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Aprendizagem relacional e
comportamento simbólico no
processo de conhecimento do mundo
A espécie humana apresenta uma extraordinária capacidade para operar com símbolos. Isso
quer dizer, genericamente, que podemos agir em
relação a algum aspecto de nosso ambiente como
se fosse outro.
Por exemplo, uma pessoa digita o símbolo
100 em um caixa de banco, retira 5 notas de
R$ 20,00, entra no supermercado e compra
frutas, verduras, um pacote de café e pão. Nesse
conjunto de tarefas cotidianas, apenas algumas
implicam ação direta sobre o ambiente (digitar
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na tela do caixa eletrônico libera o dinheiro;
pegar um item da prateleira transfere o item da
prateleira para o carrinho; passar os itens pelo
caixa permite levar os itens para casa). Muitas
outras ações ocorrem em relação a símbolos: o
número digitado é um símbolo da quantidade
de dinheiro que, por sua vez, é um símbolo
do quanto se pode comprar (R$ 100,00 pagam
uma pequena compra de supermercado, mas
não um carro ou uma joia). Além disso, a pessoa não estranha receber 5 notas de R$ 20,00
e não uma de R$ 100,00. A operação também
seria bem-sucedida se resultasse em uma nota
de R$ 100,00, 2 de R$ 50,00, 10 de R$ 10,00;
qualquer dessas combinações é tratada como
equivalente a R$100,00.
Qual a diferença entre agir diretamente no mundo
físico e agir em relação a símbolos?
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É preciso aprender a relacionar
cada símbolo com os aspectos
relevantes do mundo não
simbólico e aprender a agir em
relação ao símbolo como se fosse
aquele evento que ele representa
Quando uma pessoa vê uma maçã e decide, com
base em sua aparência, se ela pode ou não ser consumida, pegar a maçã e mordê-la são interações diretas
com o ambiente: resultam na maçã na mão e em seu
gosto na boca. Às vezes erramos: a maçã está azeda ou
estragada por dentro; outras vezes acertamos e comemos uma fruta saborosa. As próprias consequências
de nossas ações vão nos ensinando a observar e a ajustar nossas ações ao ambiente físico.
Quando lidamos com um símbolo, o aspecto crítico não é sua aparência física, mas sua relação com
um referente. A função de símbolo deriva das circunstâncias nas quais ele pode ser tomado como sinal
ou significado do outro e a ação resulta nas mesmas
consequências que resultariam se fosse direcionada
ao referente. Em uma lista de compras por computador, podemos selecionar camiseta (para o item),
azul (para a cor), G (para o tamanho) e receber o
item em casa: ele seria o mesmo se o tivéssemos escolhido em uma prateleira de loja. As relações entre
palavras e itens são arbitrárias. Se a compra fosse em
um site em inglês, obteríamos o mesmo resultado
assinalando T-shirt, blue, L.
Enquanto, no mundo não simbólico, interagimos
diretamente com propriedades físicas dos objetos ou
eventos, no caso de símbolos, é preciso aprender a
relacionar cada símbolo com os aspectos relevantes do
mundo não simbólico e aprender a agir em relação ao
símbolo como se fosse aquilo que representa.
Embora a natureza arbitrária das relações símbolo-referente permita a criação praticamente ilimitada de sistemas simbólicos, em qualquer esfera
de atividade (a religião, a arte, os esportes, o trabalho), nesse texto focalizamos a linguagem que é,
por excelência, um sistema simbólico inventado,
convencionado e continuamente aprimorado pelos
falantes de uma língua.
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As relações entre palavras e objetos, ações, qualidades, palavras e palavras, e muitas outras relações
que constituem uma língua, são definidas arbitrária e convencionalmente. O que se escolhe, arbitrariamente, para representar um item não altera
sua natureza: um ovo continua sendo um ovo (que
tem tamanho, textura, cor, que pode ser quebrado,
cozido, misturado à massa de bolo etc.), quer o
chamemos de ovo, egg, uovo ou de qualquer outro
nome; correr continua sendo uma atividade física
com certas propriedades topográficas, de ritmo,
forma, velocidade, quer a denominemos como correr, run, correre etc.
Compartilhar uma língua é fundamental para a
comunicação entre as pessoas. Essa importância fica
clara quando enfrentamos a falta de uma língua compartilhada, especialmente quando apenas um dos
interlocutores domina uma língua (por exemplo,
entre adultos e crianças muito jovens, ou pessoas com
Deficiência Intelectual severa, com autismo etc.).
Uma criança com Deficiência Intelectual pode
aprender a solicitar um brinquedo ou alimento que
não esteja à vista, apontando em seu álbum de figuras
ou para o local onde o alimento é guardado. Ela receberá o brinquedo ou o alimento se outra pessoa em
seu ambiente ‘‘entender’’ o significado de seu gesto.
Portanto, além de arbitrários, símbolos precisam ser
convencionados.
Agir com base em símbolos acrescenta riqueza,
complexidade e adaptabilidade à vida humana,
enquanto déficits na função simbólica são fontes de
consideráveis problemas humanos.
Definindo símbolos linguísticos de
acordo com critérios operacionais
Figuras, sinais gráficos, palavras faladas, gestos variados, podem ser usados como símbolos.
Mas isso não quer dizer que qualquer palavra
seja necessariamente um símbolo. Os conjuntos de caracteres BETIMOREJU, ZAPIRAM e
LADÍVEL têm a aparência de palavras, mas não
são símbolos; são pseudopalavras, com sequências de letras típicas do português, de modo que
qualquer leitor proficiente pode reproduzir os
sons representados pelas letras e concluir que
as palavras se referem, respectivamente, a um
objeto, uma ação ou uma qualidade (pela forma
das palavras), mas falta o componente crítico

para permitir a compreensão, que advém da relação entre uma palavra-símbolo e os referentes no
mundo.
A definição de relação simbólica não é simples,
como pode ter parecido até agora, nem é consensual, mas é essencial para fundamentar a prática educacional ou terapêutica acerca de como agir em um
mundo simbólico.
Existe consenso quanto ao fato de que a relação
entre símbolo e referente é de substituição, ou seja, o
signo é tratado como substituto de seu referente em
uma variedade de contextos, embora a pessoa também saiba que o signo é separável de seu referente.
As dificuldades surgem quando tentamos distinguir entre relações verdadeiramente simbólicas e
outros tipos de relações entre eventos, que não caracterizam a função de substituição de um evento pelo
outro. Qual é o conjunto de comportamentos que
nos leva a inferir uma verdadeira relação simbólica
entre um sinal e seu referente?
Podemos observar duas crianças realizando, aparentemente, a mesma coisa: ligar palavras impressas
de uma lista de três itens na coluna da esquerda às
figuras correspondentes na coluna da direita. Apesar
de o modo de responder parecer o mesmo, uma professora experiente pode identificar que uma das crianças ‘‘entende’’ o que está fazendo, enquanto a outra
está agindo “sem compreender” o significado das
palavras. Como distinguir entre um comportamento
e outro? A professora geralmente leva em consideração outros aspectos sutis do que as crianças fazem. Por
exemplo, ela pode saber que a segunda criança já realizou o exercício antes e aprendeu a direção das setas
entre as duas colunas, mas agora ela inverteu a posição
dos elementos nas colunas e esse aluno erra, enquanto
o outro continua acertando.
A partir de um estudo agora clássico, Murray
Sidman desenvolveu um modelo que permite distinguir empiricamente entre a aprendizagem simbólica e a aprendizagem de meras associações em que
os elementos ou itens entram em algum tipo de relação, mas não substituem um ao outro. De acordo
com o modelo, relações simbólicas entre eventos são
relações de equivalência, definidas, como na matemática, pelas propriedades de reflexividade, simetria
e transitividade. Sem estender desnecessariamente
a definição, por ora é suficiente afirmar que, se os
elementos de um conjunto estão relacionados por

Uma abordagem para a prevenção
ou remediação de déficits no
funcionamento simbólico reside
em intervenções que promovam
a aprendizagem cumulativa e
sistemática de relações simbólicas
equivalência, 1) as relações entre cada par de elementos do conjunto são bidirecionais (se A está relacionado a B, então B está relacionado a A); 2) as relações
entre dois pares com um elemento em comum são
transitivas (se A está relacionado a B e B está relacionado a C, então A está relacionado a C); e 3) a relação entre dois exemplares de um mesmo elemento
é reflexiva (se A está relacionado a B, A está relacionado a A e B está relacionado a B). Se um alimento A
é tão calórico quanto um alimento B, e se o alimento
B é tão calórico quanto o alimento C, então a pessoa
que escolhe A poderá concluir que ele será tão calórico quanto C. Uma bolacha recheada de chocolate,
uma banana-maçã e uma posta de robalo podem
ser classificados em diferentes classes, por diferentes critérios, mas para quem confere as calorias, os
três são equivalentes: cada um tem 72 calorias (conferir em http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/
bom_apetite/tabelas/cal_ali.htm) e comer um seria
o mesmo que comer o outro (quanto ao valor calórico). Podemos identificar as propriedades das relações entre cada par e entre todos os pares relacionados: se uma banana vale tanto quanto uma bolacha,
uma bolacha vale o mesmo que uma banana (simetria), uma bolacha vale o mesmo que outra bolacha
(reflexividade) e, se a posta de peixe vale tanto quanto
a bolacha, então também vale o mesmo que uma
banana (transitividade).
A pesquisa original de Sidman que deu origem ao
modelo de comportamento simbólico foi desenvolvida com um adolescente com Deficiência Intelectual
severa. Sidman observou que, apesar da deficiência, o
jovem conhecia a relação entre palavras faladas e figuras. Usando um aparato eletromecânico com nove
janelas de acrílico, distribuídas em uma matriz de
3 x 3 (como uma tela com TV dividida), Sidman
projetava figuras ou palavras impressas nas janelas da
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porque implica economia de ensino e de aprendizagem: nem tudo tem que ser ensinado — e nem tudo
tem que ser aprendido diretamente. O modelo tem
norteado programas de ensino de vários tipos de habilidades de caráter simbólico, para estudantes em diferentes níveis, incluindo universitários. Programas para
ensino de habilidades de leitura, escrita e matemática
para aprendizes iniciantes, de interesse também para
o ensino de pessoas com Deficiência Intelectual, têm
sido desenvolvidos e utilizados com sucesso.
Funções do comportamento simbólico
Dois componentes básicos do funcionamento
simbólico são a capacidade de representação (relação de substituição signo/referente) e o uso funcional (agir em relação a um ou a outro), em diferentes contextos.
Mostramos, na seção anterior, que as relações
arbitrárias entre os eventos podem ser consideradas
simbólicas se forem relações de equivalência. Resta
considerar o uso funcional de símbolos, isto é, o
que fazemos com eles. Se um símbolo pode funcionar, até certa medida, como substituto de outro
aspecto do ambiente, podemos agir em relação a ele
(dentro de certos limites) como agiríamos em relação aos aspectos do ambiente que ele representa.
Se estou em um restaurante, posso escolher o que
vou comer selecionando diretamente os alimentos
expostos, mas posso também escolher entre os itens
impressos de um cardápio ou entre as opções enunciadas por um garçom. As palavras impressas no cardápio são símbolos dos alimentos disponíveis; as palavras
faladas pelo garçom também. Cada uma das três alternativas consideradas pode ter um mesmo resultado:
nosso prato favorito. Nesse sentido, o prato é equivalente a seu nome no cardápio ou falado pelo garçom.
Quando eventos formam uma classe de equivalência, algumas outras relações se tornam possíveis:
1) Mesmo que apenas um dos elementos esteja
presente, é como se os demais também estivessem. 2) Uma ação antes evocada por apenas um
dos eventos pode passar a ser evocada por qualquer
novo membro da classe. Suponhamos que vejo uma
substância asquerosa, que me causa nojo. Vejo que
ela é produzida por um animalzinho com boa aparência, mas, apesar disso, ele também passa a evocar nojo; mais tarde, aprendo o nome do animal e
sinto nojo só por ler o nome escrito.
8
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Podemos, então, considerar que comportamento
simbólico é o que ocorre com base em uma classe ou
conjunto de eventos equivalentes, em que uns são
substituíveis por outros (“como se fossem o mesmo
que”), consideradas as propriedades da equivalência e os limites circunscritos pelo contexto. Dito de
outro modo, relações de equivalência são um modelo
de significado: compreendemos o significado de um
símbolo quando podemos relacioná-lo, por equivalência, a outros eventos que têm um significado estabelecido em nossa história pessoal.
Deficiências em função simbólica
Déficits no funcionamento simbólico implicam
habilidades disfuncionais de comunicação, desenvolvimento atrasado de linguagem, fracasso em competências básicas em leitura, escrita e matemática, entre
outros. Os alarmantes índices de fracasso escolar e de
analfabetismo funcional são resultado de funcionamento simbólico deficiente.
Mesmo não sendo possível lidar com as causas
de uma deficiência, é possível lidar com fatores que
levam ao desenvolvimento de funções cognitivas relevantes. A principal abordagem para a prevenção ou
remediação de déficits no funcionamento simbólico é
o ensino (seja em ambiente educacional, terapêutico,
familiar, ou em todos eles) que resulte na aprendizagem cumulativa de relações simbólicas, associado ao
fortalecimento do suporte educacional e familiar —
e a outras intervenções e serviços especializados.
Reduzir o impacto de um funcionamento simbólico
deficiente consiste em um tremendo desafio, mas
a ciência tem mostrado muitos progressos, com
benefícios para os indivíduos afetados, para suas
famílias e, em última instância, para a sociedade.
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Teoria das molduras relacionais e
possíveis aplicações à educação

