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Sobre a ABPMC 

A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) é uma 

associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, e tem por objetivos: (a) 

Promover, na sociedade, a Análise do Comportamento como a ́rea de conhecimento 

e como campo de atuação profissional por meio de sua divulgação e de 

procedimentos para o contínuo aperfeiçoamento da área; e (b) Criar condições para 

o aperfeiçoamento do conhecimento científico relacionado com análise do 

comportamento, de seus processos de produção e de uso por parte dos analistas de 

comportamento no Brasil, por meio de avaliação e crítica sistemáticas. 

A ABPMC é constituída por pesquisadores, professores, profissionais que 

trabalham com Análise do Comportamento em suas diferentes dimensões – 

pesquisa básica, aplicada, conceitual e prestação de serviços – além de estudantes 

de psicologia, medicina comportamental e de outras disciplinas relacionadas ao 

comportamento humano. Atualmente congrega mais de 1.500 sócios distribuídos 

pela maioria dos estados brasileiros.  

Entre as principais atividades da ABPMC está o Encontro Brasileiro de Psicologia e 

Medicina Comportamental, realizado anualmente. É considerado o maior fórum 

brasileiro de Análise do Comportamento e um dos maiores do mundo. A ABPMC 

também mantém uma série de publicações científicas: Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC), série Comportamento em Foco 

(continuação da série Sobre Comportamento e Cognição), ambas disponíveis 

online gratuitamente e bem avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). A ABPMC também contribui com outras 

instituições científicas, como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) e a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP). 

Outra atividade de grande importância realizada pela ABPMC é o processo de 

acreditação de analistas do comportamento no país. Esta ação visa atender uma 

demanda da comunidade, que apresentou a necessidade de monitorar a qualidade 

da prática do analista do comportamento brasileiro, favorecendo a escolha, pela 

comunidade, de profissionais qualificados para o exercício profissional nos 

diversos campos de atuação em Análise do Comportamento. 

Saiba mais sobre a ABPMC em www.abpmc.org.br 
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Sobre a coleção Comportamento em Foco 

Em 1997 a ABPMC iniciou a publicação da série Sobre Comportamento e Cognição, que 

teve importante papel na disseminação do conhecimento produzido em Análise do 

Comportamento no Brasil. Após 16 anos de publicação da série, a ABPMC mudou 

seu formato, de impresso para digital e, em 2012, renomeou a série como 

Comportamento em Foco. 

O objetivo principal da coleção Comportamento em Foco é disseminar o 

conhecimento produzido pela comunidade de analistas do comportamento no 

Brasil, por meio de coletâneas constituídas pelos trabalhos apresentados nos 

encontros anuais da ABPMC sob forma de palestras, mesas redondas, simpósios, 

sessões coordenadas, minicursos e sessões primeiros passos. Também é objetivo 

contribuir na formação científica dos estudantes e profissionais da área, por meio 

da avaliação das produções escritas dos autores. 

Cada volume é constituído por um conjunto de artigos com temas em comum, 

visando melhorar a experiência de leitura e ampliar o acesso dos diferentes 

volumes temáticos aos diferentes segmentos da sociedade que possam se 

beneficiar do acesso a esse conhecimento. Os capítulos que constituem a coleção 

passaram pela revisão de pareceristas ad-hoc convidados em processo de duplo-

cego. 

 

Os livros digitais de cada volume estão disponibilizados gratuitamente no site da 

ABPMC: www.abpmc.org.br 
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Pontal e na Saúde Mental de Guatapará, ambos os municípios no estado de São 

Paulo. Possui experiência nas áreas de Psicologia Clínica (abordagem análise do 

comportamento), Psicologia da Saúde e em Psicologia Social.  
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domicílio e escolas de crianças com desenvolvimento atípico, especificamente 
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Comportamento. 

 

Gabriela Andersen Irias Martim 

Psicóloga Clínica, graduada e mestre em Psicologia pela Universidade Federal do 

Paraná, atuou como docente no Centro Universitário Campos de Andrade e na 

Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras e como servidora pública 

na Secretaria Municipal de Saúde em São José dos Pinhais.  

 

Giliane Aparecida Schmitz 

Doutoranda em Psicologia pela Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES) -Buenos Aires - Argentina. Mestre em Análise do Comportamento pela 

Universidade Estadual de Londrina - UEL. Psicóloga do Núcleo de 

Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Campus Pato Branco e 

docente do Centro de Ciências da Saúde, atuando junto ao colegiado de Medicina 
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Apresentação 

O Volume 10 da obra Comportamento em Foco aborda estudos sobre clínica e saúde 

em Análise do Comportamento. 

Considerando as recomendações da APA (2006), a prática baseada em evidência e 

o tratamento psicológico devem garantir intervenções eficientes e eficazes, isto é, 

o melhor tratamento no menor tempo possível. Desse modo, a intervenção 

psicológica precisa, além do resultado de alívio dos sintomas, preocupar-se com a 

prevenção de futuros sintomas, com a qualidade de vida e com o bom 

funcionamento social e laboral (APA, 2006).  

Kratochwill e Stoiber (2002) afirmaram sobre a relevância de manuais de 

tratamento que garantam a flexibilidade e adaptação às necessidades dos clientes 

o que implica, dentre outras características: (a) identificar habilidades técnicas 

usadas por especialistas clínicos na administração de intervenções psicológicas 

com efetividade comprovada; e (b) Desenvolver medidas que possam ser usadas 

na clínica para quantificar o julgamento diagnóstico, medir o progresso 

terapêutico a qualquer tempo e avaliar o processo terapêutico. 

De acordo com Leonardi e Meyer (2016), a terapia comportamental no Brasil, 

denominada de Terapia Analítico Comportamental (TAC), buscou transpor para o 

contexto clínico os princípios do Behaviorismo Radical e dos trabalhos empíricos 

experimentais. No entanto, para os mesmos autores, ainda faltam evidências de 

que a TAC seja eficaz. Os autores afirmaram então que “os procedimentos, 

estratégias e técnicas requeridos para uma intervenção analítico-comportamental 

eficaz precisam ser formulados e testados no próprio âmbito da pesquisa clínica” 

(p. 1473). 

Concorda-se que é necessário o estudo da TAC no próprio contexto aplicado, que é 

muito complexo e parece não ser a soma de partes isoladas, o que, por vezes, 

implicará no uso de diversos métodos de pesquisa. Entretanto, é certo que todos 

os estudos empíricos sobre princípios comportamentais e problemas ou 

procedimentos isolados deram suporte para a formulação e aplicação da TAC e, 

fortemente, também os textos conceituais behavioristas radicais (por exemplo, 

Skinner, 1974). Não se pode deixar de lembrar, no entanto, que no contexto 

americano (por exemplo Goldiamond, 1974 e Sturmey, 2007) é possível notar, já 

na década de 70, a preocupação desses autores em aplicar os conceitos 

skinnerianos, em sua totalidade, no próprio contexto aplicado, oferecendo 

diretrizes para a análise funcional de múltiplas variáveis relacionadas e na 

indicação e testagem de intervenções comportamentais para diversos problemas 

que envolvem a saúde mental.



Desse modo, considerando o preconizado pela APA (2006) e por outros autores na 

prática baseada em evidência (por exemplo Kratochwill & Stoiber, 2002), ainda que 

a TAC esteja sendo aplicada no Brasil há bastante tempo, ainda lhe falta dados de 

evidência, porque há muitas publicações na forma de estudos de caso, o que já é 

uma evidência importante, mas considerando a matriz de evidências, é preciso 

delinear estudos que sejam metodologicamente fortes, favorecendo replicação e 

mensuração clara dos resultados obtidos. Mas, por outro lado, se a TAC se mantém 

até hoje em clínicas escolas, consultórios particulares, instituições e em cursos de 

especialização e/ou aprimoramento é porque produz reforçadores para os 

profissionais e também para as populações atendidas, o que deve ser levado em 

conta e ser objeto de estudo dos analistas do comportamento no Brasil. Há, 

segundo Leonardi e Meyer (2016), alguns poucos pesquisadores brasileiros que 

estão trilhando esse caminho de produção de evidências em TAC. 

Cabe aos cientistas, profissionais da saúde e clínicos descreverem os 

procedimentos utilizados em TAC, tanto no que refere à interação terapeuta-

cliente quanto aos procedimentos. Nesse ínterim parece haver alguns caminhos 

possíveis: (a) adotar procedimentos testados fora do Brasil, adaptá-los à nossa 

realidade e testá-los empiricamente; (b) elaborar intervenções, a partir da 

literatura diversa, de forma a identificar comportamentos alvo a serem ensinados 

e procedimentos utilizados para tal e, claro, testá-los empiricamente; (c) 

descrever, na forma de estudo de caso, atendimentos que tiveram altas e, portanto, 

foram bem sucedidos para, a posteriori, descrever por um lado as medidas de 

resultado que confirmam a redução de sintomas e a aquisição comportamental e, 

por outro, descrever os procedimentos e a interação terapêutica que garantiram os 

resultados obtidos, oferecendo diretrizes para a replicação e produção de 

evidências em TAC. 

Como outras publicações em TAC e em Análise do Comportamento, os capítulos 

deste Volume 10 estão dentro dessa perspectiva, seja na pesquisa básica, pesquisa 

teórica, na clínica ou em instituições. Desse modo o leitor encontrará textos de 

pesquisa básica, de procedimentos aplicados, de testagem empírica ou de 

discussão teórica, dando pistas aos profissionais e cientistas de como compreender 

fenômenos, bem como de formular intervenções novas ou replicá-las. Sabe-se que 

há ainda um grande caminho pela frente, mas podemos demonstrar, cada vez 

mais, que a TAC, completamente embasada no Behaviorismo Radical, tem sua 

importância e pode ter sua eficácia e evidências comprovadas empiricamente.  

Iniciando o volume 10 apresenta-se o capítulo Síndrome de Burnout: Uma 
proposta de análise sob a perspectiva Analítico-Comportamental, de Giliane 

Aparecida Schmitz e Maria Rita Zoéga Soares, em que as autoras apresentam uma 

pertinente análise comportamental da síndrome de Burnout, ampliando as 

possibilidades de compreensão de um tipo específico de sofrimento decorrente das 

atividades exercidas por profissionais.



De autoria de Jocelaine Martins da Silveira e colaboradores, o capítulo Pesquisa de 
processo em psicoterapia e comportamentos clinicamente relevantes: 
possibilidades de análise avalia o uso da análise de probabilidade transicional 

(TPA) como recurso na pesquisa de processo em psicoterapia, evidenciando suas 

contribuições. A descrição de estudos de caso em terapia é uma importante 

contribuição para a avaliação contínua do trabalho de terapeutas.  

O capítulo Intimidade: do Treinamento de Terapeutas ao Relacionamento Conjugal 
redigido por Angela de Loyola e Silva Runnacles e colaboradores, é um ensaio 

teórico sobre o papel da noção comportamental de intimidade na interação entre 

o terapeuta e cliente, em terapia de casais, baseada no modelo da Psicoterapia 

Analítico Funcional. 

Augusto Cézar de Souza Neto e Tiago Alfredo Ferreira da Silva apresentam o 

capítulo Promovendo recontextualização verbal no setting terapêutico: 
Contribuições a partir da supervisão clínica analítico-comportamental, em que 

descrevem a mudança do repertório de um terapeuta sob supervisão clínica. Os 

focos principais deste trabalho foram a modelagem do repertório terapêutico em 

seguir o contexto verbal e não o conteúdo da fala. Foram apresentadas também 

estratégias de recontextualizaçao como ferramentas na intervenção clínica. 

Em Fobia à exposição oral sob enfoque da avaliação comportamental: 
Delineamento de intervenção, Gabriela Alexandre Ribeiro-Urzêda e Gina Nolêto 

Bueno apresentam a análise do comportamento de temer expor-se oralmente, bem 

como das decisões da terapeuta na condução de um caso clínico, explicitando a 

importância de uma avaliação comportamental tendo como base a atuação em 

terapia comportamental.  

No capítulo Unidades Funcionais: um  Novo Método para a Avaliação de Narrativas 

Bianca da Nóbrega Rogoski, Anny Caroline Gomes Nolasco e Eileen Pfeiffer Flores 

descrevem a análise de diferentes metodologias para a avaliação de narrativas 

orais infantis. É discutida a implicação da metodologia utilizada na avaliação do 

desempenho da criança.  

Tatiany H. P. Aoki discute, no capítulo Devemos olhar para o sexo do sujeito para 
entender seu comportamento, o papel dos hormônios sexuais na determinação de 

diferentes padrões comportamentais entre machos e fêmeas da mesma espécie 

quando expostos às mesmas contingências de seleção, um passo relevante para a 

integração entre análise do comportamento e outras ciências biológicas. 

O capítulo Avaliação, Intervenção e Assessoria em Psicologia Educacional ao 
Transtorno do Espectro Autista: Experiência do LAPITEA dos autores Daniel 

Carvalho de Matos, Pollianna Galvão Soares de Matos e Ana Flávia Lima Teles da 

Hora, apresenta  um relato de experiência quanto ao acompanhamento de 12 

crianças com TEA em um laboratório de uma Universidade privada em São 



 

Luís/MA, beneficiadas com ações norteadas por três eixos de intervenção advindos 

da ciência psicológica: (1) Análise do Comportamento Aplicada (ABA); (2) Avaliação 

Psicológica e (3) Psicologia Escolar e Educacional. 

Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel e Julia Fonseca discutem no capítulo  A 
Análise do Comportamento na Rede de Atenção à Saúde Mental algumas 

possibilidades de intervenções analítico-comportamentais no âmbito da Saúde 

Pública. 

O último capítulo deste volume, denominado Grupos em enfermaria psiquiátrica: 
intervenção comportamental na promoção da adesão ao tratamento, de Anna 

Beatriz Carnielli Howat-Rodrigues e Denise Gonçalves Monteiro Duarte apresenta 

uma análise funcional do relato de pacientes de uma enfermaria psiquiátrica 

avaliando o comportamento de adesão aos tratamentos oferecidos. 

A comissão editorial do presente volume agradece encarecidamente o trabalho 

voluntário dos nossos pareceristas e em especial à Cristiano Coelho, que 

gentilmente realizou a  diagramação do livro, auxílio fundamental para a 

conclusão desta atividade. 

 
Boa leitura! 

Alessandra Turini Bolsoni-Silva 

Diego Zilio 

Hélder Lima Gusso 

João Henrique de Almeida 

Paulo César Morales Mayer 
 

Referências 

APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-Based 
Practice In Psychology. American Psychologist, 61(4), 271-285. 

Goldiamond, I. (1974). Toward a constructional approach to social problems: 
Ethical and constitutional issues raised by applied behavior analysis. 
Behaviorism, 2(1),1-84. 

Leonardi, J. L., & Meyer, S. B. (2016). Evidências de eficácia e o excesso de confiança 
translacional da análise do comportamento clínica. Temas em Psicologia, 
24(4), 1465-1477. 

Sturmey, P. (2007). Functional Analysis in Clinical Treatment. EUA: Elsevier. 

Skinner, B. F. (1974). Sobre o Behaviorismo. São Paulo: Cultrix 

Kratochwill, T. R., & Stoiber, K. C. (2002). Evidence-Based Interventions in School 
Psychology: Conceptual Foundations of the Procedural and Coding Manual 
of Division 16 and the Society for the Study of School Psychology Task Force. 
School Psychology Quarterly, 17(4), 341–389.  



 

Sumário 

SÍNDROME DE BURNOUT: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL 19 

GILIANE APARECIDA SCHMITZ 19 

MARIA RITA ZOÉGA SOARES 19 

PESQUISA DE PROCESSO EM PSICOTERAPIA E COMPORTAMENTOS 
CLINICAMENTE RELEVANTES: POSSIBILIDADES DE ANÁLISE 33 

JOCELAINE MARTINS DA SILVEIRA 33 

ALISSON FERREIRA LEPIENSKI 33 

ANTONIELA YARA MARQUES DA SILVA-DIAS 33 

GABRIELA ANDERSEN IRIAS MARTIM 33 

JULIANA MARIA BUBNA POPOVITZ 33 

INTIMIDADE: DO TREINAMENTO DE TERAPEUTAS AO 
RELACIONAMENTO 51 

ANGELA DE LOYOLA E SILVA RUNNACLES 51 

ANTONIELA YARA MARQUES DA SILVA-DIAS 51 

ANDREA LORENA STRAVOGIANNIS 51 

GABRIELA ANDERSEN IRIAS MARTIM 51 

MARIANA SAMPAIO DE ALMEIDA 51 

JOCELAINE MARTINS DA SILVEIRA 51 

PROMOVENDO RECONTEXTUALIZAÇÃO VERBAL NO SETTING 
TERAPÊUTICO: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DA SUPERVISÃO CLÍNICA 
ANALÍTICA-COMPORTAMENTAL 69 

AUGUSTO CÉZAR DE SOUZA NETO 69 

TIAGO ALFREDO FERREIRA DA SILVA 69 

FOBIA À EXPOSIÇÃO ORAL SOB ENFOQUE DA AVALIAÇÃO 
COMPORTAMENTAL: DELINEAMENTO DE INTERVENÇÃO 90 

GABRIELA ALEXANDRE RIBEIRO-URZÊDA 90 

GINA NOLÊTO BUENO 90 

UNIDADES FUNCIONAIS: UM  NOVO MÉTODO PARA A AVALIAÇÃO 
DE NARRATIVAS 110 

BIANCA DA NÓBREGA ROGOSKI 110 

ANNY CAROLINE GOMES NOLASCO 110 

EILEEN PFEIFFER FLORES 110 

DEVEMOS OLHAR PARA O SEXO DO SUJEITO PARA ENTENDER SEU 
COMPORTAMENTO? 128 

TATIANY HONÓRIO PORTO 128 



 

AVALIAÇÃO, INTERVENÇÃO E ASSESSORIA EM PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 
EXPERIÊNCIA DO LAPITEA 140 

DANIEL CARVALHO DE MATOS 140 

POLLIANNA GALVÃO SOARES DE MATOS 140 

ANA FLÁVIA TELLES DA HORA 140 

A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
MENTAL 166 

CAMILA BONAGAMBA 166 

FLÁVIA CAROLINE FIGEL 166 

JULIA FONSECA 166 

GRUPOS EM ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA: INTERVENÇÃO 
COMPORTA-MENTAL NA PROMOÇÃO DA ADESÃO AO 
TRATAMENTO 184 

ANNA BEATRIZ CARNIELLI HOWAT-RODRIGUES 184 

DENISE GONÇALVES MONTEIRO DUARTE 184 

 

 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Giliane Aparecida Schmitz, Maria Rita Zoéga Soares 

 

 

 
19 

Síndrome de Burnout: Uma proposta de 
análise sob a perspectiva Analítico-
Comportamental 

 

Burnout Syndrome: A proposal for analysis from 
the Behavioral Analytic perspective 

 

Giliane Aparecida Schmitz 

Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná – Câmpus Pato Branco 
gilianea@utfpr.edu.br 

 

Maria Rita Zoéga Soares 

Universidade Estadual de Londrina 
ritazoega@hotmail.com 

 

Resumo 

A Síndrome de Burnout, estudada desde a década 
de 1970, é considerada pelo Ministério da Saúde 

uma psicopatologia relacionada às condições de 
trabalho. O objetivo deste trabalho foi propor uma 
possibilidade de análise da Síndrome de Burnout 
com enfoque Analítico-Comportamental. Em 
busca bibliográfica no portal da CAPES por área de 
conhecimento, selecionando a área de Ciências 

Humanas e as bases bibliográficas da Psicologia, 
com as palavras “Burnout”, “Análise do Compor-
tamento”, “Behaviorismo”, “Comportamental”, 

constatou-se a inexistência de estudos que abor-
dassem a Síndrome de Burnout sob a perspectiva 
Analítico-Comportamental. Foram utilizados 

artigos que discutem questões relacionadas a: 
Síndrome de Burnout, psicopatologia e psicologia 
Analítico-Comportamental. A partir disso, foi 

realizada a especificação de respostas relaciona-
das à síndrome, relacionando-as com suas causas, 
realizando Análises Funcionais. Espera-se que o 

trabalho possa contribuir para a discussão de 
questões relacionadas à análise funcional da 
Síndrome e promover a ampliação de estratégias 

de prevenção e enfrentamento do problema. 

PALAVRAS CHAVE  

Síndrome de Burnout. Análise do Comportamento. 

Psicopatologia. 

Abstract 

Burnout Syndrome, studied since the 1970s, is 
considered by the Ministry of Health a psycho-

pathology related to working conditions. The 
objective of this work was to propose a possibility 
of analysis of Burnout Syndrome with an 

Analytical-Behavioral approach. In a biblio-
graphic search on the CAPES portal by area of 
knowledge, selecting the Human Sciences area 

and the bibliographic bases of Psychology, with 
the words "Burnout", "Behavior Analysis", 
"Behaviorism", "Behaviorism", Lack of studies 

addressing Burnout Syndrome from an 
Analytical-Behavioral perspective. We used 
articles that discuss issues related to: Burnout 
Syndrome, Psychopathology and Analytical-
Behavioral Psychology. From this, it was made the 
specification of responses related to the 

syndrome, relating them to their causes, 
performing Functional Analysis. It is hoped that 
the work can contribute to the discussion of issues 

related to the functional analysis of the Syndrome 
and to promote the expansion of strategies for 
prevention and coping with the problem. 
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Burnout Syndrome. Behavior Analysis. Psychopathology. 
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Delimitando a Síndrome de 
Burnout 

A expressão “o trabalho dignifica o homem” 

(Weber, 1967), utilizada para expressar a 

importância da ocupação para o indivíduo, 

delega uma quase que obrigatoriedade pela 

satisfação relacionada ao trabalho. No entanto, 

sabe-se que nem sempre a atividade laboral é 

fonte de realização pessoal, pelo contrário, 

pode representar um ambiente que produz 

sentimentos negativos a ponto de gerar 

“adoecimento”. Nesse sentido, a Síndrome de 

Burnout (SB) é considerada um possível 

desfecho para uma história de relações 

negativas estabelecidas entre o ser humano e o 

trabalho (Freudenberger, 1974; Freudenberger 

& Richelson, 1987; Carlotto & Gobbi, 2000; 

Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

A sintomatologia que define a síndrome inclui 

alterações físicas, como a presença de proble-

mas cardiovasculares, distúrbios do sono, 

problemas gastrointestinais e dores muscula-

res (Benevides-Pereira, 2002). Foram citadas 

mudanças no repertório comportamental, 

como o esgotamento, a irritação, o cinismo, a 

tendência a evitar o trabalho, o sentimento de 

fracasso, além da tendência à onipotência, 

dificuldade de confiar na competência de 

outras pessoas e de delegar tarefas como os 

mais observados em pacientes afetados pela SB 

(Freudenberger, 1974).  

Padrões comportamentais como a despersona-

lização, o baixo envolvimento pessoal no 

trabalho, a frustração (Cherniss, 1980), a 

exaustão (mental e emocional), a fadiga, a 

depressão (Maslach & Leiter, 1999), 

diminuição da afetividade e do desempenho no 

trabalho (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) 

foram incluídos na descrição da Síndrome de 

Burnout. O principal ponto de concordância 

entre os pesquisadores da área (Carlotto & 

Gobbi, 2000; Freudenberger, 1974; 

Freudenberger & Richelson, 1987; Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001) foram as alterações 

comportamentais relacionadas especifica-

mente à organização do ambiente de trabalho.  

Freudenberger (1974) sugeriu que estariam 

mais propensas a desenvolver a Síndrome de 

Burnout, pessoas que trabalham muito e 

procuram responder às necessidades de outras 

pessoas, se dedicando de maneira excessiva e 

com pouca compensação. Outra condição 

atribuída ao Burnout seria o tédio e a rotina do 

trabalho realizado. 

Ao longo da descrição da Síndrome de Burnout, 
foram citados possíveis variáveis que poderiam 

influenciar para o seu desenvolvimento. Entre 

elas, pode-se citar condições relacionadas a 

altas expectativas; metas pré estabelecidas e 

não alcançadas; não conseguir o que se almeja; 

sentimento de fracasso, impotência e 

desespero em relação à ocupação exercida; 

dificuldade de relacionamento interpessoal e 

estresse laboral crônico (Cherniss, 1980; Codo, 

& Vasques-Menezes, 1999; Freudenberger, 

1974; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).  

Variáveis relacionadas ao ambiente de trabalho 

foram citadas como responsáveis pela 

Síndrome de Burnout, tais como ritmo intenso, 

onde o indivíduo apresenta dificuldade para 

seu desenvolvimento (Freudenberger, 1974); 

funcionamento monótono (Cherniss, 1980); 
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má organização, falta de controle do ambiente, 

excesso de atividades, falta de recompensa, 

falta de equidade e conflito de valores 

(Maslach, & Leiter, 1999; Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001). 

Elementos relativos às características 

individuais, como excessivo gasto de energia 

ou pouco repertório de alguns profissionais 

(Freudenberger, 1974), além de desencontro 

entre a natureza do trabalho e a natureza da 

pessoa que o realiza (Maslach & Leiter, 1999) 

foram também apontados como causas para a 

Síndrome de Burnout. Freudenberger (1974) 

atentou para trabalhadores muito dedicados e 

responsáveis no ambiente ocupacional são 

suscetíveis a desenvolver a síndrome. Fica 

evidente que a perspectiva de Freudenberger 

(1974) responsabiliza o indivíduo, o que na 

verdade seria a vítima da condição. Por outro 

lado, Maslach & Leiter (1999) vinculam a 

organização do ambiente laboral como 

responsável por comportamentos relacionados 

à síndrome. 

Fatores relacionados à Síndrome de Burnout, 
como o excesso de trabalho, a falta de controle 

e a falta de recompensa (Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001) são exemplos de um ambiente 

coercitivo. Para Sidman (1995) coerção é um 

meio comum usado em nossa sociedade para 

persuadir o comportamento dos outros, 

ocorrendo quando as ações são controladas por 

punição ou reforçamento negativo.  Dessa 

forma, se estabelece uma relação entre 

trabalho e aversividade, devido à necessidade, 

às vezes financeira, que o trabalhador tem de 

se manter neste sistema, mesmo estando 

insatisfeito.  

É comum presenciar pessoas relatarem rotinas 

de trabalho estressantes, tanto devido ao 

excesso de atividades, como a dificuldades nas 

relações interpessoais e na realização de 

tarefas. Permanecer exposto a um contexto 

como o descrito tende a gerar insatisfação, o 

que pode desencadear comportamentos 

descritos como Síndrome de Burnout. O 

objetivo do presente artigo foi analisar a 

Síndrome de Burnout a partir do enfoque 

Analítico-Comportamental, buscando melhor 

descrição e compreensão. 

 

Método 

Foi realizada busca nas bases de dados da 

CAPES por área de conhecimento, selecionando 

a área de Ciências Humanas e as bases biblio-

gráficas da Psicologia, com as palavras 

“Burnout”, “Análise do Comportamento”, 

“Behaviorismo”, “Comportamental”. Proce-

deu-se busca semelhante utilizando os 

mesmos termos no site de buscas Google. Não 

foram encontrados trabalhos que abordassem 

a Síndrome de Burnout a partir da ótica Analí-

tico-Comportamental, desde o surgimento dos 

estudos sobre a Síndrome em 1974 até o 

período de busca em agosto de 2014. 

Devido à dificuldade de se localizar material 

sobre o tema específico, foram utilizados 

artigos que abordavam a discussão de questões 

relacionadas: à Síndrome de Burnout, à 

psicopatologia e à psicologia clínica analítico-

comportamental. A partir disso, foi realizada a 

especificação de respostas relacionadas à 

síndrome, assim como das possíveis causas do  
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problema, incluindo-se a discussão sobre 

como o controle aversivo relacionado aos 

problemas comportamentais. Como resultado, 

apresentou-se uma possibilidade de 

compreensão analítico-comportamental da 

Síndrome de Burnout. 

 

Análise do Comportamento: O 
estudo das interações entre 
organismo e ambiente 

A Análise do Comportamento procura 

identificar as variáveis que afetam a conduta 

humana, buscando contextualizar o 

comportamento do indivíduo a partir dos 

níveis de seleção filogenético, ontogenético e 

cultural. A necessidade de um agente interno 

para explicar qualquer comportamento, aos 

moldes de explicações mentalistas, incluído o 

comportamento dito patológico, não é útil para 

uma análise científica do comportamento. 

Explicações que recorrem a elementos como 

força de vontade e desejo, desviariam a atenção 

de variáveis ambientais das quais o 

comportamento realmente seria função 

(Skinner, 1970).  

O modelo médico e as abordagens psicológicas 

como a psicanálise e o cognitivismo buscaram 

respostas dentro dos indivíduos, investigando 

uma vida mental e trabalhando com conceitos 

de normalidade e anormalidade (Prado, 2013). 

Por outro lado, analistas do comportamento se 

utilizaram da análise funcional para a 

compreensão dos transtornos mentais, 

descartam a visão médica de classificação dos 

comportamentos e buscam compreender as 

variáveis que controlam o modo como 

os organismos se comportam (Skinner, 1974).  

Silveira e Marton (2001, p.122) sugerem que “a 

observação e a descrição do comportamento é, 

por excelência, o meio de se avaliar o 

comportamento-problema, na clínica 

comportamental”. Segundo as autoras, essa 

forma de avaliação envolve a utilização da 

análise funcional do comportamento, que 

consiste em descrever respostas do organismo, 

com foco nas condições antecedentes e nas 

condições produzidas pela resposta. 

Complementando, Meyer (2003, p. 75) 

descreve que: “na análise funcional, 

identifica-se a função que o comportamento 

queixa (classificado como psicopatológico) tem 

para o sujeito”. Essa análise é feita de modo a 

estabelecer as relações entre o momento em 

que a resposta foi emitida, a própria resposta e 

as consequências produzidas por ela. 

Uma vez esclarecidas essas variáveis, o 

analista do comportamento tem elementos 

suficientes para traçar um panorama do 

comportamento queixa do indivíduo e assim 

assinalar os aspectos que o controlam. 

Considera-se que identificar os eventos 

funcionalmente relacionados ao 

comportamento é de extrema importância para 

uma boa intervenção (Britto, 2012). Acerca 

disso, O´Neill, Horner, Albin, Sprague, Storey & 

Newton (1997) destacaram a Análise Funcional 

como um método preciso, rigoroso e 

controlado para conduzir à avaliação 

comportamental. 

Os  comportamentos,  sejam  eles  problema  ou  
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não, são aprendidos por meio de uma história 

de reforço única nas relações com o ambiente 

físico e social. Assim, uma avaliação funcional 

das condições que produzem e mantêm certo 

tipo de comportamento-problema pode 

contribuir para sua prevenção e tratamento 

(Chiesa, 1994; Skinner, 1970). Em uma 

perspectiva Analítico-Comportamental, o 

comportamento ocorre sempre em um 

contexto, faz parte de uma relação entre 

ambiente e organismo, que não pode deixar de 

ser considerada quando se pretende 

compreendê-lo (Lopes, 2008). 

Seguindo a referida linha de análise, 

constatou-se que uma das condições 

antecedentes mais indicadas para o 

desenvolvimento de comportamentos 

definidos como Síndrome de Burnout foi a 

presença de um ambiente organizacional 

conflitante com as necessidades do 

trabalhador (Benevides-Pereira, 2002; 

Carlotto & Gobbi, 2000; Freudenberger, 1974). 

Fatores como sobrecarga de trabalho, excesso 

de cobranças e frustração de expectativas 

aparecem com frequência na bibliografia da 

área como variáveis antecedentes para a 

apresentação dos comportamentos 

relacionados à síndrome (Freudenberger, 1974; 

Freudenberger & Richelson, 1987; Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Constatou-se que a maioria dos autores 

indicou situações que poderiam propiciar o 

desenvolvimento de comportamentos 

relacionados à SB (Freudenberger, 1974; 

Freudenberger e Richelson, 1987; Maslash & 

Jackson, 1977; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). Por outro lado, poucos estudos 

apontaram as consequências causadas pela 

síndrome. De uma maneira geral, autores 

como Benevides-Pereira (2002) e Codo e 

Vasques-Menezes  (1999) consideraram que 

indivíduos acometidos pela SB apresentam 

problemas pessoais, familiares, sociais e 

organizacionais. Nesse sentido, o presente 

artigo espera contribuir para identificar 

variáveis que influenciam no desenvolvimento 

da Síndrome de Burnout. 

 

A Análise do Comportamento e o 
Estudo da Psicopatologia 

A psicopatologia é a área do conhecimento que 

classifica os comportamentos em normais e 

patológicos, estabelecendo critérios fixos para 

reconhecer problemas comportamentais. De 

acordo com Dalgalarrondo (2008), o estudo da 

psicopatologia discute conceitos de normal e 

patológico e enfoca dois aspectos básicos: a 

forma com que os sintomas se manifestam 

como uma estrutura básica que se assemelha 

em diversos pacientes e o conteúdo desses 

sintomas, que preenchem essa alteração 

estrutural. 

Gongora (2003) considera crucial analisar o 

contexto para a compreensão da psicopatologia 

e, a partir disso, compreender o 

comportamento como multideterminado e 

passível de alteração na relação com o 

ambiente. Nesse sentido, não haveria a 

necessidade de classificação do 

comportamento como normal ou anormal, 

doente ou saudável. Essa constatação se daria 

a partir da noção de que todo comportamento 

apresentado pelo organismo passa por um 

processo de seleção e se mantém via 
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contingências (Skinner, 1970). 

