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Resumo. Segundo a maioria dos manuais de Psicologia, a memória é a capa-
cidade de adquirir e reter habilidades e conhecimentos, tornando-os passíveis
de recuperação. Assim, conceitos como cópia, representação mental, armaze-
namento e recuperação são sempre utilizados por cientistas cognitivos para
dar conta de explicar como as informações podem ser organizadas, guardadas
e recuperadas pelo organismo. Para a Análise do Comportamento, no entanto,
estudar a memória pode ser entendido como o estudo dos comportamentos
de lembrar e de esquecer. A abordagem comportamental entende a memória
como algo dinâmico e diretamente ligado às experiências vividas pela pessoa
em seu passado e presente. O presente estudo teve como objetivo apresentar
brevemente algumas das principais contribuições dadas por estudiosos da
Análise do Comportamento para compreensão do assunto, ratificando não
apenas a importância dessa discussão, mas destacando que as propostas de
estudo apresentadas pela área pretendem dar conta do fenômeno e fornecer
o suficiente embasamento teórico para a realização de mais investigações
empíricas.

Uma pessoa anda em direção a uma
porta e, passos antes de chegar, começa
tocar os bolsos de sua calça. Em seguida,
a pessoa inverte a direção do trajeto, indo,
agora, de encontro a um carro estacionado
na rua. Mas, passos antes de chegar ao veí-
culo, novamente volta ao trajeto original,
retirando do bolso a chave da porta. Em
outra situação, uma pessoa interrompe uma
conversa e pergunta para si mesma, em voz
alta: “como é mesmo o nome do fulano?”.
Nestas duas situações podemos dizer que
as pessoas estão “lembrando”. Ou, ainda,
dizer que “a memória da pessoa falhou...”.
São exemplos corriqueiros e descritos bre-
vemente, porém ilustram o que uma pessoa
faz quando “esqueceu” ou “está querendo
lembrar” algo (nestes casos: a chave da
porta e o nome de alguém).

Segundo a maioria dos manuais de Psi-

cologia, a memória é a capacidade de ad-
quirir e reter habilidades e conhecimen-
tos, tornando-os passíveis de recuperação
quando ocorre a necessidade de se usar
novamente essa informação em um pe-
ríodo posterior no tempo (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005). Assim, conceitos
como cópia, representação mental, armaze-
namento e recuperação são sempre utiliza-
dos por cientistas cognitivos para dar conta
de explicar como as informações podem ser
organizadas, guardadas e recuperadas pelo
organismo. O fenômeno é encarado como
uma estrutura, um traço, uma imagem, e
a busca de algo guardado na memória é
explicada – por analogia com a computa-
ção – como algo fixo, como a busca por
um arquivo dentro da memória do com-
putador (GAZZANIGA; HEATHERTON,
2005; KOLB; WISHAW, 2002). Este olhar
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é predominante nos dias de hoje, princi-
palmente nas ciências cognitivas (STERN-
BERG, 2008).

Para a Análise do Comportamento, no
entanto, estudar a memória pode ser enten-
dido como o estudo dos comportamentos
de lembrar e de esquecer. A diferença bá-
sica entre as visões comportamentalista e
cognitivista está justamente na diferença
entre “memória” enquanto substantivo (e,
portanto, coisa, fenômeno em si), e lembrar
enquanto verbo (uma ação, algo que o or-
ganismo faz). Visto como um verbo, um
ato de lembrar (rememorar) ou seu oposto,
esquecer (não lembrar), nos remete a um
comportamento, uma ação. A abordagem
comportamental entende a memória como
algo dinâmico e diretamente ligado às expe-
riências vividas pela pessoa em seu passado
e presente (WIXTED, 1998).

Apesar de não caber no escopo do pre-
sente artigo, não se desconsidera o papel do
conjunto complexo de reações bioquímicas
dos neurônios que ocorrem em várias re-
giões do cérebro. Estas reações são objeto
das ciências que estudam o sistema ner-
voso, como a fisiologia e as neurociências
em geral. Muitos destes estudos analisam
a memória como processo neuronal e fisio-
lógico (CHAPOUTHIER, 2005; POTIER;
BILLARD; DUTAR, 2005) como também
as relações diretas com as contingências
que produzem padrões comportamentais
conhecidos como fobias (ÖHMAN, 2005)
e medos (CAMMAROTA; BEVILAQUA;
IZQUIERDO, 2005). Skinner (1938, 1989,
por exemplo) deixa claro que a área da aná-
lise experimental do comportamento, a fisi-
ologia e as neurociências são campos distin-
tos do conhecimento, porém complemen-
tares no entendimento do comportamento
humano.

