituições não prejudicaram o seu desempenho na 

aprendizagem de relações condicionais e formação de classes equivalentes, o que indica 

que as instituições não proporcionam prejuízos cognitivos para os idosos, apesar de 

colaborarem com o isolamento familiar. No entanto, apenas um estudo de seguimento 

com idosos residentes em ILPI’s poderá fornecer indícios confiáveis de que, de fato, a 

institucionalização em si não prejudica o funcionamento cognitivo desses indivíduos. 

Apesar dos achados destes estudos, são necessárias mais investigações sobre o 

modo como idosos com DA aprendem relações condicionais. Os pesquisadores de 

Análise do Comportamento muito têm feito por outras populações, mas as investigações 

com idosos com DA ainda são escassas. Há muito que se investigar em idosos como 

DA, como o seu desempenho em tarefas de discriminações simples, em tarefas que 

investiguem a relações de estímulos funcionais e não funcionais para a aprendizagem de 

idosos, em procedimentos de transferência de função, como também em tarefas que 

tenham como objetivo produzir ou melhorar o discurso desta população. Este trabalho 

pode ser um estímulo a outros pesquisadores interessados no tema. 
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Anexo 2 

Mini Exame do Estado Mental 

1. Orientação espacial (0-5 pontos): 

Em que dia estamos? 

Ano: ____ 

Semestre: ____ 

Mês: ____ 

Dia: ____ 

Dia da Semana: ____ 

 

 

2. Orientação espacial (0-5 pontos): 

Onde estamos? 

Estado: _______ 

Cidade: _______ 

Bairro: _______ 

Rua: _______ 

Local: _______ 

 

 

3. Repita as palavras (0-3 pontos): 

Caneca; Tijolo; Tapete 

 

 

4. Cálculo (0-5 pontos): 

4.a Se de 100 fossem tirados 7 quanto 

restaria? E se tirarmos mais 7? 

(Repetir o procedimento por cinco 

vezes) 

 

4b. Soletre a palavra MUNDO de trás 

pra frente. 

O-D-N-U-M 

 

 

5. Memorização (0-3 pontos): 
Falar as palavras ditadas anteriormente 

(Caneca; Tipojo; Tapete). 

 

 

 

6. Linguagem (0-2 pontos): 
Mostrar um relógio e uma caneta e 

pedir para o entrevistador nomeá-los. 

 

7. Linguagem (1 ponto): 

Repetir a frase: “Nem aqui, nem ali, 

nem lá.” 

 

 

8. Linguagem (0-3 pontos): 
Siga a ordem: 

(1) Pegue esse papel com a mão direita. 

(2) Dobre-o no meio. 

(3) Coloque-o no chão. 

 

 

9. Linguagem (1 ponto): 

Escrever num papel a ordem “Feche os 

Olhos” e pedir para o participante ler e 

executar. 

 

 

10. Linguagem (1 ponto): 
Pedir para o entrevistador escrever uma 

frase completa. 

 

 

11. Linguagem (1 ponto): 

Cópia do desenho: 

 
Verificar se todos os lados estão 

preservados e se os lados da intersecção 

formam um quadrilátero. Tremor e 

rotação podem ser ignorados.
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO
1
 

(Yesavage, 1983) 

 

PACIENTE: ____________________________________________________ 

DATA DA AVALIAÇÃO: __________ AVALIADOR: _________________ 

 

1. Você está satisfeito com sua vida?   (    ) Sim (    ) Não 

2. Abandonou muitos de seus interesses e atividades? (    ) Sim (    ) Não 

3. Sente que sua vida está vazia?    (    ) Sim (    ) Não 

4. Sente-se freqüentemente aborrecido?   (    ) Sim (    ) Não 

5. Você tem muita fé no futuro?    (    ) Sim (    ) Não 

6. Tem pensamentos negativos?    (    ) Sim (    ) Não 

7. Na maioria do tempo está de bom humor?  (    ) Sim (    ) Não 

8. Tem medo de que algo de mal vá lhe acontecer?   (    ) Sim (    ) Não 

9. Sente-se feliz na maioria do tempo?   (    ) Sim (    ) Não 

10. Sente-se freqüentemente desamparado, adoentado?  (    ) Sim( ) Não 

11. Sente-se freqüentementeintranqüilo?   (    ) Sim (    ) Não 

12. Prefere ficar em casa em vez de sair?   (    ) Sim (    ) Não 

13. Preocupa-se muito com o futuro?   (    ) Sim (    ) Não 

14. Acha que tem mais probl de memória que os outros? ()Sim ( ) Não 

15. Acha bom estar vivo?     (    ) Sim  (    ) Não 

16. Fica freqüentemente triste?    (    ) Sim (    ) Não 

17. Sente-se inútil?      (    ) Sim  (    ) Não 

18. Preocupa-se muito com o passado?   (    ) Sim (    ) Não 

19. Acha a vida muito interessante?    (    ) Sim  (    ) Não 

20. Para você é difícil começar novos projetos?  (    ) Sim  (    ) Não 

21. Sente-se cheio de energia?    (    ) Sim  (    ) Não 

22. Sente-se sem esperança?     (    ) Sim  (    ) Não 

23. Acha que os outros têm mais sorte que você?  (    ) Sim  (    ) Não 

24. Preocupa-se com coisas sem importância?  (    ) Sim  (    ) Não 

25. Sente freqüentemente vontade de chorar?  (    ) Sim  (    ) Não 

26. É difícil para você concentrar-se?   (    ) Sim  (    ) Não 

27. Sente-se bem ao despertar?    () Sim (    ) Não 

28. Prefere evitar as reuniões sociais?   (    ) Sim (    ) Não 
29. É fácil para você tomar decisões?   (    ) Sim (    ) Não 