P

are um momento para pensar sobre um
conceito. Pode ser um conceito aparentemente simples: o conceito de carro.
Esse conceito está envolvido em uma
infinidade de relações e uma pequena parte dessas relações é ilustrada na Figura 1. Há uma relação de equivalência (ver artigo de Deisy de Souza
e colaboradores neste volume) entre um carro e
a palavra “carro”. O carro custa dinheiro (isso
também implica uma relação de equivalência
entre o carro e o dinheiro) e, para conseguir o
dinheiro, você provavelmente fez um financiamento (implicando outra relação de equivalência: o dinheiro para pagar o carro equivale à
dívida). Carros são veículos (uma relação hierárquica) maiores do que bicicletas (relação comparativa) e também mais velozes e mais caros do
que bicicletas (outras relações comparativas).
Carros causam poluição (relação causal), ao contrário de bicicletas, que não poluem (relação de
oposição). Você guarda o carro dentro de uma
garagem (relação espacial). Antes (relação temporal) de comprar o carro, talvez você andasse
de ônibus, de bicicleta ou de carona. Algumas
relações especialmente interessantes, denominadas relações dêiticas, dependem da perspectiva de
quem fala ou observa. Se o carro pertence a você,
você diz que ele é meu, mas, se eu falo sobre o
seu carro, não posso dizer que ele é meu: digo
que ele é seu.
Relações permeiam nossa linguagem e pensamento. A Teoria das Molduras Relacionais, conhecida pela abreviatura RFT, do inglês Relational
Frame Theory, enfatiza, como o nome indica, o
pensar e agir com base em relações. Essa teoria é
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controversa, mas tem interessantes possibilidades
de aplicação, que abordaremos neste texto.
As primeiras relações sensório-motoras da
criança se transformam quando o aparecimento
da linguagem estabelece relações de equivalência1
entre palavras e significados. A criança pode agora
aprender com adultos ou crianças mais velhas a
agir e pensar com base em um número crescente
de relações, como as ilustradas na Figura 1 (tendo
em mente que esta figura não esgota todos os tipos
de relações que podem ser aprendidas).
Molduras Relacionais e sua Origem
Para ilustrar, vamos considerar uma moldura relacional específica: a relação comparativa de tamanho.
Quando eu penso ou ajo com base em relações de
tamanho, posso fazer muitas coisas diferentes. Alguém
pode me perguntar qual o maior dentre vários objetos; posso colocar em ordem de tamanho dois ou mais
objetos; posso escolher o maior pedaço de bolo, se sou
guloso, ou o menor, se quero ingerir menos calorias;
sei que uma nota de 100 reais tem maior valor do que
uma de 50; e sei que um cão é maior do que uma formiga e menor do que um caminhão. Vamos representar muito esquematicamente essa capacidade por uma
moldura que comporta dois elementos, relacionados
com base no tamanho. Para simplificar, vamos considerar apenas relações maior que, entre apenas dois
elementos. Esses elementos podem ser os dois círculos apresentados na Figura 2A. Mesmo entre dois círculos simples como estes, pode haver muitas diferentes relações. Geralmente alguma pista do contexto, do
ambiente, sinaliza qual relação devo considerar. Sem
tal pista contextual, eu não sei se devo relacionar os
círculos com base em qual é maior, qual é mais escuro,
ou no fato de ambos serem círculos, ou serem diferentes de retângulos etc. Em um exemplo mais óbvio, a
Os teóricos da RFT usam o termo "coordenação" em
lugar de "equivalência" com significado bastante parecido.
Adotaremos equivalência aqui, para deixar clara a relação com
o conceito tratado em outros artigos deste volume.

1

produzir uma transformação das funções. Por exemplo, para muitos torcedores do Corinthians, o time
está relacionado com o Palmeiras numa moldura de
oposição, de modo que as funções dos times (e tudo
o que for equivalente a eles) serão opostas. Ao gosto
por um time corresponde a aversão pelo outro, aos
sentimentos positivos relacionados a um time correspondem sentimentos negativos produzidos pelo
outro, um gol contra o Palmeiras será comemorado quase como se fosse um gol do Corinthians
(mesmo que o gol tenha sido feito por outro time).
Assim, do mesmo modo que funções positivas se
transferem aos símbolos do próprio time, essas funções são transformadas em negativas em relação aos
símbolos do time oponente.
Não podemos subestimar a importância desses processos. Torcedores exaltados chegam muitas vezes a agredir fisicamente portadores dos símbolos dos times oponentes. Símbolos de nações,
religiões, etnias e grupos diversos são carregados
de significados, de funções, com base nas relações
com as entidades simbolizadas e nas relações dessas
entidades com outras. Um exemplo é o dinheiro,
que fisicamente não passa de papel pintado. No
entanto, o valor que damos ao dinheiro nem se
compara com o valor que damos a outros pedaços
de papel que contêm desenhos ou efígies. É essa
atribuição de funções aos símbolos que permite
que a leitura de um livro, por exemplo, nos leve a
imaginar as situações descritas e sentir as emoções
sugeridas pela estória. Um orador habilidoso pode
manipular símbolos de modo a produzir emoções
e ações correspondentes (comprar um produto,
votar em um candidato, apoiar uma causa etc.).
Redes complexas de relações permitem não apenas derivar novas relações como também possibilitam a transferência e transformação de funções entre
os elementos relacionados, conferindo significados a
símbolos abstratos. Talvez o aspecto mais importante
da RFT seja a maneira como explica o desenvolvimento dessas redes a partir da experiência com múltiplos exemplares. Planejando e sistematizando essas
experiências, podemos aplicar a RFT ao desenvolvimento intelectual, como veremos a seguir.
Analogia: Relações entre Relações
Um homem que perdeu muito dinheiro em
uma transação financeira poderia ser consolado por

A tomada de perspectiva é o
primeiro passo para que o
indivíduo aprenda a se comportar
de uma maneira empática
um amigo que lhe dissesse “vão-se os anéis, ficam
os dedos”. Mães e avós, em geral, adoram dizer às
crianças que “saco vazio não para em pé” ao tentarem fazê-las se alimentar direito. “Quem semeia
ventos colhe tempestades” pode ser dito na situação em que o dinheiro de uma pessoa acabou por
ela não ter se preocupado em poupar para o futuro.
O povo brasileiro ama provérbios. Quem nunca
utilizou algum desses ditos populares que atire a
primeira pedra! O que não nos damos conta é da
complexidade do raciocínio que está por trás deles.
Muitos dos provérbios são baseados em analogia,
uma vez que são utilizados para descrever inúmeras
situações cotidianas que, em uma análise superficial,
em nada se assemelham às palavras que as descrevem.
Na verdade, o provérbio serve como uma forma de se
estabelecer um paralelo para explicar/comentar o que
aconteceu, sendo que o único componente idêntico
é a relação entre pares de elementos (veja a Figura
3). Na perspectiva da RFT, dizemos que a analogia é
uma relação de equivalência entre relações.
A capacidade de realizar analogias é incrivelmente útil a todos nós. Mesmo que não percebamos, certamente utilizamos essa capacidade nos
mais variados contextos. Em muitos casos, áreas da
ciência se valem de analogias para exemplificarem
suas descobertas — um exemplo bastante conhecido é a analogia das funções do cérebro com as funções de um computador, extensivamente usada nas
neurociências e ciências cognitivas. Tendo em vista a
importância do raciocínio analógico para a cognição
e sua complexidade, parece importante que pessoas
com déficits nessa habilidade possam aprendê-la.
No entanto, essa parece uma tarefa bastante complicada — como fazer isso? Justamente por conta de
descrever as analogias em termos de relações entre
relações, a RFT torna mais fácil delimitar o que é
importante de ser ensinado: primeiro se ensinam
relações entre elementos e depois as relações entre
Revista DI • no 3 • agosto/dezembro • 2012
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sentimento produzido. Outra hipótese é que o
indivíduo consiga identificar como ele próprio se
sente, entretanto, ainda falhe em fazer isso com os
outros. Finalmente, a última hipótese é de que a
pessoa consiga perceber o sentimento do outro e
somente não saiba como agir na situação. Assim,
para agir frente às outras de forma empática, uma
pessoa precisa aprender essas quatro formas de relação. O ensino da empatia é bastante complexo e as
orientações oferecidas ainda são preliminares. Elas
ofereceriam um suporte inicial a professores que
queiram avaliar e realizar intervenções nos déficits
das habilidades envolvidas. Sendo assim, é preciso
desenvolver mais pesquisas que possam sustentar
um projeto de intervenção mais substancial.
Flexibilidade Relacional e Inteligência
Anteriormente, no texto, já foi discutido o
papel do raciocínio analógico na inteligência ou
em habilidades cognitivas. No entanto, a inteligência vai além do raciocínio analógico para a
RFT. Para ela, o cerne do comportamento e pensamento inteligentes é a flexibilidade relacional. De
forma simplificada, pode-se dizer que a flexibilidade relacional é a facilidade e rapidez com que
as pessoas conseguem estabelecer/aprender relações novas ou modificar antigas. Por outro lado, a
rigidez relacional é um problema sério enfrentado
pelos profissionais e familiares envolvidos com
pessoas com Deficiência Intelectual e autismo. De
modo geral, padrões rígidos de pensamento/comportamento limitam as oportunidades de aprendizagem para o indivíduo.
Fornecendo mais evidências a favor do papel da
flexibilidade relacional na inteligência, altos escores em uma tarefa relacional se mostraram preditores de altos valores de QI em uma pesquisa realizada alguns anos atrás. A descoberta do papel dos
quadros relacionais na inteligência ampliou horizontes. Até pouco tempo atrás, a inteligência era
somente abordada como objeto de avaliação e não
de intervenção; entretanto, além de avaliada, ela
pode ser desenvolvida. Mais especificamente, estudos mostram que a aprendizagem e a realização
de atividades que envolvem o pensamento relacional têm um impacto na inteligência, uma vez que
elas podem melhorar tanto a capacidade de raciocínio quanto sua rapidez. Pesquisadores ingleses

A RFT oferece perspectivas de lidar
com alguns dos mais desafiadores
problemas que indivíduos com
necessidades especiais encontram
ensinaram crianças de 10 a 12 anos a estabelecer
relações de equivalência, igualdade, oposição e
comparação (maior que e menor que) entre estímulos abstratos, durante um ano. Ao final desse
período, seus escores de QI obtidos em um teste
de inteligência aumentaram em média 2 desvios
-padrão (cerca de 20 pontos) em comparação com
seus próprios escores de um ano antes, o que não
aconteceu com outras crianças da mesma faixa etária que não receberam a intervenção.
Resultados animadores também foram obtidos quando a mesma pesquisa foi realizada com
participantes de 11 a 12 anos que apresentavam
dificuldades de aprendizagem e QIs ligeiramente
mais baixos do que o considerado normal. Ao
final da intervenção, 88% das crianças tiveram um
aumento de mais ou menos 1 desvio-padrão nos
seus escores no teste de inteligência e alguns deles
atingiram escores normais de inteligência.
Assim, a RFT oferece perspectivas de lidar
com alguns dos mais desafiadores problemas que
indivíduos com necessidades especiais encontram. Embora ainda haja a necessidade de aprimorar várias das metodologias de ensino acima
mencionadas, resultados extremamente positivos
para uma série de aplicações indicam que as novas
alternativas são promissoras. Para finalizar, uma
analogia: as possibilidades de aplicação estão para
a teoria dos quadros relacionais como uma longa
jornada está para o primeiro passo.
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O desenvolvimento psicológico
e a cognição