Wixted (1998) apresenta a noção da aná-
lise do comportamento sobre a memória,
em contraste com as visões cognitivistas,

da seguinte maneira:

“No seu uso comum, a palavra memória
se refere a uma “junção” de representa-
ções mentais de experiências passadas. O
estudo da memória, desta forma, é estu-
dar estruturas e processos que estão en-
volvidos no armazenamento e manipulação
destas representações. A noção analítico-
comportamental de memória, pelo contrá-
rio, não se refere a entidades mentais está-
ticas, mas ao potencial para manifestar no
comportamento os efeitos de experiências
passadas. Estudar memória sob este ponto
de vista é estudar o comportamento que re-
flete a apresentação prévia de um estímulo
(lembrar) ou a perda de um tipo de controle
de estímulos (esquecer)” (WIXTED, 1998,
p.263).

Skinner aponta que “memorizar simples-
mente significa fazer o que devemos fazer
para assegurar que possamos nos compor-
tar novamente como estamos nos compor-
tando agora” (SKINNER, 1989, p. 30).
Nesse sentido, dizer que algo foi memori-
zado significa dizer que o comportamento
foi colocado sob controle de determinados
estímulos que, com alguma probabilidade,
irão controlar as respostas da mesma classe
em situações futuras. Se as contingências
de reforçamento modificam nossa forma de
responder aos estímulos presentes no am-
biente, também serão responsáveis pelas
mudanças que ocorrerão no futuro, quando
retomarmos o comportamento – o que seria
descrito como lembrar. Para isso, usamos
várias estratégias de controle de estímulos
como, por exemplo, colocar a resposta em
questão sob controle de vários estímulos do
ambiente, tornando a recuperação mais pro-
vável no futuro (SKINNER, 1953). Tam-
bém tendemos a produzir estímulos que,
presentes no ambiente atual, aumentam a
probabilidade de determinadas respostas.
Por exemplo:

“Por várias razões, sugeridas por termos
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tais como “memorando”, “lembrança” e
“memorial”, as pessoas fizeram cópias do
mundo que as cerca, bem como registros do
que ocorreu nesse mundo, e os armazena-
ram para o futuro. (...). A prática levou,
sem dúvida, à elaboração de uma metáfora
cognitiva anterior de muitos séculos à for-
mulação de qualquer sistema psicológico
em que se diz estarem as experiências ar-
mazenadas na memória, para serem recu-
peradas ou recordadas e usadas com vistas
a um comportamento mais eficaz em uma
situação atual” (SKINNER, 1978, p. 108).

Também o comportamento de recordar,
ou de buscar uma informação armazenada
na memória, foi operacionalizado pela Aná-
lise do Comportamento de modo que pu-
desse ser compreendido enquanto arranjo
de contingências ambientais. Para Skinner:

“Procurar alguma coisa é comportar-se
de maneiras que foram reforçadas quando
se achou alguma coisa. (...). O que faz uma
pessoa para achar um item numa caixa de
objetos (...) ou nas prateleiras de um arma-
zém? Como se faz para achar uma palavra
numa página (...)? O investigador experi-
mentado move-se de um lado para outro,
separa as coisas e movimenta os olhos de
forma a aumentar as probabilidades de vir
a encontrar o que procura e diminuir as
de não a encontrar, e age assim por causa
das contingências passadas” (SKINNER,
1974, p. 107).

A literatura analítico-comportamental
apresenta estudos a respeito da memória
desde a segunda metade do século XX
(OSGOOD, 1953; KELLER; SCHOEN-
FELD, 1973; STAATS; STAATS, 1973).
Estudos experimentais na área sobre me-
mória são comuns, a exemplo de Goetz e
Baer (1973), Bornstein e Quevillon (1976),
Shafto e Sulzbacher (1977), Stokes e Baer
(1977), Stokes; Fowler e Baer (1978), Wix-
ted e McDowell (1989) e Wixted e Rohrer
(1990).