A Análise do Comportamento compreende os 

transtornos psicológicos considerando que o 

comportamento do indivíduo é a soma dos 

efeitos de sua história de vida e das 

contingências em vigor (Moore, 2000). Na 

visão analítico-comportamental o 

comportamento não é entendido como 

autônomo e independente, como sintoma de 

evento mental ou algo que uma pessoa possua 

(Britto, 2012). Micheletto (2001, p. 33) expõe 

que a preocupação básica da Análise do 

Comportamento é “o estudo do 

comportamento a partir do próprio 

comportamento, compreendido a partir da sua 

relação com o ambiente, sem que a 

investigação se dirija à identificação de 

estruturas mediadoras entre estes eventos.”  

Analistas do comportamento se dedicaram a 

avaliar a psicopatologia a partir de uma 

abordagem contextualista (Dougher & 

Hackbert, 2003; Ferster, 1973; Hersen, Eisler, 

Alford, & Agras, 1973). Na abordagem da 

depressão, por exemplo, Ferster (1973), em um 

estudo analítico comportamental, apontou 

como características marcantes a redução ou 

perda de atividades, além do aumento de 

reclamações, choro e irritabilidade, atribuindo 

a baixa taxa de comportamentos a uma 

escassez de reforço.  

Tais comportamentos também são 

característicos da Síndrome de Burnout 
(Freudenberger, 1974; Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001). Ao estabelecer essa relação, 

percebemos que, na síndrome, assim como na 

depressão, estão presentes comportamentos 

como insegurança, falta de suporte, 

sentimento de desmoralização pessoal e 

sentimento de injustiça (Vieira et al., 2006). No 

entanto, podemos diferenciar a depressão da 

Síndrome de Burnout por esta envolver, 

necessariamente, uma relação entre variáveis 

presentes no ambiente de trabalho como 

estímulo antecedente para os comportamentos 

descritos (Benevides-Pereira, 2002; 

Freudenberger, 1974; Maslach, Schaufeli, & 
Leiter, 2001). 

Segundo Freudenberger (1974) o “estado 

depressivo” presente no Burnout seria 

temporário e orientado para uma situação 

específica na vida da pessoa - o trabalho, além 

do que não estaria presente o sentimento de 

culpa, característico da depressão. Maslach, 

Schaufeli, & Leiter (2001) complementa que a 

Síndrome de Burnout afetaria somente o 

campo profissional, enquanto que a depressão 

atingiria todas as áreas da vida do indivíduo. 

De acordo com a abordagem Analítico-

Comportamental, a depressão pode surgir 

quando responder aos estímulos ambientais 

não gera reforçadores, tornando o não 

responder mais funcional para o indivíduo. As 

variáveis que influenciariam para a 

apresentação de um repertório 

comportamental definido como depressão 

seriam a baixa frequência de reforçamento 

positivo associada ao aumento da frequência 

do reforçamento negativo (Ferster, 1973). Esse 

processo se caracterizaria por uma diminuição 

no envolvimento do indivíduo em diversas 

atividades, o que ocorre também na Síndrome 

de Burnout. 

O desamparo aprendido é compreendido como 

um modelo analítico-comportamental da 
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depressão, que implica em uma redução da 

responsividade do organismo ao ambiente 

(Ferreira & Tourinho, 2013). Sugere-se que 

esse padrão de comportamento resulta de 

experiências de incontrolabilidade do 

ambiente pelo organismo, condição presente 

em ambientes de trabalho de indivíduos com 

sintomas relacionados a referida síndrome. A 

definição oferecida para o desamparo 

aprendido remete à dificuldade de 

aprendizagem encontrada em indivíduos 

previamente expostos a estímulos aversivos 

incontroláveis (Hunziker, 2005). 

O referencial Analítico-Comportamental busca 

a explicação de comportamentos relacionados 

a transtornos psicológicos nas interações do 

indivíduo com o ambiente.  As variáveis das 

quais o comportamento humano é função 

ocupam um lugar central nesse tipo de 

discussão, pois, identificando as 

consequências mantenedoras do repertório em 

análise, pode ser possível alterar tais 

consequências e consequentemente, os 

padrões comportamentais (Banaco & 

Zamignani, 2004).  

Ao longo da descrição de quadros 

psicopatológicos, percebe-se que muitos 

comportamentos descritos têm como uma das 

variáveis determinantes a exposição 

prolongada a um ambiente aversivo e 

dificuldade de acesso a reforçadores. Um 

contexto aversivo pode levar ao 

desenvolvimento de padrões de 

comportamento ineficazes, o que contribui 

para o surgimento de sentimentos de 

insatisfação e frustração. Se a exposição a esse 

tipo de ambiente ocorre por um período de 

tempo prolongado, a tendência é de que os 

comportamentos-problema supracitados se 

intensifiquem (Sidman, 1995).  

O Controle Aversivo Gerando 
Fuga/Esquiva 

Quando um ambiente representa ameaça, no 

sentido de apresentar cobranças sobre 

desempenho, rendimento e eficácia, tende a 

oferecer baixa densidade de reforço e tendência 

à insatisfação. Dougher e Hackbert (2003) 

defendem que a falta de reforço social é 

particularmente importante para o surgimento 

e a manutenção de alguns quadros 

psicopatológicos. 

Skinner (1970), ao citar o controle econômico e 

o trabalho como agências controladoras, 

sugere que a presença do controle aversivo em 

um ambiente ocupacional e a ausência de 

reforçadores acaba por gerar 

descontentamento nos indivíduos, que tendem 

a reagir de forma a contracontrolar esse 

ambiente coercitivo. As respostas descritas na 

Síndrome de Burnout evidenciam uma reação 

a este ambiente, muitas vezes apresentada em 

forma de agressão e fuga/esquiva. Conforme 

Sidman (1995) a punição aumenta a 

probabilidade de comportamentos agressivos, 

o que pode sugerir que um trabalhador que se 

sente agredido em seu ambiente ocupacional 

de forma contínua pode desenvolver tais 

respostas de forma reativa. 

Fatores antecedentes para a Síndrome de 

Burnout são caracterizados como ambientes e 

situações aversivas. Sidman (1995, p. 33) 

afirma que: 

Nós vivemos em um mundo coercitivo, 
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bombardeados por sinais de perigo e ameaças. 

[...] O patrão ordena: “Esteja aqui na hora ou 

será despedido.” [...] Instituições legais, 

empresariais e sociais comunicam-se conosco 

mais frequentemente advertindo-nos sobre o 

que deveríamos fazer... ou então... O 

significado comum de “comporte-se” é “faça 

o que eu quero que você faça’”. Coação, 

punição, ameaça de punição ou de perda ou 

verbalizações sobre o que temos de fazer para 

fugir de, ou evitar punição ou perda — é a 

técnica predominante para nos levar a 

“comportarmos-nos. 

O controle aversivo está presente no cotidiano 

das pessoas, forçando-as a se comportarem, 

por vezes, de forma divergente a suas 

necessidades. A privação de reforço e a 

presença de ameaças de punição são comuns 

nas vivências do cotidiano. Sidman (1995) 

defende que há uma prática cultural mais 

voltada a dizer o que não pode ser feito, ao 

invés de orientar sobre o que fazer. Para o 

autor, a punição somente ensina o que não 

fazer, quando muito, sendo que quem pune 

não apresenta uma alternativa de 

comportamento que seria reforçado. Segundo 

o autor 

Além de suprimir a conduta indesejada, a 

punição faz muitas outras coisas. Quando 

levamos em consideração todos os seus efeitos, 

o sucesso da punição em livrar-se do 

comportamento parece inconsequente. As 

outras mudanças que ocorrem nas pessoas que 

são punidas e, o que é às vezes ainda é mais 

importante, são as mudanças que ocorrem 

naqueles que executam a punição, que levam 

inevitavelmente à conclusão de que a punição 

é o método mais sem sentido, indesejável e 

mais fundamentalmente destrutivo de 

controle da conduta. A punição tende a 

funcionar imediatamente na supressão de 

comportamentos julgados inadequados, no 

entanto, gera muitos subprodutos. Sempre que 

possível, o indivíduo que está sendo punido 

tentará fugir, ou seja, sair da situação que está 

apresentando punição (Sidman, 1995).  

A identificação dos fatores que levam as 

pessoas a se esquivarem de situações onde há 

probabilidade de punição fornece condições 

para a compreensão da Síndrome de Burnout. 
Considerando que os comportamentos de 

fuga/esquiva de situações aversivas 

relacionadas ao ambiente e às relações de 

trabalho seriam uma forma de evitar ou se 

afastar da punição, é possível analisar a 

condição de maneira relacional e contextual.  

A esquiva se apresenta como reação a uma 

possível punição, na tentativa de prevenir sua 

ocorrência. Sidman (1995) considera que parte 

dos comportamentos de esquiva deveriam ser 

considerados adaptativos. No entanto, quando 

apresentados de forma constante, poderiam 

causar prejuízos sociais. Dupont (2007) chama 

atenção para o fato de que a esquiva pode ser a 

origem de muitos comportamentos 

usualmente classificados pela psiquiatria como 

transtornos mentais. Considera também que: 

Algumas formas de esquiva seriam mais 

problemáticas que outras e, às vezes, podem 

preocupar tanto uma pessoa a ponto de 

interferir em seu cotidiano. Sendo a coerção 

social tão predominante, a ansiedade severa 

oriunda de sinais de aviso de punição, perda, 

fracasso ou embaraço inevitáveis surgem 

frequentemente em interações cotidianas. 
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Essas práticas coercitivas resultam em 

pessoas que geram ansiedade, pânico, 

paralisia e depressão nos demais (Dupont, 

2007, p. 20). 

Sidman (1995) chama atenção para o fato de 

que: “Ambientes inteiros podem se tornar 

reforçadores ou punidores por si mesmos” 

(Sidman, 1995, p. 102). Nesse contexto, o 

ambiente onde o indivíduo é punido torna-se 

punitivo e o indivíduo reage a ele também de 

forma punitiva. Isso ocorre devido a um 

processo de controle de estímulos, descrito por 

Skinner (1970, p. 13) como generalização, 

“termo que descreve o fato de que o controle 

adquirido por um estímulo é compartilhado 

por outros estímulos com propriedades 

comuns”. 

Nesse sentido, indivíduos com Síndrome de 

Burnout respondem a estímulos relacionados 

ao ambiente do trabalho de maneira 

generalizada. Respostas características do 

quadro como esgotamento, irritação, cinismo 

(Freudenberger, 1974), sensação de fadiga 

constante e progressiva, impaciência, 

irritabilidade, agressividade, tendência ao 

isolamento, perda do interesse (Benevides-

Pereira, 2002), são apresentadas, inicialmente, 

diante de fatores presentes no dia-a-dia no 

trabalho, como a sobrecarga de atividades, 

excesso de cobranças e frustração de 

expectativas (Cherniss, 1980; Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). Ao longo da evolução 

do quadro, as mesmas respostas são 

apresentadas, mesmo na ausência dos fatores 

específicos citados, mas em condições que 

estabelecem uma relação com tal contexto. Os 

indivíduos acometidos pela Síndrome de 

Burnout passam a se comportar diante de tudo 

o que estabelece relação com o trabalho - 

ambiente físico, colegas, clientes, ou mesmo 

ouvir falar sobre este ambiente.  

Uma das respostas presentes na Síndrome de 

Burnout é a esquiva de situações relacionadas 

ao trabalho, em relação ao contato com 

colegas, com o público e/ou redução do 

rendimento ao executar suas funções 

(Benevides-Pereira, 2002; Freudenberger, 

1974). Nessas situações também seria comum 

o absenteísmo. Silva e Marziale (2000) 

afirmam que uma das causas do absenteísmo 

pode estar na própria empresa quando é 

desorganizada, desestimulante, 

desmotivadora e promotora de um ambiente 

organizacional sem integração. Em 

consonância, Brief (1998) defende a lógica de 

que alguém que não esteja satisfeito com o 

trabalho, poderia estar menos propenso a ser 

assíduo. Assim, o indivíduo com Síndrome de 

Burnout se comportaria em função da 

consequência de sentir-se aliviado por 

ausentar-se, fugindo ou se esquivando da 

condição aversiva. 

O ambiente laboral pode apresentar caráter 

aversivo também pelas consequências que 

apresenta às ações dos trabalhadores. Essa 

situação pode ser exemplificada pela baixa 

remuneração, falta de reconhecimento, 

excesso de punição e ameaças. Skinner (1970, 

p .397) defendeu que “a punição repetida pode 

produzir uma pessoa inibida, tímida ou 

taciturna”. Tal condição tende a ser 

considerada uma indicação de psicopatologia 

por modelos relacionados à Psiquiatria, 

Psicanálise e Cognitivismo. Para a Análise do 

Comportamento, tais padrões 
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comportamentais podem ser selecionados por 

meio da exposição a um contexto aversivo.  

Um ambiente caracterizado como aversivo, 

seja pela presença de punição ou de reforço 

negativo intenso e contínuo, tende a gerar 

pessoas inseguras, ansiosas e vigilantes, res-

tringindo seus repertórios comportamentais 

por serem levados a acreditar que o mais 

seguro seria ficar quieto e fazer tão pouco 

quanto possível, não permitindo que se expo-

nham a contextos que poderiam disponibilizar 

reforçadores positivos (Sidman, 1995 citado 

por Dupont, 2007). Dupont (2007, p. 27) sugere 

que “Nas diferentes sociedades humanas, 

muitas pessoas classificadas como desistentes 

podem ser fugitivos da coerção, que jamais 

tiveram acesso a reforçadores positivos 

supostamente disponíveis." 

Dessa forma, ressalta-se a importância de 

avaliar as variáveis envolvidas no 

comportamento de um trabalhador que passa a 

se comportar de maneira atípica em seu 

ambiente de trabalho, demonstrando 

dificuldade em realizá-lo, fadiga, insatisfação, 

ansiedade e hostilidade. O que habitualmente é 

considerado “falta de vontade”, preguiça ou 

mesmo doença, pode ser um sinal de que o 

ambiente ocupacional precisa ser alterado por 

não disponibilizar ao indivíduo condições para 

que desenvolva o trabalho de maneira 

adequada e com satisfação. Outrossim, analisar 

se o trabalhador apresenta limitações relativas 

às características das atividades concernentes 

à sua função, mostra-se essencial para alterar 

uma conjuntura em que a relação homem-

trabalho apresenta adversidades. 

Partindo dessas formulações torna-se possível 

levantar questões relacionadas à prevenção da 

Síndrome de Burnout e o seu tratamento. 

Skinner (1970) afirma que altos custos de 

respostas produzem supressão de resposta 

após a obtenção de cada reforço, o que implica 

em maiores chances de haver procrastinação 

de tarefas, desgastes emocionais e desânimo. 

Dessa forma, compreender os fatores que 

controlam o comportamento do trabalhador 

auxilia na programação de um ambiente 

organizacional com maior acesso a 

reforçadores positivos e diminuição na 

frequência de punição. Muitos empregadores 

contam com o controle econômico como única 

fonte de reforço para o trabalho de seus 

colaboradores, ignorando o fato de que o 

trabalhador é reforçado também por fatores 

que vão além do salário. Alguns reforços 

adicionais têm um efeito substancial na 

manutenção do nível de trabalho (Skinner, 

1970). 

Franceschini (2009) sugere que o analista do 

comportamento pode auxiliar na compreensão 

dos fatores que permeiam o trabalho através da 

identificação de esquemas de reforçamento ou 

punição vigentes no ambiente, das variáveis 

que controlam o comportamento dos 

trabalhadores e das condições culturais e 

estratégias que determinam tal estrutura. 

Compreendendo esse contexto, podem ser 

implementadas ações que auxiliem na 

prevenção do problema, tais como programas 

de desenvolvimento de habilidades individuais 

de enfrentamento a situações estressantes e, 

principalmente, alterações no contexto 

ocupacional em relação às variáveis 

mantenedoras dos comportamentos 

relacionados à Síndrome de Burnout, 
melhorando o ambiente e o clima de trabalho. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Giliane Aparecida Schmitz, Maria Rita Zoéga Soares 

 

 

 
29 

A partir de um diagnóstico realizado na 

organização sobre as relações de trabalho, os 

fatores positivos e dificuldades dos setores e 

colaboradores, faz-se possível proporcionar 

um ambiente mais favorável ao 

desenvolvimento de potencialidades, 

representando uma alternativa para evitar o 

adoecimento de trabalhadores e promover um 

ambiente de maior satisfação. 

 

Considerações Finais 

Descrever um conjunto de comportamentos 

classificados como patológicos a partir de uma 

visão contextual e analítica pode auxiliar na 

compreensão do comportamento humano. 

Buscar o entendimento da Síndrome de 

Burnout a partir desse pressuposto possibilita 

propor estratégias de prevenção e de 

intervenção eficazes, beneficiando os 

indivíduos afetados pelo problema.  

Sob a perspectiva Analítico Comportamental, é 

possível considerar que o indivíduo acometido 

pela Síndrome de Burnout se comportaria de 

forma a tentar contracontrolar a estimulação 

aversiva presente no ambiente ocupacional. 

Fatores como falta de segurança, conflitos nas 

relações interpessoais, incompatibilidade 

entre as particularidades de determinadas 

profissões e do trabalhador (Maslach & Leiter, 

1999; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) 

seriam exemplos de características negativas 

do trabalho.  

Diante de um contexto ocupacional aversivo, a 

forma como alguns indivíduos reagem pode 

estar relacionada à fuga/esquiva do trabalho ou 

de alguns de seus aspectos. Exemplos desse 

tipo de reação podem incluir o absenteísmo, o 

distanciamento, o isolamento, as frequentes 

solicitações de licenças e os afastamentos para 

tratamento de saúde, inclusive pedido de 

demissão. Esses comportamentos são 

mantidos por reforço negativo, ou seja, não 

existe satisfação em emiti-los, mas sim um 

alívio em não ter mais que lidar com um 

determinado ambiente punitivo (Skinner, 

1970).   

A atuação do analista do comportamento para 

melhorar a relação homem-trabalho inicia no 

processo de seleção para determinada função, 

passando pelo planejamento das condições 

físicas do ambiente e das demais contingências 

responsáveis pelo comportamento do 

trabalhador, tais como remuneração, 

estruturas hierárquicas, planos de carreira, 

condições que tendem a aumentar a 

probabilidade de emissão de respostas 

desejadas em contexto organizacional 

(Franceschini, 2009). É importante avaliar se o 

ambiente ocupacional está produzindo 

trabalhadores estressados, insatisfeitos e 

improdutivos. A mudança deve ser proposta de 

acordo com a necessidade de cada organização 

e de seus colaboradores, com planejamento e 

participação coletiva, sempre seguida de uma 

avaliação constante e dinâmica de seus efeitos. 

Quando se percebe que o indivíduo apresenta 

comportamentos como isolamento, desânimo, 

estresse e mal estar, além de avaliar as 

condições presentes no ambiente laboral, 

deve-se analisar o repertório individual do 

trabalhador. A organização do ambiente e o 

manejo do comportamento do indivíduo 

podem auxiliar no fornecimento de condições 
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para que este se comporte de maneira mais 

adaptativa e habilidosa, o que produz maior 

satisfação pessoal e colaboração para a 

organização. 

O presente trabalho buscou identificar 

aspectos que auxiliem na compreensão de 

comportamentos identificados como Síndrome 

de Burnout. Foram discutidas questões que 

podem contribuir para a elaboração de 

estratégias de avaliação, prevenção e 

tratamento. A análise contextual de 

determinados comportamentos, muitas vezes 

descritos como doenças ou processos internos, 

permite a possibilidade de identificar variáveis 

importantes para a mudança, o que pode gerar 

bem estar e qualidade de vida. 
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Resumo 

A pesquisa de processo em psicoterapia em Análise 

do Comportamento investiga relações 

terapeuta/cliente que promovem a melhora clínica. 

Este campo assume relações entre certas respostas 

do terapeuta e do cliente, e investiga como elas 

influenciam o sucesso do tratamento.  O presente 

estudo preocupa-se com a questão: a Análise de 

Probabilidade Transicional (TPA) pode esclarecer 

contingências de interesse para a psicoterapia de 

processo? O objetivo do estudo é ilustrar 

possibilidades de análise de dados envolvendo 

comportamentos clinicamente relevantes e o uso de 

TPA na pesquisa de processo, a partir da descrição 

de estudos que utilizaram este método de análise. 

Discutem-se alguns benefícios e limitações do uso 

da TPA na pesquisa em psicoterapia. Conclui-se que 

diversas relações do contexto clínico, envolvendo as 

contingências nas interações terapeuta/cliente, 

podem ser melhor compreendidas com a TPA.   

PALAVRAS-CHAVES 

Pesquisa de processo em psicoterapia; Psicoterapia Analítica 
Funcional; Séries temporais; Interação terapeuta/cliente; Relação 
terapêutica. 

Abstract 

Process psychotherapy research in Behavior 

Analysis seeks to investigate client-therapist 

relations, which enhance clinical changes. This 

field assumes relations between client and 

therapist’s responses, investigating how they 

influence treatment success. The present study is 

concerned with the question: can Transitional 

Probabilities Analysis (TPA) indicate relevant 

contingencies in clinical context?  The aim of the 

study is to illustrate possibilities of data analysis by 

adopting TPA in psychotherapy process research in 

Behavior Analysis, based on the description of 

studies that applied this analysis method. Benefits 

and limitations of TPA in process psychotherapy 

research in behavior analysis are discussed. It is 

concluded that many relations in clinical context, 

particularly those involving contingencies, can be 

better understood by means of TPA. 

 

KEYWORDS 

 Process psychotherapy research. Functional Analytic 
Psychotherapy. Time series. Client-therapist interaction. 
Therapeutic relationship.
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Pesquisa de Processo em 
Psicoterapia na Análise do 
Comportamento 

A pesquisa em Psicologia Clínica tem o objetivo 

de examinar os moderadores e mediadores 

relacionados à mudança do paciente (Roberts & 

Ilardi, 2003). Entre os diversos métodos 

utilizados, pode-se citar a Pesquisa de 

Resultado, os Delineamentos Experimentais de 

Sujeito Único e a Pesquisa de Processo (Kazdin, 

2003). Todos estes métodos têm sido utilizados 

nas pesquisas sobre intervenções analítico-

comportamentais no contexto clínico e têm 

fornecido informações relevantes sobre a 

efetividade e eficácia dos procedimentos 

terapêuticos.  

Em particular, a pesquisa de processo em 

psicoterapia em Análise do Comportamento 

investiga interações terapeuta/cliente que 

promovem a melhora clínica. Em alguns 

estudos, examinam-se relações de 

contiguidade, de contingência e de dependência 

entre certas respostas do terapeuta e do cliente, 

buscando entender como elas influenciam o 

sucesso do tratamento. Diversos processos 

psicoterápicos em Análise do Comportamento 

têm sido avaliados, seja por meio da 

manipulação de variáveis, seja pela observação 

do curso natural do processo psicoterápico, sem 

a interferência arbitrária do pesquisador 

(Lizarazo, Muñoz-Martínez, Santos, & Kanter, 

2015; Oshiro, Kanter, & Meyer, 2012; Popovitz, & 

Silveira, 2017; Villas-Bôas, Meyer, & Kanter, 

2016).  

O estudo de caso único tem sido privilegiado 

pela pesquisa de processo em análise do 

comportamento porque algumas mudanças 

clínicas, extremamente idiossincráticas, podem 

ser melhor compreendidas tomando-se o sujeito 

como seu próprio controle. Assim, a pesquisa de 

processo em psicoterapia na Análise do 

Comportamento tem respeitado, por um lado, a 

tradição do delineamento experimental de caso 

único (Campbell & Stanley, 1963; Garcia-

Jimenez, & Cáceres-Serrano, 2007; Yoder & 

Symons, 2010) e, por outro, a experimentação da 

pesquisa clínica em Análise do Comportamento 

(Aguayo, 2016; Baer, Wolf, & Risley, 1968; 

Branch, & Pennypacker, 2013; Busch, Kanter, 

Callaghan, Baruch, Weeks, & Berlin, 2009; 

Callaghan, Follette, Ruckstuhl, & Linnerooth, 

2008; Cooper, Heron & Heward, 2007; Hayes, 

Barlow, & Nelson-Gray, 1999; Ferster, 1972). 

Entretanto, a pesquisa de processo em 

psicoterapia analítico-comportamental não se 

parece em tudo com a pesquisa aplicada em 

Análise do Comportamento. O presente capítulo 

sugere que as especificidades da pesquisa de 

processo em psicoterapia analítico-

comportamental decorrem de três aspectos 

principais: i) do modo como as classes de 

respostas são operacionalizadas para estudo, ii) 

das limitações da inspeção visual de gráficos iii) 

das possibilidades de manipulação de variáveis 

independentes, buscando conciliar condições de 

um delineamento de pesquisa com o processo da 

terapia em si.  

Com relação a operacionalização das classes de 

respostas para um determinado estudo, é 

importante destacar que, em psicoterapia, 

principalmente na de adultos, os 

comportamentos-alvo e os comportamentos-

problema dificilmente podem ser expressos em 

respostas discretas diretamente mensuráveis. 

Eles consistem em classes de respostas amplas, 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 

Jocelaine Martins da Silveira, Alisson Ferreira Lepienski, Antoniela 
Yara Marques da Silva-Dias, Gabriela Andersen Irias Martim, 

Juliana Maria Bubna Popovitz 

 

 

 
35 

as quais assumem topografias diversas e, às 

vezes, não previstas na formulação do caso 

clínico. Estas classes, quando emitidas na 

relação com o terapeuta, são frequentemente 

chamadas de comportamentos clinicamente 
relevantes (CRBs), aproveitando a 

sistematização analítico-comportamental 

adotada na Psicoterapia Analítica Funcional 

(FAP, Tsai & Kohlenberg, 1987; 1991).  

Dada a amplitude das classes de eventos 

estudadas, os resultados da pesquisa de 

processo, quando apresentados em gráficos que 

expressam a passagem do tempo, mostrando a 

sequência de sessões do tratamento e as 

interações terapeuta/cliente sessão a sessão, 

frequentemente, não podem ser compreendidos 

pela simples inspeção visual. Isso porque a 

inspeção visual de gráficos requer mudanças 

dramáticas no desempenho das variáveis 

(Brossart, Parker, Olson & Mahadevan, 2006). 

Muitas vezes, este não é o caso das mudanças 

que interessam na psicoterapia. Em geral, boa 

parte das mudanças dramáticas na psicoterapia 

não geram questionamentos para terapeutas e 

pesquisadores. Por exemplo, sabe-se que se o 

terapeuta reforçar uma resposta do cliente, ela 

tende a ocorrer com mais frequência. Sabe-se 

também que o reforçamento diferencial de uma 

dada resposta do cliente a torna mais provável 

que outra no contexto da sessão. Para solucionar 

as questões mais pertinentes deste campo de 

estudo, é preciso observar mudanças sutis, nem 

sempre suficientemente óbvias a olho nu.  

A diversidade de variáveis envolvidas no 

processo psicoterápico dificulta a manipulação 

de intervenções específicas e a delimitação 

experimental de fases, essenciais para os 

 

delineamentos experimentais de sujeito único 

(Barlow, Nock, & Hersen, 2009). Além disso, 

muitas intervenções de interesse do terapeuta, 

como o uso de metáforas e da autorrevelação, 

são dependentes do contexto e suas ocorrências 

só fazem sentido se forem espontâneas. 

Portanto, aspectos metodológicos importantes 

para a pesquisa de intervenções clínicas em 

Análise do Comportamento são bastante 

desafiadores. O uso da Análise de Probabilidade 

Transicional (Transitional Probabilities 
Analysis, TPA) aliada à sistematização dos 

eventos do contexto clínico, conforme 

organizada na FAP é apresentado como forma de 

contornar os obstáculos da pesquisa de processo 

em psicoterapia.  

O presente capítulo tem o objetivo de descrever 

como os CRBs podem fundamentar unidades de 

medida e de análise na pesquisa de processo e 

como a TPA pode ajudar a interpretar as 

contingências que os influenciam.  

 

A noção de CRBs como classes de 
respostas  

Pode-se argumentar que o CRB é o repertório 

clínico do paciente (Kohlenberg, Tsai, & Kanter, 

2009, p.12), contudo esta definição obscurece 

sua natureza e suas relações de causalidade. A 

palavra repertório pode sugerir armazenamento 

ou afinidade com a Teoria da Cópia, ambas 

inconsistentes com a visão de mundo 

Skinneriana que embasa a FAP. Assim, a noção 

de CRB requer uma sistematização analítico-

comportamental mais detalhada, que é 

apresentada a seguir. 
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A palavra clinicamente (extraída de 

comportamento clinicamente relevante) 

presume que a pessoa cujo comportamento está 

sendo observado é encaminhada para 

tratamento. Clinicamente remete a suas origens 

gregas.  O termo Kliniké, que era originalmente 

utilizado para designar alguém doente e, 

posteriormente, para se referir ao atendimento 

médico de pacientes acamados (a palavra grega 

klinikos significa cama). A forma verbal kline 
significa inclinar. Desse modo, clínica presume 

um sofrimento (alguém doente), uma 

singularidade (alguém no leito) e um inclinar-
se sobre alguém. O interesse clínico da FAP era 

inicialmente voltado para pacientes que 

apresentavam dificuldades interpessoais e 

problemas de estabelecimento de 

relacionamentos com intimidade (Kohlenberg & 

Tsai, 1987; 1991). 

A definição de comportamento não é consensual 

entre behavioristas. Como o termo 

comportamento, extraído de Comportamento 
Clinicamente Relevante, deriva de uma 

perspectiva Skinneriana (Kohlenberg & Tsai, 

1987), a discussão a seguir é baseada nos 

escritos de B. F. Skinner. Apesar de Skinner 

mudar sua noção de comportamento durante ao 

longo dos anos, manteve-se desde os primeiros 

textos, a noção de comportamento como algo 

que estava sendo observado por outro e de algo 

interacional. 

Comportamento é algo que o organismo está 

fazendo – ou, mais precisamente, o que é 

observado por outro que o organismo está 

fazendo. (...) É mais correto dizer que o 

comportamento é aquela parte do 

funcionamento de um organismo que está 

engajada com ou tendo trocas com o mundo 

externo (Skinner, 1938, p. 6). 

Para esclarecer o que é comportamento, Carrara 

e Zilio (2013) distinguem as palavras interação e 

relação. A primeira é utilizada para designar 

ações conjuntas, enquanto a segunda refere-se 

a nexo e dependência. Então, eles definem 

comportamento como a interação do organismo 

com o ambiente em uma maneira de específica. 

De acordo com Carrara e Zilio (2013), a máxima 

Machiana Descrever é explicar foi adotada por 

Skinner desde seus trabalhos iniciais. Skinner 

(1931/1961 apud Carrara e Zilio, 2013a) afirma: 
“Como uma disciplina científica (a análise do 
comportamento) deve descrever o evento não só 
por ele mesmo, mas em sua relação com outros 
eventos; e, para tal, deve explicar. Estas são 
atividades idênticas” (p. 337) 

Assim, a partir da perspectiva Skinneriana, 

analisar é diferente da simples decomposição. 

Analisar, nesta perspectiva, implica em 

combinar eventos. Cerca de quarenta anos 

depois, Skinner (1969) destaca como prestar 

atenção às contingências de reforço por meio da 

combinação de eventos. Skinner (1969) diz: 

Em outras palavras, nós não olhamos mais 

para o comportamento e o ambiente como 

coisas ou eventos separados mas para a inter-

relação entre eles. Nós olhamos para as 

contingências de reforço. Então, nós podemos 

interpretar o comportamento de maneira mais 

bem sucedida (p. 27). 

Poucas linhas depois, Skinner apresenta sua 

definição emblemática de contingências de 

reforço como inter-relação: 
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Uma formulação adequada da interação entre 

um organismo e o seu ambiente deve sempre 

especificar três coisas: (1) a ocasião na qual a 

resposta ocorre, (2) a resposta em si e (3) as 

consequências reforçadoras. A inter-relação 

entre elas são as contingências de reforço (p. 

27) 

Portanto, as relações de causalidade dos CRBs 

podem ser encontradas nas contingências de 

reforço. Skinner (1969) afirma que a topografia 

das respostas é menos importante que a sua 

probabilidade, a qual pode ser alterada pelas 

contingências de reforço. Isso quer dizer que 

algo influencia as respostas e que elas tendem a 

ser emitidas de modo previsível. A característica 

probabilística dessas sugestões sugere que os 

três termos podem ser entendidos na dimensão 

temporal. Assim, uma das decorrências desta 

compreensão das relações causais dos CRBs para 

o contexto da clínica é que as mudanças na 

probabilidade de respostas na relação 

terapeuta/cliente, em geral, sugerem a vigência 

de contingências importantes.  

Carrara e Zilio (2013) distinguem a noção de 

evento da noção de objeto. De acordo com os 

autores, a palavra evento tem sua origem no 

verbo em Latim evenire, que significa resulta, 
acontece. Além disso, de acordo com os autores, 

a palavra eventus originou event, que significa 

ocorrência, acontecimento, episódio singular. 

Eventos abrangem dimensões temporais claras 

- eles existem em diferentes estágios e em 

diferentes partes do tempo. Eventos possuem 

dimensões espaciais imprecisas. 

Diferentemente de eventos, os objetos duram no 

tempo e existem nele (Carrara & Zilio, 2013). 

Skinner (1969) argumenta que os estímulos não 

são como aguilhões que empurram as respostas, 

mas ao invés disso, estímulos e respostas são 

apenas relacionados virtualmente. Desse modo, 

parece que estímulos podem ser compreendidos 

como eventos ao invés de objetos.   

Além do mais, eventos do organismo, as 

respostas, não são caóticas ou imprevisíveis. 

Elas são organizadas por linhas naturais de 

rupturas com o ambiente (Skinner, 1935, p. 40). 