A

pergunta “O que é desenvolvimento cognitivo?” pode ter muitas respostas, mas todas
elas estão fundamentadas em duas ideias: a
ideia de desenvolvimento e a ideia de cognição. Vamos começar pela primeira para delinear o
conceito de desenvolvimento psicológico, do qual o
desenvolvimento cognitivo é uma parte. O desenvolvimento psicológico está vinculado à concepção de
mudança que ocorre desde o nascimento até a velhice
das pessoas, e nós destacamos, pelo menos, quatro
dimensões ou áreas de desenvolvimento em que essas
mudanças acontecem durante a vida: o desenvolvimento social e interpessoal, o desenvolvimento moral,
o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento
cognitivo, foco da nossa discussão.
Em qualquer das dimensões do desenvolvimento
psicológico, as mudanças têm algumas características
comuns: elas são mudanças que acontecem em períodos extensos e estão associadas à passagem do tempo,
embora não dependam apenas do tempo ou da idade
das pessoas. Ao longo do tempo, acontecem alterações anatomofisiológicas que constituem um processo
de maturação e são indissociáveis das mudanças psicológicas. Outra característica comum é a direção das
mudanças, definida pela relação entre o que muda

e aquilo que é considerado esperado ou ideal. Mais
especificamente, a direção das mudanças de desenvolvimento é identificada pelas medidas sobre o que,
quando, por que e como elas acontecem. Essas medidas são propostas e realizadas com base na acumulação
de resultados dos estudos empíricos que analisaram
diferentes e grandes populações — cada estudo contribuindo com uma pequena parcela de conhecimento.
Testes que avaliam o desenvolvimento da criança
(por ex.: Escala Bailey, Teste Denver) fornecem uma
norma geral que nos ajuda a balizar o desenvolvimento
de cada pessoa e que pode ser útil para planejarmos e
propormos políticas públicas educacionais, de promoção da saúde ou outras que atinjam a população em
larga escala. Contamos, entretanto, com outra estratégia importante de avaliação que consiste em identificar
a relação entre aspectos de dois componentes importantes do desenvolvimento: a pessoa que se desenvolve
e o ambiente no qual ela se desenvolve.
Em geral, a mudança em um dos componentes
da relação afeta o outro. Por exemplo, a criança que
aprende a se deslocar sozinha (engatinhar, arrastarse, andar com e sem ajuda de aparelhos) não é mais
aquela que precisava de alguém para sair de um lugar
e ir a outro. Quando observamos esta criança, notamos que os adultos que a cercam também passaram
a agir diferente: eles não saem correndo para proteger
a criança a cada vez que ela tenta sair do lugar, como
acontecia antes; eles passaram a tomar outros cuidados, como evitar as quinas dos móveis, tirar os obstáculos perigosos do caminho. Enfim, nem a criança
nem o ambiente são ou serão os mesmos.
Buscar a relação entre o que uma pessoa faz e as
condições do ambiente no qual ela age permite identificar o potencial de desenvolvimento que leva em conta
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o esperado para a maioria das pessoas nas mudanças ao
longo da vida, mas que destaca o que é esperado para
essa pessoa, em particular, que tem condições diferenciadas de se desenvolver em um ambiente planejado e
organizado para favorecer a mudança na melhor direção e com a maior abrangência. Responder à pergunta
sobre o que é desenvolvimento cognitivo implica tratar da “cognição”.
O que é cognição?
Quando alguém pergunta sobre cognição, em
geral, a primeira associação feita é com a palavra pensamento. Mas o que é o pensamento? Muitos leigos
e também muitos profissionais têm dificuldade em
definir pensamento ou cognição. Embora a palavra
“cognição” esteja sendo usada no singular, queremos
nos referir a um extenso conjunto de comportamentos designados por expressões como: perceber, atentar, lembrar, falar, categorizar, resolver problemas, planejar, criar. A multiplicidade de processos designados
pela palavra cognição também pode ser exemplificada
pelas áreas de conhecimento que a estudam: filosofia,
linguística, antropologia, neurociência, entre outros.
Os psicólogos do desenvolvimento, no entanto, estão
preocupados em estudar a organização e mudança da
cognição ou do pensamento humano desde o nascimento até a vida adulta.
Organizar a cognição em áreas ou em aspectos responde à necessidade de analisarmos e sistematizarmos
a relação do homem com o mundo que o cerca para
melhor compreender os processos envolvidos no conhecimento humano da natureza ou da realidade. Portanto,
expressões como percepção, memória, linguagem, categorização e formação de conceitos, resolução de problemas, pensamento e outras representam áreas de
estudo e pesquisa muito mais do que um ser humano
subdividido em compartimentos com esses títulos.
A afirmação é importante para dar ênfase à compreensão de que o desenvolvimento cognitivo é global ou,
dito de outro modo, que a cognição engloba muitos
processos diferentes, interdependentes, que permitem
o conhecimento e a organização da realidade do mais
particular para o mais geral. Por exemplo, desde muito
cedo a maioria dos bebês percebe cores e pode preferir o
carrinho vermelho ao carrinho cinza ou pode organizar
os seus brinquedos juntando na mesma cesta todos os
brinquedos vermelhos e, deste modo, organizando-os
de acordo com uma dimensão comum aos brinquedos,

que é a da cor vermelha. Ele também aprenderá a dizer
vermelho diante do carrinho, do boneco, do cavalinho
de cor vermelha. Só bem mais tarde na sua vida ele dirá
que organizou os objetos em um conjunto chamado de
“brinquedos vermelhos”, ou seja, uma categoria contida
em outra mais ampla que chamamos de “brinquedos”.
Algum tempo depois, ele aprenderá que a “cor vermelha” decorre do processamento neural de informações
de um dado comprimento de onda do espectro visível
e, um dia, ele poderá resolver equações sobre o comportamento das ondas luminosas.
Precisamos pensar que os bebês não têm linguagem e não responderão a perguntas sobre o que eles
podem ver, ouvir ou sentir. E mesmo se perguntarmos a uma criança um pouco mais velha sobre o
modo como ela percebe o mundo ou como ela pensa,
a resposta provavelmente não será muito convincente.
Foi somente quando as pesquisas passaram a observar
indicadores objetivos, que não exigiam que os participantes falassem, fazendo medidas da duração da direção
do olhar do bebê para diferentes estímulos, da frequência do sugar (com o auxílio de uma chupeta especial),
da rotação condicionada da cabeça e dos batimentos
cardíacos, que os psicólogos do desenvolvimento aprenderam mais sobre as habilidades visuais e auditivas dos
bebês, sua capacidade de discriminar estímulos diferentes e, até mesmo, suas preferências. Felizmente, descobrimos que os bebês possuem capacidades e competências muito mais sofisticadas do que se pensava.
Nos mais diversos contextos e momentos do desenvolvimento infantil — e esse é um ponto consensual
entre os psicólogos do desenvolvimento atuais —, as
interações da criança com outros em seu ambiente
familiar e social são fundamentais. Por exemplo, os
bebês demonstram uma preferência clara pela face
humana e são capazes de reproduzir alguns dos seus
movimentos, principalmente os de boca, desde os
primeiros dias de vida. Além disso, apresentam uma
sofisticada responsividade às consequências produzidas pelas suas ações.
Ser capaz de discriminar objetos, eventos, situações e suas características é uma capacidade básica do
desenvolvimento cognitivo que está presente na percepção, na identificação de preferência por objetos
ou por faces com padrões da face humana, na imitação, na aquisição e domínio da linguagem, tanto
falada quanto de sinais, ou nas possibilidades de
comunicação alternativa.
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O desenvolvimento cognitivo é o
resultado da interação da criança,
que é sempre única, com o
ambiente do qual ela faz parte
Um conceito de cognição bem restrito, mas ilustrativo, trata daquilo que faz alguém que “conhece”.
Ao dizermos “conhecer”, temos que, obrigatoriamente, supor dois componentes: que uma pessoa
conhece e que existe alguma coisa a ser conhecida;
e, assim, só existe cognição porque uma pessoa vive
em um mundo que ela pode conhecer de diferentes maneiras, com muitos recursos pessoais que são
comuns para a espécie humana e que podem ser
muito diferentes para cada membro dessa espécie.
Podemos dizer que, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, a cognição é composta por:
percepção; atenção; memória; habilidade ou capacidade de categorizar eventos; formar conceito; resolver problemas, dos mais simples aos mais complexos;aprender uma língua e mover o mundo por meio,
primeiro, do choro, depois, dos gestos e da fala ou dos
sinais; pensamentos e criatividade. Cada um dos componentes da cognição pressupõe, por exemplo, que,
quem percebe, o faz em relação a algum estímulo que
pode vir do seu próprio corpo (interoceptivos: “Ai que
dor de barriga!”; e proprioceptivos: “Estou rodando
o punho enquanto atiro a bola.”) ou do ambiente
no qual a pessoa se encontra. O conceito de cognição exige que consideremos, simultaneamente, quem
conhece e o mundo que é conhecido. Podemos agora
passar à nossa pergunta original.
O que é desenvolvimento cognitivo?
Uma resposta ilustrativa destaca os sons e ruídos do cotidiano do bebê, a voz das pessoas que
falam com ele; as luzes, as cores, o contorno dos
objetos e da face das pessoas próximas; a temperatura do quarto, do colo de quem o carrega, da água
do banho; a textura da roupa que veste ou que o
cobre; o sabor, a textura e a temperatura dos alimentos; as sensações produzidas pelo movimento
de braços, pernas e pelo funcionamento dos sistemas digestivo, urinário etc. Parte desse mundo
é compartilhada pelos adultos que percebem as
18
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mesmas luzes, os mesmos sons, estão no mesmo
quarto e imergem as mãos na água da banheira
na qual colocam o bebê. Mesmo compartilhando
muitos aspectos do que aparentemente é o mesmo
ambiente, cada um dispõe de “filtros” que lhe oferecem ambientes muito diferentes.
Chamamos de filtro o conjunto de características peculiares de cada pessoa pela herança genética, constituição, condições de maturação e oportunidades para explorar o ambiente, que é um
requisito da aprendizagem. Tudo isso faz cada
um interagir com o ambiente ou com aspectos do
ambiente aos quais é particularmente sensível e
que são percebidos e organizados pela experiência que constitui a história de vida de cada pessoa.
Além disso, tudo o que nos caracteriza por pertencermos à mesma espécie e nos distingue por pertencermos a culturas e grupos sociais diversos é analisado
como condição para o desenvolvimento cognitivo,
quando pensamos nas relações entre as crianças e as
práticas educativas das famílias. Se o tipo de convivência entre crianças de mesma idade e as práticas de cuidados parentais são diferentes, eles têm em comum o
fato de que as práticas educativas familiares são determinantes das possibilidades de experiência das crianças, do tipo e da qualidade de interação que terão em
casa, da idade em que irão para a escola, dos hábitos
de autocuidado etc. O mundo da criança se amplia,
portanto, na dependência do que os adultos consideram que deve constituir as experiências dela, tal como
aprender ou não a conviver com iguais, com estranhos;
não só aprender os hábitos de higiene e de alimentação, mas dominar o conhecimento contemporâneo
sobre possibilidade de contaminação e de alimentação
saudável, conhecimentos que, aliados às práticas culturais, oferecem à criança a possibilidade de pensar e
criar não apenas pela sua experiência, mas pelo domínio do conhecimento que a comunidade acumulou
por décadas ou séculos.
Uma prática usual pode nos ajudar a acompanhar como se passa da identificação das sensações
do próprio corpo às medidas de higiene adotadas por um grupo social. Uma criança pequena
aprende a indicar com gestos e movimentos que
quer fazer xixi apenas quando os adultos a ensinam a identificar sinais produzidos pela sua
bexiga e a colocam no peniquinho. Essa criança
aprende, mesmo antes de falar, a ir até o banheiro

e, então, o adulto a ajuda a sentar-se no vaso.
Mais tarde, ela diz ou grita “ai, ai, ai, ai” e logo
aprende a dizer a palavra “xixi” e alguém a ajuda,
ensinando-lhe as práticas de higiene adotadas,
até chegar ao mundo adulto quando, a depender
da cultura, estão estabelecidas as condições para
que ela procure e use um banheiro, obedecendo
as regras apropriadas. Nesse último caso, estamos
falando não apenas de obediência à regra, mas
do conhecimento do que são bactérias e de como
transmitem doenças, do cuidado com o uso compartilhado de banheiros públicos etc. O desenvolvimento cognitivo se ancora, portanto, em
sensações e percepções claramente relacionadas
ao mundo objetivo e se estende até o conhecimento sofisticado produzido pela ciência.
Desenvolvimento cognitivo e
desenvolvimento intelectual
são a mesma coisa?
Muitas vezes, vimos as expressões desenvolvimento
cognitivo e desenvolvimento intelectual sendo utilizadas de forma intercambiável. Embora cognição e inteligência sejam conceitos relacionados, há algumas distinções importantes a serem feitas.
Os testes de inteligência foram criados com o objetivo de identificar diferenças individuais que pudessem predizer o desempenho acadêmico das crianças.
Embora um século tenha se passado desde a criação do
primeiro teste de inteligência, ainda não há um consenso sobre como medir e, até mesmo, como definir
inteligência. É importante observar que alguns pesquisadores neste campo de estudos parecem estar mais
preocupados em medir o brilhantismo das pessoas e
prestam menos atenção aos processos de mudança que
ocorrem ao longo de períodos longos de tempo.
No entanto, embora os debates sobre a definição mais adequada de inteligência (e, consequentemente, sobre a melhor forma de avaliá-la) ainda
sejam frequentes, há uma crença muito propagada
pelo senso comum de que pessoas muito inteligentes ou com altas habilidades são assim unicamente
porque foram favorecidas pela genética e que a
experiência educacional, familiar, social e cultural desses indivíduos não importa tanto. Também
nesse caso, a genética e as intercorrências congênitas
são entendidas como determinantes da condição da
criança e limitadoras do potencial dela. Mas quanto

de aprendido e de influência do ambiente existe
nos chamados “talentos naturais”? Por exemplo, na
nossa cultura, muitas pessoas acreditam que os atletas nasceram com um “dom” para o esporte e foram
predestinados ao sucesso sem precisar se esforçar
para chegar aonde chegaram. Poucos sabem, entretanto, que Oscar Schmidt estipulava regras no seu
treinamento pessoal: depois dos treinos, ele só ia
para casa após ter feito mil arremessos adicionais e
ter acertado 20 cestas de três pontos seguidas.
Você pode estar se perguntando se a experiência
não apenas otimizou um potencial herdado geneticamente. E como avaliar o caso de indivíduos
com Deficiência Intelectual, tanto a causada por
processos determinados geneticamente (por exemplo, a Síndrome de Down), como a causada por
acidentes ou doenças (por exemplo, encefalite)? A
dinâmica entre genética e ambiente provoca variabilidade e algumas condições (determinadas geneticamente ou não) impõem, inevitavelmente, restrições
a alguns aspectos do desenvolvimento. Dificilmente
Oscar Schmidt seria um jóquei de sucesso. Seu tamanho inviabilizaria o desempenho de um cavalo montado por ele em uma pista de provas. Esse mesmo
tamanho foi um fator que contribuiu para que ele
se tornasse um atleta destacado. Mas a questão mais
importante é que, independentemente da herança,
das características físicas de alguém e das medidas
de inteligência, o desenvolvimento cognitivo resulta
das possibilidades de interação da criança com um
ambiente rico, estimulador e nutridor, que lhe permitirá aprender, se desenvolver e adquirir competências e habilidades que a tornarão única, com os limites que são próprios dela.
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A memória e a retenção da
aprendizagem por pessoas
com Deficiência Intelectual