30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente? (    ) Sim (    ) Não 

 

 

  

                                                           
1
 Pontuação: 0 quando for diferente da resposta em negrito 

         1 quando for igual à resposta em negrito 

Total > 10 = suspeita de depressão 
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Anexo 6 
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Apêndices 

Apêndice 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Meu nome é Mariana Ducatti Almeida e estou realizando uma pesquisa de 

mestrado que tem como título “Equivalência de Estímulos e Responder por Exclusão 

em Idoso com Comprometimento Cognitivo”, sob orientação da profa. Dra. Andréia 

Schmidt, professora da Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade de São Paulo. 

Nessa pesquisa, estamos estudando maneiras de ajudar idosos que tenham diagnóstico 

de Doença de Alzheimer em estágio inicial a manter a lembrança de palavras, 

especialmente palavras relacionadas ao seu cotidiano, como nome de familiares, por 

exemplo. Para isso, desenvolvemos um método de ensino/recuperação dessas palavras, 

que é feito com a ajuda de um computador. Nesse procedimento, as palavras são 

apresentadas pelo computador e o participante deve tocar na tela, escolhendo a figura 

apresentada que corresponde à palavra que foi ditada. Esse procedimento é feito em 

passos, ao longo de vários dias. A duração total desse procedimento é de 4 meses 

aproximadamente, sendo que as sessões de ensino serão feitas de segunda a sexta-feira, 

por aproximadamente 30 minutos com cada idoso. 

Para selecionar os idosos que participarão da pesquisa, precisaremos fazer em 

todos eles uma avaliação de memória e da cognição (a capacidade dele se localizar no 

tempo e no espaço e de responder algumas questões de raciocínio lógico), por meio de 

dois testes, chamados de Mini Exame do Estado Mental, do Montreal 

CognitiveAssessment (MOCA). Além disso, precisamos avaliar se esses idosos 

apresentam depressão, por meio do Teste “Inventário Beck de Depressão”, e também 

avaliar se eles se lembram do nome de uma série de figuras, por meio do teste para 

Afasia M1-Alpha. Os resultados de todos esses testes serão disponibilizados para a 

instituição para serem anexados ao prontuário de cada residente.  

A pesquisa não envolverá nenhum custo para a instituição assim como não 

haverá nenhuma remuneração, nem para o participante e nem para a instituição. Da 

mesma forma, não há riscos previsíveis para a participação dos idosos. A identidade de 

todos os participantes e da instituição não será divulgada e os resultados da pesquisa 

serão usados exclusivamente para fins científicos, ou seja, para o desenvolvimento de 
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estratégias que possam ajudar pessoas idosas que apresentem problemas de memória e 

linguagem, a manter ou recuperar o vocabulário. 

Garantimos que a instituição poderá ter acesso aos dados da pesquisa ou 

esclarecimentos sobre a mesma em qualquer momento que desejar, bastando, para isso, 

entrar em contato com as pesquisadoras por meio do telefone abaixo descrito, ou 

pessoalmente, uma vez que a coleta de dados ocorrerá nas dependências da própria 

instituição. Caso autorize o desenvolvimento dessa pesquisa em sua instituição, por 

gentileza assine o termo de autorização abaixo. Desde já, agradecemos a sua atenção e 

disponibilidade. 

 Eu, _____________________________________________________________, 

(cargo) _____________________________, portador do RG n° 

__________________________, responsável pela 

instituição___________________________ (endereço), autorizo, através desse 

documento, que sejam realizados neste local todos os procedimentos acima, sob 

responsabilidade de Mariana Ducatti. Declaro que fui esclarecido(a) sobre esses 

procedimentos e que tenho sob minha guarda uma cópia desse termo de autorização. 

 

Ribeirão Preto, ________ de ____________________ de 2013. 

 

Assinatura do Responsável pela Instituição:__________________________________ 

Pesquisadoras:  

 

___________________________                             ____________________________ 

Mariana Ducatti Almeida                                               Prof. Drª Andréia Schmidt 

RG: 46.026.274 – 9                                                           RG:   2.243.897 

End: Rua Henrique Dumont, 1375, aptº 38                       End. Av. Bandeirantes, 3900 

Ribeirão Preto/SP                                                              Ribeirão Preto/SP      

Telefone: (16) 3967 – 2659                                               Telefone: 3602-3742 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP 

Avenida Bandeirantes, 3900 - bloco 3 - sala 16 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 / Fax: (16) 3633-2660 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 
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Apêndice 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Cuidador 

 Meu nome é Mariana Ducatti Almeida e estou realizando uma pesquisa de 

mestrado que tem como título “Equivalência de Estímulos e Responder por Exclusão 

em Idoso com e sem Comprometimento Cognitivo”, sob orientação da profa. Dra. 