Em 1935, antes de distinguir unidades operantes 
de respondentes, em seu artigo The generic 
nature of the concepts of stimulus and response, 

Skinner indicou que havia linhas naturais que 

subdividiam os eventos do organismo e os 

eventos do ambiente. 

Então, analisar um comportamento não é um 

ato arbitrário de subdividir e não podemos 

definir o conceito de estímulo e resposta 

simplesmente como “parte do comportamento e 

ambiente” sem considerar as linhas naturais de 

fratura nas quais o comportamento e ambiente 

realmente quebram (Skinner, 1935, p. 40). 

 A noção de classe introduzida por Skinner 

em 1935 ainda não se referia ao conceito de 

comportamento operante. Algumas décadas 

depois, Skinner (1969) menciona a relação entre 

uma classe de resposta e comportamento 

operante: Um operante é uma classe, da qual 
uma resposta é uma instância ou membro 

(Skinner, 1969, p. 132). Em 1935, Skinner 

salientou que as propriedades compartilhadas 

de diferentes respostas poderiam ser 

relacionadas às propriedades compartilhadas de 

estímulos. Posteriormente, em 1969, ele 

especificou o operante como uma classe de 

respostas. Para essa classe, as propriedades 

compartilhadas importantes estão na relação 

entre eventos antecedentes, o responder do 
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organismo e seus eventos consequentes.  

Botomé (2013), definindo comportamento em 

termos Skinnerianos, afirma que este não é a 

resposta, nem a contingência de reforço. De 

acordo com o autor, comportamento é um 

sistema de relação entre as classes de 

características do ambiente, as classes de 

atividades do organismo e as características do 

ambiente que seguem essas atividades.  

Considerando essas noções, CRB, como a 

ocorrência esperada de respostas específicas 

relacionadas a eventos antecedentes e 

consequentes específicos dentro de sessão, pode 

ser entendido como classes de respostas e 

comportamento operante. Se CRBs ocorrem sob 

controle de eventos similares ou que 

compartilham funções, é possível assumir que 

esses eventos são relacionados como classes. Os 

eventos consequentes relacionados aos CRBs 

podem ter função reforçadora positiva ou 

negativa. Em geral, os comportamentos-

problema (CRB1) estão sob controle de 

estimulação aversiva, enquanto 

comportamentos de melhora (CRB2) são 

mantidos por reforço positivo. Mas, alguns 

CRB1s podem estar sob controle de reforço 

positivo.  

Pelo menos para propósito de pesquisa, há 

vantagens em classificar problemas clínicos 

(CRB1) e comportamentos-alvo (CRB2) em 

classes separadas, caso contrário, como 

Johnston e Pennypacker (1993) advertem, os 

efeitos de uma intervenção podem ser mal 

interpretados. Isto é, caso o comportamento do 

cliente sobre o qual se espera observar a 

influência de uma variável independente (VI) 

não esteja organizado pelas fraturas naturais do 

ambiente (pela  classe de estímulos 

consequentes às respostas do cliente), parte de 

suas respostas podem aumentar e outra parte 

diminuir, escondendo o efeito daquela 

intervenção (VI). Quando os dados são dispostos 

em gráficos de linha e sujeitos à inspeção visual, 

eles são divididos em classes de respostas 

distintas para que, então, a introdução de 

intervenções clínicas produzam contraste 

visível. Durante a fase de intervenção, uma 

classe de resposta pode apresentar um aumento 

de frequência, enquanto que a outra pode não 

apresentar. Se a outra classe for concorrente, 

elas terão desempenho inverso. Devido a essas 

premissas, algumas das pesquisas em FAP 

operacionalizam o CRB1 e o CRB2 como classes 

concorrentes (por exemplo: Dias-Silva & 

Silveira, 2016). 

 

Procedimentos terapêuticos que 
influenciam CRBs: topografia e 
função   

Diversas contingências de interesse na 

psicoterapia de processo envolvem a evocação e 

a consequenciação de CRBs. A evocação refere-

se a eventos antecedentes que adquirem função 

de estímulos discriminativos ou de operações 

estabelecedoras. A consequenciação refere-se a 

eventos que adquirem função punidora ou 

reforçadora. Para saber quais procedimentos 

terapêuticos influenciam os CRBs, a topografia 

daqueles eventos com funções discriminativas, 

motivadoras, punidoras ou reforçadoras precisa 

ser conhecida.  

Algumas vezes, temos perguntas sobre as 

contingências que influenciam a mudança 
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clínica.  Por exemplo, o que acontece com a 

generalização de dentro para fora de sessões em 

FAP se reforçarmos o CRB2 continuamente, 

enquanto que na vida diária do cliente as 

melhoras são reforçadas intermitentemente? 

Entretanto, na maioria das vezes, queremos 

apenas entender a influência de um 

procedimento em certas respostas do cliente. Ou 

seja, queremos identificar como os 

procedimentos do terapeuta influenciam as 

respostas do cliente. Estes procedimentos 

ocorrem nas interações terapeuta/cliente, 

podendo ou não fazer parte de relações de 

contingência.  

Alguns exemplos disso podem ser lembrados. 

Para saber se o comportamento de intimidade de 

uma terapeuta influenciou a intimidade de um 

casal em atendimento, Silva-Dias (2015) 

explicitou a topografia de verbalizações com 

funções antecedentes e consequentes, as quais 

compuseram as interações de intimidade nas 

sessões terapêuticas com o casal. Houve mais 

respostas contendo intimidade quando a 

terapeuta engajou-se em verbalizações em que 

descreveu abertamente seus sentimentos sobre 

o comportamento do casal no aqui/agora da 

sessão. Um outro exemplo no qual o escrutínio 

das verbalizações do terapeuta e do cliente, ou 

seja, o exame da topografia foi essencial refere-

se à pesquisa de Martim (2016). Ela procurou 

saber se a proposta de tarefa de casa ao cliente 

influenciava o relato que ele faria nas sessões 

subsequentes quanto ao seu comportamento na 

vida diária. Neste caso, era especialmente 

necessário conhecer o que foi proposto como 

tarefa e o que foi descrito pelo cliente. A análise 

destas topografias levou a compreensão de que 

o cliente reportou mais melhoras fora da sessão 

quando a terapeuta havia proposto tarefas. Do 

mesmo modo, Guenzen (2015) observou que o 

conteúdo da autorevelação feita pela terapeuta 

teve relações com melhoras de sua cliente. 

Quando a terapeuta fez autoverbalizações 

referentes a sua vida particular, nenhum efeito 

terapêutico foi observado. Por outro lado, após 

verbalizações da terapeuta com autorevelações 

de seus sentimentos em relação à cliente, 

melhoras clínicas foram observadas. 

A seguir, descrevemos um instrumento para 

medida de CRBs e sugerimos como os códigos 

derivados deste instrumento podem constituir-

se em elementos a serem operacionalizados para 

análises de dados na psicoterapia de processo 

em análise do comportamento. Citamos a 

inspeção visual de gráficos, alguns testes 

estatísticos possíveis para séries temporais e 

destacamos análises sequenciais, em particular, 

a Análise de Probabilidade Transicional (TPA). 

 

Possibilidades de análise dos 
dados operacionalizados na forma 
de CRBs  

A Functional Analytic Psychotherapy Rating 
Scale (FAPRS; Callaghan, Summers, & Weidman, 

2003) é uma escala que codifica interações 

terapeuta/cliente em psicoterapias com foco 

interpessoal (Callaghan & Follette, 2008), tendo 

sido validada por Busch, Callaghan, Kanter, 

Baruch e Weeks (2010) e por Callaghan, 

Summers e Weidman (2003). A FAPRS é sensível 

para a observação das funções evocadoras e 

reforçadoras das verbalizações do terapeuta e do 

cliente durante as sessões. Para isso, 

codificadores treinados pelo Manual da FAPRS 

interpretam transcrições ou filmagens das 
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sessões com base na conceituação de caso clínico 

fornecida pelo terapeuta. Dessa forma, a 

codificação feita com a FAPRS é essencialmente 

dependente da formulação de caso clínico. Isto 

é, o julgamento pelo codificador das respostas 

terapeuta e do cliente envolve as análises 

funcionais estipuladas na formulação do caso. 

Cada verbalização do terapeuta e do cliente 

recebe um código da FAPRS e é tratada como 

uma unidade de análise. Por conta da 

formulação de caso que guia o julgamento do 

codificador, nós a entendemos como uma 

categoria funcional e não uma observação 

discreta. 

A seguir, listamos os códigos da FAPRS para o 

cliente e o terapeuta. Os comportamentos-

problema do cliente dentro da sessão recebem o 

código CRB1; os de melhora, CRB2 e suas 

descrições de variáveis controladoras de CRB3s. 

Quando o cliente relata problemas e melhoras na 

vida diária, os códigos são O1 e O2, 

respectivamente. Os demais códigos designados 

para o cliente são: Cliente foca na relação 
terapêutica  (CTR) e progressos do cliente na 
sessão  (CPR, Callaghan, Follette, Ruckstuhl, & 

Linnerooth, 2008). 

Para o terapeuta, os códigos da FAPRS são: TRB1, 

TRB2 e TRB3, referentes às respostas efetivas 

aos CRBs 1, 2, e 3, respectivamente. Caso o 

terapeuta não responda efetivamente ou perca 

oportunidades de responder aos CRBs1, 2 e 3, os 

códigos M1, M2 ou M3 são designados, 

respectivamente (do inglês, Miss, M). As 

respostas do terapeuta aos O1 e O2, são 

codificadas com RO1 e RO2, respectivamente. 

Verbalizações que não beneficiam o cliente são 

designadas Ineffective Therapist Behavior (IN). 

Verbalizações que evocam CRBs, são codificadas 

com ERB. Quando o terapeuta foca na relação 

terapêutica em vez do CRB, o código é TTR. E, 

quando ele foca em progressos na sessão, o 

código é TPR (Callaghan & cols., 2008; 

Callaghan, Summers, & Weidman, 2003). 

A categorização de sessões de psicoterapia 

permite quantificar a ocorrência de respostas de 

interesse clínico, sejam elas do psicoterapeuta 

ou do cliente. A partir disso, pode-se analisar 

quantitativamente a frequência absoluta e 

relativa de respostas-alvo durante uma sessão e 

comparar suas mudanças no processo como um 

todo ou em partes dele. Conforme 

argumentamos anteriormente, mudanças na 

frequência de respostas podem ser indicativas 

de eventos relevantes (Skinner, 1969). 

Em um delineamento experimental de sujeito 

único, as frequências de emissão de 

determinada classe de respostas são 

comparadas entre diferentes fases ou condições 

(Barlow, Nock, & Hensen 2009). Mudanças 

importantes nas tendências de resposta, 

notadas por meio da inspeção visual, indicam a 

influência de determinada intervenção na classe 

de resposta. Portanto, uma primeira, e mais 

desejável, possibilidade de análise é a inspeção 

visual de gráficos contendo a distribuição 

temporal das frequências de respostas do 

terapeuta e do cliente codificadas pela FAPRS. 

Mas para sua realização, a diferença de 

frequência de respostas precisa ser bem 

evidente. O problema é que dificilmente as 

frequências dos CRBs, quando dispostas em 

gráficos, são incontestáveis o suficiente. 

Uma segunda possibilidade de análise bastante 

desejável baseia-se em provas estatísticas para 

os delineamentos experimentais de séries 
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temporais. Em delineamentos contendo fases, a 

Análise de Variância (ANOVA), o teste t e o teste 

F podem ser aplicados para verificar diferenças 

estatisticamente significativas entre elas 

(Barlow, Nock, Hersen, 2009). Esses testes, 

contudo, assumem uma série de pressuposições 

sobre a normalidade dos dados, a tendência de 

respostas, flutuações naturais da frequência de 

respostas e sobre a dependência entre as 

observações (Barlow, Nock, & Hersen, 2009). 

Diferenças da linha de base que parecem 

relevantes à vista, podem não ser significativas, 

quando se aplica alguma prova estatística como 

ANOVA, por exemplo (García-Jiménez & 

Cáceres-Serrano, 1999). Por outro lado, as 

análises estatísticas podem indicar diferenças 

em séries de dados que poderiam passar 

despercebidas pela inspeção visual. Assim, a 

alternativa mais recomendada pelos autores 

(García-Jiménez & Cáceres-Serrano, 1999) é uso 

combinado da inspeção visual e da análise 

estatística.  

Porém, até o momento, não conhecemos 

exemplos de estudos em psicoterapia de 

processo em Análise do Comportamento que 

fizeram uso destas provas estatísticas, 

possivelmente por não apresentarem dados que 

se adequem às exigências dos testes. A 

realização de Análise de Regressão, teste F e de 

t também parecem muito bem-vindas, mas não 

dispomos de exemplos para oferecer com 

análises de CRBs. Outros modelos, como o 

Modelo Auto-regressivo Integrado de Média 

Móvel (ARIMA), que buscam solucionar 

problemas da dependência serial em séries 

temporais, requerem tratamentos em que 

variáveis são introduzidas e removidas. Eles são 

chamados de séries temporais interrompidas. 

Porém, nem todos os estudos da psicoterapia de 

processo apresentam introdução e remoção de 

variáveis. 

Alternativamente, pode-se adotar análises 

sequenciais para inferir relações funcionais de 

um conjunto de dados descritivos (McComas, 

Moore, Dahl, Hartman, Hoch, & Symons, 2009). 

A análise sequencial é um conjunto de técnicas 
usadas para identificar padrões temporais 
contidos em sequências de comportamentos 
codificados ou eventos de estímulos (Quera & 

Bakeman apud McComas, et al. 2009).  

Segundo os autores, deve-se, contudo, tomar 

alguns cuidados ao usar essas análises. O 

primeiro é distinguir a terminologia usada no 

campo da análise sequencial e da usada na 

análise do comportamento. Isto porque, 

coincidentemente, alguns termos com a mesma 

grafia têm significados bem diferentes nos dois 

campos. O termo antecedente, quando usado na 

análise sequencial, quer dizer o primeiro de dois 

eventos. O termo alvo refere-se ao segundo 

evento. Os termos condicional e transicional 
(nas expressões probabilidades transicionais e 

probabilidades condicionais) não são 

intercambiáveis. A probabilidade condicional é a 

probabilidade de dois eventos co-ocorrerem 

dentro de um período pré-designado. Já a 

probabilidade transicional indica a 

probabilidade de um evento seguir outro em 

uma sequência. Portanto, ela é um caso especial 

de probabilidade condicional, na qual o tempo é 

preservado e a ordem específica dos eventos é 

que é examinada. Portanto, o termo transicional 
(da expressão probabilidade transicional) é o 

que está mais próximo de nos levar a 

compreender as relações de contingência entre 

os eventos da sessão. 
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Um segundo alerta feito por McComas et. al 

(2009) quanto ao uso de análises sequenciais 

por analistas do comportamento refere-se à 

cautela nas inferências sobre as contingências 

de reforço. O modo como o pesquisador 

operacionaliza a contingência no contexto das 

interações que está estudando pode levar a 

inferências erradas (McComas et. al, 2009). 

Quando a resposta é necessária e suficiente para 

gerar a consequência é dito que existe 

contingência entre elas.  

Retomando os alertas feitos por McComas et al 

(2009) para o uso de análises sequenciais por 

analistas do comportamento, os autores 

chamam a atenção para a necessidade de somar 

à análise de probabilidade transicional, outros 

testes que permitam determinar se uma dada 

sequência difere significativamente entre 

condições, indivíduos ou grupos. Infelizmente, 

não pudemos ilustrar o uso destes outros testes 

no presente capítulo.  

O cálculo da probabilidade transicional é assim 

explicado por McComas et al (2009): as 

probabilidades transicionais são calculadas para 

gerar um index de quão bem um evento prediz 

outro. O primeiro é chamado o evento 

antecedente e o segundo, é o evento-alvo. 

Portanto, calcula-se qual o próximo evento na 

sequência relativa de ocorrência de todos os 

eventos [A/(A + B)].  

Assim, a TPA oferece uma forma de interpretar 

sequências de eventos em psicoterapia, 

enfatizando a temporalidade das respostas, a 

probabilidade de ocorrerem e as relações entre  

 

antecedentes, respostas e consequências. Ao 

usar a FAPRS, acreditamos estar alimentando os 

códigos das análises sequenciais com elementos 

que permitem inferir relações de contingência 

confiáveis. Os erros que podem ocorrer estão 

ligados a falhas advindas da análise funcional 

contida na formulação do caso clínico que 

orienta a codificação das verbalizações do 

terapeuta e do cliente.  

Quando um código do FAPRS como por exemplo, 

CRB2, que indica uma melhora do cliente, é 

estabelecido na análise de probabilidade 

transicional como o evento A e um segundo 

código, como o TRB2, que indica que o terapeuta 

reforçou a melhora, fica estabelecido como o 

evento B, a transição entre eles dá elementos 

para o pesquisador inferir relações de 

contingência.  

McComas et. al.  (2009) recomendam a análise 

de probabilidade transicional em vez de análises 

de probabilidades condicionais e em vez do 

cálculo de probabilidades simples para examinar 

relações existentes em sequências de 

comportamentos. Portanto, a TPA permite 

inferências sobre a mudança de probabilidade de 

uma determinada resposta do cliente antes ou 

após determinada resposta do terapeuta. 

A seguir, apresentamos ilustrações de estudos 

observacionais e de estudos com introdução e 

remoção de condições nos quais análises 

sequencias e TPAs foram empregadas para 

compreender as contingências presentes nas 

interações terapeuta/cliente.  
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Análises sequenciais, TPA e o contexto 
de interações terapeuta/cliente 

Ilustramos a seguir o uso de análises 

sequenciais e da TPA para viabilizar a 

interpretação de contingências da relação 

terapêutica em pesquisas de processo em 

psicoterapia realizadas no Brasil. Assim, por 

exemplo, Nobile, Garcia e Bolsoni-Silva (2017) 

descreveram comportamentos da interação 

terapêutica a partir de análises sequenciais. No 

estudo, o Multidimensional System for Coding 
Behaviors in Therapist-Client Interaction 
(SiMCCIT; Zamignani, 2007) foi usado para 

categorizar a interação terapeuta/cliente. A 

análise sequencial foi empregada em um total de 

seis sessões e em seis níveis, a saber, três 

antecedentes (lag -1, lag -2 e lag -3) e três 

subsequentes (lag +1, lag +2 e lag +3). Os 

critérios para a escolha das categorias para 

identificar as interações terapeuta/cliente 

foram: maior frequência (categorias facilitação 

e informação), maior duração (categorias 

informação, interpretação e recomendação), 

aquelas que diferenciaram os clientes 

(categorias facilitação e interpretação) e aquelas 

que tiveram relação com a melhora do cliente 

(categoria aprovação).  

Os resultados da análise sequencial indicaram 

que a categoria solicitação de relato precedeu e 

sucedeu a categoria relato do cliente. Foi 

possível perceber também a sequência 

facilitação-facilitação, indicando seu uso 

seguido pelo terapeuta durante o relato do 

cliente. Na mesma direção, a facilitação 

precedeu (lag -2) a solicitação de relato, bem 

como precedeu e sucedeu o relato do cliente e a 

categoria empatia sucedeu o relato do cliente 

acerca de seu comportamento-problema. A 

categoria concordância do cliente precedeu e 

sucedeu a categoria informação, especialmente 

nas sessões 2 e 6 de um dos clientes (Nobile, 

Garcia & Bolsoni-Silva, 2017). Os autores 

discutem as diferenças nas categorias 

apresentadas pelos clientes na interação com o 

terapeuta a partir das especificidades dos casos. 

A concordância do cliente sucedeu a 

interpretação no caso do cliente 1, a categoria 

facilitação antecedeu a interpretação no caso do 

cliente 2. As categorias concordância e 

informação precederam a recomendação. 

Quanto à categoria aprovação, as categorias 

relato, estabelecer relações (ambas do cliente) e 

facilitação do terapeuta a precederam, havendo 

a categoria concordância do cliente 

subsequentemente. 

O estudo de Xavier, Kanter e Meyer (2012), 

intitulado Transitional Probability Analysis of 
Two-Child  Behavior Analytic Therapy Cases, 
ilustra o uso da TPA em um caso clínico cuja 

relação terapêutica foi medida por meio da 

FAPRS e pelo SiMCCIT. O objetivo do estudo foi 

observar o responder contingente como um 

mecanismo de mudança em um processo de 

terapia analítico-comportamental infantil em 

dois casos (Cliente 1 e Cliente 2), categorizando-

se cada verbalização e comportamentos 

específicos da interação terapeuta/cliente 

durante as sessões. Para categorizar os 

comportamentos dos clientes, utilizou-se a 

FAPRS (Callaghan & Follete, 2008) com foco na 

frequência de comportamentos problema e de 

melhora. Para os comportamentos do terapeuta, 

utilizou-se o Multidimensional System for 
Coding Behaviors in Therapist-Client 
Interaction (SiMCCIT; Zamignani, 2007). Então, 
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a TPA foi empregada para identificar 

comportamentos do terapeuta que funcionaram 

como punidores e reforçadores de 

comportamentos-problema e comportamentos 

de melhora, respectivamente. A TPA auxiliou na 

compreensão do processo de modelagem quanto 

ao responder contingente do terapeuta aos CRBs 

(Xavier, Kanter & Meyer, 2012).  

No estudo, a TPA foi usada para identificar as 

respostas imediatas do terapeuta para o 

comportamento do cliente no Lag 1, isto é, 

examinando o responder contingente 

diferencial do terapeuta, dados os eventos 

categorizados como CRB1 e CRB2 do cliente. 

Diversas sequências foram analisadas, desde as 

que envolveram comportamentos do mesmo 

participante (por exemplo, um CRB1 do cliente 

seguido pelo CRB2 dele mesmo), até as iniciadas 

pelo terapeuta e aquelas em que as probabilida-

des não foram importantes. Os resultados 

focaram as sequências iniciadas pelos CRB1 e 

CRB2 do cliente seguidas por respostas do 

terapeuta (Xavier, Kanter & Meyer, 2012). 

Para o Cliente 1 do referido estudo, a TPA indicou 

que os CRBs1 foram seguidos, com maior 

frequência, por comportamentos de 

desaprovação do terapeuta e os CRBs2 por 

comportamentos de aprovação. Combinando 

esses dados com mudanças observadas na 

frequência de CRBs1 e CRBs2 ao longo do tempo, 

isso pode sugerir que a aprovação e a 

desaprovação do terapeuta podem ter tido 

função reforçadora ou punitiva nos 

comportamentos clinicamente relevantes do 

cliente (Xavier, Kanter & Meyer, 2012).  

De um lado, os dados referentes ao Cliente 1 

sugerem consonância com o mecanismo de 

mudança clínica da FAP, o responder 

contingente do terapeuta. De outro, os 

resultados mostraram que outros mecanismos 

também podem ser responsáveis por mudanças. 

Por exemplo, quando o terapeuta planejou 

atividades específicas para os comportamentos-

problema do cliente, como jogos educativos e 

atividades desafiadoras, mudanças foram 

observadas no comportamento do cliente. Foi 

possível observar também, que os 

comportamentos do cliente ficaram sob controle 

de regras, interpretações e recomendações 

sugeridas pelo terapeuta (Xavier, Kanter & 

Meyer, 2012).  

Quanto ao Cliente 2, a TPA permitiu notar que o 

comportamento de desaprovação do terapeuta 

não sucedeu, com frequência significativa, os 

CRBs1 do cliente. Uma hipótese é que o terapeuta 

pode ter ficado sob controle da conceituação de 

caso e evitado punir o comportamento do 

cliente, uma vez que as interações interpessoais 

poderiam ser aversivas e seria mais apropriado 

criar um ambiente não punitivo. No lugar de 

desaprovar o comportamento-problema do 

cliente, o terapeuta forneceu informações em 

resposta ao CRB1. Porém, isso parece não ter 

influenciado a diminuição da frequência de 

CRB1. Houve ainda frequência alta do 

comportamento de aprovação do terapeuta após 

CRBs2. Porém, isso não indicou aumento de 

frequência de CRB2 ao longo do processo, 

sugerindo que a aprovação não teve função 

reforçadora de CRB2 para o Cliente 2 (Xavier, 

Kanter, & Meyer, 2012). 

Os resultados apresentados no estudo indicaram 

que o reforço, em FAP e em outras terapias, deve 

ser medido pela mudança do comportamento do 

cliente e não presumidas com base no 
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comportamento do terapeuta. A TPA auxiliou na 

observação dos efeitos das respostas do 

terapeuta na frequência de comportamentos 

problema e de melhora dos clientes, indicando 

quais respostas do terapeuta podem ser 

responsáveis por mudanças clínicas (Xavier, 

Kanter, & Meyer, 2012).   

A TPA foi também usada para medir o efeito de 

uma intervenção de bloqueio de respostas de 

fuga e esquiva na frequência de CRB1s e CRB2s 

(Popovitz & Silveira, 2017). A conceituação de 

caso para as duas clientes que participaram do 

estudo incluiu como CRB1 uma classe de 

resposta de esquiva de contato com sentimentos 

ou situações aversivas (e.g., evitar falar com a 

terapeuta sobre seus sentimentos negativos, 

usando o tempo da sessão para falar sobre 

assuntos triviais). A intervenção consistiu no 

terapeuta interromper respostas de fuga, por 

exemplo, descrevendo o comportamento da 

cliente e seu efeito no terapeuta. As sessões 

foram divididas em duas fases: na primeira, o 

terapeuta permitiu a emissão de respostas e 

apenas respondeu diferencialmente a CRB2s e 

Os. Na fase de intervenção, o terapeuta foi 

instruído a responder – interromper – a 

emissão de respostas de fuga/esquiva. As fases 

foram replicadas intra-díade e inter-diades. A 

análise simples de frequência de CRBs indicou 

que a intervenção foi efetiva em diminuir, 

mesmo que transitoriamente, a frequência de 

CRB1 (classe de esquiva) e aumentar a 

frequência da classe concorrente - CRB2s. 

Contudo, é graças a análise de probabilidade 

transicional que se pode analisar o efeito da 

intervenção. Primeiramente, ao se analisar a 

estabilidade de algumas transições entre 

condições (por exemplo, ERB teve maior 

probabilidade de ser seguido por CRB1), pode-se 

verificar a integridade do processo 

psicoterápico. Ademais, ao se observar diferença 

na probabilidade transicional entre condições, 

pode-se inferir que a intervenção foi garantida 

(durante a fase de intervenção, TRB1 seguiu a 

emissão de CRB1 com maior frequência).  

A TPA também foi empregada em um estudo que 

focou a relação terapêutica no tratamento de um 

casal (Silva-Dias & Silveira, 2016). A TPA foi 

utilizada para identificar o efeito de 

intervenções convencionais em terapia de casal 

(condição A) e o efeito da FAP (condição B) no 

comportamento de intimidade (nomeados como 

CRBs2I) dos parceiros em uma terapia de casal 

(Rui e Vani). A TPA foi realizada para as 

seguintes sequências: ECRB-CRB2, ECRB-

CRB2I, CRB1-TCRB1, TCRB1-TCRB2, TCRB1-

CRB2(I), CRB2-TCRB2, CRB2(I)-TCRB2(I), 

TCRB2-CRB2, TCRB2-CRB2(I), ECRB-CRB1. No 

que se refere à totalidade de transições (das 

categorias emitidas a partir dos 

comportamentos de Rui, Vani e da terapeuta), 

na condição A, a TPA indicou que a probabilidade 

de um ECRB anteceder um CRB2 foi de 25%, 

enquanto que na condição B esta transição foi de 

16% para o CRB2 e 26% para o CRB2I 

(comportamento-alvo do estudo). Neste caso, 

pode-se interpretar que os procedimentos 

convencionais de terapia de casal criam 

condições para a evocação de CRB2, porém, 

procedimentos que focam na relação terapêutica 

fomentam a emissão do CRB2 e do 

comportamento de intimidade. 

No caso da transição CRB1-TCRB1, a relação de 

contingência foi de 30% na condição A e de 65% 

na condição B. Diante desses resultados, pode-

se considerar que, dado um comportamento-

problema (CRB1), a probabilidade de o terapeuta 
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consequência-lo foi maior na condição do 

estudo que focou na relação terapêutica. A 

transição TCRB1- CRB2 ocorreu em 17% na 

condição A e em 8% na condição B. A transição 

TCRB1-CRB2I foi de 12% na condição B, sem 

ocorrências na condição A. O TCRB1 precedeu 

CRB2 em ambas as condições do estudo. No 

entanto, a consequência ao CRB1 precedendo um 

comportamento de intimidade ocorreu 

exclusivamente na condição em que houve o uso 

da FAP.  

Portanto, no estudo de Silva-Dias e Silveira 

(2016), a TPA permitiu interpretar relações de 

contingência entre a evocação feita pelo 

terapeuta e a ocorrência de um comportamento 

de intimidade, entre a emissão de um 

comportamento-problema dos parceiros e uma 

consequência do terapeuta a este 

comportamento e, além disso, entre a 

consequência dada pelo terapeuta ao 

comportamento-problema e a emissão de um 

comportamento de melhora. 

 

Conclusão 

A pesquisa de processo em psicoterapia na 

Análise do Comportamento tem especificidades 

em relação a outras pesquisas clínicas. Elas 

estão ligadas à manipulação de classes amplas 

de respostas, à limitação da inspeção visual de 

gráficos e a certas condições para manipular as 

variáveis de interesse. Tendo em vista estas 

questões metodológicas, o presente capítulo 

sugeriu o uso de análises de probabilidades 

transicionais para compreender contingências 

de reforço de comportamentos clinicamente 

relevantes. Ilustrações de estudos que aplicaram 

análises sequenciais e análises de 

probabilidades transicionais foram fornecidas. 

Os resultados dos estudos ilustrando a TPA para 

análise da relação terapêutica sugerem que 

importantes relações de contingência podem ser 

interpretadas com este recurso.  

A TPA pode ser útil também para avaliar 

intervenções nas competências terapêuticas, 

como é o caso dos treinamentos de habilidades, 

workshops e supervisões. Para tanto, seria 

necessário comparar a probabilidade de uma 

sequência de interação terapeuta/cliente, como 

responder ou deixar de responder a um CRB1, 

antes, durante ou após o treinamento. O 

aumento da probabilidade de respostas 

adequadas do terapeuta e a diminuição de 

respostas inadequadas indicaria enriquecimento 

nas habilidades terapêuticas e/ou maior 

integridade do tratamento em FAP. 

Uma limitação dos estudos aqui ilustrados 

relaciona-se à generalidade dos dados. Barlow, 

Nock e Hersen (2009) argumentam que os 

delineamentos de sujeito único, apesar de 

proverem dados relevantes quanto à 

variabilidade comportamental, apresentam 

limitações quanto à relevância dos dados para 

outros indivíduos. Assim, a preocupação com a 

replicação dos estudos citados que utilizaram a 

TPA deve ser mantida.  

Outra limitação refere-se ao fato de que elas não 

levam em consideração a ocorrência total do 

chamado evento-alvo. McComas et. al. (2009) 

citaram o seguinte exemplo para explicar esta 

limitação. Podemos saber que em 24% das vezes 

que um professor faz uma pergunta, a criança 

levanta a mão, mas não temos como saber a 

ocorrência total de respostas de levantar a mão. 
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Pode ser que ela levante 100% das vezes depois 

que o professor faz a pergunta ou pode ser que 

ela levante 5% das vezes depois que o professor 

fez a pergunta. Além disso, é difícil comparar as 

probabilidades transicionais entre participantes 

de diferentes estudos. Por fim, as probabilidades  

transicionais não fornecem informações sobre a 

probabilidade de dois eventos ocorrem devido ao 

acaso (Yoder & Feurer, 2000 apud McComas et. 

al., 2009).  

As análises sequenciais, em particular a TPA, 

quando alimentadas com a operacionalização 

adequada dos eventos clínicos de interesse da 

análise do comportamento, fornecem 

informações sobre contingências importantes 

em vigor na interação terapeuta/cliente. No 

presente capítulo, nós defendemos que os CRBs, 

como classes de respostas presentes na relação 

terapêutica, são consistentes com uma 

conceituação acurada para alimentar a 

operacionalização de TPAs. 
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Resumo 

O presente capítulo tem o objetivo de discutir a 

noção de intimidade do ponto de vista analítico-

comportamental, aplicando-a na interpretação de 

interações terapeuta/cliente no âmbito da terapia 

individual e de casais. O repertório comportamental 

requerido do terapeuta para o manejo da intimidade 

é destacado e elementos essenciais do treino de 

terapeutas são apresentados. Dados de estudos que 

sugerem o valor terapêutico da intimidade são 

expostos. Defende-se a ideia de que a intimidade 

concentra importantes alvos terapêuticos para o 

cliente individual e para casais e de que ela resume 

aspectos indispensáveis do repertório do terapeuta. 

O manejo da interação terapêutica com foco na 

intimidade é descrito no presente capítulo com base 

nas cinco regras da Psicoterapia Analítica 

Funcional. Conclui-se que a noção analítico-

comportamental da intimidade ajuda a identificar 

metas para o repertório de terapeutas e para o 

tratamento de clientes individuais e casais. 

PALAVRAS-CHAVES 

Relação terapêutica. Treino de terapeutas. Terapia de casais. 
Intimidade. Psicoterapia Analítica Funcional 

Abstract 

The aim of this chapter is to discuss the notion of 

intimacy from a behavior analytic point of view. 

Such notion is then applied to the interpretation of 

client-therapist interactions in the context of 

individual clients and of couple therapy. It is 

stressed the required repertoire for the therapist to 

handle intimacy and it is presented essential 

elements for therapist training. Data suggesting the 

therapeutic value of intimacy are presented. It is 

claimed the idea according to which intimacy holds 

important targets for individual and for couple 

treatment. It is also defended that intimacy holds 

key features of the therapist’s repertoire. 