A

memória é um dos processos básicos da
cognição. Esse processo diz respeito à capacidade de se lembrar de coisas que foram
aprendidas ou vivenciadas no passado. Essa
capacidade nos permite saber andar, falar, ter vínculos
com pessoas e sensações associadas a eventos passados.
Por nos lembrarmos de eventos passados, não precisamos aprender ou vivenciar tudo novamente; assim, é
possível aprender com a experiência, sendo isso uma
condição essencial para nos tornarmos indivíduos.
Em grande parte das situações cotidianas precisamos agir de acordo com o que aprendemos no passado.
Podemos nos lembrar do nome do último livro que
lemos, mesmo na ausência desse livro, relatar uma informação histórica sem a necessidade de consultar o livro
de história ou dirigir um carro sem que o instrutor que
nos ensinou esteja presente para dar instruções. Dessa
forma, é possível fazer coisas em situações e momentos diferentes daqueles em que determinadas experiências foram vivenciadas, mesmo após a passagem de um
período de tempo entre o momento em que aprendemos algo no passado e o momento em que fazemos algo
no presente. A memória também está relacionada com
a manutenção daquilo que aprendemos com nossas
experiências ao interagirmos com o mundo.
Aprendizagem e memória são dois conceitos intimamente relacionados. Quando estamos aprendendo algo
novo, é necessário reter as informações relacionadas ao
que estamos aprendendo durante e depois do processo
de aprendizagem. Por exemplo, para escovar os dentes,
deve-se pegar a escova, abrir o tubo com o creme dental, colocar o creme na escova, molhar a escova, colocar a escova na boca e iniciar os movimentos de escovação. A criança que aprende a escovar os dentes deve se
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lembrar de colocar o creme dental em um objeto específico (a escova), após pegá-la e abrir o tubo de creme
dental. Além disso, ela também deve se lembrar de que
os próximos passos são molhar a escova, colocar a escova
na boca e assim por diante.
Sem reter essas informações durante o processo de
aprendizagem, a criança não seria capaz de fazer a escovação de forma adequada e, uma vez que ela consiga
realizar essa tarefa de forma independente, será necessário reter o que foi aprendido após a passagem do tempo.
A capacidade de “se lembrar” garante a fluidez temporal que permite compreender o mundo e agir de forma
organizada. Assim, quando falamos em memória, estamos falando sobre algo que o indivíduo faz: se lembrar.
As relações do dia a dia dependem tanto da memorização do que está acontecendo no momento quanto
de coisas que aconteceram no passado. Durante uma
conversa, é necessário lembrar eventos, informações
ou fatos do passado, a depender do conteúdo do que
é conversado. Isso garante o assunto conversado. Ao
mesmo tempo, é preciso lembrar, durante alguns
segundos, o que a pessoa disse para que a resposta seja
dada e a conversa tenha continuidade. Assim, para que
uma conversa tenha fluência, é necessário lembrar-se
de coisas que já passaram há algum tempo e de coisas
que estão sendo ditas no momento.
Nem sempre o que é lembrado diz respeito a coisas que aconteceram com a própria pessoa. O relato da
festa de um filho, do dia em que se conseguiu o primeiro emprego ou o primeiro dia na escola são exemplos de situações em que uma pessoa estava presente
e que integram sua história de vida. Em outras situações, podem ser lembrados eventos que não fizeram
parte da vida de quem os lembra: uma criança que
recorda um conto de fadas não vivenciou de fato a história do conto. Ninguém esteve em um conto de fadas
ou presenciou a extinção dos dinossauros, por exemplo. São informações que se aprendem durante a vida,
mas não são situações vivenciadas.

Os educadores devem
manter-se atentos
às condições em que os
alunos demonstram e em
que não demonstram as
habilidades aprendidas

Todos esses fenômenos ocorrem pelo fato de que
os estímulos ao nosso redor (a presença de determinadas pessoas, objetos, sons, odores etc.) estão de alguma
forma relacionados com outros estímulos e eventos
que fizeram parte de nossa vida, mas que não estão
necessariamente presentes no momento em que nos
lembramos de algo. Essa é uma das razões pelas quais
podemos responder a questões em uma prova sem
precisar ler um livro, nos lembrarmos de ir ao mercado
quando estamos na fila do banco ou do que aconteceu
durante o almoço, enquanto estávamos na rua. Nessas
situações, existem elementos presentes (imagens, sons,
pensamentos ou até mesmo sensações) que, de alguma
maneira, estão relacionados com algo que estava presente quando vivenciamos ou aprendemos no passado.
Essas redes de relações, formadas ao longo da vida dos
indivíduos, permitem que as pessoas ajam e sintam de
forma semelhante como aconteceu no passado, porém
em situações que aparentemente são completamente
diferentes. Apesar de distintas, ambas as situações (passado e presente) apresentam alguns elementos relacionados entre elas e que podem fazer lembranças e sensações ocorrerem em diferentes momentos.
Aprendizagem e memória
Compreender a memória e o lembrar na condição de fenômenos relacionados à aprendizagem facilita o estabelecimento de estratégias de ensino efetivas que resultem em uma aprendizagem resistente à

passagem do tempo. No contexto da educação especial, promover uma aprendizagem duradoura é um
dos objetivos mais importantes a serem alcançados e
um aspecto importante da educação que está relacionado com o lembrar. Indivíduos com déficits intelectuais exibem variados graus de dificuldades de aprendizagem e, algumas vezes, não conseguem manter o
que aprenderam após a passagem de um determinado
período de tempo. Essas situações, comumente vivenciadas pelos educadores, nos fazem dizer que aquilo
que o aluno aprendeu foi esquecido ou que ele não se
lembra do que havia aprendido. Quando falamos em
ensinar habilidades ou conteúdos para pessoas com
Deficiência Intelectual, podemos compreender esse
processo a partir de três etapas: 1) a aquisição do conteúdo ou da habilidade 2) manutenção da aprendizagem e 3) generalização para outros contextos. Alguns
aspectos das condições e estratégias de ensino nessas
três etapas podem influenciar a aprendizagem e sua
retenção por parte do aluno, refletindo na probabilidade de que o aluno se lembre do que aprendeu.
Examinaremos a seguir alguns desses aspectos relacionados ao lembrar e à retenção do que foi aprendido.
O aluno que aprendeu uma determinada habilidade ou conteúdo em um contexto específico pode
não demonstrar o que aprendeu anteriormente,
quando se encontra em contextos diferentes. Nesse
caso, o que pode ocorrer é a ausência de generalização
da aprendizagem, o que poderia ser confundido com a
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não retenção ou o esquecimento do que foi aprendido.
Dizemos que ocorreu generalização quando, ao aprendermos uma determinada habilidade em um contexto
e na presença de certos estímulos, também agimos de
forma semelhante em outros contextos diferentes. A
retenção da aprendizagem diz respeito à manutenção do que foi aprendido após a passagem do tempo.
Um professor que ensinou seu aluno a se banhar pode
constatar que este o faz adequadamente e de forma independente na escola, porém não o faz adequadamente
em casa (contexto diferente). Programas de ensino
de habilidades básicas, de comunicação e acadêmicas
para pessoas com Deficiência Intelectual devem considerar a generalização como um aspecto fundamental
da aprendizagem.
O ensino de habilidades em contextos diferentes,
por pessoas diferentes e com uma variedade de objetos
e materiais, favorece a generalização da aprendizagem.
Essas práticas são importantes, pois mostram ao aluno
que a habilidade ou o conteúdo em questão também
podem ser realizados em outros locais, na presença de
outras pessoas, e diante de objetos diferentes dos que
foram utilizados durante o ensino. Em outras palavras,
ensinamos ao aluno que determinados aspectos de seu
ambiente podem apresentar variações e aquilo que ensinamos também é válido em outras circunstâncias. A
generalização de habilidades relevantes e funcionais para
indivíduos com Deficiência Intelectual pode representar um aumento significativo em sua independência e
seu funcionamento global. Os educadores devem manter-se atentos às condições em que os alunos demonstram e em que não demonstram as habilidades aprendidas. Essas informações oferecem pistas importantes para
se compreender por que um aluno não coloca em prática algo que aprendeu anteriormente.
Em algumas ocasiões, é possível observar que o
aluno não reteve aquilo que aprendeu após a passagem
do tempo, mesmo tendo o professor observado que o
aluno demonstrava sua aprendizagem em diversos contextos. Algumas habilidades ou conteúdos ensinados
podem ser colocados em prática com mais frequência
do que outras no cotidiano dos alunos. Habilidades
ensinadas que não são requeridas com tanta frequência podem não ser retidas pela falta de oportunidades
para “praticá-las”, o que pode acontecer tanto com pessoas com desenvolvimento típico, como com as que
apresentam desenvolvimento atípico. É importante nos
assegurar se aquilo que está sendo ensinado é de fato
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relevante e funcional para o aluno, uma vez que promover uma maior independência e qualidade de vida
é um dos objetivos da educação. Esse é outro aspecto
importante do ensino que está relacionado com a retenção do que foi aprendido: a avaliação e seleção das habilidades que serão ensinadas. Um bom programa de
ensino, comprometido com uma educação duradoura,
deve priorizar o ensino de competências que resultem
em mudanças qualitativas na vida do indivíduo.
Algumas habilidades em especial, quando aprendidas, apresentam consequências que vão além do que
se aprendeu: elas ampliam as possibilidades de aprendizagem do indivíduo, como um salto qualitativo em
sua forma de interagir com o mundo. Por exemplo,
aprender a se comunicar de forma eficiente permite
acesso a diversas outras possibilidades de aprendizagem que dependem da comunicação em si, como
a aprendizagem de leitura e escrita. Mas qual a relação disso com a memória? Avaliações bem conduzidas
identificam habilidades relevantes e necessárias para
uma vida independente. Ao serem ensinadas, elas passam a fazer parte da vida do aluno, sendo colocadas
em prática com frequência. Tal prática evita lacunas
de tempo entre o momento em que a aprendizagem
ocorreu e o momento em que o aluno coloca em prática o que aprendeu.
A manutenção das habilidades ou dos conteúdos
ensinados é uma importante etapa da aprendizagem.
Ela deve ser programada com o mesmo cuidado que as
etapas de aquisição (ensino) e de generalização. Os programas de ensino devem contemplar a revisão periódica daquilo que foi aprendido pelo aluno, mesmo após
a aquisição dessas habilidades. Se o aluno aprende algo
e não lhe é dada a oportunidade para continuar praticando o que aprendeu, possivelmente a própria passagem
de tempo pode comprometer o trabalho realizado para
ensiná-lo. A revisão periódica das habilidades ensinadas
tem a função de manter o aluno praticando o que aprendeu e é especialmente importante quando algumas habilidades são relevantes para a vida do indivíduo, mas que
por vezes são difíceis de serem executadas diversas vezes
por dia ou em situações naturais no cotidiano da pessoa.
Esse procedimento pode reduzir os efeitos de lacunas temporais entre o momento de aquisição e o momento de
colocar em prática aquilo que se aprendeu. Novamente,
deve-se variar o contexto e utilizar materiais e objetos diferentes durante a revisão dos conteúdos aprendidos, favorecendo a generalização da aprendizagem.

Envelhecimento e memória
Em toda população, o envelhecimento é acompanhado da diminuição de algumas capacidades, entre
elas as capacidades cognitivas. As alterações resultantes
do envelhecimento são um processo natural, que não
pode ser evitado, mas pode ser amenizado. Para isso,
existem algumas estratégias de prevenção, que podem
tanto diminuir como atrasar esses problemas. Dentre
essas estratégias, estão uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares e realização de atividades que
estimulem a cognição — exercícios intelectuais. Todas
essas atividades devem ser realizadas com acompanhamento profissional. Essas estratégias devem ser adotadas tanto antes da velhice quanto durante. Elas têm
função preventiva e, também, de intervenção.
No caso das atividades intelectuais, é importante
que toda pessoa seja incentivada, desde cedo, a realizar tarefas que exijam atenção, raciocínio e memorização. Os aspectos apontados anteriormente sobre
o preparo de estratégias que aumentem a probabilidade de que as habilidades aprendidas se mantenham ao longo do tempo devem ser levadas em
consideração em qualquer idade. A identificação de
habilidades relevantes, realização de tarefas em diferentes ambientes e situações e a oportunidade de
praticar cotidianamente o que foi aprendido têm
papel chave na estimulação da memória. É crucial,
ainda, que essas tarefas sejam adequadas à fase de
desenvolvimento e à capacidade intelectual de cada
um, considerando as necessidades de cada pessoa.
O respeito à individualidade garante o sucesso na
tarefa e o proporcional prazer de ter sido bem sucedido, além da motivação para continuar fazendo-a.
Quando a redução da capacidade de se lembrar é
muito acentuada e acompanhada da deterioração de
outras capacidades cognitivas, pode estar ocorrendo o
que se chama de demência. Na população que apresenta Deficiência Intelectual (D.I.), esse risco é grande.
Estudos internacionais indicam que, em indivíduos
com Síndrome de Down, a prevalência de Alzheimer
chega a 50% da população. Além disso, as alterações
características do envelhecimento podem se iniciar
mais cedo em pessoas com D.I. A partir dos 30 anos,
já são notadas diminuições de algumas funções.
A primeira dificuldade encontrada em lidar
com a demência em D.I. é o diagnóstico. Uma
vez que o funcionamento cognitivo dessa população já apresenta déficits, quando comparado