Catania (1984) apresenta uma interes-
sante proposta de estudo da memória na
perspectiva da Análise do Comportamento
iniciando, também, com a substituição do
substantivo memória pelo verbo lembrar. A
substituição dos termos visa embasar uma
proposta de estudo direcionada a entender o
lembrar como uma resposta operante regida
pelas mesmas propriedades de qualquer ou-
tro operante. Assim, o estudo do lembrar
deveria resumir de que maneira uma res-
posta dada pelo organismo no momento
presente pode ter sido ocasionada por even-
tos passados. O autor define o episódio de
lembrar como composto por três diferentes
momentos: a aprendizagem inicial (durante
a qual ocorreria o armazenamento de in-
formações, segundo a perspectiva cogniti-
vista); a passagem do tempo; e, por fim, a
oportunidade para recordar (recuperação do
material armazenado). Mesmo utilizando a
metáfora difundida pela perspectiva do pro-
cessamento de informação, cuja função é
comparar os processos de memória com
o funcionamento de um computador que
processa a informação em software, arma-
zena no disco rígido e depois recupera a
informação por meio de uma busca orga-
nizada (GAZZANIGA; HEATERTHON,
2005), o autor dá um passo além afirmando
que explorar os limites dessa metáfora é
um dos objetivos de pesquisa sobre memó-
ria na Análise do Comportamento e inicia
fornecendo algumas dicas pertinentes de
discussão nessa direção.

Um aspecto importante no episódio de
lembrar, segundo o autor, é a necessidade
de estímulos da situação presente (de “lem-
brar”) que sejam semelhantes aos estímu-
los da situação original de aprendizagem (a
situação a “ser lembrada”). Semelhança,
neste contexto, pode ser definida pela pre-
sença de uma ou mais propriedades comuns
entre os dois estímulos (presentes na situa-
ção de aprendizagem e na situação de recu-
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peração). Esse aspecto destacado por Ca-
tania (1984) ilustra o fato de que o lembrar
não contempla nenhum processo automá-
tico ou misterioso. Pelo contrário: lembrar
é totalmente dependente das relações am-
bientais presentes nos estímulos externos e
aquilo que faz com que uma pessoa se lem-
bre de algo que aconteceu no passado diz
respeito a estar sob controle das mesmas
propriedades de estímulo que controlaram
o responder no passado.

Eventos que ocorrem durante a passa-
gem de tempo que separa a situação ori-
ginal de aprendizagem da situação de re-
cuperação afetam a forma como ocorre a
lembrança. Inúmeras pesquisas relaciona-
das com essa interferência atestam o que
parece ser um ponto crucial nos estudos do
lembrar: lembrança é uma reconstrução e
não uma reprodução. Loftus e seus cole-
gas (LOFTUS, 1975; LOFTUS; PALMER,
1974) demonstraram em uma séria de estu-
dos essas distorções do lembrar, produzidas
pela introdução de palavras com conota-
ções diferentes sobre os mesmos eventos
ou pressuposições falsas contidas nos ques-
tionamentos. Loftus e Palmer (1974) ques-
tionaram estudantes universitários sobre a
velocidade de um carro durante um acidente
automobilístico que eles assistiram em um
videoteipe. Quando questionados sobre a
velocidade dos carros que “bateram” versus
a velocidade dos carros que se “arrebenta-
ram”, os estudantes atribuíram sistematica-
mente mais velocidade quando haviam an-
teriormente sido expostos à pergunta com o
termo “arrebentaram”, comparados àqueles
que responderam anteriormente à pergunta
com a palavra “bateram”.

Outro estudo importante feito por Lof-
tus (1975) mostrava, em quatro diferentes
experimentos, como a introdução de pres-
suposições falsas às perguntas feitas sobre
o mesmo poderia alterar a memória que os
participantes tinham sobre o evento rela-

tado. No terceiro experimento dessa sé-
rie, universitários assistiram a um filme
breve contendo um acidente automobilís-
tico e responderam a um questionário con-
tendo dez questões sobre o filme, sendo
nove questões de “recheio” e uma questão
contendo uma pressuposição falsa sobre um
objeto que não existia no filme (a pergunta
consistia em: “A que velocidade estava o
carro branco quando passou pelo celeiro na
rodovia?”). O celeiro não existia no filme,
mas, em um questionário posterior, apli-
cado com a metade dos participantes uma
semana após assistirem ao filme e respon-
derem ao primeiro questionário, 17% dos
participantes disseram ter visto o celeiro,
ao passo que apenas 2% dos participantes
que responderam ao primeiro questionário
sem pressuposição falsa disseram ter visto
o celeiro no segundo questionário.