Therapeutic interactions focused on intimacy are 

described in terms of Functional Analytic 

Psychotherapy’s five rules. Conclusions state that 

behavior analytic notion of intimacy may help to 

identify targets for the therapist’s repertoire, for 

individual treatment and for couple therapy. 

 

KEYWORDS 

Therapeutic relationship. Therapist training. Couple therapy. 
Intimacy. Functional Analytic Psychotherapy 
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O termo intimidade não é definido facilmente no 

senso comum: algumas pessoas o entendem 

como proximidade, cumplicidade, afetividade, 

familiaridade, e em nossa cultura muitas vezes 

o termo é relacionado à sexualidade, o que fica 

evidente quando se fala em partes íntimas, 

referindo-se aos órgãos sexuais, ou mesmo na 

intimidade do casal, referindo-se à vida sexual 

do casal. A dificuldade de definição pode ter feito 

com que o termo tenha demorado a ser foco da 

atenção de analistas do comportamento, tendo 

sido considerado mais um construto hipotético 

do que um fenômeno comportamental (Cordova 

& Scott, 2001). Cordova e Scott (2001) 

propuseram uma conceituação da intimidade 

como fenômeno comportamental. Alguns 

estudos fundamentam a importância de se 

estudar a intimidade, indicando correlações 

entre a falta de relacionamentos íntimos e o 

desenvolvimento de transtorno obsessivo-

compulsivo (Abbey, Clopton & Humphreys, 

2007), depressão (Patten, 1991) e outros 

transtornos psiquiátricos (Newth & Rackman, 

2001; Stemberger, Thomas, Mansueto, & Carter, 

2000; Wetterneck & Hart, 2012). 

A definição de intimidade proposta por Cordova 

e Scott (2001) tem sido adotada em diversos 

estudos analítico-comportamentais (Almeida, 

Runnacles & Silveira, 2016; Guenzen & Silveira, 

2013; Knott, Wetterneck, Derr, & Tolentino, 

2015; Kohlenberg, Kohlenberg, & Tsai, 2011; 

Silva-Dias, 2015; Silva- Dias & Silveira, 2016; 

Sousa & Vandenberghe, 2007; Wetterneck & 

Hart, 2012). Cordova e Scott (2001) definem a 

intimidade como um processo que se desenvolve 

de uma sequência observável de eventos na qual 

um comportamento interpessoal vulnerável à 

punição é emitido e, ao invés de ser punido, é 

reforçado pela outra pessoa. Naturalmente, em 

algum momento dessa sequência de eventos, 

consequências aversivas também ocorrem. 

Entretanto, segundo os autores, quando um 

relacionamento passou por um processo em que 

a taxa de reforço supera a de punição, ele é 

chamado íntimo. Assim, a intimidade é um 

processo e não um comportamento. É possível 

identificar nesta definição dois pontos 

essenciais: primeiro, a emissão de um 

comportamento vulnerável, e em seguida, um 

reforço interpessoal para essa emissão. 

Mostrar-se vulnerável em um contexto 

interpessoal significa emitir comportamentos 

punidos antes. Por isso, o comportamento 

vulnerável é idiossincrático, variando de acordo 

com a história de cada um. Cordova e Scott 

(2001) descrevem quatro formas pelas quais um 

comportamento pode ser relacionado à punição 

na história pessoal: i) emitindo o 

comportamento que é seguido de punição 

(condicionamento operante); ii) observando 

alguém comportando-se e tendo seu 

comportamento punido (aprendizagem 

observacional); iii) sendo exposto à regra de que 

o comportamento será punido (governança por 

regras); ou iv) tendo um comportamento 

relacionado punido (por transferência ou 

transformação de função). Ainda, os autores 

afirmam que o nível de vulnerabilidade do 

comportamento ocorre em um contínuo: em um 

extremo há comportamentos pouco vulneráveis, 

que foram raramente ou brandamente punidos; 

enquanto que, no outro extremo, há 

comportamentos altamente vulneráveis, que 

foram frequentemente ou intensamente 

punidos. Uma outra decorrência da definição 

proposta por Cordova e Scott (2001) é que a 

intimidade entre duas pessoas pode ou não ser 

simétrica. Isto é, um parceiro pode emitir mais 
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comportamentos interpessoais vulneráveis à 

punição do que o outro. Além disso, é 

interessante destacar que de acordo com a 

interpretação proposta por eles, a intimidade em 

si pode ser desejável ou não. Nesta concepção da 

intimidade, padrões preocupantes entre o par, 

ou seja, comportamentos desvantajosos ou 

perigosos também podem vir a ocorrer. Por 

exemplo, uma das pessoas pode agir 

abusivamente sem que seu parceiro ofereça 

resistência ou conte para os outros. Deste modo, 

a interpretação analítico-comportamental da 

intimidade subsidia procedimentos clínicos para 

sua instalação, seu fortalecimento e, se for o 

caso, seu enfraquecimento. 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP; 

Kohlenberg & Tsai, 1991/2004; Tsai, 

Kohlenberg, , Kanter, Kohlenberg, Follette, & 

Callaghan, 2011) é uma estratégia terapêutica 

com foco em dificuldades interpessoais do 

cliente, tendo relevância particular no 

desenvolvimento de repertórios de intimidade 

(Kohlenberg, Kohlenberg, & Tsai, 2011). Sendo 

assim, três aspectos são enfatizados nesse 

capítulo. Primeiro, a necessidade de habilidades 

terapêuticas específicas para promover 

interações de intimidade com o cliente. Elas são 

especialmente necessárias no caso da FAP, uma 

vez que se trata de uma estratégia que privilegia 

a interação terapeuta/cliente para tratar 

problemas de relacionamento interpessoal. 

Nesse sentido, um treino de terapeutas pode 

desenvolver as habilidades requeridas para a 

aplicação das intervenções para promover 

intimidade. 

Um segundo aspecto que merece atenção diz 

respeito ao alerta da FAP para identificar 

comportamentos de intimidade como 

clinicamente relevantes (Kohlenberg, 

Kohlenberg & Tsai, 2011). A FAP prevê que a 

intimidade tem um papel central no aqui/agora 

tanto em sessões individuais, como na terapia de 

casais. 

O terceiro aspecto tratado no capítulo refere-se 

às contribuições da FAP para o manejo de 

interações entre parceiros românticos. Nesse 

sentido, a conceituação da intimidade na FAP 

pode ajudar a compreender diversos problemas 

conjugais, como por exemplo o ciúme excessivo. 

Assim, o trabalho terapêutico da intimidade por 

meio de estratégias da FAP pode ser relevante no 

manejo do ciúme no relacionamento conjugal. 

Uma importante questão na manutenção do 

ciúme excessivo é a esquiva de ser abandonado. 

O engajamento em comportamentos de 

intimidade envolve o risco associado à 

autoexposição, de modo que frequentemente 

pessoas com ciúme excessivo apresentam 

dificuldades no estabelecimento de relações 

íntimas. Diante disso, a estratégia da FAP é útil 

para intervir em respostas pertencentes a uma 

classe relacionada a ciúme excessivo. 

A intimidade de parceiros românticos que estão 

em terapia geralmente encontra- se 

comprometida. O comportamento do terapeuta 

de modelar e ser modelo para emissão de 

comportamentos íntimos entre o casal se torna 

relevante, e a FAP pode ser uma estratégia útil 

para nortear o processo terapêutico. 

Cada um dos pontos destacados é tratado a 

seguir, com o objetivo de apresentar 

contribuições da FAP no desenvolvimento de 

repertório de intimidade i) em terapeutas 

iniciantes, ii) na terapia de casais e iii) em 

relacionamentos conjugais nos quais se 
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apresentam comportamentos caracterizados 

como ciúme excessivo. 

O treino de intimidade na 
formação de terapeutas iniciantes 
em FAP 

O foco do trabalho de um terapeuta, ao aplicar a 

FAP, está na evocação e consequenciação de 

comportamentos clinicamente relevantes 

(CRBs). CRBs são comportamentos que o cliente 

emite no contexto terapêutico, e que podem 

representar problemas (CRBs1) ou melhoras 

(CRBs2), de acordo com os objetivos do cliente 

na terapia (Kohlenberg & Tsai, 1991/2004). 

Wetterneck e Hart (2012) indicam que, ainda que 

os CRBs de cada cliente sejam idiossincráticos, é 

provável que um cliente com problemas de 

intimidade apresente CRBs1 de evitar a 

vulnerabilidade, não revelando informações 

pessoais ou compartilhando emoções; neste 

caso, os CRBs2 seriam de vulnerabilizar-se, 

compartilhando sentimentos, pensamentos e 

medos. A mudança clínica é viabilizada pela 

resposta natural e contingente do terapeuta aos 

CRBs, e alguns estudos recentes têm 

demonstrado isso de maneira sistematizada 

(Freitas, 2011; Mangabeira, 2014; Meurer, 2011; 

Oshiro, Kanter & Meyer, 2012; Hartman, 2015).  

Algumas características já estudadas da 

intimidade podem contribuir para que o 

terapeuta promova a intimidade na relação com 

o cliente ao utilizar a FAP. A primeira diz 

respeito à importância do reforço. Para 

caracterizar uma interação como íntima, não 

basta a apresentação de comportamento 

vulnerável. É necessário também que a resposta 

do outro o reforce. Um estudo de Haworth et al. 

(2015) confirma a importância do reforço na 

interação de intimidade. Neste estudo, 99 

estudantes responderam a uma série de 

questões que evocaram autorrevelações, feitas 

por um assistente de pesquisa. Os participantes 

que tiveram suas respostas reforçadas 

naturalmente pelo assistente relataram maior 

conexão e proximidade com o assistente de 

pesquisa, quando comparados com aqueles que 

tiveram respostas apenas evocadas por ele. Os 

resultados se mantiveram no follow up de 48 

horas e no de duas semanas após a intervenção. 

Um segundo aspecto diz respeito à qualidade do 

reforço. Cordova e Scott (2001) afirmam que 

para haver intimidade não é necessário reforço 

positivo, uma vez que após uma história de 

punição, a simples ausência de punição pode 

funcionar como reforço negativo. No entanto a 

combinação entre reforço positivo e negativo é 

particularmente poderosa. 

Um terceiro aspecto se refere à reciprocidade: há 

indícios de que quando a interação é recíproca, 

ou seja, quando ambos os membros da díade 

emitem e reforçam comportamento vulnerável, 

as pessoas experienciam mais proximidade, 

afeto e agrado na interação, quando comparados 

a interações unidirecionais (Sprecher, Treger, 

Wondra, Hilaire, & Wallpe, 2013). Alguns 

estudos corroboram a importância da 

reciprocidade na interação terapeuta/cliente. 

Tsai, Plummer, Kanter, Newring, e Kohlenberg 

(2010) reportaram um estudo no qual a 

autorrevelação de informações pessoais por uma 

terapeuta apresentou efeitos positivos para 91% 

dos clientes atendidos, incluindo nesses efeitos 

a sensação de proximidade da terapeuta e a 

confiança no relacionamento terapêutico. No 

estudo de Guenzen (2014) a autorrevelação de 

eventos privados do terapeuta evocou 
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comportamentos clínicos de melhora dos 

clientes em sessão. Vale lembrar aqui que o 

comportamento vulnerável não se limita à 

autorrevelação, mas abrange este tipo de 

verbalização. Os estudos de Tsai et al (2010) e 

Guenzen (2014) também sinalizam a 

importância do terapeuta se engajar em 

comportamentos que promovam a intimidade 

na relação terapêutica. 

Entre os comportamentos que o terapeuta pode 

apresentar no contexto terapêutico da FAP para 

promover a intimidade estão: apresentar 

comportamentos vulneráveis, modelar e 

reforçar naturalmente o comportamento 

vulnerável pelo cliente e modelar o 

comportamento do cliente de reforçar o 

comportamento vulnerável do terapeuta 

(Fugita, 2014; Kohlenberg, Kohlenberg & Tsai, 

2011). Wetterneck e Hart (2012) identificam os 

comportamentos de intimidade do terapeuta em 

termos das cinco regras da FAP: observar 

comportamento vulnerável do cliente (regra 1), 

evocar comportamento vulnerável (regra 2), 

reforçar sua emissão (regra 3), verificar o efeito 

da resposta do terapeuta no comportamento do 

cliente (regra 4) e fornecer interpretações 

funcionais do comportamento de intimidade do 

cliente (regra 5). Para que o terapeuta possa 

promover a intimidade na relação terapêutica é 

ainda essencial a habilidade de ficar sob controle 

das variáveis relevantes identificadas na 

formulação de caso do cliente e das variáveis que 

controlam o comportamento do cliente e do 

terapeuta no aqui/agora do contexto terapêutico 

(Fugita, 2014). 

Silva-Dias e Silveira (2016) estudaram os efeitos 

da evocação e reforço de comportamentos 

vulneráveis no comportamento de intimidade do 

cliente. No tratamento de um casal com 

problemas conjugais, as autoras identificaram 

aumento na emissão de comportamentos de 

melhora quando a terapeuta aplicou a FAP com 

ênfase na evocação e consequenciação de 

comportamentos vulneráveis de cada membro 

do casal, quando comparado à intervenção com 

treinamento de comunicação e resolução de 

problemas. Ainda, apresentação de 

comportamentos vulneráveis de ambos os 

membros do casal ocorreu apenas na 

intervenção de evocação e consequenciação de 

comportamentos vulneráveis, evidenciando que 

esta intervenção promove melhoras no 

repertório de intimidade dos clientes. 

Apesar da relevância da intimidade no processo 

terapêutico, muitos analistas do 

comportamento têm dificuldade em definir 

claramente o fenômeno. A fim de investigar a 

acepção do termo intimidade por parte de 

terapeutas analítico-comportamentais, 

Guenzen e Silveira (2013) aplicaram um 

instrumento a 74 terapeutas. A maioria dos 

participantes (89%) indicou a intimidade como 

um processo bidirecional, mas respondeu a 

outras questões do questionário sem envolver a 

postura ativa do terapeuta. Quando solicitados a 

listar três ações terapêuticas que 

caracterizassem intimidade, mais da metade dos 

terapeutas (58%) não apresentou respostas 

precisas e adequadas, seja deixando a questão 

sem responder, seja indicando ações do cliente 

ou ações ligadas a fatores terapêuticos comuns, 

não comportamentos que caracterizem a 

intimidade. Entre os participantes que 

apresentaram respostas precisas, há ainda uma 

grande variedade de ações, sugerindo que há 

inconsistência na compreensão do fenômeno. 
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Além de conhecer a definição de intimidade e as 

ações terapêuticas que caracterizam a 

intimidade, os terapeutas também devem ser 

treinados para emissão de comportamentos 

íntimos no contexto terapêutico. Kanter, Tsai, 

Holman, & Koerner (2012) afirmam que, para 

que a FAP seja bem conduzida, é importante o 

conhecimento dos princípios dessa terapia e a 

emissão de comportamentos que envolvam a 

tomada de risco corajosa e estratégica do 

terapeuta. A aprendizagem de terapeutas FAP 

deve envolver, portanto, um repertório verbal 

sobre os acontecimentos da terapia, e a ação 

efetiva de perceber, evocar e fortalecer os CRBs 

dos clientes no contexto terapêutico (Tsai, 

Callaghan, Kohlenberg, Follette, & Darrow, 

2011). 

A forma mais disseminada de treino de 

terapeutas é a supervisão, seja individual ou em 

grupo. Alguns estudos já tomaram a supervisão 

como foco de análise, a maioria deles 

consistiram de supervisões individuais (um 

terapeuta e um supervisor) (Follette & 

Callaghan, 1995; Lepienski, 2015; Meurer, 2011; 

Silveira et al., 2009, Sousa & Vanderberghe, 

2007). Três estudos relataram treino 

direcionado a vários terapeutas 

concomitantemente (Almeida, Runnacles & 

Silveira, 2016; Kanter et al., 2012; Wielenska & 

Oshiro, 2012), sendo que dois deles consistiram 

de treinamentos fora de situação de supervisão. 

A supervisão individual é sem dúvida uma 

estratégia preciosa no desenvolvimento do 

terapeuta. No entanto, a possibilidade de treinar 

algumas habilidades em grupo permite que 

várias pessoas tenham acesso ao treinamento ao 

mesmo tempo, o que representa uma grande 

vantagem. Além disso, o treinamento em grupo 

proporciona interações não apenas entre o 

treinador e o terapeuta em treinamento, mas 

também entre os terapeutas, ampliando as 

possibilidades. Meyer et al. (2015) afirmam que 

em um grupo de supervisão é importante que 

haja intimidade entre os participantes para o 

trabalho funcionar, uma vez que os terapeutas 

precisam expor suas dificuldades, e este 

comportamento deve ser reforçado, a fim de que 

a supervisão aconteça. Vale aqui ressaltar que 

estas mesmas habilidades, de apresentar 

comportamento vulnerável à punição e de 

reforçar o comportamento vulnerável do colega 

de supervisão, serão necessárias ao terapeuta no 

contexto terapêutico da FAP para estabelecer 

relações de intimidade com seus clientes. 

Wielenska e Oshiro (2012) relatam uma 

experiência de supervisão em FAP com 

psicólogos e psiquiatras. O programa de 

treinamento tinha a duração de um ano, no qual 

um grupo de 14 psicólogos tinha quatro horas 

semanais de aula teórica, uma hora de 

atendimento clínico em dupla e duas horas de 

supervisão com uma supervisora (totalizando 

540 horas). O grupo de 12 residentes de 

psiquiatria tinha duas horas semanais de aula 

teórica e duas horas de supervisão em grupos de 

quatro alunos com duas supervisoras. As 

autoras relatam o uso da FAP nas supervisões, 

descrevendo a modelagem do comportamento 

dos supervisionandos através da relação 

supervisor/supervisionando, e as mudanças 

observadas no comportamento dos 

supervisionandos durante as sessões de 

supervisão, com a aquisição de repertório 

necessário para promover relações mais íntimas 

com os clientes. Apesar de não haver dados sobre 

o desempenho dos terapeutas nos atendimentos 

antes e após o treinamento, as autoras 

descrevem mudanças de comportamento 
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observadas durante as supervisões, como falar 

dos próprios sentimentos, medos e angústias, ou 

prestar atenção (reforçamento natural) quando 

outros colegas falavam de seus atendimentos. 

Kanter et al. (2012) propuseram um programa de 

treinamento de terapeutas em FAP composto de 

oito sessões semanais de duas horas, conduzidas 

online por vídeoconferência, com 16 

participantes divididos em dois grupos. O 

programa abordou princípios de análise do 

comportamento, com foco nas relações entre 

treinador e alunos e entre os alunos, e foi 

estruturado de modo a evocar comportamentos 

desejados no aluno/terapeuta e modelar o 

comportamento por reforçamento do treinador 

e outros colegas. Os resultados foram avaliados 

por meio de uma escala de autorrelato (FAP 

Impact Scale - FAPIS) e de vinhetas, a partir das 

quais o aluno deveria responder questões sobre 

como o terapeuta responderia de acordo com a 

FAP. Os autores relataram mudanças 

significativas após o treinamento, tanto na 

medida de autorrelato, quanto nas respostas 

dadas às vinhetas. Houve aumento significativo 

no escore total da FAPIS, que inclui 

autoconsciência, consciência do cliente, 

coragem/tomada de riscos, reforçamento/ amor 

terapêutico, valores, autorrevelação, 

competência/atitude behaviorista, e foco na 

sessão. As respostas dos alunos às vinhetas, 

avaliadas por juízes cegos quanto à condição do 

aluno e período da avaliação, mostraram 

respostas mais próximas da resposta 

considerada ideal de acordo com a FAP após o 

treinamento. 

Almeida, Runnacles e Silveira (2016) 

  

propuseram um treino de curta duração com seis 

terapeutas em formação. Uma particularidade 

do treino foi o seu direcionamento ao 

desenvolvimento de operantes da classe 

comportamental de intimidade, tal como é 

definida por Cordova e Scott (2001). Medidas 

pré-treino e pós-treino foram feitas a partir da 

descrição de comportamentos que um terapeuta 

pode apresentar para promover intimidade na 

FAP, e da participação em cenários de role-
playing. Os resultados indicaram melhora nas 

descrições que os alunos fizeram sobre os 

comportamentos de intimidade (saber que), mas 

nos cenários de role-playing (saber como) as 

mudanças não foram significativas. As autoras 

identificaram a dificuldade de mensurar os 

resultados do treino quanto ao desenvolvimento 

de operantes de intimidade no aqui-agora da 

relação terapêutica. Contudo, sugerem que o 

treino seja replicado e que sejam propostas 

outras medidas de avaliação dos seus resultados 

uma vez que a experiência de executá-lo se 

mostrou viável e promissora. 

Como se pode observar, as propostas de 

treinamento apresentam formatos bem 

variados, especialmente com relação ao tempo 

de duração dos treinamentos. O que aparece 

como relevante em todos os treinamentos é o uso 

da relação entre os participantes para 

modelagem de comportamentos que promovem 

a intimidade na relação terapêutica. É 

importante que novos estudos venham a avaliar 

os resultados de diferentes formatos de 

treinamento. Medidas pré-treino e pós-treino 

que incluam a observação do comportamento do 

terapeuta na sessão podem trazer grandes 

contribuições ao treino de terapeutas em FAP. 
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O comportamento de intimidade e 
a FAP na terapia de casais 

Queixas no que se refere à dificuldade em 

tornar-se íntimo/próximo geralmente estão 

relacionadas aos conflitos de casais (Gurman, 

Waltz, & Follette, 2010) e, além disso, 

repertórios de intimidade empobrecidos podem 

levar a muitas das dificuldades em uma relação 

diádica (Mansfield & Cordova, 2007). Em 

contrapartida, altos níveis de sentimentos de 

segurança e conforto, satisfação e estabilidade 

no relacionamento são observados em parceiros 

com alta frequência de comportamentos íntimos 

(Cordova & Scott, 2001). Com isso, pode-se dizer 

que uma das estratégias utilizadas para 

promover a melhora aos parceiros em crise pode 

ser o treino de intimidade, o qual principia-se 

no modelo fornecido pelo terapeuta à medida que 

a interação terapeuta/cliente crie condições para 

que comportamentos íntimos ocorram em 

sessão, sejam modelados, mantidos por reforço 

natural e generalizados para ambientes 

extraconsultório. 

Um contrassenso do comportamento íntimo é 

que seu ingrediente mais importante é também 

aquele que aumenta a probabilidade do 

responder à punição. Eis uma chave para a 

intimidade em um relacionamento conjugal: a 

possibilidade da punição, porém, sem sua 

apresentação. Na psicoterapia de casais, 

comportamentos que concorrem com o 

comportamento de intimidade geralmente são 

apresentados em alta frequência, tais como o 

comportamento de justificar as próprias falhas 

cometidas no relacionamento, ou então 

comportamentos de evitar expressar 

pensamentos e sentimentos. Assim, o papel do 

terapeuta seria de proporcionar um ambiente no 

qual os comportamentos de intimidade 

pudessem ser reforçados. Com isso, cada evento 

passaria a favorecer comportamentos de 

intimidade entre casal, facilitando a abertura da 

vulnerabilidade interpessoal e sentimentos de 

segurança, aceitação e conforto (Cordova & 

Scott, 2001; Mansfield & Cordova, 2007; 

Vandenberghe, 2006). 

A intimidade ocorre primariamente de maneira 

unidirecional e, à medida que a díade passa a 

fornecer reforço recíproco para o comporta-

mento de vulnerabilidade, torna-se bidirecional 

(Cordova & Scott, 2001). Com isso, pode-se 

inferir que a probabilidade do comportamento 

de intimidade ser modelado e reforçado no 

ambiente terapêutico é aumentada, uma vez que 

a relação terapêutica tem maior número de 

respostas reforçadoras do que punitivas em 

relação a essa classe (Kohlenberg, Kohlenberg, 

&Tsai, 2011). Ou seja, em um primeiro momento 

o terapeuta seria aquele que forneceria reforço 

para o comportamento vulnerável para, depois, 

os parceiros apresentarem tal repertório entre 

si. 

Da mesma forma que a FAP no tratamento 

individual propõe algumas regras (Kohlenberg & 

Tsai, 1991/2004), a FAP no tratamento com 

casais segue o mesmo direcionamento para a 

orientação dos terapeutas. Assim, a seguir são 

mencionadas essas regras, assim como são 

enfatizados os aspectos da modelagem e da 

modelação do comportamento de intimidade. 

Regra 1: Observar os comportamentos 

clinicamente relevantes (CRBs). No processo 

terapêutico com casais os CRBs podem ocorrer 

com sutileza, dificultando sua identificação, em 

especial, porque estão em vigor diversas 
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contingências influenciando os 

comportamentos dos parceiros (Gurman, Waltz, 

& Follete, 2010). Por exemplo, em um caso em 

que o parceiro A apresenta agressividade 

(possível comportamento-problema) nas vezes 

em que o parceiro B solicita que lhe forneça mais 

apoio, tal resposta pode ocorrer na sessão em 

forma de interrupções frequentes, sarcasmo 

(CRB1) e se referir a uma topografia de evitação 

de intimidade. No exemplo citado, pode-se 

perceber que a topografia do comportamento foi 

alterada – de uma topografia evidente para 

outra mais sutil – e uma das variáveis que pode 

estar controlando essa alteração é a presença de 

uma terceira pessoa, no caso o terapeuta. Daí a 

importância do terapeuta estar atento às 

sutilezas da interação e em como os 

comportamentos apresentados facilitam ou não 

a intimidade entre a díade. 

Regra 2: Evocar CRBs. Considerando que o 

comportamento de intimidade apresenta forte 

relevância clínica (Kohlenberg, Kohlenberg, & 

Tsai, 2011) e que muitos dos clientes precisam 

aprender a aperfeiçoar relações de intimidade, a 

relação terapeuta/cliente pode ser um ambiente 

que se possibilite a evocação do CRB1 de evitação 

da intimidade (Kohlenberg & Tsai, 1991/2004) e, 

posteriormente, crie condições para a 

apresentação de um CRB2 (Gurman, Waltz, & 

Follete, 2010), no caso, de proximidade. Assim, 

por exigir abertura, compartilhar sentimentos e 

pensamentos, o ambiente terapêutico é por si 

mesmo evocativo para os comportamentos de 

esquiva de intimidade (CRB1) e um ambiente 

propício para a aprendizagem de um 

comportamento alternativo de aproximação 

(CRB2). 

Regra 3: Responder aos CRBs (processo de 

modelagem do comportamento- alvo, no caso, 

o comportamento de intimidade). No caso da 

terapia de casal, o terapeuta deve ficar sob 

controle de dois estímulos diferentes para 

responder aos CRBs, a saber, aos padrões da 

díade e aos padrões individuais. Uma das formas 

de responder ativamente aos CRBs ocorre no 

momento em que o parceiro A apresenta um 

CRB1 em relação ao parceiro B. O terapeuta pode 

responder ao parceiro A, no intuito de modelar 

repertórios mais adaptativos, bem como 

verificar os efeitos no relacionamento da díade. 

Outra forma de lidar com os CRBs presentes na 

interação do casal é identificar as interações 

parceiro/parceiro que possam trazer prejuízos 

para o casal e direcioná-las para interações 

parceiro/terapeuta (Gurman, Waltz, & Follete, 

2010), uma vez que o terapeuta está em 

melhores condições de responder ativamente 

aos CRBs de maneira efetiva. 

Um ponto central quando se trata de responder 

ao CRB2, é a identificação de pequenas melhoras 

(Gurman, Waltz, & Follete, 2010). Essa 

habilidade de reforçar melhoras está 

diretamente relacionada ao conceito de 

modelagem, a qual ocorre em sessão por meio 

do reforço diferencial fornecido pelo terapeuta 

aos comportamentos dos clientes que se 

aproximam do comportamento-alvo (um deles, 

no caso, o comportamento de intimidade). Ao 

mesmo tempo, a ausência de reforço (ou até 

mesmo a punição) ocorre para aqueles 

comportamentos que precisam diminuir em 

suas frequências (Follette, Naugle, & Callaghan, 

1996). 
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Como mencionado acima, uma relação de 

intimidade bidirecional ocorre à medida que há 

reforço recíproco para essa classe. Da mesma 

forma, a construção de uma relação de 

intimidade no ambiente terapêutico se dá à 

medida que cliente e terapeuta emitem e 

reforçam mutuamente este repertório. Com isso, 

um terapeuta tecnicista, que se comporta com 

impessoalidade e neutralidade, pode 

impedir/punir o comportamento de intimidade 

dos parceiros. De outro modo, um terapeuta que 

se comporta de maneira íntima (por exemplo, 

revelando emoções, sentimentos em relação à 

terapia) pode favorecer a classe de respostas de 

vulnerabilidade no cliente (Vandenberghe & 

Pereira, 2005). 

Uma das formas de reforçar um comportamento 

de um cliente é fazer uso da resposta genuína do 

terapeuta, a qual pode sujeitar o cliente às 

contingências controladoras de seu próprio 

comportamento e, por meio de reforço natural, 

modelá-lo (Vandenberghe & Pereira, 2005). Na 

mesma direção Tsai, Kohlenberg, Kanter, 

Holman e Loudon (2012) mencionam que uma 

das maneiras de fornecer reforço natural para o 

comportamento do cliente é o terapeuta 

revelar/compartilhar suas respostas privadas 

mediante os comportamentos do cliente. 

Segundo Wetterneck e Hart (2012) o 

compartilhar de sentimentos do terapeuta está 

ligado a um investimento genuíno de cuidado e 

conexão emocional compartilhada. Assim, fica 

evidente a atitude pessoal do terapeuta da FAP 

nas interações com os parceiros, por isso, 

advertem Gurman, Waltz e Follette (2010): o 

terapeuta de casais em FAP deve aprender a 

fornecer cuidado, reforço, bem como, ser capaz 

de expressar eventos privados nas interações 

com os parceiros (Callaghan, Naugle, & Follette, 

1996). 

O uso do reforço natural em sessão está atrelado 

a uma conexão autêntica que o terapeuta 

estabelece com seu cliente, o que implica em 

compartilhar, expressar-se, fazer 

autorrevelações ou amplificar reações ao 

comportamento do cliente. Tais 

comportamentos são primordiais para que o 

reforçamento ocorra naturalmente e faça da 

relação terapeuta/cliente o mais poderoso meio 

de mudança (Tsai, Yard, & Kohlenberg, 2014). 

Assim, a modelagem do comportamento de 

intimidade dos parceiros pode facilmente ser 

realizada em sessão, uma vez que as respostas do 

terapeuta diante daquelas emitidas pelo cliente 

são as consequências naturais para o 

comportamento deste. Da mesma forma pode-

se dizer que ao emitir comportamentos íntimos, 

o terapeuta fornece modelo de autoexposição, 

autorrevelação e intimidade. Ou seja, o 

comportamento vulnerável do terapeuta serve 

como modelo para o casal, tanto no ambiente 

intrassessão, como em ambientes extrassessão. 

Um alerta, no entanto, pode ser feito ao 

terapeuta: é difícil reforçar comportamentos de 

melhora e de intimidade, se o próprio terapeuta 

evitar eventos dessa ordem (Tsai, Yard, & 

Kohlenberg, 2014). Assim, é importante que se 

crie uma conexão autêntica com o cliente, mas 

para que isso verdadeiramente ocorra o próprio 

terapeuta deve estar disponível para a 

intimidade que se estabelece na interação 

terapeuta/cliente e também para os estímulos 

aversivos que a acompanham, como o 

desconforto e os riscos presentes (Tsai et al., 

2012). Com relação à vulnerabilidade do 
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terapeuta, vale destacar que deve ser emitida de 

maneira controlada, isto é, no momento em que 

tal comportamento (de revelação de eventos 

privados, por exemplo) puder criar condições 

para a melhora dos clientes (emissão de CRB2). 

Assim, a emissão do comportamento vulnerável 

do terapeuta não ocorre sem critérios e sem 

limites, mas sim como condições para o 

desenvolvimento de seus clientes em sessão. 

Além disso, o terapeuta deve ter o cuidado de que 

tal comportamento ocorra em direção às duas 

partes da díade, na tentativa de modelar o 

comportamento de intimidade de ambos os 

parceiros, criando condições para o aumento de 

CRBs2 e evitando privilegiar interações íntimas 

com um dos parceiros – o que pode trazer 

prejuízos nessa relação. 

Regra 4: Perceber o efeito do comportamento do 

terapeuta em cada parceiro. Perceber o efeito do 

comportamento do terapeuta em cada parceiro 

implica em identificar se o efeito do 

comportamento do terapeuta é o esperado, se é 

diferente ou se não pode ser identificado. No 

caso da terapia de casais, o terapeuta deve 

observar o efeito de seu comportamento, não 

apenas no padrão individual, mas também na 

relação diádica (Gurman, Waltz, & Follete, 

2010). Neste caso, o terapeuta poderia emitir um 

relato de um evento privado (com alta 

probabilidade de ser evocativo para o 

comportamento de intimidade) e, na sequência, 

identificar seus efeitos, por exemplo, 

verificando se a emissão desta resposta facilitou 

o aumento de autorrevelações entre os parceiros 

(comportamento íntimo esperado entre 

parceiros). 

Regra 5: Fazer interpretações acerca das 

variáveis que afetam os comportamentos dos 

parceiros. Essa regra está relacionada à 

realização de análises funcionais das variáveis 

que mantêm os conflitos e as melhoras da díade. 

Essa regra visa, também, proporcionar meios 

para a generalização (Gurman, Waltz, & Follete, 

2010). Considerando o comportamento de 

intimidade como possível repertório deficitário 

em uma relação diádica, as interpretações do 

terapeuta podem auxiliar os parceiros a 

identificar situações nas quais há alta/baixa 

probabilidade de um comportamento vulnerável 

ser apresentado – estratégia que pode facilitar a 

discriminação de comportamentos e sinalizar 

momentos apropriados para a apresentação 

dessa resposta em ambientes extrassessão, 

promovendo, assim, a generalização. 