Os programas de ensino devem
contemplar a revisão periódica daquilo
que foi aprendido pelo aluno, mesmo
após a aquisição dessas habilidades
com população sem D.I., a identificação de perdas
acima da média não é um processo fácil.
Um diagnóstico preciso auxilia o tratamento e
o cuidado médico, psicológico e pedagógico, uma
vez que permite identificar com maior propriedade
os problemas, prever a evolução do quadro e, assim,
guiar intervenções em todos os campos possíveis. O
que deve ser observado é o que cada pessoa é capaz de
fazer, quais são seus pontos fortes e suas dificuldades.
A análise das funções cognitivas pode — e deve —
ser feita por meio da observação de cada pessoa. Essa
observação permite ao cuidador identificar quais funções estão prejudicadas e, assim, planejar intervenções
específicas ou gerais, a depender da necessidade.
A partir do conhecimento a respeito do que o indivíduo era capaz de fazer, é possível compará-lo com
as suas capacidades atuais. Não fazer algo que não se
fazia habitualmente é diferente de perder a capacidade
de fazer e Isso tem implicações para a decisão sobre
se intervenções são ou não necessárias e que tipo de
intervenção pode ser útil ou adequada. Os profissionais que trabalham diretamente com a pessoa são os
que estão mais aptos a identificar essas características.
Mesmo com a dificuldade de um diagnóstico preciso,
a observação atenta de cada um, feita por profissionais
especializados, permite que sejam realizadas intervenções comportamentais bem sucedidas.
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No discurso teórico e nas práticas que psicólogos têm a oferecer à sociedade, nem sempre cognição e afeto aparecem discutidos conjuntamente.
Frequentemente, essa discussão separada deixa a
impressão de que cognição e afeto são temas inconciliáveis ou que, ao menos, devem ser tratados isoladamente. Expressões como “dimensão cognitiva”,
frequentemente em oposição à expressão “dimensão
afetiva”, reforçam a ideia de que é possível lidar com
o desenvolvimento da cognição separadamente do
desenvolvimento da afetividade.
Nosso objetivo neste texto é oferecer uma visão
integrada do desenvolvimento da cognição e do afeto
no planejamento acadêmico, com ênfase para o planejamento das condições de aprendizagem de crianças
com atraso no desenvolvimento. A questão-chave para
essa visão integrada é o olhar para a criança em desenvolvimento como um ser ativo que, a todo tempo,
manipula e transforma o ambiente que está ao seu
redor. Uma parte importante desse ambiente é composta por outras pessoas que atuam sobre ambientes comuns e uns em relação ao comportamento dos
outros. As relações sociais que se desenvolvem nesse
contexto envolvem unidades comportamentais que
são entrelaçadas, em que indivíduos ora atuam sobre
o ambiente, transformando-o, ora funcionam como
aspectos críticos do ambiente em que outros atuam.
Identificando relações
A concepção mais tradicional de afetividade relaciona-se com a experiência subjetiva da pessoa em relação aos eventos do mundo físico e social: a afetividade
seria uma dimensão que permeia as relações do ser
humano na forma de estados de ânimo ou motivação
e de sentimentos. Mas quais seriam as ações do indivíduo e as formas de relações estabelecidas com o mundo,
relevantes para a compreensão do afeto e da cognição?
A noção de um sujeito ativo que, a todo o momento,
está transformado o ambiente ao seu redor é notadamente reconhecida na educação especial. Esse reconhecimento tem levado ao manejo das consequências do
comportamento, ou seja, das mudanças resultantes do
que a pessoa faz, para fins de aquisição de habilidades
para o desenvolvimento de uma criança e para a superação de dificuldades de aprendizagem. Sabe-se, entretanto, que, embora os comportamentos dos indivíduos
sejam afetados pelas consequências produzidas no meio
físico e social, as consequências relevantes no repertório

Analisar o papel do contexto é
desafiador por ser extremamente
dinâmico e envolver aspectos
muito sutis do comportamento
das pessoas que estão à volta
da criança que aprende
de cada indivíduo têm caráter idiossincrático, tendo em
vista que a função adquirida por tais consequências é
estabelecida ao longo da vida de cada um de nós. Assim,
manejo de consequências do comportamento para
objetivos educacionais é, em geral, precedido de testes
elaborados para identificar que consequências são relevantes para indivíduos específicos.
De especial importância é identificar aquilo que
tecnicamente pode ser definido como uma consequência reforçadora, que torna o comportamento
mais forte, com tendência a ser repetido no futuro.
Consequências chamadas de reforçadores podem ser
alimentos favoritos (como salgadinhos, chocolate),
acesso a brinquedos, pontos e fichas etc. Muitas vezes,
podem ser utilizadas consequências sociais, os chamados reforçadores sociais (elogios, um abraço, um
sorriso etc.), especialmente importantes porque contribuem para fortalecer o vínculo entre a criança e o
instrutor. Porém, esse tipo de consequência nem sempre é naturalmente reforçador: seu valor reforçador (ou
seja, seu potencial para aumentar a possibilidade de
um comportamento se repetir) precisa ser aprendido e
a aprendizagem depende da relação com outros eventos naturalmente reforçadores (por exemplo: alimentos, temperatura confortável, acesso a brinquedos).
Mesmo em situações não planejadas pelo professor, reforçadores sociais estão afetando o comportamento o tempo todo. Nem sempre é fácil identificar
o comportamento de uma pessoa como fazendo parte
de uma relação com o ambiente que envolve consequências reforçadoras. A tarefa de identificar se as consequências de um comportamento são reforçadoras
para que ele se repita, contudo, contribui para uma
boa leitura dos fenômenos psicológicos do campo do
propósito, da intenção e da motivação em termos de
interações da pessoa com seu ambiente físico e social
(presente e passado). Identificar que uma criança se
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Professores não
apenas reforçam
comportamento,
mas também
fornecem o
contexto em que
as ações da criança
podem ocorrer
e transformar
o ambiente
comporta com o propósito de chamar a atenção frequentemente significa que a atenção das pessoas à
volta funciona como um poderoso reforçador. Ações
de uma criança que produzem a atenção de um cuidador são reforçadas (quase sempre por meio da atenção
social, como o olhar e as falas de aprovação do adulto)
e tornam-se parte do repertório de comportamentos
que a criança exibe com frequência.
Uma tarefa importante de qualquer intervenção
planejada para alterar o que a criança faz (para ensiná
-la a fazer algo novo ou deixar de fazer alguma outra
coisa) é a identificação dos reforçadores que podem
estar mantendo repertórios em interações sociais,
habilidades acadêmicas, habilidades básicas de higiene
e cuidados sociais, cooperação, atividades lúdicas etc.
Outra tarefa importante é identificar como o comportamento de uma pessoa funciona como contexto
para o comportamento de outra. Professores não apenas reforçam comportamento, mas também fornecem
o contexto em que as ações da criança podem ocorrer e transformar o ambiente. Dicas, sugestões, apresentação de demandas e instruções funcionam dessa
forma. Analisar o papel do contexto é desafiador por
ser extremamente dinâmico e por envolver aspectos
muito sutis do comportamento das pessoas que estão
à volta da criança que aprende. Uma instrução direta
pode ser facilmente analisada como um aspecto do
contexto, mas os efeitos de uma instrução nem sempre
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são aqueles esperados e dependem muito da história
que se estabelece entre quem fornece a instrução e a
criança. Algumas vezes, aspectos sutis como a expressão facial de satisfação ou desagrado podem ter efeitos
mais acentuados que uma instrução direta e precisa.
Um aluno pode identificar pelo olhar e pelo tom de
voz do seu professor que, caso não realize determinada
tarefa, será repreendido.
Em certas situações, o comportamento de uma pessoa como contexto é ainda mais crítico, porque, sem
ele, a criança pode não ter a oportunidade de começar a se comportar. Um professor pode abrir o armário onde está o brinquedo preferido de uma criança
depois de um pedido ou depois de um conjunto de
atividades. A ação do professor de abrir o armário é,
ao mesmo tempo, consequência para a ação anterior
da criança e a oportunidade para a ação seguinte. Mais
importante, neste caso, é que o planejamento de uma
intervenção deve possibilitar que, a depender do que
a criança faz, o adulto crie oportunidades para que
ela faça outras coisas e experiencie as consequências
de cada uma dessas novas ações. O resultado é uma
interação social dinâmica entre adulto e criança que
favorece a aprendizagem de novos comportamentos e
aumenta a relação afetiva entre os envolvidos.
Essas questões trazem desafios extras para a educação especial na perspectiva inclusiva, na qual o ensino
de habilidades mais complexas usualmente demanda

aprende e, frequentemente, são a base para a construção de vínculos com novas pessoas. O relacionamento
que se estabelece com professores e outros cuidadores usualmente é o modelo seguido para a construção de vínculos com colegas e com pessoas novas ao
longo da vida da criança. O papel do ambiente social
na motivação e no afeto tem sido reconhecido de tal
forma que o relacionamento social é, cada vez mais,
investigado como um instrumento importante para
facilitar o aprendizado das mais diversas habilidades.
Recentemente, o relacionamento social foi a explicação encontrada para estratégias bem sucedidas na
superação das recorrentes diferenças no aproveitamento escolar de crianças de baixa e alta renda nos
Estados Unidos. Em uma pesquisa longitudinal com
duplas de gêmeos de mais de 600 famílias, o norte-americano Elliot Tucker Drob avaliou o papel dos genes
e do ambiente de criação sobre o desenvolvimento de
habilidades cognitivas e desempenho na escola em
crianças de até cinco anos de idade. O estudo mostrou que frequentar creches e pré-escolas contribuía no
desenvolvimento, especialmente das crianças de baixa
renda. Frequentar creches, no entanto, não produziu
diferenças significativas para indivíduos de um nível
socioeconômico mais alto. As crianças de menor nível
socioeconômico tendem a ter menos interação com
pais, maior exposição a formas de entretenimento
passivo e menos espaços onde podem interagir com
outras crianças. Para as crianças com menores possibilidades de interação social, a pré-escola possibilitava
que as habilidades cognitivas fossem estimuladas mais
intensamente do que em casa.
foto: Arquivo Interno

mais tempo e trabalho. É necessário, nesse caso, saber
decompor o comportamento, fornecer antecedentes
específicos e reforçar de modo planejado cada um dos
elementos comportamentais que caracterizam a habilidade complexa a ser ensinada.
Muitas das habilidades de uma criança desenvolvem-se em interações sociais, na relação com os pais,
cuidadores, irmãos e colegas. De fato, é muito difícil
identificar e dimensionar o valor da aprendizagem de
números, palavras e mesmo de algumas habilidades
como higiene pessoal, cuidados com o corpo e com
o espaço físico, fora do contexto social no qual uma
criança vive e se desenvolve. Arrumar o quarto envolve
certamente um ganho para uma criança que usa o
quarto para atividades diversas, mas envolve mais do
que isso: envolve também o elogio da mãe, a oportunidade de trazer o amigo para brincar no quarto e a facilidade de encontrar objetos que são importantes e condição para outras relações sociais. O mesmo vale para
a aquisição de habilidades de matemática e de leitura,
aprendidas via mediação social e, com frequência,
condição básica para o estabelecimento de novas relações envolvendo outras pessoas. O valor de uma história lida não está apenas naquilo que a criança experimenta ao decifrar o texto e conhecer algo novo; uma
parte importante está na troca social posterior que essa
experiência torna possível: poder recontar a história
para outra pessoa ou conversar sobre algo contido na
história em um novo contexto. Aprendemos a falar, a
escrever e a manejar complexas relações simbólicas por
conta do que isso nos proporciona em termos de trocas sociais, que ora beneficiam mais o falante, ora mais
o ouvinte e, com maior frequência, ambos.
Por conta da importância do ambiente social, relações sociais ricas são em grande parte responsáveis por
aquilo que é comumente chamado de motivação para
aprender. Resultados de descobertas e atividades lúdicas podem atuar como fonte importante de entusiasmo
para aprender e para o desempenho em certas atividades. Parte substancial do entusiasmo, contudo, é social
e pode ser realizada no contexto da educação especial
na perspectiva inclusiva se professores foram especialmente pacientes e eficientes em arranjar condições em
que atenção, elogio, expressões de satisfação e oportunidades para interagir socialmente sejam arranjadas como
consequência do comportamento de seus alunos.
Relações sociais ricas também são importantes para
a construção de vínculos afetivos enquanto uma pessoa
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Essas conclusões podem ser facilmente extrapoladas para o contexto da educação especial na perspectiva inclusiva. Frequentemente, a atuação com
crianças com atraso no desenvolvimento exige o atendimento continuado e individual. Salas cheias e diferentes demandas são vistas como um problema para
o adequado planejamento das condições de ensino.
Quando planejado com cuidado, contudo, o comportamento de uma criança pode ser importante fonte de
incentivo para o comportamento de outra; as interações entre pares enriquecem fortemente a qualidade
das relações afetivas e favorecem a aquisição de repertórios cognitivos. O bom planejamento exige um
olhar especial para as habilidades que cada criança já
possui, a despeito de suas limitações intelectuais. Parte
considerável dessas habilidades pode ser social no sentido de envolver o comportamento de outras pessoas
e isso pode ser desenvolvido independentemente de
atrasos no desenvolvimento cognitivo.
No planejamento de ensino e, em particular, na
educação especial na perspectiva inclusiva, as pessoas podem atuar como mediadores na interação do
indivíduo com o meio, planejando reforçadores arbitrários para uma tarefa qualquer (como quando um
aluno executa uma atividade correta e seu professor
lhe dá uma nota boa). Outras vezes, aprender a produzir reforçadores na interação social é exatamente o
objetivo, uma vez que o contato social frequentemente
é fonte de nossas interações mais ricas e satisfatórias.
Isso pode ser visto quando, ao aprender uma estratégia
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de comunicação alternativa, uma criança passa a ter a
oportunidade de pedir para brincar com os cuidadores
ou com outras crianças.
Construindo e manejando reforçadores
O manejo adequado de reforçadores nem sempre é
uma tarefa fácil. É necessário identificar, inicialmente,
as consequências relevantes que atuam como reforçadores. Além disso, é igualmente necessário identificar
o momento certo de reforçar determinado comportamento. O uso planejado dos reforçadores sociais algumas vezes é ainda mais complicado e as dificuldades
podem ser agrupadas em dois conjuntos: a) alguns
procedimentos padronizados de ensino fazem com
que o uso de reforçadores sociais seja feito de modo
mecânico e artificial; e b) nem sempre todas as crianças
são sensíveis a reforçadores sociais.
O manejo de consequências frequentemente
envolve a apresentação de um item tangível (um salgadinho, uma ficha etc.) conjuntamente com reforçador social, como um elogio do professor. Quando
uma criança acerta ao escolher um objeto diante de
uma solicitação, o professor oferece uma ficha e diz
“muito bom”. Embora isso possa ser importante, esse
é um uso artificial e limitado do reforçador social. Em
um planejamento especial conhecido como aprendizagem cooperativa, determinada tarefa é apresentada
a um grupo de crianças que se encarrega de trabalhar
em equipe. Frequentemente, nesse caso, uma criança
pode aprender pela observação do que outras fazem.
Mais do que isso, as crianças podem atuar de maneira
cooperativa umas em relação às outras, com uma
reforçando o comportamento efetivo da outra porque, no todo, o resultado produz um resultado que é
importante para o grupo.
A estratégia de aprendizagem cooperativa tem sido
bastante eficiente para ensino de habilidades que frequentemente geram desmotivação, como matemática e
ciências, e pode produzir resultados mesmo em crianças
com longo histórico de fracasso e dificuldades de aprendizagem. O uso dessa estratégia no contexto da educação especial na perspectiva inclusiva deve envolver cuidados especiais de planejamento. As tarefas podem ser
mais simples e a complexidade pode ser apresentada de
modo gradual. Talvez, mais importante do que simplificar e apresentar as tarefas gradualmente, o professor, em
um contexto do ensino inclusivo, deve, primeiramente,
observar atentamente o repertório das crianças para