Os estudos de Loftus e colaboradores
têm implicações bastante importantes para
compreensão do funcionamento da memó-
ria e ajudaram a atestar o conhecimento,
que atualmente é consensual, de que me-
mória não é simplesmente um registro per-
manente e imutável de eventos, a ser recu-
perado intacto quando necessário, como um
arquivo em um computador, mas um regis-
tro maleável das experiências de alguém,
sujeito a alterações de acordo com diferen-
tes ocorrências, como a simples passagem
do tempo (MORGAN; RICCIO, 1998).

Uma das formas de estudar a memó-
ria, segundo a Análise do Comportamento,
seria fazer uma análise do contexto e tam-
bém de outras fontes de distorções ou es-
quecimentos, relacionando os princípios e
problemas de memória aos de condicio-
namento. Os estudos que investigaram a
relação entre memória e os princípios do
condicionamento clássico discutiram que
uma das fontes de esquecimento relacio-
nadas frequentemente nos estudos sobre a
memória é a interferência. A interferência
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pode ser basicamente de dois tipos, proa-
tiva ou retroativa. Na interferência proativa
a aprendizagem inicial pode interferir com
a memória de alguma outra coisa aprendida
posteriormente. Na interferência retroativa,
aprendizagem posterior pode interferir com
algo aprendido antes. Esquecimentos cau-
sados por ambos os tipos de interferência
estão descritos em experimentos sobre con-
dicionamento clássico (BOUTON, 1994).
De fato, a abordagem sobre extinção en-
volve ambos os processos descritos acima.
Extinção é um dos mais fundamentais de
todos os paradigmas sobre interferência re-
troativa: a aprendizagem posterior interfere
com o desempenho estabelecido em uma
aprendizagem anterior.

Uma das vantagens de se explicar a me-
mória de uma perspectiva do condiciona-
mento se refere as possibilidade de obser-
var como ocorre o processo da memória
sobre conteúdos emocionalmente relevan-
tes, ao contrário de experimentos clássicos
sobre memória que utilizam como base in-
formações triviais (arranjos de letras ou nú-
meros, sílabas sem sentido, etc.). Para o
contexto clínico essa vantagem é bastante
óbvia. Muitas vezes pode-se entender o
processo terapêutico como uma tentativa de
extinguir condicionamentos aprendidos na
história de cada cliente e que controlam,
de forma não desejada, comportamentos
atuais. Por exemplo, um cliente com di-
ficuldades em estabelecer vínculos sociais
pode ter aprendido em suas experiências
o emparelhamento entre pessoas e situa-
ções aversivas (ou seja, ele pode ter sido
punido em diferentes e consecutivas situ-
ações sociais no passado). Esse condicio-
namento pode ter sido tão eficiente que, ao
tomar contato com pessoas no presente, o
cliente se sente ansioso e evita a proximi-
dade com elas. Na terapia, o profissional
possivelmente tentará extinguir o condicio-
namento em vigor. Ele possivelmente não
punirá seu cliente e muito possivelmente

conversará com ele sobre situações sociais
reforçadoras buscando encorajá-lo a tentar
novos contatos sociais (MORGAN; RIC-
CIO, 1998).

Quando exposto à extinção, o cliente
aprende alguma coisa nova sobre o estí-
mulo condicionado, de tal modo que a pre-
sença do estímulo passa a ser um discrimi-
nativo ambíguo. Ou seja, passam a existir
duas conexões possíveis com a presença de
pessoas e o desempenho do cliente depen-
derá de qual das conexões é recuperada.
O problema com recuperação da situação
de extinção é que a inibição do responder
apenas é ativada no contexto apropriado,
fora dele, o link inibidor da resposta difi-
cilmente é ativado e uma recuperação do
responder irá ocorrer porque o cliente fa-
lha em recuperar a inibição (MORGAN;
RICCIO, 1998). Essa característica da ex-
plicação é consistente com resultados que
descrevem qualquer aprendizagem ou as-
sociação como dependente do contexto. O
condicionamento anterior não se perde com
a experiência de extinção e sua ativação não
é impedida.