 

Intimidade e ciúme no 
relacionamento conjugal 

Em uma relação de casais, o comportamento de 

intimidade é fundamental, uma vez que 

contribui para a manutenção da união, para o 

desenvolvimento do relacionamento, para o 

ajustamento pessoal e até mesmo para a saúde 

física dos parceiros (Moss & Schwebel, 1993). 

A intimidade se refere a sentimentos de estar 

perto do parceiro, conectividade, vinculação e 

aconchego, envolve a revelação dos 

pensamentos ou sentimentos mais profundos, 

resultando em uma sensação de conexão, apego 

e proximidade com o outro (Kohlenberg & Tsai, 

1991/2004, p. 171), pode tanto trazer 

acolhimento e sensação de pertencimento 

quanto também sentimentos descritos 

comumente como repulsa e terror, uma vez que 

colocam o indivíduo em condição de 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 

Angela de Loyola e Silva Runnacles, Antoniela Yara Marques da 
Silva-Dias, Andrea Lorena Stravogiannis , Gabriela Andersen Irias 

Martim, Mariana Sampaio de Almeida, Jocelaine Martins da Silveira 

 

 

 
62 

vulnerabilidade emocional, com risco de ter o 

comportamento punido pelo outro membro da 

díade. 

Em alguns casos, na tentativa de experimentar 

esta sensação de pertencimento ao parceiro, 

algumas pessoas exageram na busca pela 

intimidade. Eventualmente, o exagero pode 

estragar os efeitos positivos do apoio social 

(Kohlenberg & Tsai, 1991/2004), que, quando se 

trata de um casal, é o apoio dado pelo parceiro. 

Por conseguinte, isto acaba desencorajando o 

parceiro nas demonstrações de afeto e carinho, 

isto é, acaba punindo aquelas expressões. O 

ciúme é um destes comportamentos que 

desencorajam a exposição do parceiro. 

Define-se ciúme o sentimento que ocorre 

quando o parceiro se sente ameaçado de alguma 

maneira por um rival – real ou imaginário. 

Trata-se, portanto, de um sentimento que 

acontece diante da possibilidade de perda do 

reforço positivo para outrem (White & Mullen, 

1989). Já o ciúme patológico consiste em 

respostas exageradas diante da possibilidade de 

perda dos reforços positivos, os quais podem 

evocar comportamentos ligados à reafirmação 

do amor e à lealdade do parceiro, assim como 

pensamentos com temas recorrentes sobre a 

infidelidade (Costa, Sophia, Sanches, Tavares, & 

Zilberman, 2015; Marazziti et al., 2003). Somado 

a isso, ciumentos patológicos apresentam ainda 

comportamentos impulsivos, ou seja, tendem a 

agir sem pensar nas consequências de suas 

ações; são propensos a ter sintomas de 

ansiedade e depressão, aliados a sentimentos de 

baixa autoestima; apresentam ainda 

características amorosas como estilo de amor 

Mania, o qual é marcado por forte presença de 

ciúme e possessividade, e tipo de apego ansioso-

ambivalente e rejeitador, o qual é marcado por 

insegurança e medo da rejeição (Costa et al., 

2015; Hazan & Shaver, 1987). 

Estes indivíduos ainda apresentam 

características como baixo ajustamento social, 

ou seja, dificuldade em manter a vida social – o 

que por si só já diminui a intimidade com amigos 

e familiares (Costa et al., 2015). Somado a isso, 

estudos indicam que, durante a infância, estes 

indivíduos sofreram traumas, relacionados 

tanto a negligência emocional e sexual, quanto 

a abuso sexual  e  emocional  (Costa et al.,  2015; 

Sophia, Tavares, & Zilberman, 2007). 

De acordo com Kohlenberg & Tsai (1991/2004), a 

ocorrência de traumas infantis, principalmente 

os físicos ou sexuais provenientes de cuidador 

confiável, podem ser preditores de dificuldades 

interpessoais significativas. Nos sujeitos com 

ciúme excessivo, a ocorrência de traumas ocorre 

em mais de 60% dos casos (Costa et al., 2015). 

Podemos inferir que tais dificuldades 

interpessoais acabam levando o ciumento 

excessivo (patológico) a buscar mais e mais 

intimidade com o parceiro, numa tentativa de 

ficar mais perto, o que, por vezes, pode acabar 

afastando o parceiro. 

Uma pesquisa realizada com ciumentos 

excessivos indicou que 37,5% apresenta, como 

tipo de apego predominante, o rejeitador e 

53,1% apresentam apego ansioso- ambivalente 

(Costa et al., 2015). Segundo Kohlenberg & Tsai 

(1991/2004), o medo da rejeição pode ser visto 

como resultado de uma história de vida marcada 

por reforços e punições relacionados ao 

comportamento íntimo. Logo, estas condições 

na história de vida poderiam explicar, ao menos 

teoricamente, a grande dificuldade que o 
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ciumento excessivo apresenta em manter e 

confiar no comportamento de intimidade do 

parceiro. 

A adoção da FAP em terapia de casais que trazem 

comportamentos relacionados a ciúme excessivo 

como comportamentos-alvo de melhora pode 

ser uma maneira de criar, no aqui-agora da 

sessão, um ambiente facilitador para a 

modelagem de CRBs2 (relacionados à 

intimidade). Além disso, o terapeuta, quando 

desenvolve as habilidades necessárias para se 

comportar intimamente (e o treinamento, como 

descrito na seção anterior, pode ser uma forma 

de alcançar esse objetivo), pode fornecer 

modelos de comportamentos de melhora para a 

díade em questão. 

 

Considerações Finais 

A intimidade pode ser compreendida pela 

análise do comportamento como um processo 

interpessoal, que se desenvolve a partir de uma 

sequência de eventos nos quais um 

comportamento vulnerável à punição 

interpessoal é apresentado, e ao invés de ser 

punido, é reforçado pelo outro membro da 

relação. Quando um processo no qual a taxa de 

reforço dos comportamentos interpessoais 

vulneráveis à punição é maior que a taxa de 

punição, ele é chamado de relacionamento 
íntimo (Cordova & Scott, 2001). Como clínicos, e 

em especial como terapeutas que adotam a FAP 

como estratégia psicoterapêutica e o seu modelo 

para conceituação de caso (Tsai, Kohlenberg, 

Kanter, Kohlenberg, Follete, & Callaghan, 

2009/2011), é comum identificarmos, no 

repertório do cliente, comportamentos 

clinicamente relevantes relacionados à 

fuga/esquiva de vulnerabilidade em relações 
interpessoais. 

É comum, também, identificarmos elementos da 

história de vida do cliente indicativos de 

punições e do quanto elas geraram sofrimento. 

Um ponto interessante e também comum é que, 

ao buscarmos identificar os comportamentos-

problema do terapeuta, os nossos 

comportamentos relacionados à fuga/esquiva de 

vulnerabilidade interpessoal possam ser 

justamente os que dificultam a criação de 

intimidade no contexto terapêutico. 

A FAP sistematiza os eventos da sessão de modo 

a ajudar na compreensão do terapeuta como 

parte integrante do processo e seu 

comportamento atento ao repertório do cliente, 

orientando a agir com consciência (do processo 

de interações e do que ele sente na relação 

terapêutica), coragem (para emitir 

comportamentos alternativos ao repertório de 

fuga/esquiva de relacionamento íntimo com os 

clientes) e amor (para reconhecer as histórias 

dos clientes e agir empaticamente com elas, de 

modo a conseguir identificar pequenas 

mudanças como grandes melhoras no repertório 

do cliente). Esses aspectos merecem atenção 

tanto quando observados na relação terapêutica 

individual, quanto na relação do terapeuta com 

casais. 
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Resumo 

Este artigo possui como objetivo descrever um 

processo de mudança de repertório de um terapeuta 

sob supervisão clínica. Esta última teve como 

objetivos principais a modelagem de repertório 

terapêutico de ficar sob controle do contexto verbal 

ao invés do conteúdo e utilização de estratégias de 

recontextualização verbal como instrumentos de 

intervenção clínica. Para tanto, descreveu-se duas 

etapas diferentes do processo de intervenção clínica 

para o tratamento de uma paciente diagnosticada 

com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC): uma 

etapa com análise do conteúdo verbal e outra com 

análise do contexto verbal. A análise das duas etapas 

indicou que a conceituação com base na análise de 

contextos verbais e o uso de estratégias de 

recontextualização verbal apresentaram resultados 

na construção de repertórios comportamentais 

importantes em clientes. 

PALAVRAS-CHAVES 

Recontextualização Verbal; Transtorno Obsessivo-compulsivo; 
Terapia Analítico-comportamental; modelagem; Terapia de 
Aceitação e Compromisso   

Abstract 

This paper describes a process of repertoire 

change of a therapist under clinical supervision 

which aimed to model a therapeutic repertoire 

of being under control of the verbal context to 

the invention of the content and able to use 

verbal strategies recontextualization as a 

clinical intervention tool. Therefore, two 

different interventions for the treatment of a 

patient diagnosed with Obsessive-Compulsive 

Disorder (OCD) is described: One step with 

analysis of the verbal content and another with 

analysis of the context verb. The analysis of the 

two steps indicated that the conceptualization 

based on the analysis of verbal contexts and the 

use of strategies of verbal recontextualization 

strategies presented results in the construction 

of important behavioral repertoires in clients. 

 
KEY-WORDS 

Verbal Recontextualisation; Obsessive-Compulsive Disorder; 
Analytical-behavioral therapy; Modeling; Acceptance and 
Commitment Therapy 
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Introdução ao Conceito de 
Recontextualização Verbal 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), em sua 5ª edição 

(2013), caracteriza o Transtorno Obsessivo 

Compulsivo (TOC) como a presença de obsessões 

(pensamentos, impulsos ou imagens 

recorrentes e persistente vividos como 

intrusivos e inadequados) e/ou compulsões 

(comportamentos repetitivos ou atos mentais 

que a pessoa se sente compelida a executar em 

resposta às obsessões que visam prevenir ou 

reduzir o sofrimento/ansiedade) recorrentes. As 

descrições feitas pelo DSM-V e por outros 

manuais de transtornos mentais são baseadas 

nas diversas topografias comportamentais1 

consideradas como critérios diagnósticos, mas a 

Análise do Comportamento tem estudado o TOC 

para além da esfera topográfica, descrevendo as 

funções2 dos comportamentos – método 

chamado de análise funcional (Tourinho, 2006; 

Zamignani, 2001; Wielenska, 2001).  

O presente artigo baseia-se nos modelos clínicos 

da Terapia Analítica Funcional (FAP) e a Terapia 

de Aceitação e Compromisso (ACT). A primeira, 

Terapia Analítica Funcional se trata de um 

modelo clínico sistematizado por Kohlenberg e 

Tsai (2001) que propõe que o setting terapêutico 

constitui-se como o local onde o cliente se 

comporta de maneira funcionalmente 

 
1 Topografia de uma resposta é a forma da resposta e não sua descrição funcional (baseada em contingências de reforçamento). 
Exemplo de sintoma descrito de forma topográfica é: "a pessoa tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou 
imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação" (DSM V). 

2 Descrição das contingências de reforçamento que envolvem tais comportamentos, ou seja, dos três elementos de uma análise 
funcional: antecedente, resposta e consequência. Para maior entendimento, ver Banaco, Zamignani & Meyer (2010). 

3 Para uma análise pormenorizada da FAP, ver Kohlenberg, R.J & Tsai, M (2001). 

semelhante a como se comporta em outros 

contextos significativos de sua vida cotidiana.  

A FAP foi desenhada a partir de três 

pressupostos teóricos resgatados da pesquisa 

básica em análise experimental do 

comportamento, em consonância com a sua 

aplicabilidade em situações clínica. O primeiro é 

o princípio do reforçamento, onde as 

consequências que seguem os comportamentos 

tendem a retroagir sobre eles a ponto de 

aumentar sua frequência. Como o terapeuta se 

configura como ambiente por ser a instância 

mais próxima de fornecer consequências no 

setting terapêutico, suas ações devem ser 

planejadas para fortalecer classes amplas de 

respostas.  

Para classificar os comportamentos emitidos em 

sessão, Kohlenberg e Tsai (2001) definiram o 

segundo pressuposto como uma classificação de 

Comportamentos Clinicamente Relevantes 

(CRB’s), da seguinte forma: CRB1 é o 

comportamento-problema do indivíduo, o CRB2 

seria o comportamento de melhora e, por sua 

vez, o CRB3 seria a descrição, por parte do 

cliente, das variáveis de controle sobre seu 

próprio comportamento, configurando-se como 

análise funcional3.  

O último pressuposto é o de generalização. Seu 

conceito experimental baseia-se na noção de  
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que mantemos uma resposta em contextos 

semelhantes funcionalmente. Para os autores, 

este conceito explica como o cliente tende a se 

comportar para além da sessão terapêutica de 

acordo com o que aprendeu na relação 

terapêutica. Assim, ele estaria generalizando as 

classes de respostas fortalecidas em sessão, já 

que os contextos tendem a ser funcionalmente 

semelhantes – por exemplo, a relação se 

configura como oportunidade de criar 

intimidade, assim como relacionamentos fora 

da sessão.  

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), 

que foi sistematizada por Steven Hayes e 

colaboradores (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), 

tem como fundamento a constatação de que a 

linguagem é o cerne de muitos distúrbios 

psicológicos e do sofrimento humano em geral. 

Esse modelo clínico se baseia em estudos 

comportamentais sobre a linguagem e cognição 

humanas que têm como tradição filosófica e 

pragmática o contextualismo funcional (Hayes 

& Strosahl, 2004). 

Mediante tal tradição, segundo Hayes, Strosahl, 

& Wilson (1999), todo e qualquer 

comportamento precisa ser entendido dentro de 

um contexto que caracteriza um evento 

psicológico como um ato-em-contexto. Desta 

forma não é possível ao terapeuta manipular 

ações diretamente, mas sim manipular o 

contexto onde elas ocorrem (as contingências de 

reforçamento). Ao invés de incentivar a 

mudança na forma e/ou frequência dos 

 
4 Construção de uma rede de relações simbólicas, onde eventos ou estímulos são relacionados por semelhança física ou 
transferência de função. Para maiores esclarecimentos, ler Moreira, Todorov & Nalini (2006) e Perez et al (2013).  

 

pensamentos e sentimentos do cliente, como 

ocorre em outros tratamentos para o TOC, a ACT 

propõe atentar para o comportamento em seu 

contexto funcional e para os objetivos analíticos 

e pragmáticos da psicoterapia.  

O modelo de compreensão das psicopatologias 

segundo a ACT se baseia no conceito de 

inflexibilidade psicológica. Esta se configura 

como inclinação a afastar-se da experiência 

direta de contato com contingências, por conta 

da dominância do conteúdo verbal advindo da 

linguagem humana. Esta dominância fortalece 

sobremaneira o controle por regras, o que 

promove uma certa rigidez comportamental e 

então uma diminuição na sensibilidade às 

contingências (Luoma, Hayes, & Walser, 2007; 

Harris, 2009).  

As estratégias de intervenção terapêutica da ACT 

são embasadas na noção de que alguns 

contextos verbais contribuem para uma forma 

de esquiva de eventos privados desagradáveis 

(como sentimentos e pensamentos). Esta 

esquiva leva à restrição de ações que favorecem 

uma melhor qualidade de vida (Saban, 2011; 

Hayes, Pistorello, & Biglan, 2008; Wilson & 

Luciano, 2002).  

Este processo é chamado de Esquiva 

Experiencial e ocorre mediante uma história de 

aprendizagem relacional4 influenciada por 

práticas culturais. Tais práticas permitem que 

estes eventos privados assumam caráter 

aversivo e se tornem, por definição, algo a ser 
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evitado e eliminado da experiência subjetiva 

(Hayes, Pistorello, & Biglan, 2008; Wilson & 

Luciano, 2002; Saban, 2011; Boavista, 2012). Este 

processo só pode ser identificado e trabalhado 

na sessão terapêutica se o terapeuta for treinado 

para analisar funcionalmente os vários 

contextos verbais nocivos, como os 

apresentados pela ACT. Segundo Perez et al 
(2013), cabe ao analista do comportamento 

identificar como eventos ditos ambientais 

podem afetar o responder do indivíduo. Desta 

forma, achados experimentais tem buscado 

identificar os diferentes processos existentes na 

aquisição função de estímulos. Neste cenário 

surgiram novos estudos experimentais sobre os 

efeitos da linguagem sobre o comportamento 

humano.  

Assim como a FAP, a ACT construiu seus 

pressupostos básicos a partir de construtos de 

pesquisas experimentais como as citadas acima. 

Estes construtos adviram principalmente da  

Teoria Dos Quadros Relacionais (RFT, sigla em 

inglês para Relational Frame Theory) na década 

de 1990. Esta base de dados científica propõe, 

mediante pesquisas, que o seguimento de regras 

(estímulos verbais que podem controlar 

excessivamente o comportamento), em demasia 

pode produzir uma insensibilidade às 

contingências e favorece o surgimento de 

padrões comportamentais prejudiciais, tais 

como a esquiva experiencial (Hayes, Barnes-

Holmes, & Roche, 2001).  

 
5 Significa ficar sob controle de contingências indicadas por uma vida valorada ou uma vida que merece ser vivida como indicam 
os autores. A ideia do uso do termo valores na construção de contingências de reforçamento positivo e portanto de uma melhor 
qualidade de vida é descrita nas obras de Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999 e Luoma, Hayes & Walser (2007) 

Por conta deste controle verbal excessivo, certos 

sentimentos e pensamentos passam a se tornar 

fontes de regulação emocional e 

comportamental e as pessoas passam a viver 

como se estes produtos verbais fossem fatos, na 

sua forma mais literal, de acordo com o que 

disse Sidman (1990) sobre a palavra e o 

significado. A este contexto é dado o nome de 

literalidade (Hayes, Pankey & Gregg, 2002), 

capaz de fazer com que fiquemos insensíveis a 

contingências, o que os autores chamam de 

Repertório Inflexível, controlados por crenças 

ou conceitos verbais. 

Torna-se um processo complexo ajudar o cliente 

a sair deste contexto de literalidade e a agir de 

maneira mais flexível5 apenas ensinando 

teoricamente sobre estes fenômenos ou 

questionando razões, pois isto equivale a usar a 

literalidade (e.g. “me comporto assim porque 

tenho TOC” ou “porque tenho uma história X”) 

quando queremos miná-la (Hayes, Strosahl, & 

Wilson, 1999). Segundo estes autores, a 

intenção da ACT é justamente enfraquecer estes 

contextos de literalidade usando estratégias de 

recontextualização verbal, ou, nas palavras de 

Hayes: “Nós precisamos usar a linguagem sem 

sermos consumidos por ela” (Hayes, Strosahl, & 

Wilson, 1999, p. 12)  

Hayes já havia descrito, em 1989, a técnica de 

recontextualização verbal como aquela cujo 

objetivo é a alteração da maneira como as regras  
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funcionam modificando o contexto no qual 

ocorrem e assim possibilitando que alguns tipos 

de controle possam ser enfraquecidos e outros 

tipos fortalecidos, em benefício do cliente 

(Hayes, Zettle, & Rosenfarb, 1989, p. 372). Uma 

maneira de utilizar processos de 

recontextualização é adicionar outros contextos 

de modo que a literalidade seja quebrada ou 

reduzida (Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 

2001). Uma ferramenta muito utilizada é o uso 

de metáforas pela ACT, caracterizado como uma 

das técnicas que permite uma distinção entre 

relações derivadas de quadros relacionais e 

contato com a contingência não verbal, bem 

como a inserção de outros contextos que não os 

de literalidade (cf. Simões Filho, 2014), de 

vivências experienciais (Luoma, Hayes, & 

Walser, 2007), dentre outros.6 

Estas metáforas teriam função de modificar o 

contexto verbal apresentado anteriormente pelo 

cliente, possibilitando que ele entre em contato 

com novas contingências. Porém, para que o 

terapeuta fique mais sob controle do contexto 

verbal do que do conteúdo literal no discurso do 

cliente, é indicado que o profissional seja 

orientado em forma de Supervisão Clínica, por 

outro terapeuta mais experiente. Assim, o 

psicólogo acelera o processo de discriminação 

das variáveis de controle sobre a relação 

terapêutica e dos repertórios do cliente, como o 

comportamento  verbal (Moreira, 2003).  

O uso das duas ferramentas de intervenção tem 

sido chamado na literatura analítico-

 
6 Para revisão pormenorizada das razões pelas quais a ACT utiliza metáforas, ler Foody, M et al (2014). 

comportamental de “FACT” (junção das siglas 

FAP e ACT). (Olaz, 2015) 

O objetivo deste artigo foi descrever um 

processo de mudança de comportamento do 

terapeuta, frente à análise da função dos 

comportamentos verbais de uma cliente com 

TOC. Será possível analisar também a relevância 

das estratégias de recontextualização verbal 

como instrumentos na prática clínica. 

 

Metodologia 

O caso descrito a seguir foi discutido e avaliado 

a partir de dois modelos de intervenção 

analítico-comportamental: A Terapia de 

Aceitação e compromisso (ACT, abreviação em 

inglês de Acceptance and Commitment Therapy) 

e a Terapia Analítica Funcional (FAP, abreviação 

em inglês de Functional Analysis Psychoterapy).  

A integração desses dois modelos clínicos em 

uma única forma de atuação tem sido chamada 

de FACT e aumenta o alcance dos enfoques 

terapêuticos aos problemas de comportamento 

dos clientes (Ler mais em: Callaghan et al , 
2004; Olaz, 2015). 

A intervenção do terapeuta para o caso clínico foi 

separada em duas etapas para fins didáticos. 

Não houve marcação temporal destas etapas, 

porque seguiu uma ordem determinada pelo 

supervisor da disciplina ministrada, intitulado 

Estágio Supervisionado, na Universidade Jorge 
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Amado, em Salvador (BA) para a pós-graduação 

em Clínica Analítico-comportamental. A 

Supervisão ocorria vinculada ao programa de 

Pós-Graduação, com frequência quinzenal e na 

modalidade em grupo. Cada participante tinha 

por volta de uma hora e meia por supervisão. 

O atendimento psicoterapêutico à cliente 

ocorreu em uma clínica multiprofissional que 

trabalha com planos de saúde da cidade de 

Salvador, sendo que o atendimento feito pelo 

primeiro autor. A cliente Mônica7 estava com 24 

anos quando iniciou a terapia e apresentava 

como queixa o diagnóstico de Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo (TOC). Era recém-

formada em Psicologia. M. relatava ter 

pensamentos obsessivos, geralmente de 

conteúdo sobre sexo, doenças de pele e relações 

amorosas, além de forte autocobrança de 

desempenho nas mais diversas áreas.  

 

Resultados e discussão 

O caso clínico foi conceitualizado de maneira 

didática após quatro encontros de supervisão 

com o segundo autor e após 4 sessões de 

psicoterapia com o primeiro autor. Cabe aqui 

ressaltar que, até então, o primeiro autor 

conduzia a terapia estando muito sob controle 

do conteúdo verbal da cliente, como será 

explicado adiante. A conceituação foi assim 

separada: 

 
7 Nome fictício 

8 Estabelecimento de relações simbólicas de maneira arbitrária a partir de processos de implicação mútua, implicação 
combinatória e transformação de função (ler Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001). 

Queixas, antecedentes e possíveis 
funções.  

A cliente dizia ter pensamentos obsessivos 

quase todos os dias e que frequentemente 

costumava “lutar contra eles”, sentido muita 

ansiedade. Como exemplo citou pensamentos de 

conteúdo sexual (imaginar tanto pessoas nuas 

quanto praticando atos sexuais em situações 

indecorosas) que a incomodavam. Inicialmente 

não relacionava isto a nenhum antecedente 

específico, dizendo que a ocorrência dos 

pensamentos eram em situações “arbitrárias”, 

como na igreja ou num ponto de ônibus.   

A cliente nomeava seu repertório como “crise de 

TOC” sob controle antecendente quando ela 

iniciava relacionamentos amorosos ou algum 

tipo de envolvimento sexual. Sob estes 

estímulos discriminativos (Sd’s), emitia 

comportamentos privados na forma de 

pensamentos e autoregras disfuncionais com 

função de evitar contato com toda e qualquer 

possibilidade de rejeição (muitas vezes na forma 

de avaliações e críticas públicas). A cliente havia 

expandido os quadros relacionais8 envolvidos 

nas experiências de rejeição e agora muitos 

outros estímulos passaram a adquirir função de 

estímulo aversivo condicionado. Um exemplo 

disto é estar na Igreja Católica e este ambiente 

evocar pensamentos que seriam passíveis de 

punição, como sexo.  

É possível também perceber que os próprios 
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eventos privados da cliente adquiriram função 

aversiva condicionada permitindo que a cliente 

se esquivasse de tais eventos utilizando 

estratégias na forma de comportamentos 

públicos, como a checagem se está excitada ou 

sair abruptamente da igreja. A frequente esquiva 

experiencial como sinal de inflexibilidade 

psicológica a afastava de se engajar em novas 

contingências que não apenas as coercitivas mas 

de reforço positivo. Um exemplo era quando ela 

recusava convites para encontros com 

potenciais candidatos a namorado, justificando 

com a frase “eu não estou bem, estou com TOC” 

(sic). 

Segundo a cliente, as primeiras evidências claras 

do TOC ocorreram quando terminou a faculdade 

e estava enfrentando dificuldades em conseguir 

emprego e cobrança por parte da família. As 

crises de ansiedade se generalizaram para 

outros ambientes. Por exemplo: quando 

frequentava a igreja católica ou caminhava 

sozinha pela rua, apresentava obsessões de 

cunho sexual (imaginar cenas de crianças ou 

outras mulheres nuas). Passou, então, a 

“verificar” (compulsivamente) se estava 

excitada nestes momentos, com receio de, acaso 

estivesse, isto fosse sinal de ser pedófila ou 

lésbica. 

 

Contingências matriciais 

O termo “contingências matriciais” é aqui 

utilizado em referência ao que Lundin (1977, pp. 

 
9A investigação do papel do esquema de esquiva sinalizada de choques intensos, na instalação de comportamentos de esquiva 
foi realizada por Solomon et al, 1953. 

246-253) descreveu como sendo “os efeitos das 

primeiras experiências sobre o 

comportamento”. Segundo o autor, entender 

essas experiências é importante para se estudar 

a personalidade humana. Trata-se da aquisição 

de repertórios amplos e estáveis que, uma vez 

desenvolvidos na infância, tendem a ser 

generalizados para diversas situações e a 

servirem de base (“matriz”) para a formação de 

outros repertórios. Uma forma de investigação 

das contingências matriciais é a verificação dos 

repertórios mais constantes do cliente quando 

criança, principalmente aqueles que recebiam 

uma atenção diferenciada por parte dos pais 

e/ou cuidadores. 

Mônica conta que sua infância foi marcada pela 

“evidente preferência da mãe pelo irmão” (sic), 

já que este parecia ser melhor em tudo que fazia 

e a mãe sempre insistia nas comparações. Sua 

mãe foi descrita como uma pessoa coercitiva, de 

maneira muitas vezes não contingente, 

impossibilitando que a cliente discriminasse 

uma forma de se esquivar de críticas e 

avaliações. Guilhardi (2004) estabelece uma 

ligação deste tipo de história de contingências 

com o paradigma de esquiva não sinalizada9, 

indicando o produto disto na forma de sintomas 

em um estudo de caso. Além das críticas e 

avaliações, sua mãe tentava controlar seu 

comportamento através de controle aversivo, 

inclusive de maneira muito contingentes como 

tratado por Guilhardi, 2015), o que a cliente 

descrevia como “chantagem”.  

Sexo, por exemplo, era um tabu para a família e, 
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assim, a cliente cresceu sem a orientação 

necessária. Quando frequentava o primeiro ano 

do ensino médio a cliente foi flagrada 

masturbando um colega na sala de aula e sofreu 

duras críticas de todos, incluindo sua mãe, que a 

adjetivou como indecente. Além disto, seus 

amigos da escola começaram a se afastar dela e, 

assim, Mônica e a família decidiram que ela 

deveria trocar de colégio. A cliente relata ter 

sentido extremamente culpada, ter ficado 

deprimida e nunca ter esquecido o ocorrido.  

Os repertórios mais amplos identificados como 

prejudiciais para a cliente foram: autocobrança 

de desempenho, sentimento de culpa constante, 

baixa autoestima e autoimagem e déficits 

comportamentais nos relacionamentos 

indicando passividade, esquiva de intimidade e 

necessidade de agradar os outros. Como 

resultado desta história, a cliente também 

aprendeu a evitar se comportar de uma maneira 

passível de punição social (esquiva 

generalizada), inclusive de maneira a ser 

exposta ou criticada socialmente, e a se 

autocensurar. As contingências matriciais de 

Mônica possibilitaram o desenvolvimento de um 

repertório amplo de controle, tanto de eventos 

públicos quanto privados.  

A literatura da RFT descreve que os estímulos 

vão adquirir função com base na história de 

exposição a molduras relacionais presentes na 

história de vida daquela pessoa, bem como na 

comunidade verbal em que está inserida (Hayes 

et al, 2013).  Moldura se configura como padrões 

específicos de respostas relacionais, que podem 

ser aplicados arbitrariamente a quaisquer 

conjuntos de estímulos (Perez et al, 2013) e 

podem ser classificadas como coordenação,  

 

oposição, distinção, comparação, hierarquia, 

causalidade, tempo, espaço e dêitica (Hayes et 
al, 2001). No caso de Mônica, ao seguir a regra 

“o normal é não ter pensamentos assim”, por 

oposição, ter pensamentos assim é “anormal” e 

por isto tinham que ser evitados. Aplicando-se a 

moldura relacional de causalidade, se 

comportamentos públicos (como ir para a igreja 

ou ter encontros amorosos) causavam eventos 

privados, estes devem ser evitados também 

(para revisão maior, ler Harris, 2009). 

 

Intervenção 

O comportamento do terapeuta mais experiente, 

no papel de supervisor, ficou sob controle das 

dificuldades apresentadas pelo terapeuta em 

formação dentro da sessão terapêutica e este 

começou a discriminar seu próprio 

comportamento e a compreender o repertório 

amplo da cliente. Esta compreensão rendeu 

comentários na forma de análise, como as que 

se seguem. 

Ao estimular demasiadamente e por várias 

sessões a cliente a falar sobre as contingências 

de esquiva e ao analisar as funções, o terapeuta 

em formação começou a reforçar negativamente 

de forma inadvertida alguns comportamentos-

problema da mesma. Um dos comportamentos 

que passaram a ficar mais frequentes foi o de 

“dar razões”, descrito por Hayes, Strosahl, & 

Wilson (1999) como a tendência a achar causas 

ou motivos para seus comportamentos e assim 

ficam cada vez mais presos ao modo inflexível 

de responder. Como exemplo da presença deste 

contexto, segue o diálogo abaixo: 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Augusto Cézar de Souza Neto, Tiago Alfredo Ferreira da Silva 

 

 

 
77 

M: Eu me sinto muito insegura quando estou 

numa relação. Os sintomas ficam mais intensos 

quando eu estou numa relação ou prestes a 

entrar em uma. 

T: A que você credita isto? 

M: Ah eu sempre fui assim, sabe? Acho que por 

conta da forte cobrança que minha mãe exercia 

sobre mim.... Difícil mudar isto. Sinto que eu 

tenho muito medo de entrar numa nova relação, 

estou há meses sem tentar. 

(...) 

T: O que te impede de procurar se relacionar? 

M: Saber que eu tenho TOC e que por isto será 

impossível eu me relacionar novamente. Uma 

vez contei o que se passava em meus 

pensamentos para um amigo e ele nunca mais 

me procurou. Imagine um namorado. 

Inicialmente, as análises da cliente foram 

reforçadas pelo terapeuta, principalmente pelo 

fato de que consistiam em descrições de relações 

articuladas e bastante justificadas. Na 

terminologia da FAP, tais análises foram 

interpretadas pelo terapeuta como exemplos de 

CRB3. Porém, após a compreensão mais ampla 

do repertório da cliente, tais relatos foram 

entendidos como exemplos de CRB1, por se 

tratarem de verbalizações sobre controle do 

contexto de “dar razões” (história passada como 

razão para o porquê não se compromete com a 

 
10 A regra 5 da FAP envolve fornecer interpretações de variáveis que afetam o comportamento do cliente, tornando-o assim 
passível de emitir CRB3 (Kohlenberg, & Tsai, 2001). Esta regra foi usada pelo terapeuta em demasia, não se dando conta de 
uma outra função: estava reforçando outros CRB1’s, o de emitir comportamento verbal sob controle do contexto de dar razões. 

mudança do comportamento e excesso de 

controle pela regra “tenho TOC” ou “tenho um 

problema”). 

Sem analisar as descrições sob a ótica dos 

contextos que promovem a inflexibilidade 

psicológica, o terapeuta acabou 

inadvertidamente reforçando os 

comportamentos-problema citados acima e 

deixando de criar contextos de contradição da 

literalidade. Vale ressaltar que o terapeuta 

também estava realizando análises funcionais e 

descrevendo para a cliente no sentido de 

incentivar  a elaboração de CRB310. Embora a 

cliente estivesse compreendendo as análises e 

construindo autoconhecimento, nenhum desses 

“ganhos” permitiu que a cliente tivesse melhora 

terapêutica significativa (aumento na 

frequência de CRB2 e redução de CRB1).  