atuar tanto fornecendo dicas, pistas, sugestões sobre o
que e como fazer, como reforçando o comportamento
umas das outras. Com um planejamento adequado, é
possível utilizar tarefas estruturadas e bem planejadas
para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e vínculos afetivos em crianças com atrasos no desenvolvimento e comprometimentos intelectuais, assim como
para crianças sem dificuldades específicas.
Uma dificuldade do uso de reforçadores sociais
envolve a sensibilidade das crianças a esses reforçadores,
que algumas vezes pode ser mínima. Reforçadores, no
entanto, podem ser construídos (isto é, o valor reforçador pode ser adquirido) e uma tarefa importante da
educação, além do ensino de habilidades específicas,
é exatamente criar condições para que um reforçador
social passe a ter efeito de fortalecer comportamentos.
Ao fazer isso, a educação amplia o leque de consequências relevantes e torna o comportamento do outro um
aspecto relevante para o comportamento da criança.
Assim, a educação torna-se um importante meio para
o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de afeto.
O processo de construção de reforçadores depende
sempre de algumas consequências que já atuem
como reforçadoras: reforçadores novos são construídos pela relação com outros reforçadores efetivos.
Começamos com aqueles reforçadores que são dados
pela nossa condição de parte da espécie humana: alimento, água, calor, sono, fuga ou esquiva de situações
prejudiciais (dolorosas, ameaçadoras). Contudo, sempre que um indivíduo transforma seu ambiente produzindo para si reforçadores desse tipo, isso acontece em
um ambiente repleto de outros elementos que podem
ainda não ter valor ou não ter influência sobre o comportamento. Quando uma criança leva o alimento à
boca, estão também presentes, no ambiente, cheiros,
cores, movimentos e pessoas. Os elementos que são
críticos para a produção do alimento tornam-se, também, reforçadores. A questão é decisiva porque esses
elementos essenciais no comportamento humano em
geral envolvem o comportamento de outras pessoas. Se
o alimento é um reforçador para uma criança em um
dado momento, para obtê-lo a criança precisa primeiramente conquistar a atenção da mãe ou do pai, que
a amamentam, preparam a mamadeira ou o prato; se
está em um berço e sair é altamente reforçador, a criança
precisa que os pais a carreguem até o chão. É por esse
mecanismo, de possibilitar o acesso a outros reforçadores, que o comportamento de outras pessoas torna-se,

Relações sociais ricas são, em
grande parte, responsáveis por
aquilo que é chamado comumente
de motivação para aprender
gradualmente, altamente reforçador para uma criança e
passa a ser um aspecto relevante de seu ambiente.
Seguem-se, dessa noção, duas implicações importantes: a) o comportamento dos pais, especialmente
da mãe, costuma ser importante para a criança que,
por sua vez, passa a engajar-se em atividades que
tenham como consequência a proximidade dos pais.
Contudo, na impossibilidade de os pais estarem próximos, outras pessoas podem adquirir um valor semelhante. Um cuidador atento às necessidades da criança
tranquilamente também adquire o poder de reforçar o
comportamento da criança, desde que assuma a função geralmente assumida pela mãe; b) o valor da aproximação da mãe ou de outra pessoa, para a criança, ou
seja, a construção de laços afetivos saudáveis, depende
de que o comportamento de aproximação e cuidado
seja seguido de adição de reforçadores para a criança.
Na educação especial na perspectiva inclusiva, a
tarefa de construir reforçadores pode ser demorada e exigir mais planejamento. O sucesso nessa tarefa depende
da atenção ao modo como uma criança atua para transformar seu ambiente e produzir os eventos que já funcionam como reforçadores, bem como da atenção aos
eventos que não atuam como reforçadores e são importantes do ponto de vista da construção de vínculos afetivos. Consideremos uma criança que se relaciona com
o alimento e com as expressões de satisfação e alegria de
seus cuidadores. Suponhamos que o alimento funcione
como reforçador, mas a expressão de satisfação do cuidador, não. Podemos concluir sobre a efetividade do alimento como reforçador quando a criança, com fome,
faz tudo aquilo que costuma ser efetivo para obter alimento: pede, coloca a mão na barriga, vai ao armário
de comida, chama a atenção da pessoa responsável pelo
almoço. Com relação às expressões faciais do cuidador,
contudo, a criança se comporta de maneira razoavelmente indistinta. Nesse caso, o que o cuidador pode fazer
é ensinar para a criança o reconhecimento de expressões
faciais, enquanto ela recebe alimento. Isso pode ser feito
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por meio de uma atividade na qual reconhecer expressões faciais diferentes seja associado a algo que já é reforçador para a criança: o alimento. Eventualmente, para
maximizar a aprendizagem, é necessário exagerar e dramatizar, como que fazendo uma expressão de satisfação
exagerada quando a criança recebe o alimento. O cuidador pode repetir o mesmo procedimento em outras
tarefas em que a criança exerce alguma outra atividade
de que goste, uma brincadeira, na hora de dormir etc.
Com isso, a criança aprende, mesmo que vagarosamente e em condições que demandam o máximo de
consistência e bastante planejamento, que certas expressões são preditivas de reações de outras pessoas e de certos eventos com os quais as crianças já se envolvem.
Nem todas as pessoas são sensíveis aos reforçadores sociais no contexto da educação. Este é um aspecto
relevante principalmente no caso da educação especial,
quando muitas vezes o aprendiz tem algumas diferenças
de repertório que o caracterizam com dificuldade para
aprender uma ou muitas habilidades. Uma dessas diferenças de repertório pode, justamente, ser uma insensibilidade ou sensibilidade diferenciada aos reforçadores
sociais (algumas hipóteses científicas para as características do autismo perpassam por esta questão, por exemplo). Isso demanda planejamento ainda mais cuidadoso e específico, por parte dos educadores, sobre como
manejar as consequências e propiciar desenvolvimento
de habilidades cognitivas e sociais nesses indivíduos.
Ao falarmos da relação entre afeto e cognição,
especialmente no contexto da educação especial na
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perspectiva inclusiva, buscamos contribuir para práticas que estejam atentas a alguns aspectos que influenciam de modo substancial o desenvolvimento social
de um indivíduo. O planejamento formal de métodos
para desenvolver habilidades em pessoas com alguma
dificuldade em aprender deve ter como pré-requisito
o conhecimento de princípios pelos quais aprendemos, como o reforçamento, mas deve, acima de tudo,
considerar que somos seres essencialmente adaptados a ambientes sociais. Uma vez que é muito difícil
dimensionar o quanto nossas interações sociais afetam
o desenvolvimento de habilidades e vice-versa, devemos partir do princípio de que cada momento do
desenvolvimento é situação para que uma mudança
de repertório ocorra. Esse é um processo universal,
na medida em que não nos diferencia uns dos outros,
dinâmico e constante: dura nossa vida toda.
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Princípios e métodos para o
ensino de comportamentos
novos a pessoas com
Deficiência Intelectual

O

ensino de comportamentos relevantes para a independência e funcionalidade de indivíduos com Deficiência
Intelectual tem sido um desafio enfrentado por pais, professores e pesquisadores que mantêm contato direto com essa demanda. Dentre tais
comportamentos, pode-se mencionar desde os mais
elementares — tais como os relacionados a autocuidados, como trocar de roupa, alimentar-se e escovar
os dentes de maneira independente — até habilidades acadêmicas como, por exemplo, reconhecimento
de letras e números, leitura de palavras e textos, raciocínio lógico-matemático etc.
Uma das mais importantes contribuições da
Psicologia para outros campos de atuação das ciências humanas está no conhecimento acumulado
sobre os princípios de aprendizagem e as aplicações
destes no ensino de diferentes comportamentos para
diferentes populações humanas. Atualmente, são
muitas as evidências empíricas que apontam para
o fato de que o arranjo adequado de condições de
ensino e de consequências diferenciais para o comportamento-alvo pode, de fato, levar à aprendizagem
de diversos repertórios.
Este artigo procurará descrever brevemente
alguns princípios de aprendizagem e os métodos disponíveis para o ensino de comportamentos novos a indivíduos com diferentes repertórios
Camila Domeniconi é professora do Departamento de
Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino
(INCT-ECCE). Isabela Zaine e Priscila Benitez são doutorandas em Psicologia na UFSCar.

e histórias de aprendizagem. Parte-se do pressuposto de que, apesar de dificuldades de aprendizagem ou quaisquer tipos de deficiência, a aprendizagem de novos conteúdos, habilidades ou
comportamentos é sempre possível, desde que
haja uma preocupação com as necessidades específicas de cada indivíduo, realizando-se um cuidadoso arranjo de condições de ensino.
Princípios da aprendizagem
É popular a ideia de que recompensas e incentivos motivam os indivíduos a se comportarem
de uma maneira ou de outra em um determinado
momento. No entanto, Skinner, em 1953, apontou
que há muito mais envolvido no comportamento
humano do que somente recompensas, incluindo a
relação entre os comportamentos, as consequências
que os seguem (podendo ser recompensas ou não,
no estrito sentido da palavra) e, ainda, o contexto no
qual determinado comportamento foi seguido por
uma consequência. Se a consequência para um comportamento aumentar a chance de ele se repetir no
futuro, esta será chamada de reforçamento; se diminuir, a consequência que decorreu dele será chamada
de punitiva. A consequência modifica o comportamento, ainda que o indivíduo não saiba explicar o
que mudou seu comportamento.
Para completar os elementos importantes nesta
análise, é necessário considerar que todo comportamento ocorre em um contexto, que servirá como
dica ao indivíduo de que consequências seguirão um
comportamento. As regras, por exemplo, funcionam como boas dicas para que se possa antecipar as
consequências para determinados comportamentos.
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Quando dizemos para o estudante: “Quando você
terminar a tarefa, poderá ir para o parque”, a regra
esclarece que a resposta de terminar a tarefa será
seguida por uma consequência, muito possivelmente
reforçadora para o estudante. Existem condições que
modificam a eficácia de uma regra, como a sua clareza e especificidade, sendo que, quanto mais uma
regra especificar comportamentos a serem emitidos,
maior será sua eficácia. Por exemplo, é mais fácil e
provável uma criança seguir uma regra do tipo “Faça
o que a professora pedir ou disser” do que uma regra
mais ampla, como “Obedeça à professora”.

Imaginando que, fora da sala de aula, houvesse
atividades mais interessantes para o aluno fazer do
que dentro dela, ser mandado para fora da sala de
aula é reforçador para o aluno. Assim, os comportamentos relacionados à indisciplina em sala de aula
são mantidos ou aumentam em frequência, porque
levam a um resultado bastante específico e interessante ao aluno: escapar à aula. Mesmo que a professora elogiasse os comportamentos adequados, os elogios podem ser menos reforçadores do que sair da sala
de aula e, nesse caso, os comportamentos adequados
“perdem” para seu “concorrente”, a indisciplina.
Para que um arranjo nas consequências que
estão sendo fornecidas aos diferentes comportamentos (aos indisciplinados e aos adequados) produza
os resultados esperados em termos de frequência de
comportamentos (ou seja, a diminuição de um e o
aumento do outro), é fundamental escolher bem as
consequências. Uma das maneiras mais simples de
escolher reforçadores adequados pode ser entrevistar
os responsáveis pela criança, ou seus professores, ou
observá-la em situações de brincadeira livre. Outras
maneiras mais elaboradas são possíveis, como preparar uma avaliação sistemática envolvendo a escolha
entre diferentes itens ou atividades, estabelecendo-se
uma ordem de preferência.