Tanto no contexto clínico quanto no la-
boratório, o que os dados têm mostrado é
que o desempenho aprendido durante a ex-
tinção é mais suscetível ao contexto quando
saímos do contexto da extinção. O input
inibitório é esquecido e, muito frequente-
mente, observa-se um lapso ou efeito de
recuperação do comportamento que havia
sido condicionado. Por essa razão, inúme-
ros processos terapêuticos têm fracassado
depois de certo tempo. Os lapsos podem
ocorrer porque o contexto mudou e o cli-
ente esqueceu (ou falhou em lembrar) o que
foi aprendido na extinção.

Experimentos em laboratório replicaram
essa ocorrência. Brooks e Bouton (1993)
introduziram uma dica discriminativa da
situação de extinção a fim de diminuir os
efeitos da recuperação espontânea do com-
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portamento condicionado. Os ratos foram
condicionados a relacionar comida e um
tom. Na sequência, o tom foi utilizado so-
zinho a fim de extinguir as respostas anteri-
ormente instaladas. A última sessão de con-
dicionamento foi precedida por uma dica e
a de extinção por outra dica, com mesma
duração. Seis dias de intervalo após a extin-
ção, os animais foram testados a responder
ao tom e 100% deles recuperaram esponta-
neamente o desempenho treinado antes da
extinção, demonstrando “esquecimento” da
relação que havia sido extinta. A fim de
testar o efeito da dica sobre a possibilidade
dos animais relembrarem a situação de ex-
tinção, o teste foi repetido com a apresenta-
ção da dica (anteriormente sinalizadora da
extinção no treino) logo no início da sessão.
A apresentação da dica atenuou os efeitos
da recuperação espontânea e diminuiu para
55% a taxa de recuperação do desempenho
condicionado antes da extinção. Os dados
de laboratório sugeriram que a programa-
ção de dicas pode auxiliar ao terapeuta que
seu cliente se comporte de acordo com a
condição de extinção programada por ele,
também em outros contextos.

Um complicador para essa situação é
que com a passagem do tempo, várias di-
cas externas e internas naturalmente mu-
dam. Se elas mudam e são relevantes para a
função discriminativa do estímulo, quanto
maior o intervalo, maior a diferença entre
contexto da situação de aprendizagem e a
do teste de memória. O modelo sugere que
extinção pode ser especialmente prejudi-
cada por mais essa mudança no contexto
temporal. (MORGAN; RICCIO, 1998).

Uma implicação dessa descoberta é que
terapeutas precisariam construir lembretes
ao longo da terapia e depois dela (follow-
up). Muitos terapeutas têm incorporado
lembretes após a terapia para evitar o efeito
de esquecimento da extinção e a rápida
recuperação do comportamento anterior-

mente relacionado. No campo das neuroci-
ências também é discutida a necessidade
de “deixas de recuperação” para que os
conteúdos armazenados possam ser mais
prontamente recuperados (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005). Esses autores dis-
cutem, por exemplo, que é muito mais fácil
se lembrar da resposta a uma pergunta de
múltipla escolha do que a uma pergunta
dissertativa porque na primeira a deixa de
recuperação está contida nas alternativas, o
que não acontece na segunda.

Portanto, como apontado por Skinner,
as pessoas fazem registros de cópias do
mundo e guardam para a posteridade como
uma maneira de aproveitar nossa experi-
ência presente para facilitar aprendizagens
futuras. Essa seria uma das importâncias
adaptativas do comportamento de lembrar.
Assim, apesar da dificuldade em discutir
memória no campo da Análise do Compor-
tamento, devido principalmente ao termo
possuir uma conotação bastante mentalista,
o presente artigo teve como objetivo apre-
sentar brevemente algumas das principais
contribuições dadas por estudiosos da Aná-
lise do Comportamento para compreensão
do assunto, ratificando não apenas a impor-
tância dessa discussão, mas destacando que
as propostas de estudo apresentadas pela
área pretendem dar conta do fenômeno e
fornecer o suficiente embasamento teórico
para a realização de mais investigações em-
píricas.
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