O terapeuta apresentou dificuldades ao não 

conseguir sair do contexto de literalidade (como 

o faz a comunidade verbal), mantendo o tópico 

na sessão sempre “girando em torno do TOC”. 

Isto acontecia enquanto o terapeuta buscava 

fornecer SD’s (estímulos discriminativos) para a 

cliente descrever potenciais reforçadores, com o 

objetivo de fazê-la emitir comportamentos mais 

flexíveis que a permitissem criar novas 

contingências de reforçamento positivo, mas 

não era o que acontecia.  

Com o tempo o terapeuta percebeu um aumento 

da frequência de comportamentos de falar sobre 

o TOC, descrever o conteúdo dos próprios 
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pensamentos e tentar avaliar se estão certos ou 

errados. Enquanto isto, a cliente apresentava 

muitos sinais de inflexibilidade psicológica11 ao 

descrever uma vida insignificante e a se queixar 

de como as coisas “não andavam” na sua vida, 

mas creditando tal fato ao TOC.  A cliente estava 

em uma aparente incontrolabilidade, decorrente 

da modelagem de um repertório de esquiva não 

-sinalizada (como descrito em Guilhardi, 2004) 

e sua mãe exercia um papel importante como 

audiência reforçadora generalizada já que 

frequentemente dizia que nada na vida da 

cliente dava certo.  

Através da supervisão, o terapeuta foi levado a 

visualizar o contexto verbal em que a cliente e o 

próprio terapeuta estavam imersos em sessão. 

Ou seja, a Análise Funcional continuou sendo 

feita, mas de maneira diferente. Ao invés de 

analisar funcionalmente o conteúdo descrito 

pelos relatos verbais da cliente, o terapeuta 

começou a analisar o contexto para o 

comportamento verbal da cliente em sessão, 

recontextualizando a ocorrência das regras. A 

partir deste momento, iniciou-se a segunda 

etapa da terapia.  

A segunda etapa iniciou-se após supervisão do 

caso clínico pelo segundo autor. Por volta da 

sexta sessão em diante, deu-se início a segunda 

etapa da terapia, após revisão do caso feito pelo 

autor e seu supervisor. O objetivo desta etapa 

passou a ser a utilização da recontextualização 

 
11 Significa o contrário da flexibilidade psicológica. A saber, é resultado do forte controle por regras e frágil controle por 
contingências e envolve fenômenos como a esquiva experiencial, fusão cognitiva, apego ao eu como conceito, falta de clareza 
de valores, dentre outros (Luoma, Hayes, & Walser, 2007). 

12 Trata-se de fazer o cliente questionar a efetividade de suas próprias estratégias de controle baseadas em esquiva experiencial 
até ele perceber que não haverá resultados efetivos e que só está se desgastando. Para mais informações, ler Hayes et al, 2012 
pp. 189-197. 

verbal como instrumento de mudança 

comportamental. O processo foi dividido em 4 

sub-etapas, trabalhadas sob orientação da ACT 

enquanto abordagem terapêutica.  

 

Minando o Sistema e Fomentando a 
Desfusão 

“Minar o sistema” é um processo proposto por 

Hayes, Strosahl, & Wilson (1999) para minar a 

esquiva de sentimentos por meio da aceitação ao 

desacreditar a linguagem literal e apontar 

diretamente as suas consequências. Uma das 

maneiras de desacreditar a linguagem literal é 

usar o processo de desesperança criativa12: fazer 

a cliente perceber o quanto ela tenta controlar a 

experiência privada e mostrar que não tem 

funcionado para ela, colocando à prova esta 

regra e abrindo espaço para o uso de novas 

estratégias baseadas na aceitação (Hayes, 

Strosahl, & Wilson, 1999). Esta estratégia foi 

aplicada pelo terapeuta, como no exemplo a 

seguir: 

T: o que você faz para não ter estes 

pensamentos?  

M: Tento fazer de tudo. 

T: Se a gente puder fazer uma lista, o que você 

colocaria? 
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M: (lista 11 atitudes que utiliza para evitar 

pensar de maneira obsessiva). 

T: Parece ser cansativo, né? Se pudéssemos 

descrever em porcentagem, quando tempo do 

seu dia você gasta fazendo coisas relacionadas 

aos pensamentos obsessivos? 

M: Difícil responder. Acho que uns 60% do meu 

dia. 

T: Agora quero que você vá para casa pensando 

no trabalho que isto dá e tente me responder na 

próxima sessão o que você faria da sua vida se 

não precisasse evitar pensar ou sentir.  

C: Acho que vou precisar listar. 

Por volta da oitava sessão a cliente trouxe uma 

lista de 31 itens que buscaria para sua vida se não 

tivesse pensamentos obsessivos e 

comportamentos compulsivos. A lista continha 

uma série de atitudes que desejaria ter, porém 

faz questão de ressaltar que assim faria se não 

sentisse medo, ansiedade, insegurança, 

obsessões e compulsões.  

O terapeuta começou a usar a recontextualização 

com o intuito de permitir que a cliente 

questionasse a funcionalidade de contextos 

baseados no controle de eventos privados e 

assim pudesse agir de modo diferente (e não a 

partir do que a ACT chama de fusão cognitiva: 

incapacidade de fazer a distinção momento-a-

momento entre produtos e processos verbais, 

atestando a literalidade). A desfusão é uma 

forma de permitir a desliteralização, ou seja, o 

processo de separar a pessoa do conteúdo do seu  

 

comportamento verbal e não literalizar as 

representações linguísticas (Hayes, Strosahl, & 

Wilson, 1999). O objetivo terapêutico de tentar 

estimular a cliente à emissão de 

comportamentos mais flexíveis que a 

permitissem criar novas contingências de 

reforçamento positivo voltou à tona.  

O terapeuta passou a utilizar a lista dos itens que 

buscaria para sua vida como parâmetro na 

tentativa de modelar o que a ACT chama de 

desfusão.  Segundo Hayes, Strosahl, & Wilson 

(1999), o uso da desfusão permite a construção 

de um senso de self (eu) como contexto: a noção 

de que os eventos privados estão contidos em si 

e não contém. Isto fomentaria uma maior 

flexibilidade psicológica. Como haviam indícios 

de que a cliente seguia a regra de que o critério 

diagnóstico a afastava de se expor a novas 

contingências, terapeuta buscou faze-la 

discriminar os custos do seguimento desta regra 

e promover desfusão, afim de reduzir a esquiva 

experiencial.  

 

Clarificando valores e compromisso com 
valores 

Segundo Hayes, Strosahl, & Wilson (1999, pp. 

205-209), o uso de consequências não verbais 

no reforço de algumas respostas desejadas tem 

breve efetividade, mas o uso de comportamento 

verbal permite que as consequências estejam 

relacionadas com ações mesmo quando tais 

consequências são bastantes atrasadas. Este é o 
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argumento por trás do uso metafórico dos 

valores13 como estratégia de construção de 

controle verbal. 

O terapeuta começa então a falar sobre valores e 

discutir item por item da sua lista de 31, também 

trabalhando desfusão e usando a 

recontextualização, como no exemplo a seguir:  

T: você colocou que não temeria a sua vida 

mental e o que se passa nela. O que faria se não 

tivesse medo?  Você disse que teria mais tempo 

e uma mente tranquila para poder criar e 

transformar sua realidade. O que faria se tivesse 

essas coisas, se tivesse mais tempo e uma 

mente mais tranquila? 

Aos poucos a cliente foi discriminando seu próprio 

repertório em sessão, como neste diálogo: 

T: tentei usar esta lista para descobrir a direção 

que você quer para sua vida, mas ao invés disto 

você descreveu coisas ligadas ao TOC, como 

pensamentos e sentimentos, como limites.  

M: Minha mente se acostumou a lidar com os 

pensamentos, a lutar contra eles e eu até estou 

conseguindo, antes eu era escrava deles. Na 

adolescência eu não tinha isso, eu vivia sem me 

preocupar com nada disto. 

T: Na vida a gente pode gastar nosso tempo 

trabalhando em nossos valores ou tentando 

controlar coisas incontroláveis, como nossos 

sentimentos e pensamentos ou até toda a nossa

 
13 Valores são qualidades escolhidas com o propósito de que nunca possam existir como objetivo, mas sim como exemplos a 
serem alcançados passo após passo. Implica ações pautadas em uma vida com propósito (Hayes,  Pistorello & Biglan, 2008). 

14 Baseada na metáfora chamada The Sailing Boat, de David Guillanders (Stoddard & Afari, 2014, pags 173-176). 

vida. Vou te trazer uma metáfora que ajuda a 

perceber o que você aprendeu a fazer (aqui o 

terapeuta utiliza a Metáfora do barco14 – Anexo 

1).  

T: Percebe que sempre que a gente fala da sua 

vida você fala sobre o TOC novamente? Percebe 

que está fazendo isto novamente? Não quero 

dizer que isto é anormal, muito pelo contrário. 

Muitos de nós aprendemos desta forma.  

M: Você veio com uma proposta que nenhum 

outro terapeuta fez comigo. Eu sempre 

compareci às sessões para falar sobre o TOC e 

você veio com uma proposta que me deixa 

curiosa, que é tentar não falar sobre ele. Posso 

tentar. 

O terapeuta usou estas perguntas também para 

diferenciar o que seriam descrições de valores e 

descrição de objetivos. Segundo Luoma, Hayes & 

Walser (2007), valores dizem respeito um 

padrão contínuo de comportamentos em direção 

a uma vida como qualitativamente significativa 

para o cliente, enquanto objetivos são 

realizações concretas, que podem ocorrer ou não 

a partir do padrão de comportamentos 

valorosos.  

Usar apenas descrições sobre objetivos seria 

como usar consequências verbais menos 

efetivas (menos efetividade no uso de 

consequências tardias no controle das respostas 

que o terapeuta quer reforçar).  
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Por volta da décima sessão, o terapeuta usou um 

Tótem15 para ilustrar como os pensamentos 

obsessivos   podem  estar  dentro  da  sala,  sem 

exercer a função de “guiar a conversa” (de 

maneira metafórica, tentava-se estabelecer uma 

comparação da presença do objeto com a 

presença do pensamento, na tentativa de 

permitir Aceitação). Metáforas como esta 

ajudaram na modelagem destes 

comportamentos de Aceitação.  

Inicialmente a cliente apresentou dificuldades 

em se “distanciar do diagnóstico” (desfusão e 

dar razões, usando o diagnóstico como 

argumento) e quando assim o fez, o terapeuta 

lhe mostrou o tótem com o objetivo de facilitar 

a discriminação do próprio comportamento. À 

medida que a cliente começou a descrever com 

maior propriedade os seus valores, o terapeuta 

dirigiu as sessões para fortalecer este repertório 

(Luoma, Hayes & Walser,2007; Hayes & 

Strosahl, 2004; Hayes, Strosahl, & Wilson, 

1999), como nos exemplos abaixo: 

 

T: No item "viveria sem me preocupar tanto 

com o amanhã, com o futuro", se você não se 

preocupasse tanto, como ele seria? O que teria 

nele? (...). Sobre o item "teria mais tempo e uma 

mente mais tranquila para criar muito mais", o 

que ela faria com mais tempo e com uma mente 

mais tranquila" e "o que estaria criando"? 

M: Estaria talvez estudando, fazendo mestrado 

em Saúde Coletiva, mas não tenho tido 

motivação nem tempo para estudar. Penso em 

 
15 Objeto físico que simboliza os eventos privados para ajudar na compreensão do que é desfusão 

trabalhar como professora, ensinar um dia.  

T: E se você tivesse todo o tempo do mundo, o 

que faria? 

M: Hoje eu estaria escrevendo em meu blog, 

estudando mais.(...).  

T: Então você sabe como responder sobre seu 

futuro. Se você estivesse com uma varinha 

mágica nas mãos e pudesse escolher como seria 

seu futuro, do jeitinho que você quer, como este 

seria? 

M: Eu não sei... seria diferente de agora. Eu seria 

feliz. 

T: Se você estivesse feliz, estaria fazendo o que? 

(Aqui o terapeuta tentou sair da literalidade de 

uma descrição pautada em objetivos concretos 

e inflexíveis e inserir um novo contexto de 

valoração, seguindo modelo de Luoma, Hayes & 

Walser (2007)). 

M: Estaria trabalhando com algo que gosto. Não 

que eu não goste do que eu faço, mas eu estaria 

trabalhando sem precisar viajar toda semana. 

(...). Não sei, acho que com clínica e ensinado 

apenas. Clínica eu cheguei a tentar mas desisti 

porque não achei cliente e fui para o interior 

trabalhar.  

(...) 

M: às vezes eu já pensei em fugir sabe? em sair 

por aí com algum namorado, ir morar na 

chapada, deixar tudo pra trás. Eu gosto de 
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minha profissão, mas eu deixaria tudo pra trás 

(...). Sim, sim, eu quero sair novamente para 

paquerar, não faço isso há dois meses. Parei 

total.  

 T: O que há de importante nisto? 

M: Eu conheceria algumas pessoas novas, e tal. 

T: O que há de importante em conhecer novas 

pessoas? 

M: Eu digo, arranjar um namorado. 

T: então seria importante pra você arranjar um 

namorado? Como seria? 

M: Seria uma relação séria, um namoro. 

Ultimamente uma relação séria está difícil. 

T: Como seria uma relação séria pra você? O que 

você busca numa relação séria? 

(...) 

C: Acho que eu me enxergo como uma 

professora, dando aula em faculdade sobre 

saúde coletiva e com uma clínica. Mas eu não 

tenho tido tempo para me dedicar, sem falar 

que fico muito ansiosa durante o dia e o TOC...(T 

aponta para o desenho e a cliente percebe que 

está dando razões, voltando ao propósito do 

exercício). 

Por volta da 11ª sessão, o terapeuta deu 

prosseguimento com a tentativa de descreverem 

valores e a cliente citou planos para futuro e 

alguns objetivos e metas. Ele também tentou 

 
16 Comportamentos de melhora do cliente fora da sessão terapêutica.  

diferenciar valores de objetivos e a cliente 

descreveu valores importantes, como "estar em 

uma relação", "ter e transmitir conhecimento” 

e "fazer viagens para descobrir a natureza". O 

terapeuta encarou como CRB2 estas descrições 

de maneira amplificada sobre seus valores já que 

também se configurariam como potenciais 

reforçadores.  

A cliente começou a emitir alguns O216, dando 

início a alguns projetos, como estudar para 

concursos e Mestrado. Este processo é 

caracterizado pelos autores da ACT como sendo 

Compromisso com os Valores e será debatido 

abaixo. Com um tempo, o terapeuta começou a 

discriminar que a cliente ia aumentando sua 

variabilidade comportamental, bem como 

construindo contingências de reforçamento 

positivo.  

Após algumas sessões, a cliente relatou que 

diminuiu sua auto exigência e constante 

ansiedade com a falta de uma relação, agora que 

percebeu que uma relação saudável é o que 

deseja. Este foi um primeiro relato de 

abrandamento nos sintomas e o terapeuta 

prosseguiu tentando minar os contextos 

prejudiciais e que limitam o acesso aos seus 

valores, como quando usa metáforas para 

mostrar que o controle é o problema (Hayes, 

Strosahl, & Wilson, 1999). 

Após ampla discussão sobre os valores e a cliente 

diminuir a frequência com que citava o TOC 

como limite para a mudança (sinais de que 

estava sendo modelado um repertório de 

flexibilidade psicológica) o terapeuta tentou as 

primeiras intervenções voltadas para o 
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compromisso com os valores. O terapeuta, 

então, decidiu recontextualizar o sentimento de 

ansiedade da cliente. Um exemplo desta 

estratégia é a seguinte fala do terapeuta: “agora 

que você está se aproximando de seus valores é 

quando você deveria se sentir ansiosa. Lembra-

se dos peixes?” (em referência a metáfora do 

barco citada anteriormente).  

A medida que a cliente estava aberta à 

possibilidade de se engajar em novas 

contingências, fora da sessão foram 

acontecendo situações-problema debatidos 

sessão após sessão. O terapeuta continuou 

usando recontextualizações, inclusive com o 

auxílio de outras metáforas, como a do Tabuleiro 

de Xadrez (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999– 

Anexo 2) e comparando com atividades que ela 

já fazia, como o Ioga.  

A cliente acumulou evoluções e relatou níveis 

mais abrandados de ansiedade e o que ela 

intitular “saber lidar com ela” (Sic). Ao mesmo 

tempo, demonstrou tentar, com mais 

frequência, se desfundir da experiência privada 

quanto à ansiedade; se apresentar estando 

menos sob controle do contexto de literalidade, 

sinais de ficar menos sob controle das emoções 

e de esperar a "poeira baixar" (episódio 

emocional se reduzir) para tomar decisões. Um 

relato de avanço ocorreu quando descreveu 

seguir uma autoregra de que “tão logo estiver 

enciumada, não tomarei decisão precipitada” 

(sic). 

Portanto, há motivos para dizermos que a 

cliente teve um repertório de flexibilidade 

psicológica modelado ao longo das sessões de 

psicoterapia. Ela demonstrou estar menos sob 

controle de regras e aos poucos entrando em 

contato com novas contingências de 

reforçamento positivo. Exemplos disto foi 

quando, após anos, decidiu iniciar uma relação 

amorosa, mudar de emprego e investir nos 

estudos para o mestrado.  

Os resultados mostram alguns princípios 

importantes para a comunidade da aácomo, 

antes da conceituação completa do caso com 

ajuda da supervisão, o comportamento do 

terapeuta ficou muito sob controle dos 

conteúdos ou topografias dos relatos verbais da 

cliente, não entendendo a função que eles 

exerciam no setting terapêutico. Nesta fase, o 

terapeuta inadvertidamente reforçou os CRB1’ s 

da cliente. 

Após a compreensão do repertório desenvolvido 

pela cliente e das funções dos comportamentos 

emitidos por ela, o terapeuta modificou sua 

abordagem terapêutica e começou a usar a 

recontextualização de experiências públicas e 

privadas, a ponto de modelar um repertório de 

ficar mais sob controle das novas contingências 

do que das regras anteriormente seguidas. Os 

resultados apontam para o desenvolvimento de 

maior flexibilidade psicológica possibilitando 

uma mudança de postura da cliente, no sentido 

do comportamento da mesma ficar mais sob 

controle das contingências reforçadoras e 

menos sob controle excessivo de regras.  

Baseado nos relatos e resultados aqui 

apresentados, verifica-se duas constatações 

importantes para a comunidade de analistas de 

comportamento. São elas: 

1. A supervisão clínica é um importante 

modelador de comportamentos e de 

estratégias de intervenção. Por meio dela o 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Augusto Cézar de Souza Neto, Tiago Alfredo Ferreira da Silva 

 

 

 
84 

terapeuta ficou menos sob controle do 

conteúdo verbal da cliente e conseguiu se 

colocar em perspectiva, a fim de enxergar-

se enquanto ambiente consequenciador de 

CRB’s, como já apontado por Braga e 

Vandenberghe (2006).  

2. O uso da recontextualização verbal é uma 

importante ferramenta de intervenção 

para ser aplicado em psicoterapia. 

Portanto clientes podem ficar menos sob 

controle de palavras e mais inclinados a se 

engajarem em novas contingências e 

assim estaria sendo criado um contexto 

para avanços fora de sessão ou 

generalização de comportamentos 

(CRB2’s) já obtidos dentro da sessão (regra 

5 da FAP). A RFT está correta quando 

descreve que uma das funções do 

terapeuta é, através da linguagem, afetar a 

linguagem que controla o cliente (Hayes, 

Barnes-Holmes & Roche, 2001).  

Os resultados aqui descritos são estimulantes e 

comprovam a necessidade de maior atenção 

para este tema por parte da comunidade 

científica, através da exploração de outros 

delineamentos de pesquisa para a investigação 

destas hipóteses aqui descritas. A construção de 

uma comunidade científica que avalie tanto o 

efeito de supervisão sobre a figura do terapeuta 

quanto a contribuição do uso da 

recontextualização pode promover o 

fortalecimento da terceira onda de terapias 

comportamentais. 
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Anexo 1 

Metáfora do Barco na forma de diálogo.  

- Variação da metáfora intitulada The Sailing Boat, de David Guillanders (Stoddard & Afari, 2014, pags 

173-176) 

 

T: Imagine que você, por alguma razão, foi parar em uma ilha deserta após um naufrágio. Nesta ilha 

você passa por perrengues, mas também aprende a se alimentar e a sobreviver. Porém, uma coisa faz 

falta nesta ilha: sua vida. Você pode até sobreviver bravamente, porém, sua vida está na sua cidade. 

Lá onde estão seus sonhos, sua família, seus amigos. Tudo que você me disse estar naquela lista do 

que faria e teria se não tivesse TOC. Agora, imagine que um dia você decidiu construir seu próprio 

barco (não me pergunte como), afim de buscar o que mais importa para você – sua cidade. Ao 

conseguir construir o barco e os remos, você se joga no mar – com espírito aventureiro. No início da 

viagem tudo anda como previsto, porém, após passado um tempo, seu barco é tomado por um 

cardume de peixes. Imagine um peixe do qual você nunca ouviu falar, mas que promove muitos 

desconfortos. Eles te machucam, ferem, incomodam. Daí você começa a tentar matar cada um dos 

peixes que pulam em você ou no barco. Porém, cada vez que você mata um peixe, mais outros peixes 

aparecem. Passam-se horas e você ainda está matando os peixes, com os remos. Durante esse período, 

o que acontece com o barco? 

C: está parado. Sem direção. 

T: e sua cidade? 

C: ainda distante.  

T: imagine que você pode até vê-la com clareza de longe. Porém, ela nunca esteve “tão distante”. O 

que você precisaria para ir em busca dela? 

C: Hum... parar de matar os peixes? 

T: Mas eles te machucam, te incomodam. Realmente é uma decisão difícil e parece que qualquer 

escolha que tenha, terá custos. Mas qual custo valeria mais à pena? 

C: Ah, eu escolheria parar de matar os peixes. Seria um motivo maior. 

T: O que esta metáfora tem de semelhante com o que estávamos conversando sobre sua vida? 
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Anexo 2 

Metáfora do Xadrez 

(traduzido de Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, p.190) 

 

Imagine o tabuleiro de xadrez no qual as peças podem ir infinitamente em todas as direções. Este 

tabuleiro está coberto com peças pretas e peças brancas. Elas trabalham juntas, em equipas, como no 

xadrez - as peças brancas lutam contra as pretas e você pode associar seus pensamentos, sentimentos 

e crenças como estas peças; tudo isto também está junto, como numa equipe. Como exemplo, 

sentimentos "ruins" (como ansiedade, depressão, ressentimento)  dão a partida com 

pensamentos "ruins" e memórias "ruins". Mesma coisa com as peças "boas". Então, parece que a 

forma como o jogo é jogado é que queremos ganhar. Nós colocamos peças "boas" (como pensamentos 

que são autoconfianças, sentimentos de estar no controle, etc.) de um lado, e as peças "ruins" do 

outro lado. Então, elevamos a peça do cavalo preto e iniciamos a batalha, lutando para vencer a guerra 

contra a ansiedade, depressão, pensamentos sobre o uso de drogas, seja o que for. É um jogo de guerra. 

Mas há um problema lógico aqui, que sua postura de luta acaba sendo seu próprio inimigo. Em outras 

palavras, se você precisa estar nesta guerra, há algo de errado com você. Isto porque parece que você 

está no mesmo nível que estas peças e assim eles parecem ser tão grandes ou ainda maiores do que 

você mesmo. Muito embora estas peças estejam “dentro” de você, elas “não são” você. Então, de 

alguma forma, mesmo que pareça não muito lógico, quanto mais lutar contra elas, maiores elas ficam. 

Se for verdade que "se você não está disposto a ter isso, você já o tem", então, como você luta contra 

estas peças, elas tornam-se mais centrais para a sua vida, mais habituais, mais dominantes e mais 

vinculadas a todas as áreas de vida. A idéia lógica é que se você derrubar o suficiente delas, você as 

dominou – exceto pela sua experiência, que diz exatamente o oposto disto. Pelo visto, as peças 

brancas não podem ser eliminadas deliberadamente do quadro. Assim a batalha continua. Você se 

sente desesperado, você tem a sensação de que não pode ganhar, e ainda assim não para de lutar. Se 

você estiver no controle daquela peça de cavalo preto, lutar é a única escolha que você tem, porque as 

peças brancas parecem ameaçadoras à vida. No entanto, viver em uma zona de guerra não é uma boa 

maneira de viver 
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Resumo 

Este estudo objetivou identificar as variáveis 

antecedentes e consequentes do comportamento de 

temer expor-se oralmente a público conhecido e 

desconhecido e descrever o processo de 

planejamento de um programa de modificação 

comportamental estruturado na Análise do 

Comportamento a ser aplicado em uma cliente de 25 

anos, diagnosticada com fobia social. O estudo 

ocorreu ao longo de oito sessões, divididas em 

quatro sessões de triagem e seleção e quatro sessões 

de linha de base. Os dados apontaram como 

variáveis antecedentes as recompensas de curto 

prazo e como variáveis consequentes, o atraso nas 

punições do comportamento de fuga e esquiva. Este 

trabalho aponta a importância de identificar as 

variáveis antecedentes e consequentes de 

comportamentos-alvo para o planejamento de um 

programa de intervenção. Conclui-se a 

indispensabilidade da avaliação comportamental 

para a seleção e aplicação de um programa de 

modificação comportamental apropriado. 

PALAVRAS-CHAVE 

fobia à exposição oral; avaliação comportamental; programa de 
modificação comportamental; análise do comportamento 
aplicada. 

Abstract  

This study aimed to identify the antecedent and 

consequent variables of the behavior of fearing of 

talking to a known and unknown public and to 

describe the process of planning a behavioral 

modification program structured in the Behavior 

Analysis that it was applied in a 25-year-old person 

diagnosed with social phobia. The study took place 

over eight sessions, divided into four screening 

sessions and four baseline sessions. The data 

indicated as antecedent variables the short-term 

rewards and as consequent variables, the delay in 

punishment of escape and avoidance behavior. This 

work points out the importance of identifying the 

antecedent and consequent variables of target 

behaviors for the planning of an intervention 

program. We conclude the indispensability of the 

behavioral evaluation for the selection and 

application of an appropriate behavior modification 

program. 

 

KEY-WORDS 

oral exposing phobia; behavior evaluation; behavioral 
modification program; applied behavior analysis. 
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De acordo com Skinner (1953/2003), o 

comportamento é matéria de grande 

complexidade, o que exige técnica e disposição 

daquele que o observa, dado ser ele “(...) 

mutável, fluido e evanescente (...).” (p. 16). Para 

a modificação comportamental ocorrer é 

necessária a compreensão do processo de 

aquisição e manutenção do comportamento 

humano complexo, ou seja, como foi instalado e 

como é mantido. Logo, implica conhecer as 

variáveis antecedentes e consequentes que o 

controlam no presente (Martin, & Pear, 

2007/2013).  

Diferente da abordagem tradicional, a 

abordagem comportamental busca definir os 

comportamentos-problema em déficits e 

excessos comportamentais. Trata-se de 

respostas que ocorrem com uma frequência e/ou 

intensidade muito baixa ou muito alta, 

respectivamente, porém, que causam prejuízo 

ou desconforto para aquele que se comporta 

(Martin, & Pear, 2007/2013). Esses autores ainda 

salientam que a indispensabilidade dessa 

definição visa evitar o uso de rótulos sintéticos, 

genéricos, uma vez que, independente do rótulo, 

o comportamento deve ser modificado. Um 

rótulo comumente utilizado pela abordagem 

tradicional é o de transtorno de ansiedade social 
– fobia social. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 

(APA, 2013/2014), fobia social ou ansiedade 

social caracteriza-se pelo medo excessivo da 

avaliação negativa por outras pessoas sobre o 

próprio desempenho social, ainda que esse 

tenha sido habilidoso (Geraldini-Ferreira, & 

Britto, 2013). Com isso, a fobia social é marcada 

por produzir intensa ansiedade naquele que se 

comporta e por provocar muita evitação de 

situações sociais, o que prejudica sua vida 

cotidiana, acadêmica e seus relacionamentos em 

geral (APA, 2013/2014; Del Prette, & Del Prette, 

2012). 

Todavia, para compreender a ansiedade de 

acordo com o modelo comportamental, faz-se 

necessário compreender a função do 

comportamento emitido pelo fóbico social. A 

análise funcional é a possibilidade de se 

descrever quais variáveis externas que estão 

controlando a emissão de um determinado 

comportamento, bem como quais as 

consequências que mantêm esse 

comportamento, para assim ser possível a 

prevenção e o controle do comportamento 

emitido (Santos, 2000; Skinner 1953/2003). 

Skinner (1953/2003) afirma que a interação 

entre um organismo e o seu ambiente é sempre 

composta por três componentes: (1) a situação 

em que a resposta ocorre; (2) a resposta em si; 

(3) e as consequências que ocorrem após a 

resposta.   

A história de vida da pessoa, fruto de um 

complexo conjunto de experiências ocorridas ao 

longo de seu desenvolvimento, gera, por efeito, 

a aprendizagem de seu repertório 

comportamental (Arruda, 2006). Aprendizagem 

essa que pode se dá, inclusive, por meio de 

contextos aversivos, ou seja, punitivos 

geradores de consequências dolorosas, 

constrangedoras ou intensamente 

desagradáveis. Tais situações podem favorecer 

que, diante de exposição, o indivíduo 

experimente respostas de medo e empreenda 

comportamentos de fuga/esquiva. Nesse 

contexto, muitas vezes, essa pessoa não 

consegue discriminar que suas experiências 
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pessoais culminaram em aprendizagens fóbicas. 

Todavia, apenas observa em seu corpo a 

ocorrência de respostas fisiológicas de extremo 

desconforto (Arruda, 2006; Geraldini-Ferreira, 

& Britto, 2013; Millenson, 1967/1975; Oliveira, & 

Duarte, 2004).  

O comportamento fóbico-social é observado em 

diferentes contextos sociais, como por exemplo 

ambientes acadêmicos que demandam 

interações sociais continuadas e, normalmente, 

com audiências não muito próximas da pessoa 

que assim se comporta. Portanto, são ambientes 

que requerem desse acadêmico expor-se 

oralmente a público conhecido ou não (e.g., 

apresentar seminários e trabalhos, participar de 

avaliações orais). Eventos esses que podem 

assumir a função de controle aversivo, gerador 

de ansiedade excessiva (Millenson, 1967/1975; 

Oliveira, & Duarte, 2004). Em contingências de 

exposição pública, a pessoa que recebe a 

categorização de fóbica-social, apresenta o 

padrão comportamental de fuga/esquiva (e.g., 

faltar a aula, recusar participar de atividades, 

ainda que perdendo notas a que receberia pela 

produção acadêmica). Como consequência, 

salientam os autores, essas pessoas, assim 

agindo, acabam por prejudicar o seu próprio 

desempenho acadêmico. 

O comportamento de fuga/esquiva de eventos 

sociais é mantido por reforçamento negativo, 

dado o efeito que produz (alívio) ao fóbico social, 

ou seja, afasta-o do contato com o evento 

aversivo e, por conseguinte, fortalece o 

comportamento de evitação (Geraldini-Ferreira, 

& Britto, 2013; Millenson, 1967/1975).  Assim, 

pessoas que foram envergonhadas socialmente 

passam a experimentar ansiedade exacerbada 

recorrentemente em diferentes contextos, e não 

apenas naquele que originalmente lhe gerou o 

desconforto fisiológico próprio à fobia social 

(Geraldini-Ferreira, & Britto, 2013).  

Seja pelo comportamento excessivo de fugir e de 

evitar situações sociais, seja pelo 

comportamento deficitário de enfrentá-las 

(Martin, & Pear, 2007/2013), observam-se 

prejuízos no processo de aprendizagens dessa 

pessoa, o que a torna mais vulnerável ainda 

diante de contingências sociais [e.g., ausência de 

condições para se relacionar com diferentes 

grupos culturais; dificuldade para solucionar 

problemas; e relações parentais depauperadas 

que incluem agressões e apatia em um ambiente 

punitivo e restritivo de contato social] (Del 

Prette, & Del Prette, 2012). Esses autores 

afirmam que a criança é beneficiada com a 

ampliação e o desenvolvimento de competências 

sociais quando de seu ingresso na escola, por 

serem ambientes que disponibilizam novos 

estímulos e novas regras às quais terá de se 

adaptar para produzir consequências 

reforçadoras (Skinner, 1953/2003). Esse 

processo de adaptação a novos estímulos e 

regras se tornará um continuum em todas as 

fases posteriores do desenvolvimento dessa 

pessoa (adolescência, fase adulta e, inclusive, 

senescência). Logo, enfrentar, aprender e 

adaptar-se serão classes de operantes 

imprescindíveis à sua interação social, dada a 

necessidade de comportamentos cada vez mais 

elaborados. 

Posto isso, para modificar comportamentos-

problema, ainda que este seja categorizado 

como fóbico social, é relevante a condução da 

avaliação comportamental com a finalidade de 

se pesquisar as variáveis envolvidas em sua 

aprendizagem e manutenção (Martin, & Pear, 
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2007/2013). Esse procedimento, a avaliação 

comportamental, é ferramenta necessária à 

coleta de dados com a finalidade de se identificar 

e compreender a função desses operantes 

(agentes causadores e mantenedores) para, 

então, selecionar estratégias de intervenção e de 

avaliação dos resultados alcançados (Lacerda, & 

Bueno, 2013; Martin, & Pear, 2007/2013). A 

qualidade da condução da avaliação 

comportamental favorecerá o alcance dos 

objetivos do programa de modificação 

comportamental. Sua metodologia compreende, 

inclusive, o registro preciso de 

comportamentos-alvo, pontuam os autores.  