Planejamento do ensino –
Escolhendo as consequências
O uso das consequências adequadas para o
ensino e a manutenção de um comportamento são
a base do sucesso no ensino. Imagine uma situação na qual a professora julga necessário tornar
menos provável o comportamento indisciplinado
do aluno, colocando-o para fora da sala de aula,
e planeja também reforçar o comportamento adequado dele com elogios. Com o passar do tempo,
ela percebe que o comportamento de indisciplina
do aluno está cada dia mais acentuado e o comportamento adequado se mantém com a frequência baixa. Em uma análise rápida, a professora
pode acreditar que os princípios do reforçamento
não funcionaram com este aluno, que ele pode ser
mais duro ou mais resistente que outras crianças a
esse tipo de tratamento. Por outro lado, uma análise
mais cuidadosa da situação deixaria claro que ocorreu um erro na escolha das consequências utilizadas, não gerando os resultados esperados.

Planejamento de ensino - Escolha
dos comportamentos-alvo
Como definir o que ensinar e em que ordem
cada comportamento deve ser ensinado? Essa é uma
importante questão a ser feita por educadores no
momento de planejar um procedimento de ensino.
O primeiro passo para definir o que será ensinado
e como será ensinado é a obtenção de informações
sobre o repertório da criança, ou seja, sobre o que ela
já sabe fazer. Para isto, podem ser conduzidas entrevistas com pais, professores e outros cuidadores da
criança ou também podem ser feitas observações sistemáticas no ambiente natural da criança. Também
podem ser utilizados, por profissionais habilitados, instrumentos formais de avaliação do repertório verbal e de outras habilidades cognitivas e de
desenvolvimento.
Tendo conhecimento sobre aquilo que a criança
consegue fazer, pode-se priorizar o ensino de habilidades funcionais que a pessoa ainda não apresenta
ou que não realiza bem. Um critério importante é

As atividades devem ser
organizadas de modo a possibilitar
que o aprendiz consiga realizá-las
na maioria das vezes, mas também
com uma pequena quantidade de
desafio, ou seja, de tarefas que ele
ainda está aprendendo
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que as habilidades escolhidas como alvo tenham
evidente relevância para o indivíduo, tais como
linguagem, seguimento de instruções, habilidades
motoras finas, socialização e autocuidados. Dizer
que um comportamento é funcional significa que
sua aprendizagem trará consequências positivas ao
aprendiz, tanto durante uma intervenção, quanto
em seu ambiente natural.
Ao escolher um determinado comportamento a ser ensinado é importante considerar
que pode haver também a demanda para a redução de comportamentos que representam risco
para a integridade física do aprendiz ou de outros
que com ele se relacionam constantemente. Nesse
caso, a aprendizagem envolveria a redução do
comportamento-problema por meio do ensino
de um novo, com função equivalente e que seja
concorrente com o comportamento-problema.
Por exemplo, alguns comportamentos agressivos emitidos por crianças ou adolescentes pouco
verbais podem ter função de obter determinados
reforçadores, como um tempo de descanso ou um
item alimentar específico. Esse tipo de comportamento pode ser reduzido ensinando-se um comportamento verbal equivalente (fala, gesto ou até
mesmo apresentação de uma figura ou palavra
impressa) que indique ao professor ou cuidador
o que o aluno precisa: uma ajuda, um item desejado ou até mesmo uns minutos de descanso. Se o
aluno aprender como solicitar, o comportamento
agressivo pode perder sua função.
No caso de habilidades acadêmicas, comportamentos relacionados à prontidão para responder
(como olhar para o professor, sentar, seguir instruções e
imitar) devem ser encarados como prioridade, pois elas
permitirão ou facilitarão a ocorrência de outros tipos
de aprendizagem. Isso é bastante evidente no caso dos
esportes: na natação, por exemplo, se ensina primeiro
o equilíbrio na água; em seguida, a respiração, o deslocamento via bater de pernas (ainda com o uso das
pranchas); depois, os movimentos dos braços; e, só
então, passa a ser exigido o uso conjunto de todas essas
habilidades visando a que o aprendiz tenha equilíbrio,
respire adequadamente, bata as pernas e movimente
os braços de modo a se deslocar da maneira esperada.
Algumas vezes, a ausência desses pré-requisitos
pode ser encarada como uma dificuldade inerente
ao aprendiz e que o impossibilitaria de aprender, não

havendo solução para o caso. Essa alternativa deve
ser totalmente descartada: o caminho do ensino dos
pré-requisitos é o mesmo de qualquer outro comportamento, ou seja, identificar a habilidade a ser ensinada e programar as condições para que o ensino seja
eficaz. Mesmo que em ritmos diferentes e com necessidades de ensino específicas, todo aluno tem possibilidade de aprender e de ampliar seu repertório a partir do que já é capaz de fazer.
Definição de um comportamento-alvo
Uma boa definição do comportamento-alvo
é o que, na prática, possibilita o revezamento
de profissionais sem que o ensino sofra prejuízos por conta de interpretações diferentes entre
eles. A definição deve contemplar três características: 1) objetividade: implica fazer referência apenas a componentes observáveis; 2) descrição do comportamento-alvo com termos
claros e de forma inequívoca (termos amplos
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Mesmo que em ritmos
diferentes e com necessidades
de ensino específicas, todo
aluno tem possibilidade
de aprender e ampliar seu
repertório a partir do que já
é capaz de fazer
como brincar podem envolver uma série de comportamentos, como jogar a bola ou dar comida
à boneca); 3) clareza dos limites da situação a
ser observada.
Por exemplo, dizer que a criança está cansada e
irritada porque nenhum amigo a convida para brincar pode estar baseado em uma série de interpretações subjetivas de quem descreve a situação, enquanto
dizer que a criança permanece sozinha por 30 minutos em uma sala com pares de crianças que permanecem jogando bola e brincando de casinha de forma
conjunta é menos passível de ambiguidades e descreve
bastante bem a situação.
Planejamento de uma sessão de ensino
A partir de objetivos de ensino claros e de
comportamentos-alvo bem definidos, é necessária a organização do ambiente para que tenha início o ensino. O ambiente deve ser propositadamente arranjado para maximizar as oportunidades
de ensino. O local deve ser confortável e seguro, as
sessões devem ser planejadas para serem divertidas
e, para isso, é fundamental que o professor esteja
motivado e seguro do seu trabalho. Além disso,
as atividades devem ser organizadas de modo a
possibilitar que o aprendiz consiga realizá-las na
maioria das vezes, mas também com uma pequena
quantidade de desafio, ou seja, de tarefas que ele
ainda está aprendendo.
Não é surpresa que, especialmente no início,
a maioria das crianças apresente resistência a iniciar as sessões de ensino. Isso porque estão inseridas em contextos de ensino nos quais geralmente
não são bem sucedidas e que, portanto, representam situações aversivas a eles. Por essa razão, as
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sessões devem ser inicialmente bem curtas, com
diversas pausas programadas; depois, gradualmente, a duração da sessão pode ser aumentada e
as pausas, diminuídas.
Sessões de ensino geralmente envolvem instruções,
que devem ser claras e concisas. Uma vez definidos
o local a ser utilizado para ensino, o comportamento-alvo, a duração da sessão e os reforçadores que serão
utilizados, o próximo passo é a escolha do método de
ensino. Alguns métodos têm se mostrado eficazes para
o ensino de indivíduos com diferentes repertórios.
Descreveremos a seguir os métodos de tentativa discreta, de ensino incidental e de análise da tarefa.
Ensino por meio de
tentativas discretas
Este método consiste em uma forma de organizar o ambiente e pode ser utilizado para ensino de
diferentes repertórios, especialmente aqueles ligados ao ensino de relações entre diferentes estímulos, como relações entre nomes e objetos (ou figuras), entre palavras ditadas e impressas, ou figuras
e palavras impressas, números e moedas, partes do
corpo e objetos, ou entre objetos. Cada tentativa
de ensino tem início com a apresentação de uma
dica, pista ou instrução pelo professor. A ação do
aluno pode consistir em escolher entre itens disponíveis ou executar uma ação de acordo com a instrução (por exemplo, o professor pergunta “Qual
destes é um pato?” e o aluno escolhe, entre algumas figuras, dentre as quais uma de pato). Um
intervalo de poucos segundos entre o fornecimento da consequência e o início da próxima tentativa pode ser necessário para facilitar o processo
discriminativo, pois marca o término de uma tentativa e o início de outra. Cada “lição” inclui uma
série de tentativas do mesmo tipo, visando ensinar
um comportamento-alvo.
Ensino incidental
Em procedimentos envolvendo ensino incidental, são criadas oportunidades para que um
comportamento ensinado ocorra no ambiente
natural e seja reforçado. Em uma intervenção realizada por Farmer-Dougan (1994), esse método
foi utilizado para aumentar a quantidade de pedidos verbais apropriados e interações verbais entre
pessoas com Deficiência Intelectual. Durante as

refeições, alguns itens alimentares preferidos pelos
participantes estavam disponíveis na cozinha, mas
estavam fora de acesso a eles. Isso criava a oportunidade para que os participantes tivessem que
pedir pelo alimento e, quando isso ocorria, eles
conseguiam o acesso ao item. Como resultado,
ocorreu um aumento claro na frequência da emissão de pedidos adequados.
Análise de tarefa
Consiste na subdivisão de comportamentos
motores complexos em componentes menores e
mais facilmente ensináveis. Para isso, é necessário
que o professor prepare previamente a sequência de
comportamentos a serem ensinados (pelo menos
cinco comportamentos) e defina quais os critérios
para passar do ensino de uma habilidade para a
outra. Por exemplo, para o ensino da resposta de
lavar as mãos podem ser definidos os seguintes passos: 1) abrir a torneira; 2) posicionar as mãos sob a
água; 3) pegar o sabonete; 4) esfregar as mãos por,
pelo menos, 20 segundos; 5) posicionar novamente
as mãos sob a água; 6) fechar a torneira.
É importante que sejam identificados comportamentos que possam servir como antecedentes (dica) para outros comportamentos, formando
uma cadeia de respostas. No exemplo de lavar as
mãos, perceber as mãos sujas deve ser uma dica
para procurar uma torneira. A presença da torneira deve ser dica para abri-la. A água escorrendo
deve sinalizar que as mãos precisam ser colocadas
embaixo da água, e assim por diante. Percebe-se
que esses comportamentos são encadeados, ou seja,
precisam ocorrer em uma determinada ordem para
que o objetivo seja atingido. Por exemplo, de nada
adiantaria colocar as mãos sujas embaixo da torneira se ela ainda estivesse fechada. Quanto mais
completa e detalhada a cadeia, maior a probabilidade de o desempenho final ser bem-sucedido.
Considerações finais
Os conteúdos abordados no texto pretenderam apontar alguns princípios de aprendizagem
que podem ser úteis a profissionais, pais e cuidadores interessados no ensino de uma população com
necessidades especiais. Em resumo, os princípios
da aprendizagem apontam que é preciso: 1) definir com clareza sobre um dos comportamentos que

se quer ensinar; 2) prover dicas ou pistas para favorecer a ocorrência do comportamento; 3) prover
reforçadores imediatos quando o aluno se engaja
no comportamento-alvo ou em alguma aproximação dele; 4) aumentar gradualmente a exigência
(em termos da precisão do comportamento ou de
sua duração, quantidade de ocorrências etc.) para
reforçamento; 5) sequenciar comportamentos, iniciando por aqueles mais fáceis para o aluno.
Mesmo que alguns comportamentos precisem
ser reduzidos em frequência, ou porque representam risco físico ao aprendiz, ou porque atrapalham
a aprendizagem de comportamentos adequados,
ainda assim deve-se optar e planejar cuidadosamente o ensino de comportamentos novos, alternativos e incompatíveis com aqueles inadequados,
que garantam ao indivíduo a obtenção do mesmo
tipo de resultado que ele usualmente obtinha com
o comportamento inadequado. Por exemplo, uma
criança que obtinha a atenção da professora ao bater
em seus colegas pode aprender a obter a atenção
brincando de forma cooperativa ou fazendo a sua
tarefa individualmente. O aprendiz que consegue
escapar de uma tarefa difícil chorando ou gritando
pode aprender a pedir um tempo de descanso ou a
ajuda de professores e pares para finalizar a tarefa.
Em qualquer situação em que um comportamento inadequado ocorra, é importante entender que ele tem uma função no ambiente, que
é a obtenção de uma determinada consequência. A partir desse ponto, é possível planejar o
ensino de um comportamento novo e mais adequado que permita o acesso a essa mesma consequência. Dessa maneira, pode-se ampliar o
repertório do aluno e possibilitar mais funcionalidade ao cotidiano de aprendizes com diferentes histórias de aprendizagem.
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ARTIGO Por Ana Claudia M. Almeida-Verdu, Maria Martha C. Hübner, Robson B. Faggiani, Daniela de S. Canovas e Marina S. Lemos

Aquisição de linguagem e habilidades
pré-requisitos em pessoas com
transtorno do espectro autista