Andréia Schmidt, professora da Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade de 

São Paulo. Nessa pesquisa, estamos estudando maneiras de ajudar idosos que tenham 

problemas de memória ou dificuldades de recordar palavras, especialmente palavras 

relacionadas ao seu dia a dia, como nome de familiares, por exemplo. Para isso, 

desenvolvemos um método de ensino/recuperação dessas palavras, que é feito com a 

ajuda de um computador. Nesse método, as palavras são apresentadas pelo computador 

e o participante deve tocar na tela, escolhendo uma entre as figuras apresentadas na tela 

e que corresponde à palavra que foi ditada. Esse procedimento é feito em passos, ao 

longo de vários dias. A duração total desse procedimento é de 4 meses 

aproximadamente, sendo que as sessões de ensino serão feitas de segunda a sexta-feira, 

por aproximadamente 30 minutos com cada participante. Estamos estudando pessoas 

com mais de 60 anos que tenham problemas de memória, assim como pessoas dessa 

faixa de idade Para selecionar os idosos que participarão da pesquisa, precisaremos 

fazer uma avaliação de memória e da cognição (avaliando a capacidade dele se localizar 

no tempo e no espaço e de responder algumas questões de raciocínio lógico), por meio 

de dois testes, chamados de Mini Exame do Estado Mental, e Montreal 

CognitiveAssessment (MOCA). Além disso, precisamos avaliar se os possíveis 

participantes apresentam depressão, por meio do Teste “Inventário Beck de Depressão”, 

e também avaliar se eles se lembram do nome de uma série de figuras, por meio do teste 

para Afasia M1-Alpha. Os resultados de todos esses testes serão disponibilizados para o 

participante (faremos uma entrevista com cada um, contando os resultados dos testes) e 

para a instituição com finalidade de serem anexados ao prontuário de cada residente. 

A pesquisa não envolverá nenhum custo, assim como não haverá nenhuma 

remuneração, nem para o participante e nem para a instituição. Da mesma forma, não há 

riscos previsíveis para a participação dos idosos. O benefício esperado com a pesquisa é 

o desenvolvimento de novas formas de ajudar pessoas com perda de memória. Para o 

participante, especificamente, a pesquisa é uma espécie de exercício para a memória. 



129 
 

 

A identidade de todos os participantes e da instituição não serão divulgadas e os 

resultados da pesquisa serão usados exclusivamente para fins científicos, ou seja, para o 

desenvolvimento de estratégias que possam ajudar pessoas idosas que apresentem 

problemas de memória e linguagem, a manter ou recuperar o vocabulário. Esses 

resultados serão apresentados em congressos científicos, mas ainda assim, a identidade 

dos participantes e da instituição não serão divulgados. 

Garantimos que o participante, seu familiar e a instituição na qual reside poderá 

ter acesso aos dados da pesquisa ou esclarecimentos sobre a mesma em qualquer 

momento que desejar, bastando, para isso, entrar em contato com as pesquisadoras por 

meio do telefone abaixo descrito, ou pessoalmente, uma vez que a coleta de dados 

ocorrerá nas dependências da própria instituição. Caso autorize a participação de seu 

familiar neste trabalho, por gentileza assine o termo de consentimento abaixo. Desde já, 

agradecemos a sua atenção e disponibilidade. 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

portador do RG n° __________________________, ________________ 

(filho/filha/marido/esposa) aceito que 

_____________________________________________________________, portador 

do RG n° __________________________, através desse documento, participe da 

pesquisa acima descrita. Declaro que fui esclarecido(a) sobre esses procedimentos e que 

tenho sob minha guarda uma cópia desse termo de consenimento. 

 

Ribeirão Preto, ________ de ____________________ de 2013 

Assinatura do Participante:__________________________________ 

Pesquisadoras:  

 

 

___________________________                             __________________________ 

Mariana Ducatti Almeida                                               Prof. Drª Andréia Schmidt 

RG: 46.026.274 – 9                                                           RG:   2.243.897 

End: Rua Henrique Dumont, 1375, aptº 38                       End. Av. Bandeirantes, 3900 

Ribeirão Preto/SP                                                              Ribeirão Preto/SP      

Telefone: (16) 3967 – 2659                                               Telefone: 3602-3742 
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Apêndice 3 

 

 

Entrevista Estruturada – Participante de Pesquisa/Cuidador 

 

1. Dados Pessoais 

Nome: ______________________________________________________ 

Data de nascimento:___________________                  Idade: __________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________ 

Escolaridade: ______________________ 

Profissão: ______________________ 

Estado Civil: ______________________ 

 

2. Reside com: 

Nome Parentesco Profissão Idade 

    

    

    

    

 

3. Informações sobre a rotina (atividades, funções na casa, etc...). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Realiza algum tratamento? Se sim, qual? Qual a medicação utilizada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