Por essa metodologia, Lacerda e Bueno (2013) 

sistematizaram um programa de modificação 

comportamental com o propósito de investigar e 

descrever comportamentos impulsivos de uma 

cliente de 25 anos. O objetivo do estudo foi 

avaliar se essa classe de comportamentos-

problema estaria favorecendo a queixa inicial da 

cliente: prejuízos nas relações interpessoais e, 

especialmente, na conjugal. Com essa 

finalidade, as autoras selecionaram estratégias 

de intervenção a serem aplicadas. Nas seis 

sessões que abarcaram a avaliação foram 

utilizados diversos procedimentos, dentre eles: 

entrevista clínicas; questionário de história de 

vida; diário de registro de comportamentos; 

testes psicológicos; avaliação da história de 

interações entre eventos passados e atuais; 

identificação e categorização dos principais 

problemas; além de estratégias para resolução 

de problemas.  

Os resultados dos procedimentos aplicados 

apontaram que as queixas expostas estavam 

diretamente relacionadas ao padrão 

comportamental de impulsividade emitido pela 

cliente (e.g., agressividade verbal; tentativa de 

suicídio; mudança de trabalho e de endereço 

residencial etc.). Então, as autoras propuseram 

um programa de intervenção a ser aplicado, 

assim compreendido: ensinar os princípios 

básicos da Análise do Comportamento; 

modelagem e modelação de operantes 

adequados quanto à discriminação correta da 

função de seus próprios comportamentos; e 

treinos específicos de repertórios desejáveis, 

com o objetivo de favorecer o controle dos 

comportamentos-problema em emissão. 

Também compôs esse programa de modificação 

comportamental avaliação comportamental 

continuada na fase de intervenção, com a 

finalidade de identificação de possíveis 

necessidades de modificação no programa 

proposto (Lacerda, & Bueno, 2013). 

Para Martin e Pear (2007/2013), quatro são as 

fases para um programa de modificação 

comportamental vigoroso: (a) triagem e seleção 

– para aplicação de instrumentos e testes 

psicológicos e identificação de comportamentos 

a serem incluídos na fase seguinte; (b) linha de 

base – avaliação do comportamento-alvo antes 

da intervenção e aplicação da avaliação 

funcional, compreendida por análise do 

ambiente, a fim de identificar as possíveis 

variáveis de controle; (c) intervenção – 

aplicação do programa de modificação 

comportamental, composto de observação 

frequente e de monitoração; e, por fim, o (d) 

acompanhamento – que consiste em avaliar se 

os resultados alcançados, com a condução da 

fase anterior, mantêm-se. 

Posto isso, este estudo objetivou, inicialmente, 

identificar as variáveis antecedentes e 

consequentes do comportamento de temer 
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expor-se oralmente a público conhecido e 

desconhecido, apresentado por uma cliente 

adulto, gerador de diversas consequências 

aversivas (e.g., reprovações acadêmicas, relação 

familiar conflituosa). Como segundo objetivo, 

delinear um programa de modificação 

comportamental focado na modificação do 

comportamento-problema, a ser aplicado 

posteriormente.  

 

Método 

 

Participante 

Daniela (nome fictício), 25 anos, solteira, filha 

mais nova de uma prole de três, estudante 

universitária de uma instituição privada, nível 

socioeconômico médio. De acordo com sua ficha 

de triagem, Daniela buscou atendimento na 

Clínica-Escola onde este estudo foi desenvolvido 

em função do diagnóstico médico-psiquiátrico 

de transtorno de ansiedade social (fobia social). 

Sua queixa principal: dificuldade para exposição 

oral (e.g., apresentação de trabalhos e 

seminários na universidade onde estudava).  

Critérios de inclusão – (a) Ter idade entre 18 a 

30 anos; (b) ter disponibilidade para participar 

das atividades de pesquisa, junto à terapeuta, no 

período vespertino; (c) estar disponível para 

dois encontros semanais; (d) ter diagnóstico 

médico-psiquiátrico de fobia social para expor-

se oralmente; (e) apresentar comportamentos 

de esquiva social; (f) apresentar limitações para 

a comunicação e interação com a terapeuta; (g)  

buscar atendimento psicoterápico em Clínica-

Escola de Psicologia vinculada a uma Instituição 

de Ensino Superior – IES; e (h) estar de acordo 

com a metodologia embasada na Análise do 

Comportamento, fundamentação deste estudo. 

Critérios de exclusão – (a) Ter idade abaixo de 

18 anos; (b) não ter disponibilidade para dois 

atendimentos semanais; (c) não realizar 

atividades prescritas pela terapeuta (e.g., 

preenchimento de diários de registos de 

comportamentos específicos); e (d) não 

autorizar que os dados sejam utilizados em 

campo de pesquisa.  

 

Ambiente 

As sessões foram realizadas em um consultório 

padrão, segundo as normas do Conselho Federal 

de Psicologia, da Clínica-Escola vinculada a uma 

IES, no estado de Goiás.  

 

Materiais 

Foram utilizados materiais como caneta, lápis, 

borracha, papel sulfite A4, prancheta, pastas 

elásticas, gravador, notebook, impressora, 

envelopes na cor preta e cartões feitos de papel 

cartolina na cor branca.  

Com objetivo de coletar dados sobre a história de 

vida da cliente, bem como das variáveis que 

causavam e que mantinham o comportamento-

problema, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: (a) Questionário de História Vital 
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– QHV de Lazarus (1975/1980) para investigar 

sua história, desde a concepção até os dias 

atuais, por meio de 94 questões de autorrelato 

(abertas, semiabertas e fechadas), distribuídas 

em 13 subseções; (b) Diários de Registro de 

Comportamentos – DRC, a fim de monitorar os 

comportamentos emitidos fora do contexto 

clínico (Bueno, & Britto, 2003); (c) Carta à 

Terapia, com o objetivo de verificar as 

expectativas dela sobre sua inclusão no estudo 

(Oliveira, & Bueno, 2009); (d) Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL, 

composto por 34 itens de natureza somática e 19 

de natureza psicológica. Com esse instrumento, 

este estudo buscou investigar a presença ou não 

de estresse em diferentes períodos: nas últimas 

24 horas, na última semana e nos últimos 30 

dias (Lipp, 2000). Por esse instrumento, o 

estresse é classificado em quatro fases: 1) alerta; 

2) resistência; 3) quase-exaustão; e 4) exaustão, 

bem como a predominância das respostas físicas 

e psicológicas.  

Outro instrumento utilizado foi o (e) Inventário 

de Habilidades Sociais – IHS, para levantar 

dados sobre as habilidades sociais da cliente, ou 

seja, identificar seus déficits/excessos e 

competências sociais desejáveis. Esse 

instrumento é composto por 38 itens. Cada item 

descreve situações específicas de relação 

interpessoal, assim como a demanda de 

habilidade para reagir à situação. Esses itens são 

classificados em cinco fatoriais: F1: avalia as 

habilidades sociais em situações de 

enfrentamento e autoafirmação com riscos; F2: 

investiga o repertório de autoafirmação na 

expressão de sentimento positivo; F3: pesquisa 

a conversação e desenvoltura social; F4: 

averigua a autoexposição a desconhecidos e a 

situações novas; F5: avalia o autocontrole da 

agressividade. Além dos itens que não entraram 

em nenhum fator. Os valores encontrados acima 

do percentil mediano 50 indicam ser o indivíduo 

hábil socialmente e os valores encontrados 

abaixo da mediana implicam déficit de 

habilidade social (Del Prette, & Del Prette, 2001). 

Também foi utilizado o (f) Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE com 

a finalidade de esclarecer os objetivos do estudo, 

os riscos e tratamento destes, a metodologia a 

ser utilizada e a manutenção do sigilo, bem 

como a permissão da cliente para a utilização de 

gravador de áudio durante as sessões e de que os 

dados obtidos pudessem ser divulgados em 

eventos científicos, de forma impressa ou oral, 

parcial ou total. 

 

Procedimento 

O projeto de pesquisa do presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisas da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC 

Goiás, sob o número de protocolo CAAE 

38196214.9.0000.0037. Com esse objetivo, foi 

estabelecido contato prévio com a Clínica-

Escola de Psicologia da IES onde esta pesquisa 

foi realizada. Naquela ocasião, foi apresentado o 

projeto de pesquisa que previa duração de até 

oito meses e oficializado o pedido de autorização 

para a sua realização.  

Fase de Triagem e Seleção – A seleção da cliente 

se deu a partir da análise das fichas de triagem 

de candidatos (cinco no total) à assistência 

psicológica nessa Clínica-Escola, com idade 

acima de 18 anos e que cumpria todos os 

critérios de inclusão definidos por este estudo. A 

pesquisadora/terapeuta principal entrou em 
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contato telefônico com a cliente, quando 

convidou-a a comparecer naquela instituição 

clínica para o primeiro encontro. Essa fase foi 

compreendida por quatro sessões, com o 

objetivo foi coletar dados sobre o 

comportamento-alvo apresentado pela cliente 

(e.g., dificuldade para exposição oral a público 

conhecido e desconhecido), promover sua 

descrição e análise, a fim delinear um programa 

de modificação comportamental, fundamentado 

na Análise do Comportamento. As sessões 

ocorreram duas vezes na semana e tiveram 

duração de 50 minutos cada.  

Na 1a sessão foi feito o acolhimento da cliente e 

realizada entrevista clínica cujo objetivo foi 

investigar as queixas e demandas que a 

motivaram a buscar atendimento psicológico. 

Foi também apresentado o método de trabalho 

da Análise do Comportamento Aplicada, 

juntamente com os direitos e deveres dos 

membros (cliente e pesquisadoras/terapeutas) 

para o estabelecimento do contrato de trabalho. 

Em seguida, foram apresentados, lidos e 

esclarecidos todos os tópicos descritos no TCLE 

(e.g., período de participação, riscos para sua 

participação, medidas para minimizar e 

solucionar os riscos, benefícios esperados com a 

condução da pesquisa, garantia de privacidade, 

dentre outros). Também foi acordada 

autorização para a gravação das sessões e para 

publicação dos resultados em campo científico. 

Então, esse documento foi assinado pelas partes. 

Ainda nessa sessão, com a finalidade de coletar 

mais informações sobre a cliente, foram-lhe 

entregues como atividade para casa exemplares 

do QHV, do DRC e para a carta à terapia (no qual 

deveria expor as queixas e demandas ao ser 

incluída no estudo). Destaca-se que o DRC foi 

instrumento repassado a ela em todas as 

sessões. Na 2a sessão, as atividades de casa 

(QHV, DRC e carta à terapia) foram recolhidas 

pela terapeuta. Nessa sessão também foram 

aplicados os seguintes instrumentos: ISSL e IHS, 

conforme instruções contidas nos respectivos 

manuais desses instrumentos.  

Hierarquizar subfatoriais deficitários apontados 
pelo IHS – Na 3a sessão foi conduzida a 

hierarquização dos subfatoriais de todos os 

fatoriais desse inventário. A aplicação desse 

procedimento de hierarquização cumpriu as 

seguintes etapas: (a) os 38 subfatoriais do IHS 

foram digitados separadamente (cada um 

compôs um cartão de 5 cm x 8 cm). Em seguida, 

foram separados os cartões que se referiam a 

cada fatorial e acondicionados em envelopes de 

8 cm x 11 cm, identificados com o nome do 

fatorial (e.g., Fator F1; Fator F2; Fator F3; Fator 

F4; Fator F5; e itens que não entraram em 

nenhum fator). (b) A escala arbitrária de 

ansiedade, desenvolvida por Bueno e Britto 

(2003), foi digitada em um único cartão (16 cm 

x 12 cm), contendo as seguintes informações: (1) 

Pouca Ansiedade: situações nas quais você 

experimenta ansiedade normal; (2) Moderada 

Ansiedade: quando você já começa a sentir certo 

desconforto fisiológico; (3) Muita Ansiedade: 

quando você sente um desconforto maior ainda 

(e.g., o coração fica mais acelerado que o 

normal, você apresenta respostas de tremor, 

suor, dormências etc.); (4) Extrema Ansiedade: 

quando as respostas simpáticas se exacerbam 

tanto que você tem a sensação de morte 

iminente. Essa escala foi acondicionada em um 

envelope (16 cm x 23 cm), devidamente 

identificado em seu lado externo. (c) 

Identificação e seleção dos subfatoriais 
deficitários apontados pelo IHS – Com a análise 

do resultado do IHS, foram selecionados, de cada 
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fatorial, aqueles identificados como deficitários 

nas respostas da cliente, logo, subfatoriais que 

ficaram dentro da área sombreada da coluna 

resultado bruto no protocolo de apuração dos 

resultados do respondente. (d) Construção de 
uma Folha de Registro para os dados obtidos 
com a hierarquização – Essa folha de registro foi 

composta por nove colunas na vertical (ver 

Figura 1). 

Sessão de hierarquização – A terapeuta se 

sentou em frente à cliente, tendo a Folha de 

Registro sobre a prancheta e uma caneta 

próxima de si. Porém, a Folha de Registro não 

ficou à vista da cliente, a fim de que os dados que 

ali seriam registrados não fossem acessados por 

ela. Ao seu lado, foram disponibilizados os seis 

envelopes dos fatoriais, com os respectivos 

subfatoriais acusados como deficitários, mais o 

envelope da escala de ansiedade. Então, a 

pesquisadora/terapeuta instruiu a cliente: 

“Desejo que você se imagine nas situações que 

lhe apresentarei a partir de agora”, momento 

em que lhe foi apresentado, individualmente, 

via leitura, e colocado sobre a mesa, cada um dos 

subfatoriais do fatorial F1. Em seguida, a 

pesquisadora/terapeuta lhe indagou: “Dentre 

todas essas situações aqui apresentadas, qual 

delas lhe é a mais difícil?”. A resposta proferida 

pela cliente foi, igualmente, registrada 

numericamente na Folha de Registro, na coluna 

“Grau de Dificuldade”. Essa assinalação 

considerou como “1” a situação de maior grau 

de dificuldade; “2” menor grau de dificuldade 

que o anterior e assim, sucessivamente, até a 

hierarquização de todos os subfatoriais em 

relação ao grau de dificuldade. O cartão 

identificado pela cliente, após ser assinalado, 

era retirado da mesa. Todo esse procedimento 

(pergunta e retirada do cartão após a definição 

do grau de dificuldade) foi cumprido até a 

conclusão de todos os subfatoriais do fatorial F1. 

Esse procedimento foi aplicado para a 

hierarquização de todos os subfatoriais dos 

demais fatoriais (F2, F3, F4, F5 e itens que não 

entraram em nenhum fator).  

Em seguida foi iniciada a hierarquização do 

“Grau de Ansiedade” por ela experimentado, 

diante das mesmas situações apontadas pelo 

IHS inferiores à mediana. A escala arbitrária de 

avaliação da ansiedade foi colocada sobre a 

mesa. Em seguida, cada cartão do fatorial F1, 

agora, individualmente, foi apresentado à 

cliente, que recebeu a seguinte instrução: 

“Desejo, agora, que você se imagine nessa 

situação. Então, busque avaliar a resposta de 

ansiedade que experimenta” (pausa para a 

cliente refletir). A resposta liberada foi 

registrada com um “x” na Folha de Registro e o 

cartão retirado da mesa. Essa etapa do 

procedimento foi cumprida para todos os 

demais subfatoriais de todos os fatoriais em 

hierarquização. As atividades para o 

cumprimento da hierarquização prosseguiram 

na 4a sessão, quando houve a identificação dos 

prejuízos experimentados pela cliente, dado os 

déficits de habilidades apontados pelo IHS. Para 

cumprir essa etapa da hierarquização, todos os 

cartões, por grupo de fatorial, foram-lhe 

apresentados, momento em que lhe foi 

questionado: “Dentre essas situações, qual tem 

ocorrido com maior frequência no seu dia a 

dia?”. A resposta foi registrada na Folha de 

Registro, assinalada por numeração de grau de 

prejuízo: “1” para maior grau de prejuízo; “2” 

grau de prejuízo menor que o anterior; e assim 

sucessivamente. Em seguida, a pesquisadora/ 

terapeuta lhe indagou: “Quais prejuízos você 

está experimentando, dada sua dificuldade para 
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lidar com essa situação específica?” (a resposta 

foi registrada na Folha de Registro). Essa etapa 

do procedimento foi cumprida em relação a 

todos os subfatoriais apontados pelo IHS como 

deficitários. Por fim, a última etapa desse 

procedimento foi conduzida apenas pela 

pesquisadora/terapeuta. Com os dados 

registrados na Folha de Registro da 

Hierarquização de Habilidades Deficitárias 

Cliente: ________________________________________________________________ 

Idade: _________________________________________________________________ 

Data de aplicação: _____/_____/_________ 

Data da hierarquização: _____/_____/_________ 
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 Figura 1 - Folha de registro para a hierarquização dos subfatoriais deficitários apontados pelo IHS. 
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hierarquização, estabeleceu-se a ordem a ser 

aplicada pelo programa de modificação 

comportamental. Essa definição abarcou: (1) o 

grau de dificuldade, ao considerar as situações 

que foram apontadas desde as mais fáceis às 

mais difíceis; (2) o grau de ansiedade, por ela 

experimentado, ao ponderar as situações que 

geravam menor ansiedade para as que geraram 

maior ansiedade e (3) as situações que 

produziam maior prejuízo no cotidiano da 

cliente. Quando observado empate entre os 

graus de dificuldades e de ansiedade 

pesquisados, definiu-se hierarquizar, em 

primeiro lugar, aqueles subfatoriais cujos graus 

de dificuldade foram menores. 

Linha de base – Essa etapa da pesquisa 

desenvolveu-se da 5a à 8a sessão. Nela houve a 

avaliação e mensuração do comportamento-

alvo definido por este estudo. A monitoração se 

deu por meio dos relatos verbais da cliente no 

setting e extra-setting de estudo, por meio dos 

registros nos DRC; da relação da história de 

interações entre os eventos passados e atuais, 

descritos no QHV e por análises funcionais 

realizadas a partir dos registros nos DRC 

(Skinner, 1953/2003). O objetivo desse 

monitoramento foi identificar as variáveis 

causadoras e mantenedoras que se relacionavam 

com o comportamento-alvo deste estudo. A 

análise desses dados favoreceu o planejamento 

do programa de modificação comportamental 

proposto por este estudo para a cliente.  

 

Resultados 

Os resultados obtidos por meio da avaliação 

  

comportamental, apresentados neste estudo, 

foram coletados ao longo das oito sessões, de 50 

minutos, conduzidas com Daniela, e 

compuseram duas fases: triagem e seleção e 

linha de base, totalizando 400 minutos.  

A história de vida da cliente, apresentada na 

Tabela 1, destaca os eventos mais relevantes. 

Esses dados foram obtidos com a aplicação de 

entrevistas clínicas e respostas no QHV. 

Queixas e demandas – Daniela relatou que seu 

principal objetivo era conseguir expor-se 

oralmente na universidade em que estudava, 

logo, reverter o comportamento de fobia social 

específica. Na primeira sessão, destacou os 

prejuízos registrados: “Tudo que me coloca em 

exposição, diante das pessoas, eu recuo. Por 

conta disso, já reprovei várias vezes, não por 

nota ou presença, mas por não cumprir as 

apresentações”. 

Na carta à terapia, entregue na 2a sessão, 

relatou: “Procurei o tratamento para que eu 

possa compreender e assim superar minhas 

dificuldades. Sabendo que o resultado só poderá 

depender de minha vontade e do meu esforço. 

Portanto, minha principal queixa, fobia social, 

torna-me incapaz de enfrentar a dificuldade que 

tenho para apresentar.”. 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
(ISSL) – Os dados coletados com o ISSL 

indicaram a cliente com estresse na fase de 

quase-exaustão, com predominância dos 

fatores psicológicos.  
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Tabela 1. História Clínica de Daniela. 

Infância – 0 a 11 anos 

Nasceu, em uma cidade interiorana, de parto cesariano, sem complicações. Nessa fase foi descrita como 

uma criança com bons relacionamentos na escola. Aos sete anos, mudou-se para a capital, com sua família. 

Ao cursar o 6o ano do Ensino Fundamental experimentou grandes modificações, pois o colégio era bastante 

amplo, com muitas disciplinas para estudar: “Tudo diferente de minha vida escolar no interior”, relatou. 

Apresentou grande dificuldade para acompanhar o ritmo escolar da capital e até mesmo para entender o 

funcionamento do colégio devido à sua grande estrutura. Destacou que a partir dessa fase se tornou uma 

criança fechada. Ao final desse primeiro ano escolar na capital, foi reprovada. Seus pais a retiraram dessa 

escola e a matricularam em outro colégio, menor do que aquele que estudara. 

Adolescência e Adulto Jovem – 12 a 21 anos 

A partir de seus 15 anos, descreveu-se como depressiva, muito fechada (chorava muito, sentia um nó na 

garganta e não conseguia expressar seus sentimentos). Recordou-se que no 9o ano do Ensino Fundamental, 

quando realizava uma apresentação em sala, sua professora lhe requereu falar mais alto e repetir várias 

vezes o que estava falando. Nesse momento, a diretora da escola entrou na sala e disse a Daniela que não 

passaria a mão em sua cabeça e que também não aceitaria tal comportamento na escola. Após isso, Daniela 

disse a si mesma que nunca mais faria apresentação. No final daquele ano veio a reprovação no 9o ano. 

Como consequência, seu pai tirou Daniela do colégio particular e a matriculou em um colégio público, como 

forma de punição. No colégio público reprovou no 1o ano do Ensino Médio. Após essa reprovação, começou 

a fazer supletivo e finalizou o Ensino Médio em um ano e meio. Ingressou no curso de Arquitetura. No 1o 

período do curso de Arquitetura, fez apresentação de um seminário, quando sentiu-se muito nervosa, e fez 

crise de pânico. Após a apresentação de todos os grupos, a professora ressaltou haver pessoas que deviam 

melhorar sua apresentação, o que Daniela observou ter sido uma bronca a ela. 

Adulta – 22 a 25 anos 

Quando cursava o 5o período de Arquitetura, apresentou seu segundo seminário na universidade. Avaliou 

ter feito uma péssima apresentação. Durante o curso, Daniela não conseguiu apresentar vários seminários, 

o que lhe acarretou em diversas reprovações. Diante de sua dificuldade, buscou a medicina psiquiátrica, 

quando recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade social (fobia social).  

Inventário de Habilidades Sociais (IHS) – A 

Figura 2 apresenta, em suas colunas da esquerda 

para a direita, os resultados obtidos com a 

aplicação do IHS na fase de triagem e seleção. 

Considerando o escore referencial (50) para a 

análise dos escores totais (ET) e dos escores 

fatoriais da cliente, observa-se que o seu 

repertório global de habilidade foi inferior à 

mediana: 41, o que a definiu com déficit de 

habilidades sociais. A Figura também apresenta 

os escores para todos os fatoriais. Para o F1: 1; 

F2: 3; F3: 1; F4: 5; e F5: 85. Logo, nos fatoriais 

F1, F2, F3 e F4, Daniela alcançou escores muito 

abaixo da mediana (50), o que indica deficiência 

nos repertórios de habilidades para o 

enfrentamento e autoafirmação com risco; 

autoafirmação na expressão de sentimento 

positivo; conversação e desenvoltura social; e 
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autoexposição a desconhecidos e a situações 

novas, respectivamente. Já em relação ao 

fatorial F5, destaca-se que a cliente apresentou 

escore acima da mediana, o que evidencia 

presença de habilidade social relacionada ao 

autocontrole da agressividade. 

 

Hierarquização do IHS – A Figura 3 apresenta os 

resultados obtidos com a hierarquização do IHS, 

realizada na fase de triagem e seleção. Em 

relação à dificuldade observada pela cliente, 

quando exposta a situações específicas 

pesquisadas pelo IHS, os dados apontaram que, 

dos 38 subfatoriais, Daniela apresentou 

dificuldades em 31 deles (81,6%). Em 17 deles 

indicou ansiedade extrema (54,8%) e em 10 

apontou muita ansiedade (32,2%). Em relação 

ao fatorial F1, apresentou 11 subfatoriais 

deficitários. O subfatorial 14 foi o de maior 

dificuldade e os subfatoriais 29, 20, 14, 1, 12 e 7 

os de maior magnitude de ansiedade. O 

subfatorial 14 foi o que apresentou maior preju-

ízo. E, após a hierarquização, a ordem para a  

intervenção ficou assim definida: primeiro o 

subfatorial 16. Em seguida, 5, 15, 21, 11, 29, 20, 

12, 7, 1 e, por fim, o 14. 

Já em relação ao fatorial F2, verifica-se que 

Daniela apresentou déficit em seis subfatoriais. 

Os subfatoriais 10 e 35 possuem a mesma 

descrição (expressar sentimento positivo) e a 

eles, Daniela apontou o mesmo grau de 

dificuldade, de ansiedade e de prejuízo: 3. 

Observa-se que o subfatorial 28 foi por ela 

relatado como o de maior dificuldade. E os 

subfatoriais 28 e 8 causadores de extrema 

ansiedade. Os dados na Figura 3 indicam que o 

subfatorial 8 foi o de maior prejuízo à cliente. 

Assim, a nova ordem, hierarquizada para 

intervenção, foi assim delineada: primeiro, o 

subfatorial 3; segundo, o 6; terceiro, o 30; em 

quarto lugar, o 35 e o 10; em quinto, o 8; e, por 

fim, o 28. Em relação ao fatorial F3, a cliente 

apresentou como deficitários sete subfatoriais. O 

subfatorial 24 como o de maior grau de 

dificuldade. Os subfatoriais 17, 36, 22, 24 e 19 

como de maior grau de ansiedade; e o 36 foi 

apresentado como o causador de maior prejuízo. 

Com isso, a nova ordem para intervenção ficou 

definida assim: primeiro, o 13; em seguida, 37, 

22, 17, 36, 19, 24. 

No fatorial F4, como ilustra a Figura 3, os 

resultados apontam quatro subfatoriais 

deficitários. O 9 foi destacado como o de maior 

grau de dificuldade e de prejuízo. Em relação à 

ansiedade, os subfatoriais 26, 9 e 14, de extrema 

ansiedade. E a nova ordem para intervenção 

 

 

Figura 2 - . Resultados do IHS na fase de triagem e 
seleção 
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Habilidades abaixo da mediana  
Grau de 

dificuldade 
Grau de 

ansiedade Prejuízos  
Nova ordem dos 
subfatoriais para 

intervenção 
Fatorial F1 

21. Devolver mercadoria defeituosa  7 3 9 4 
16. Discordar do grupo 10 2 5 1 
15. Lidar com críticas injustas 8 3 7 3 
29. Fazer pergunta a conhecidos 11 4 2 6 
20. Declarar sentimento amoroso 6 4 10 7 
11. Discordar de autoridade 5 3 6 5 
14. Falar a público conhecido 1 4 1 11 
05. Cobrar dívida de um amigo 9 3 8 2 
01. Manter conversa com 
desconhecidos 2 4 3 10 

12. Abordar para relação sexual 4 4 11 8 
07. Apresentar-se a outra pessoa 3 4 4 9 

Fatorial F2 
03. Agradecer elogios 6 2 6 1 
28. Elogiar familiares 1 4 2 6 
08. Participar de conversação 4 4 1 5 
35. Expressar sentimento positivo 3 3 3 4 
30. Defender outrem em grupo 5 3 5 3 
06. Elogiar outrem  2 2 4 2 
10. Expressar sentimento positivo 3 3 3 4 

Fatorial F3 
17. Encerrar conversação 4 4 2 4 
37. Pedir favores a colegas 6 3 6 2 
36. Manter conversação 3 4 1 5 
13. Reagir a elogio 7 2 7 1 
22. Recusar pedidos abusivos 5 4 5 3 
24. Encerrar conversa ao telefone 1 4 3 7 
19. Abordar autoridade 2 4 4 6 

Fatorial F4 
23. Fazer pergunta a desconhecido 4 3 3 1 
26. Pedir favores a desconhecidos 3 4 4 2 
09. Falar a público desconhecido 1 4 1 4 
14. Falar a público conhecido 2 4 2 3 

Fatorial F5 
38. Lidar com chacotas 1 4 2 2 
31. Cumprimentar desconhecidos 2 3 1 1 

Figura 3 - Resultado da Hierarquização do IHS na fase de triagem e seleção

 ficou assim estabelecida: primeiro, o 23; 

segundo, o 26; terceiro, o 14; e, quarto, 9. Por 

fim, Daniela apresentou dois subfatoriais 

vinculados ao fatorial F5 como deficitários: o 38, 

como o de maior grau de dificuldade e causador 

de maior ansiedade; o 31, como gerador de maior 

prejuízo. Desse modo, a nova ordem de 

intervenção ficou assim definida: 31 e, em 

seguida, 38.  

Avaliação funcional das competências sociais 
deficitárias e autorregras – A Figura 4 apresenta 

a avaliação funcional realizada na fase de linha 

de base desenvolvida a partir dos relatos da 
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cliente no setting da pesquisa e extra-setting.  

Como pode ser observado, Daniela apresentou 

comportamentos de fuga e de esquiva diante das 

contingências que considerava aversivas. Os 

dados demonstram que o comportamento-alvo 

apresentado pela cliente era o de temer expor- 

 

se oralmente nos seguintes contextos: (a) 

acadêmico; (b) familiar; e (c) social. A 

demonstração da problemática vivenciada pela 

cliente, apresentada na Figura 4, favoreceu uma 

melhor descrição das contingências aversivas, 

controladoras do comportamento-problema da 

cliente. 

 

Estímulo 
Competências sociais 

deficitárias 
Consequência Autorregras 

Professora requer 
apresentação de 

trabalho. 

Dificuldade para 
expor-se oralmente: 
gagueja, fala baixo e 
fica muito ansiosa. 

Professora exige que repita sua 
fala e que o faça de modo mais 

audível. A diretora da escola 
entra em sala e diz que não 

aceitará o padrão de oposição de 
Daniela à instrução da 

professora. 

Nunca mais 
apresento trabalho. 

Professor entrega 
cronograma da 
disciplina com 

apresentação de 
seminário. 

Dificuldade de 
expor-se oralmente a 
público conhecido e 

desconhecido. 

Abandona a matéria. Logo, 
registra mais uma reprovação, o 

que prejudica a conclusão do 
curso. 

As apresentações que 
faço são horríveis. 
Por isso não faço 

mais. 

Dia de apresentar 
seminário na 
universidade. 

Dificuldade de 
controlar respostas 

simpáticas. 

Sente-se frustrada por não 
conseguir controlar sua 

ansiedade. Não consegue 
apresentar o seminário. Perde 

essa nota. 

Sou fóbica-social: 
não consigo 

apresentar nada. 

Após a aula, com 
uma amiga, sua 
mãe liga em seu 

celular. 

Dificuldade em 
relacionar-se com a 

mãe. 

Não atende à ligação da mãe. A 
mãe liga para essa amiga, que 

informa Daniela estar ali. 

Minha mãe quer me 
controlar. 

Pai autoritário, 
solicita ser atendido 

na hora dele e do 
jeito dele. 

Dificuldade para se 
relacionar com o pai. 

Atende a todas as ordens do pai, 
mesmo se opondo privadamente, 

para evitar conflitos com ele. 

Não posso expressar 
minha opinião. 

Pesquisadora requer 
atividade de DRC 

preenchida. 

Dificuldade para 
seguir instruções 
ministradas por 

outrem a ela. 

A pesquisadora volta a explicar a 
importância dos registros extra-

setting de pesquisa. Então, 
ambas se dedicam a compor DRC 

de eventos ocorridos com 
Daniela. 

Acho “um saco” 
fazer essas 
atividades. 

Ingressa em uma 
universidade e entra 

em contato com 
novas pessoas. 

Dificuldade para 
fazer amizade. 

Faz pouco contato com pessoas 
de seu curso, e quando está em 

grupo nunca expressa sua 
opinião. 

Sou antissocial. 

Na sala de aula do 
curso de exposição 
oral, é requerida 

pela ministrante a ir 
à frente da sala para 

se apresentar. 

Dificuldade para 
apresentar-se a 
outras pessoas. 

A professora e os colegas 
insistem bastante com ela. 

Daniela se vê obrigada a fazê-lo. 

Não me relaciono 
com novas pessoas. 
Vou abandonar esse 

curso. 

Figura 4 - Avaliação funcional das competências sociais deficitárias e autorregras 
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Discussão 

Os resultados alcançados neste estudo 

permitiram a identificação e a descrição dos 

agentes que controlavam o padrão 

comportamental da cliente. A história clínica de 

Daniela (Tabela 1), destaca que durante toda a 

sua vida a cliente experimentou contingências 

de exposição oral, com consequências aversivas, 

sem dispor de habilidades para enfrentá-las 

adequadamente. Como consequência, 

experimentava extrema ansiedade e prejuízos 

diversos (Millenson, 1967/1975; Oliveira, & 

Duarte, 2004). Observa-se que os ambientes 

acadêmico, familiar e social da cliente não lhe 

proporcionaram modelos de competências 

sociais [processos de aprendizagem favorecidos 

por ambientes eficientes] (Del Prette, & Del 

Prette, 2012). Sendo assim, a deficiência de 

modelos eficientes no ambiente da cliente pode 

ter contribuído para o desenvolvimento de 

comportamentos inábeis a contingências de 

exposição oral, fosse a público conhecido ou 

desconhecido, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento de comportamentos 

classificados sobre o rótulo de fobia social (Del 

Prette, & Del Prette, 2012; Geraldini-Ferreira, & 

Britto, 2013; Martin, & Pear, 2007/2013). Para 

além desse item, a história de vida de Daniela 

(Tabela 1), assim como os resultados salientados 

pela Figura 4 e na Tabela 2, por exemplo, 

destacam uma série de outras variáveis que 

contribuíram com o fortalecimento de 

comportamentos de fuga e esquiva, via 

reforçamento negativo, especialmente, em 

detrimento do desenvolvimento de 

comportamentos de enfrentamento (e.g., a 

mudança da cidade do interior para a capital; a 

transferência para uma escola maior; ter o 

comportamento de apresentar trabalho punido 

pela professora e diretora da escola; 

experimentar respostas de ansiedade extrema 

durante apresentação de seminário).  