A

o longo deste artigo, pretende-se descrever os principais déficits característicos do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e apresentar possibilidades de
intervenção que favorecem a aquisição de habilidades de linguagem e habilidades consideradas
como pré-requisito para a aprendizagem de outras
habilidades mais complexas. Por fim, serão apresentados dois estudos de caso para exemplificar a
proposta de intervenção apresentada.
Transtorno Do Espectro Autista
O Transtorno do Espectro Autista (TEA)
é referido como um transtorno de desenvolvimento complexo, definido a partir de investigação clínica e baseado em evidências comportamentais. O TEA é caracterizado por prejuízos ou
excessos comportamentais em três esferas de comportamento: 1) interação social; 2) linguagem e
padrões de interesses restritos; e 3) comportamentos repetitivos e estereotipados (DSM-IV),

Ana Claudia M. Almeida-Verdu é professora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)
em Bauru, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (INCT-ECCE). Maria Martha C. Hübner é professora
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(USP), pesquisadora do Centro de Apoio ao Autismo e Inclusão Social da USP (CAIS-USP), pesquisadora do INCT-ECCE. Robson B. Faggiani é doutorando no Instituto de
Psicologia da USP. Supervisor no CAIS-USP, pesquisador
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Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, supervisora do CAIS-USP.

cada esfera com uma lista característica de comportamentos. Para caracterizar o TEA, o funcionamento atípico em cada uma dessas esferas deve
estar presente antes do três anos de idade e as
manifestações clínicas devem variar amplamente
em termos de níveis de gravidade, requerendo o
preenchimento de mais de um critério comportamental em cada uma das três esferas de comportamento alterado, conforme prescrevem manuais
de classificação internacional de doenças.
Entre as manifestações do TEA, os aspectos
da linguagem pragmática (ou linguagem funcional) são destacados como uma das dificuldades mais acentuadas. Essas alterações incluem
prejuízos em interpretar corretamente as ações
dos outros e em expressar apropriadamente
seus desejos e intenções, habilidades essas fundamentais para uma efetiva inclusão educacional e social. Os déficits na linguagem são uma
manifestação clínica importante nos quadros do
TEA e há estudos que investigam as iniciativas
de comunicação na interação entre essas crianças e suas mães. Esses estudos observaram que
as diferenças mais significativas em termos estatísticos estão relacionadas a dificuldades em iniciar conversação e uso frequente e excessivo de
gestos e vocalizações sem função (estereotipias),
quando comparadas com o grupo-controle.
Na maioria dos casos em que a criança é diagnosticada com TEA, pode existir um diagnóstico
associado de Deficiência Intelectual, em geral na
faixa moderada (QI de 35–50). Aproximadamente
75% das crianças com TEA apresentam Deficiência
Intelectual e desenvolvimento atípico de habilidades cognitivas (DSM IV).

Nota dos Editores: A APAE de São Paulo não atende crianças com autismo.
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Considerando a noção de que o comportamento é multideterminado por fatores genéticos e ambientais, os estudos têm indicado que
o TEA é causado por alterações genéticas associadas a fatores ambientais que podem desencadear o quadro. Compreender os padrões de
comportamento característicos do TEA como
resultado de diferentes alterações genéticas e
interações com o ambiente traz consigo a implicação de que, se forem realizadas intervenções e
arranjos sistemáticos nas condições ambientais,
essas podem resultar em mudanças nos padrões
de comportamento.
Linguagem: caracterização e
planejamento de intervenção
Alguns dos objetivos das intervenções em quadros do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
são: 1) ensinar novos comportamentos; e 2) obter
mudanças em comportamentos não adaptativos
de tal forma que os comportamentos: a) adquiram uma função mais adaptativa na obtenção
de ganhos no ambiente físico e social; b) sejam
generalizáveis para uma diversidade maior de

ambientes do que aqueles restritos ao ensino; e c)
sejam mantidos ao longo do tempo. Intervenções
individualizadas, sistemáticas, bem estruturadas e
com escopo conceitual sólido têm mostrado evidências de sucesso.
De maneira geral, tais intervenções pressupõem a identificação de comportamentos-alvo,
o estabelecimento de relações funcionais (adaptativas) entre o comportamento e o ambiente, a
tomada de medidas diretas dessas relações, considerando aspectos contextuais, e as implicações
do comportamento-alvo para a adaptação do
indivíduo à sociedade. A hipótese primária que
subsidia as ações orientadas por este modelo de
intervenção é a de que o planejamento dos componentes ambientais envolvidos no comportamento-alvo pode favorecer consideravelmente
a aprendizagem e o progresso do indivíduo em
direção a se tornar competente para lidar com
seu mundo físico e social.
No que concerne especificamente à linguagem, considerando-a como algo que fazemos,
isto é, um comportamento que é aprendido
e mantido pelas interações entre o organismo e o
Revista DI • no 3 • agosto/dezembro • 2012
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Os déficits na linguagem são uma
manifestação clínica importante nos
quadros do TEA. As diferenças mais
significativas estão relacionadas a
dificuldades em iniciar conversação e
uso frequente e excessivo de gestos e
vocalizações sem função (estereotipias)
ambiente, a descrição desses comportamentos configura um importante meio para a intervenção nos casos em que a linguagem não foi
bem estabelecida.
A capacidade de produzir sons é considerada
como um pré-requisito para a emissão de comportamentos verbais vocais (fala), mas a criança pode
apresentar comportamentos verbais, por exemplo, utilizando gestos e sinais. Serão apresentadas
aqui as habilidades de imitar vocalizações, descrever, pedir e interagir, descritas pela sua função, ou
seja, pelos efeitos que produzem no ambiente da
criança (este ambiente tem uma característica particular que é o comportamento de outras pessoas),
conforme segue:
1. Imitar vocalizações. O aluno deverá ouvir
uma palavra falada por uma pessoa e dizer
algo que tenha correspondência com a palavra falada. Se o professor diz “caderno”, a resposta repetida deve ser “caderno” e não outra
palavra qualquer; esse comportamento vocal
pode ser mantido por aprovação de alguém
ou quando a criança ouve a própria fala que
corresponde à fala de outra pessoa. Isso é
muito importante, pois, ao ser capaz de imitar vocalizações, a criança pode aprender palavras e frases novas, inicialmente por imitação,
mas, aos poucos, pode ser capaz de falar tais
palavras ou frases em outros contextos. Se
as imitações iniciais são apenas aproximadas
à palavra falada, é possível aprimorar as imitações, aprovando o esforço inicial do aprendiz e aumentando, gradualmente, a exigência
para imitações mais refinadas.
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2. Nomear/descrever. Os comportamentos de
nomear ou descrever, independentemente da
forma (gestual, vocal), são aqueles apresentados diante de qualquer aspecto do ambiente
como, por exemplo, uma figura, uma pessoa,
um objeto ou um evento. Essa habilidade é
importante no desenvolvimento da linguagem, pois, ao nomear ou descrever, o indivíduo passa a estabelecer relações entre os nomes
(ou descrições) e os próprios eventos a que se
referem. Além disso, ao adquirir vocabulário e
aprender a descrever eventos, o indivíduo pode
interagir e comunicar-se com as outras pessoas. Tais habilidades são ensinadas e mantidas
por atenção e aprovação social. Nesse caso, o
aluno deverá ver o aspecto do ambiente e dizer
a palavra correspondente; se o aluno vê/pega
um caderno e diz “caderno” (e não outra palavra), é importante reconhecer seu progresso.
3. Pedir/solicitar. Esses são comportamentos que
envolvem uma necessidade do aluno. A presença de uma pessoa que atende essa necessidade é crítica, tanto como pista (“para essa
pessoa, eu posso pedir...”) quanto como uma
condição para que o comportamento ocorra
e possa produzir o aspecto do ambiente especificado na resposta do aluno. Nesse caso, se
o aluno precisa do caderno e o solicita (“O
caderno, por favor”), o professor então dá
o caderno a ele. Esse comportamento não
depende de uma forma específica (pode ser
em forma de gesto, fala ou até por meio da
entrega de uma figura) e o que o mantém é
a obtenção do próprio objeto, item ou oportunidade de fazer alguma coisa (por exemplo, “Posso pegar o caderno de desenho?” ou
“Posso desenhar?”).
4. Interagir. Envolve ouvir alguém e interagir com
o comportamento verbal dessa pessoa, mas não
há correspondência pontual com a fala apresentada pelo interlocutor. Então, se o professor
diz ao aluno “devemos anotar as tarefas realizadas em nosso...” e o aluno diz “caderno”; há
uma interlocução ou conversação entre quem
fala e quem ouve.
Observa-se, nos exemplos, que a mesma palavra, “caderno”, pode ser falada em diferentes

O contexto dos atendimentos
Os casos aqui relatados foram atendidos no
Programa CAIS-USP, cujo objetivo é, primordialmente, atender gratuitamente pais de crianças diagnosticadas, por psiquiatras ou neurologistas, com o Transtorno do Espectro Autista
(TEA), além das próprias crianças. As principais
finalidades do projeto são formar recursos humanos que possam colaborar para a inclusão social
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contextos, com diferentes formas de manutenção
e, consequentemente, ter diferentes funções. Isso
demonstra porque uma criança pode ser capaz
de imitar sua professora dizendo “caderno”, mas
não ser capaz de pedir “caderno”, quando necessita fazer a tarefa. Essa é uma evidência de que,
para se estabelecer diferentes funções das capacidades verbais, devem ser fornecidas instruções específicas e, muitas vezes, será necessário o
ensino direto de cada função. Um passo inicial
pode ser dado pela avaliação das diferentes habilidades verbais básicas e outras habilidades cognitivas da criança, como ponto de partida para
delimitar as condições de ensino e os objetivos
da intervenção.
Ao priorizar as habilidades verbais, verifica-se o
nível dessas competências no repertório da criança
e se ela apresenta os pré-requisitos para os comportamentos de falante e de ouvinte. As habilidades de ouvinte envolvem a compreensão auditiva
de vocábulos e frases. As habilidades de falante
compreendem as habilidades expressivas de vocalizações, nomeação, descrição, pedidos e diálogos
(manter e iniciar interações).
A avaliação do repertório inicial da criança irá
guiar o plano de ensino. Esse sistema de ensino,
que embute a própria avaliação, foi o predominantemente empregado nos casos descritos
adiante e que foram conduzidos de acordo com a
proposta curricular adotada no Centro de Apoio
ao Autismo e Inclusão Social da Universidade de
São Paulo (CAIS-USP1).

de pessoas com autismo, fornecer atendimento
aos pais de crianças diagnosticadas com TEA e
ensinar os pais a aplicar estratégias de ensino com
seus filhos em casa.
A sequência curricular
Os programas de ensino adotados são individualizados e descrevem, basicamente, os
comportamentos a serem trabalhados com
a criança (o tratamento em si), adaptados a
uma criança específica. Cada um dos programas
descreve uma medida do repertório inicial do
aluno, o comportamento-alvo a ser alcançado,
os comportamentos pré-requisito ou necessários
para se atingir os objetivos, as atividades necessárias (descritas em termos dos procedimentos a
serem aplicados), os materiais a serem empregados e as folhas de registro.
Os programas de ensino seguem uma sequência curricular para a condução do ensino, baseada
na pesquisa científica que tem acumulado, nos
últimos 40 anos, conhecimento sobre sequências

Programa com início em 2007, como produto de um projeto binacional Brasil-Estados Unidos (CAPES e FIPSE/USA). Está
inserido no Departamento de Psicologia Experimental da USP, integrando disciplinas de Graduação e Pós-Graduação
ministradas pela segunda autora deste artigo. Tem como parceiros o Instituto Genoma Humano da Universidade de São
Paulo e constitui, desde 2009, uma das atividades do Programa de Ciência Aplicada do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE), sediado na Universidade Federal de São Carlos.
1
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ARTIGO Por João dos Santos Carmo

Aprendizagem de conceitos matemáticos
em pessoas com Deficiência Intelectual

O

ensino de matemática a pessoas com
Deficiência Intelectual exige, inicialmente, uma breve reflexão em torno
das seguintes questões: o indivíduo com
limitações cognitivas pode aprender matemática?
Qual matemática deveria ser ensinada? Quais os objetivos do ensino da matemática?
A primeira questão remete à noção de que a condição de Deficiência Intelectual não pode ser confundida com incapacidade para o aprendizado e, nesse
sentido, não seria adequado afirmar que a Deficiência
Intelectual seria um impedimento à aprendizagem da
matemática. Mas qual matemática deveria ser ensinada?
Uma matemática que sirva como ferramenta nas atividades cotidianas e na solução de problemas. Seria mais
apropriado nos referirmos a conceitos e habilidades
matemáticas, uma vez que aprender conceitos e exercitar habilidades numéricas é parte integrante do que
é conhecido por “numeralização”. Uma pessoa “numeralizada” deve ter o domínio do sistema numérico e ser
capaz de realizar operações aritméticas básicas e aplicar
esse conhecimento a situações cotidianas. O objetivo do
ensino da matemática, portanto, deve ser o de estabelecer um repertório apropriado à aplicação de ferramentas
conceituais da matemática a situações práticas.
O que se segue é um corolário de um programa
básico de ensino de conceitos e habilidades matemáticas contendo dois aspectos fundamentais: 1) os princípios educacionais para um ensino eficaz; 2) unidades curriculares de ensino.

saber somar envolve habilidades como adicionar
quantidades, agrupar, formar conjuntos maiores a
partir de conjuntos menores, identificar o símbolo
da adição, identificar situação em que adicionar é o
comportamento-chave para a solução de um dado

• Identificar os conceitos e habilidades que o aluno
já adquiriu.
Um planejamento eficaz exige identificar o que
o aluno já sabe e o quanto ele já sabe. Por exemplo,
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