O resultado apontado pelo ISSL (Lipp, 2000) 

revelou a intensidade de seu comportamento-

problema, e como esse afetava seu estado 

emocional: apresentou estresse na fase de 

quase-exaustão com predominância dos fatores 

psicológicos.  

Os resultados do IHS, ilustrados na Figura 2, 

apontaram déficit em habilidades sociais (Del 

Prette, & Del Prette, 2001). Seu repertório global 

apresentou-se abaixo da mediana (41), o que 

pode estar favorecendo os insucessos em sua 

vida. Com a hierarquização do IHS (Figura 3), foi 

possível constatar dificuldades e prejuízos 

experimentados pela cliente quando do 

cumprimento dessas situações sociais (81,6%), 

além de apresentar alto grau de ansiedade (entre 

muita e extrema) em 27 dos 31 subfatoriais 

deficitários, ou seja, 87% no total. Dessa 

maneira, recomenda-se que a investigação das 

habilidades sociais não deva se restringir apenas 

à aplicação do IHS, mas também ao uso de 

outros instrumentos complementares, tais 

como os de avaliação indireta – como os DRC 

(Bueno, & Britto, 2003); e avaliação direta – 

registro e observação dos comportamentos-alvo 

no momento em que eles são emitidos (Martin, 

& Pear, 2007/2013).  

Os resultados da avaliação funcional (Figura 4) 

propiciaram a identificação dos contextos 

acadêmico, familiar e social (Tabela 2) nos quais 

a cliente apresentava comportamento de 

fuga/esquiva. Os dados apontam que esse 

comportamento esteve sob o controle, 

especialmente, de reforçamento negativo 
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(Millenson, 1967/1975; Oliveira, & Duarte, 2004; 

Skinner, 1953/2003). Com isso, Daniela 

registrou vários prejuízos em sua vida 

acadêmica (e.g., desistência de matérias e 

reprovações pela não apresentação de 

seminários), devido ao comportamento de 

fuga/esquiva ser fortalecido pelo reforçamento 

negativo (Geraldini-Ferreira, & Britto, 2013; 

Millenson, 1967/1975; Oliveira, & Duarte, 2004). 

Desse modo, pode-se considerar que a aplicação 

de um programa de modificação 

comportamental poderá desenvolver em Daniela 

comportamentos socialmente habilidosos às 

diversas situações consideradas difíceis por ela.  

Assim, se o primeiro objetivo deste estudo era 

identificar as variáveis antecedentes e 

consequentes do temor a expor-se oralmente, 

pode-se concluir ter sido este alcançado. Como 

apontam os resultados, o comportamento-

problema era causado e mantido pela 

recompensa de curto prazo (e.g., fugir de 

situações sociais) e pelo atraso nas punições 

(e.g., reprovações acadêmicas). 

Já em relação ao segundo objetivo proposto por 

este estudo, planejar um programa de 

modificação comportamental a ser aplicado 

futuramente, a partir da avaliação funcional do 

comportamento-alvo exposição oral, em 

contextos acadêmicos, familiar e social da 

cliente, foi possível desenhar o seguinte 

programa de modificação comportamental:  

(1) Ensinar alguns princípios básicos da Análise 
do Comportamento – Acredita-se que essa 

intervenção favorecerá a aquisição do 

comportamento discriminativo para dar 

condições à cliente de identificar variáveis que 

envolvem a emissão e a manutenção do 

comportamento-alvo. A metodologia para 

apresentação deste implicará na produção de 

slides, formatados no Office Power Point®, com 

apresentação didática e explicações teóricas e 

práticas (com exemplos de eventos do cotidiano 

da cliente), montada com uma linguagem de 

fácil compreensão a ela. Para isso, serão 

ensinados e treinados, no setting do estudo, com 

o suporte de um notebook, os conceitos básicos 

como: (a) comportamento; (b) comportamento 

público e privado; (c) comportamento reflexo e 

operante; (d) reforço positivo e negativo; (e) 

punição positiva e negativa; (f) extinção; (g) 

modelagem e modelação (Skinner, 1953/2003). 
Esse material será disponibilizado a Daniela de 

forma impressa, em papel A4, para lhe 

proporcionar o estudo desses conceitos em casa. 

Como atividade extra-setting, a cliente será 

instruída a observar e registrar, no DRC 

composto por Bueno e Britto (2003), seu 

processo de interação social, a fim de que 

identifique e operacionalize qual desses 

princípios ela frequentemente usará em seu 

ambiente natural, para favorecer o controle do 

padrão comportamental que tem apresentado e 

as consequências geradas a ela (Skinner, 

1953/2003). 

(2) Manejar a ansiedade – Espera-se que essa 

intervenção ensine, de forma teórica e prática, a 

fisiologia da ansiedade, a fim de modelar sua 

discriminação sobre situações desencadeadoras 

de ansiedade exacerbada, com o propósito de lhe 

favorecer o alcance do controle dessas respostas. 

Para aplicação deste, serão produzidos slides, 

formatados didaticamente no Office Power 
Point®, quando deverá ser cumprindo o 

protocolo apresentado por Bueno, Ribeiro, 

Oliveira, Alves e Marcon (2008). Esse 

procedimento será realizado no setting de 
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estudo, com o auxílio de um notebook. Após 

isso, esse conteúdo será entregue de forma 

impressa, em folha papel A4, juntamente com o 

procedimento de autoinstrução do controle 

respiratório, com os seis passos impressos em 

papel cartolina 7 cm x 9 cm, para que a cliente 

leve-o em sua bolsa ou carteira. Como atividade 

de casa, Daniela será orientada a realizar seis 

sessões do controle respiratório, ao longo do dia 

(duas pela manhã, duas à tarde e duas à noite). 

Destaca-se que uma sessão compreenderá a 

realização dos seis passos. Para a monitoração 

desse procedimento, será disponibilizado à 

cliente DRC específico do controle respiratório, 

composto por quatro colunas, no qual Daniela 

deverá indicar (1) dia e horário; (2) como estava 
antes de aplicar a técnica; (3) como foi fazê-la; 

e (4) como ficou após fazê-lo. 

(3) Ensinar os três estilos de respostas – Em 

função de a cliente apresentar comportamentos, 

com maior frequência, das classes passivo (e.g., 

não expressar sua opinião diante do pai para 

evitar conflitos) e agressivo (e.g., ficar irritada 

quando sua mãe lhe fazia cobranças de um bom 

desempenho acadêmico), esse procedimento 

objetivará criar condições para o aprendizado da 

cliente sobre os três estilos de respostas 

(passivo, assertivo e agressivo), assim como 

suas consequências (Del Prette,  & Del Prette, 

2012). Essa intervenção terá como foco capacitar 

a cliente a emitir, com maior frequência, 

comportamentos socialmente desejáveis, o que, 

espera-se, favorecerá o aumento de 

consequências reforçadoras. Com essa 

finalidade, em setting de estudo, esse 

procedimento será assim aplicado: 

primeiramente, será apresentado de forma 

impressa, em papel A4, a lista de direitos 

humanos básicos (Caballo, 1996). Os 23 itens 

que compõem essa lista serão lidos e elucidados 

juntamente com a cliente. Em seguida, serão 

ensinados os três estilos de respostas, conforme 

descritos por Del Prette e Del Prette (2012): 

passivo (e.g., não expressa seus sentimentos e 

pensamentos, emitindo, muitas vezes, 

comportamentos contra sua própria vontade), 

assertivo (e.g., expressa sentimentos e 

pensamentos de forma adequada, respeitando o 

direito do outro) e agressivo (e.g., expressa seus 

sentimentos, magoando as outras pessoas, além 

de desvalorizá-las). Para o cumprimento deste 

último, serão construídos slides didáticos, 

formatados no Office Power Point®, contendo 

informações teóricas e práticas exemplificadas 

com imagens e situações do cotidiano da cliente, 

com o objetivo de a mesma discriminar o 

comportamento a ser emitido com maior 

frequência. Como atividade de casa, será 

entregue o DRC específico composto por cinco 

colunas: (1) dia/hora; (2) situação; (3) como 
agiu?; (4) tipo de comportamento (passivo, 
assertivo ou agressivo); (5) consequência.   

(4) Treinar competência para exposição oral – 

Esse procedimento objetivará treinar 

repertórios apropriados quanto ao enfretamento 

de situações de exposição oral nos contextos 

acadêmico, familiar e social. Acredita-se que 

esse treinamento lhe possibilitará alcançar 

maior controle sobre o próprio desempenho, 

bem como a discriminação sobre os efeitos 

produzidos por seu comportamento em relação 

a ela mesma e em relação ao seu ambiente social 

(Del Prette, & Del Prette, 2012). Para isso, será 

aplicado ensaio comportamental, a fim de 

favorecer-lhe a emissão de comportamentos 

eficientes em situações nas quais Daniela não 

apresenta adequação de enfrentamento (Del 

Prette, & Del Prette, 2012). A intervenção se 
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pautará nas situações apontadas no IHS como 

deficitárias, seguindo a nova ordem dos 

subfatoriais, obtidas por meio da hierarquização 

de cada fatorial do IHS. Assim, será aplicada 

intervenção de acordo com os contextos 

acadêmico, familiar e social. Esse procedimento 

consistirá no treinamento de exposição oral de 

forma manifesta, no qual a cliente será 

direcionada pela pesquisadora/terapeuta a se 

comportar de forma assertiva. Para o 

fortalecimento desse novo padrão 

comportamental, à emissão das novas 

respostas, a pesquisa/terapeuta liberará 

reforçadores para o alcance dos objetivos 

propostos nessa modeleagem (Del Prette, & Del 

Prette, 2012; Martin, & Pear, 2007/2013; 

Skinner, 1953/2003). Após esse treinamento, a 

cliente será conduzida a expor-se oralmente em 

ambiente natural, com o suporte da 

pesquisadora/terapeuta. Para isso, será 

reaplicado o protocolo desenvolvido por 

Sampaio e Bueno (2011), para aquisição de 

competência de exposição oral em contextos 

acadêmico, familiar e social. Destaca-se que nos 

contextos familiar e social, esse protocolo 

sofrerá as devidas adaptações para melhor 

adequá-lo à realidade de Daniela. Como 

atividade de monitoramento, a cliente será 

instruída a observar e registrar no DRC, de 

acordo com modelo proposto por Bueno e Britto 

(2003), seu processo de interação social com 

comportamentos assertivos para identificar as 

consequências que tais comportamentos 

gerarão nela e no ambiente. 

Esse programa de modificação comportamental 

está pautado no treino de novas competências  

sociais (variáveis dependentes), a fim de 

favorecer à cliente melhor desempenho em seus 

diversos ambientes naturais, seja escola, família  

e demais grupos sociais, com a finalidade, 

inclusive, de controlar a frequência de 

ocorrência  de   seu   padrão    comportamental-

problema, alvo deste estudo.  

A Tabela 2 destaca os contextos sociais nos quais 

a cliente apresentou deficiência 

comportamental, de acordo com resultados 

apontados pelo IHS, e que deverão ser 

considerados no momento do treino 

comportamental.  

Com o objetivo de monitorar os possíveis 

avanços terapêuticos, sugere-se que a avaliação 

comportamental seja contínua em todas as fases 

de intervenção, com o fim de verificar 

necessidades de alterações das intervenções 

aplicadas (Martin, & Pear, 2007/2013; Skinner, 

1953/2003).  

Por fim, este estudo enfatiza a 

indispensabilidade da avaliação comporta-

mental, de acordo com a tecnologia sugerida por 

Martin e Pear (2007/2013), para que seja 

possível não apenas identificar as variáveis de 

controle do comportamento-problema, mas, 

eficazmente, selecionar e aplicar um programa 

de modificação comportamental que possibilite 

o controle dessa classe de comportamento, bem 

como a construção da evidência empírica 

terapêutica. 
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Tabela 2- Contextos sociais a que se aplicam os subfatoriais deficitários. 

Acadêmico 

15. Lidar com críticas injustas; 16. Discordar do grupo; 11. Discordar de autoridade; 29. Fazer pergunta a 

conhecidos; 14. Falar a público conhecido; 08. Participar de conversação; 30. Defender outrem em grupo; 

37. Pedir favores a colegas; 19. Abordar autoridade; 09. Falar a público desconhecido. 

Familiar 

15. Lidar com críticas injustas; 11. Discordar de autoridade; 03. Agradecer elogios; 28. Elogiar familiares; 08. 

Participar de conversação; 35. Expressar sentimento positivo; 22. Recusar pedidos abusivos; 19. Abordar 

autoridade; 38. Lidar com chacotas.  

Social 

21. Devolver mercadoria defeituosa; 16. Discordar do grupo; 15. Lidar com críticas injustas; 29. Fazer 

pergunta a conhecidos; 20. Declarar sentimento amoroso; 14. Falar a público conhecido; 05. Cobrar dívida 

de um amigo; 01. Manter conversa com desconhecidos; 12. Abordar para relação sexual; 07. Apresentar-se 

a outra pessoa; 03. Agradecer elogios; 08. Participar de conversação; 35. Expressar sentimento positivo; 30. 

Defender outrem em grupo; 06. Elogiar outrem; 17. Encerrar conversação; 37. Pedir favores a colegas; 36. 

Manter conversação; 13. Reagir a elogio; 22. Recusar pedidos abusivos; 24. Encerrar conversa ao telefone; 

23. Fazer pergunta a desconhecido; 26. Pedir favores a desconhecidos; 09. Falar a público desconhecido; 38. 

Lidar com chacotas; 31. Cumprimentar desconhecidos. 

Referências 

Associação Americana de Psiquiatria. (2014). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
– DSM-5. (M. I. C. Nascimento, P. H. Machado, R. M. Garcez, R. Pizzato, & S. M. M. Rosa, Trads.). 
5a Edição. Porto Alegre: Artmed. (Trabalho original publicado em 2013). 

Arruda, M. C. C. (2006). A Modificação Comportamental da Ansiedade de Universitários em Situações 
de Exposições Orais. Monografia, Centro Universitário de Brasília, Brasília.  

Bueno, G. N, Ribeiro, A. R. B, Oliveira, I. J. S, Alves, J. C., & Marcon, R. M. (2008). Tempos modernos 
versus ansiedade: Aprenda a controlar sua ansiedade. Em: W. C. M. P. Silva (Org.), Sobre 
comportamento e Cognição: Análise comportamental aplicada (Vol. 21, pp. 341-352). Santo 
André: ESETec Editores Associados. 

Bueno, G. N., & Britto, I. A. G. S. (2003). Graus de ansiedade no exercício do pensar, sentir e agir em 
contextos terapêuticos. Em: M. Z. S. Brandão, F. C. S. Conte, F. S. Brandão, Y. K. Ingberman, C. B. 
Moura, V. M. Silva, & S. M. Oliane (Orgs.), Sobre Comportamento e Cognição: clínica, pesquisa e 
aplicação (Vol. 12, pp. 169-179). Santo André: ESETec Editores Associados. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Gabriela Alexandre Ribeiro-Urzêda, Gina Nolêto Bueno 

 

 

 
109 

Caballo, V. E. (1996). O treinamento em habilidades sociais. Em: V. E. Caballo (Org.), Manual de 
Técnicas e Modificação do Comportamento (pp. 361-396). (M. D. Claudino, Trad.). 1a Edição. São 
Paulo: Santos Livraria Editora. (Trabalho original publicado em 1996). 

Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2001). Inventário de Habilidades Sociais: manual  de 
aplicação, apuração e interpretação. São Paulo: Casa do psicólogo. 

Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2012). Psicologia das Habilidades Sociais: terapia, educação e 
trabalho. 9a Edição. Petrópolis: Vozes. 

Geraldini-Ferreira, M. C. C., & Britto, I. A. G. S. (2013). Fobia social na perspectiva analítico-
comportamental. Em: C. Vichi, E. Huziwara, H. Sadi, & L. Postalli (Orgs.), Comportamento em 
Foco (Vol. 3, pp. 151-156). São Paulo: ABPMC. Disponível em 
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/143590528816bf4f60.pdf. 

Lacerda, F. A., & Bueno, G. N. (2013). Comportamentos impulsivos geradores de consequências 
negativas sob o enfoque da avaliação comportamental. Em: C. E. Costa, C. R. X. Cançado, D. R. 
Zamignani, & S. R. S. Arrabal-Gil (Orgs.), Comportamento em Foco (Vol. 2, pp. 265-278). São 
Paulo: ABPMC. Disponível em 
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/1405122562c78cfe5f87c.pdf. 

Lazarus, A. A. (1980). Terapia Multimodal do Comportamento. (U. C. Arantes, Trad.). 2a Edição. São 
Paulo: Manole. (Trabalho original publicado em 1975). 

Lipp, M. N. (2000). Manual do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp. São Paulo: Casa 
do Psicólogo. 

Martin, G. & Pear, J. (2013). Modificação de Comportamento: o que é e como fazer. (N. C. Aguirre, & 
H. J. Guilhardi, Trads.). 8a Edição. São Paulo: Roca. (Trabalho original publicado em 2007). 

Millenson, J. R. (1975). Princípios de análise do comportamento. (A. A. Souza, & D. Rezende, Trads.). 
Brasília: Editora Coordenada. (Trabalho original publicado em 1967).  

Oliveira, I. J. S., & Bueno, G. N. (2009). Contingências Estabelecedoras e Mantenedoras do Repertório 
Comportamental Bulímico. Em: R. C. Wielenska (Org.), Sobre Comportamento e Cognição: 
desafios, soluções e questionamentos (Vol. 23, pp. 402-416). Santo André: ESETec Editores 
Associados.  

Oliveira, M. A., & Duarte, A. M. M. (2004). Controle de resposta de ansiedade em universitários em 
situações de exposições orais. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 6(2), 
183-199. 

Sampaio, N. S. P., & Bueno, G. N. (2011). Manejo da fobia à exposição oral: estratégias 
comportamentais como agentes de controle. Em: C. V. B. B. Pessôa, C. E. Costa, & M. F. Benvenuti 
(Orgs.), Comportamento em Foco (Vol. 1, pp. 583-597). São Paulo: ABPMC. Disponível em 
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/14051224948bfcea692.pdf. 

Santos, A. M. (2000). Modelo Comportamental da Ansiedade. Em R. R. Kerbauy (Org.),  Sobre 
Comportamento e Cognição: conceitos, pesquisa e aplicação, a ênfase no ensinar, na emoção e 
no questionamento clínico (Vol. 5, pp. 189-191). Santo André: SET. 

Skinner, B. F. (2003). Ciência e comportamento humano. (J. C. Todorov & R. Azzi, Trads.). 11a Edição. 
São Paulo: Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1953). 

http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/143590528816bf4f60.pdf
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/1405122562c78cfe5f87c.pdf
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/14051224948bfcea692.pdf


 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 
Bianca da Nóbrega Rogoski, Anny Caroline Gomes Nolasco, 

Eileen Pfeiffer Flores 

 

 

 
110 

Unidades Funcionais: um  Novo Método 
para a Avaliação de Narrativas 

Functional Units: A New Method for the 
Assessment of Narratives 

 

Bianca da Nóbrega Rogoski1 
Universidade de Brasília 
rogoski.bianca@gmail.com 

 

Anny Caroline Gomes Nolasco2  
Universidade de Brasília 
annyynolasco@gmail.com 

 

Eileen Pfeiffer Flores 
Universidade de Brasília 
eileenpfeiffer@gmail.com 

 

 

 

Resumo 

Um importante preditor do letramento é o reconto 
oral de narrativas, mas não há consenso sobre como 
avaliar essa habilidade nem clareza sobre as bases 
teóricas que embasam diferentes escolhas. Este 
estudo propõe um novo método para a avaliação de 
recontos orais. As Unidades Funcionais, método 
proposto com base no referencial teórico analítico-
comportamental, consistem em analisar dimensões 
temáticas essenciais da narrativa, na forma de 
contingências programadas pelo texto para evocar 
comportamentos verbais no leitor. Duas histórias 
foram lidas para cinco crianças e seus recontos 
foram avaliados em comparação com dois métodos 
amplamente usados. Os resultados apontaram que 
o método das Unidades Funcionais é mais sensível 
ao controle por unidades temáticas, resultando em 
avaliações mais justas sob controle de dimensões 
temáticas do texto. 
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Abstract 

An important predictor of literacy is the oral 
retelling of narratives, but there is no consensus on 
how to assess this ability nor clarity on the 
theoretical bases that support different choices. 
This study proposes a new method for the 
assessment of oral retellings. Functional Units, a 
method based on the analytic-behavioral 
framework, consists of analyzing the essential 
thematic dimensions of the narrative, in the form 
of contingencies programmed by the text to evoke 
verbal behaviors in the reader. Two stories were 
read to five children and their retelling were 
evaluated using the method of Functional Units, in 
comparison with two widely used methods. Results 
showed that different methods yielded very 
different scores and that the method of Functional 
Units was more sensitive to the presence of verbal 
behavior under control of thematic dimensions of 
the text. 
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Uma das habilidades que prediz o sucesso no 

letramento é a produção de narrativas orais 

(Gardner-Neblett & Iruka, 2015). Narrativas 

bem elaboradas e estruturadas são valorizadas 

no contexto escolar (Petersen et al., 2014). De 

forma mais ampla, a habilidade de narrar, como 

lembra Barthes (1966/2009), caracteriza-se 

como uma capacidade inerente à vida humana, 

entendendo-se que ela está presente em todos 

os contextos sociais, independente da cultura 

em que o sujeito está inserido. Diversos são os 

benefícios relacionados com a capacidade de 

narrar, incluindo a possibilidade de se 

comunicar socialmente e colocar significado nas 

próprias vivências (Nelson, 2007, como citado 

em Lever e Sénéchal, 2011).   

O desenvolvimento das habilidades narrativas 

não se dá da mesma maneira para todas as 

crianças, ainda que dentro de uma mesma 

comunidade (Lever & Sénéchal, 2011), pois o 

desenvolvimento individual é inseparável das 

relações sociais em que nos desenvolvemos 

(Guerin, 1994; Silva, Strasser & Cain, 2014; 

Vigotsky, 1998). Assim, diversos pesquisadores 

têm se dedicado a investigar técnicas e 

metodologias que possam ajudar no 

desenvolvimento da habilidade narrativa (e.g. 

Hamilton & Weiss, 2005; Kelly & Bailey, 2012; 

Silva, Strasser & Cain, 2014;  Stanley & 

Dillingham, 2009; Zevenbergen, Whitehurst & 

Zevenbergen, 2003).  

Pesquisas sobre o desenvolvimento e a 

qualidade de narrativas de crianças investigam 

uma grande amplitude de metodologias e tipos 

de narrativas, por exemplo, narrativas 

produzidas pelas crianças (Bento & Befi-lopes, 

2010; Carvalho et al., 2013) ou narrativas 

recontadas pelas crianças (Heilman, Miller, 

Nockerts & Dunaway, 2010; Spencer, Kajian, 

Petersen & Bilyk, 2013; Vandewalle, Boets, 

Boons, Ghesquie & Zink, 2012), que podem ainda 

ser narrativas ficcionais (Lever & Senéchal, 2011; 

van Kleeck, 2008; Schneider, Hayward & Dubé, 

2006) ou narrativas pessoais (Westerveld & 

Gillon, 2010). Ademais, as metodologias de 

investigação envolvem narrativas totalmente 

produzidas pelas crianças (van Kleeck, Lang & 

Schwartz, 2011) ou narrativas produzidas com a 

ajuda de algum adulto (Kelly & Bailey, 2012; 

Silva, Strasser & Cain, 2014). Em se tratando da 

forma, pode-se ter, também, investigações de 

narrativas escritas e narrativas orais (Bird, 

Cleave, White, Pike & Helmkay, 2008). Este 

estudo tem como foco narrativas orais ficcionais 

recontadas por crianças (reconto oral). O 

reconto oral (ou, simplesmente, reconto)  é 

definido, no contexto deste estudo, como a 

situação em que se pede à criança que reconte 

oralmente uma história que acaba de ouvir, 

contada ou lida por um adulto. As maneiras de 

evocar o reconto (e.g., com ou sem imagens-

guia, com ou sem perguntas orientadoras)  e de 

avaliá-la (foco deste trabalho) costumam variar 

de estudo para estudo.  

Diante da importância de técnicas e 

metodologias para o desenvolvimento de 

habilidades narrativas e da amplitude destas, 

pesquisadores indicam que os estudos que 

avaliam recontos orais não apresentam um 

consenso sobre quais elementos devem ser 

avaliados (e.g., Heilman, Miller, Nockerts & 

Dunaway, 2010; Wilson, Martens, Arya & Jin, 

2007), nem critérios claros para sua escolha, 

especialmente no tocante ao referencial teórico 

que sustenta a escolha (Corso, Sperb & Salles, 

2012; Corso, Piccolo, Miná & Salles, 2015). Isso 

se torna evidente quando se percebe a 
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diversidade de instrumentos e medidas 

propostas ao longo do tempo. A Tabela 1 

apresenta exemplos para ilustrar a variedade de 

propostas avaliativas.  

 

Tabela 1. Exemplos de metodologias utilizadas para 
avaliação de recontos orais de crianças. 

Proposta Autores 

Teste padronizado: “Bus story 

test”  

Renfrew (1969); 

Unidades de Pausa Trabasso & Sperry (1985); 

Gramática Narrativa van Kleeck (2008); 

Index of Narrative Complexity 

(Ìndice de complexidade 

narrativa). 

Petersen, Gillam & Gillam 

(2008); 

Sistema De Codificação Da 

Coerência Estrutural Narrativa 

 Gonçalves, Henriques & 

Cardoso (2006); 

Narrative Scoring Scheme 

(Sistema para pontuação de 

narrativas) 

Heilman, Miller, Nockerts 

& Dunaway (2010). 

 

Antes de descrever as propostas analisadas 

neste estudo, cabe esclarecer que toda proposta 

metodológica de avaliação de recontos orais tem 

duas facetas fundamentais e inseparáveis. A 

primeira (A) é a análise da narrativa original 

(aqui chamada, a partir de agora, de narrativa-

modelo) que será recontada, a segunda (B) é a 

análise do próprio reconto. Ambas são 

necessárias porque, ao analisar o reconto, deve-

se ter algum método para pontuar sua 

correspondência com a narrativa-modelo. É 

nesse ponto fulcral que fica clara a perspectiva 

teórico-epistemológica que guia cada 

metodologia. A título de exemplo (hipotético, 

apenas para fins de exemplificação), uma 

perspectiva teórica que partisse do pressuposto 

de que  guardamos  em nossas mentes 

representações visuais de frases, tais como 

aparecem na página, (A) separaria o texto em 

frases (análise da narrativa-modelo)  e (B) 

avaliaria o reconto da criança com base na 

presença ou ausência dessas frases. 

O presente trabalho é um estudo preliminar cujo 

objetivo inicial foi fazer uma comparação entre 

as metodologias mais utilizadas para avaliação 

de recontos orais de crianças e, a partir da 

análise das metodologias de Trabasso e Sperry 

(1985) e van Kleeck (2008), muito usadas na 

literatura, compará-las com nossa proposta. 

Esta baseia-se em um marco teórico funcional-

analítico, que vimos desenvolvendo no contexto 

de nossos  trabalhos empíricos (e.g. Flores, Pires 

& Souza, 2014; Medeiros & Flores, 2016; 

Rogoski, Flores, Gauche, Freire & Souza, 2015; 

Guevara, Queiroz & Flores, 2017). A proposta 

busca levar em conta os pontos positivos de 

outras metodologias e suprir algumas de suas 

lacunas, especialmente a dependência excessiva 

da topografia do texto, no caso das Unidades de 

Pausa, e de uma estrutura narrativa pouco 

flexível, no caso da Gramática Narrativa.   

Como complementação demonstrativa da 

análise teórica das três metodologias, foi 

realizado um estudo piloto com elas: as 

Unidades de Pausa de Trabasso e Sperry (1985), 

a Gramática Narrativa de van Kleeck (2008) e as 

Unidades Funcionais (proposta neste trabalho e 

explicada mais abaixo). Assim, o presente 

trabalho teve como objetivos: (1) fazer uma 

análise descritiva e crítica das três 

metodologias; e (2) apresentar um pequeno 

estudo demonstrativo de como as três 

metodologias são aplicadas e como levam a 

resultados diferentes.  
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Descrição e análise teórica das 
metodologias 

Das propostas que analisaremos aqui, a 

primeira, Unidades de Pausa amplamente 

utilizada para avaliar narrativas orais (e.g. Corso 

& Salles, 2009; Fletcher & Bloom, 1988; Van Den 

Broek, 1989; Trabasso & Wiley, 2005), é baseada 

no trabalho de Trabasso e Sperry (1985) sobre 

memória narrativa. A proposta se baseia em 

uma perspectiva cognitiva de representação 

mental da narrativa, segundo a qual, ao 

ouvirmos uma história, formamos um mapa 

mental, não do texto em si, mas das situações 

e/ou dos eventos que são narrados. Na prática, o 

texto deve ser dividido no que os autores 

denominam “unidades de pausa”,  isoladas de 

forma literal e sem deixar nenhuma de fora. O 

método, portanto, se inicia com uma divisão 

topográfica de segmentos textuais. A 

importância de cada unidade de pausa se define 

pelo número de relações causais que estabelece 

com as demais unidades, sendo que, quanto 

mais ligações, maior sua importância. As 

ligações são definidas em termos lógicos, ou 

seja, um segmento antecedente tem relações 

causais com um segmento posterior se ele é 

necessário para que o posterior seja possível. Os 

trechos são então dispostos visualmente numa 

rede ou organizados em uma lista, que mostra 

as relações causais que ligam um evento a 

outros, tanto antecedentes, quanto 

consequentes. Podem haver relações causais 

imediatas mas também distantes (e.g. um 

evento iniciador da narrativa tem 

frequentemente relações causais com 

praticamente todos os eventos subsequentes, 

 
3 Os contos maravilhosos são contos de origem oriental e diferem dos contos de fada na medida em que retratam, usualmente, 
uma pessoa de origem humilde triunfar e conquistar coisas desejadas. 

inclusive o final).  Na avaliação do reconto, a 

pontuação leva em conta o peso maior de 

eventos com maiores conexões causais, que são 

considerados mais importantes. Em outras 

palavras, uma criança que cite os trechos mais 

importantes (os que têm mais relações causais 

com outros), é melhor pontuada que outra.   

A segunda metodologia analisada aqui, que 

também é muito usada para avaliar narrativas 

orais em geral, incluindo recontos (e.g. Castilla-

earls, Petersen, Spenser & Hammer, 2015; Isitan 

& Dogan, 2015; Reutrskiold, Hanson e Sahlén, 

2010) é a Gramática Narrativa, proposta por van 

Kleeck (2008).  A autora propõe a divisão do 

texto de acordo com dimensões temáticas da 

estrutura narrativa: introdução, cenário, evento 

inicial/problema, objetivo, respostas internas 

(pensamentos, sentimentos), tentativas de 

resolução do problema, resultado das tentativas 

e resolução final. A criança deve, então, narrar 

esses elementos em seu reconto. O método da 

Gramática Narrativa tem como base teórica os 

pressupostos do Formalismo na linguística, ou 

seja, parte do pressuposto de que o texto pode 

ser analisado de forma independente de 

respostas de potenciais leitores. A forma como a 

Gramática Narrativa é usada na avaliação de 

narrativas pode ser considerada uma versão 

simplificada e padronizada (talvez 

demasiadamente, perdendo-se nuances 

importantes) de trabalhos como os de Vladimir 

Propp (e.g., Propp, 1928/1968), que analisou a 

estrutura comum subjacente à diversidade dos 

chamados contos maravilhosos3. 

Em comparação com a metodologia das 
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Unidades de Pausa, a análise com base na 

Gramática Narrativa é menos diretamente 

calcada na estrutura topográfica do texto e mais 

no controle temático que é posto em ação de 

forma semelhante por diferentes partes de 

muitas narrativas presentes em nossa cultura 

(e.g. muitas narrativas têm um problema a ser 

resolvido, tentativas de resolvê-lo, um clímax e 

um fechamento). No entanto, como veremos, a 

chamada Gramática Narrativa não tem aplicação 

igualmente adequada a todos os tipos de 

narrativas. 

À proposta que apresentamos aqui, demos o 

nome de Unidades Funcionais. A narrativa a ser 

recontada é analisada em termos de  (A) uma 

cadeia de eventos da história (enredo) e (B) 

funções narrativas. A cadeia de eventos é 

baseada na ideia de Unidades de Pausa de 

Trabasso & Sperry (1985), porém os eventos são 

elencados a partir da análise do enredo da 

história e não da topografia textual, 

aproximando-se, nesse sentido, da Gramática 

Narrativa de van Kleeck (2008). Ao contrário das 

Unidades de Pausa, os eventos não são definidos 

dividindo o texto inteiro em trechos (pois nem 

todo trecho descreve eventos, e nem todo evento 

está circunscrito a um trecho específico), e sim 

a partir de uma análise do enredo, ou seja, do 

encadeamento do que acontece na narrativa. 

Isso evita um erro frequente nas análises feitas 

usando as Unidades de Pausa, que é incluir na 

“cadeia de eventos” trechos que de maneira 

alguma são acontecimentos do enredo (e.g. 

“Maria era muito esforçada” ou “Pedro vinha 

pensando nisso havia muito tempo”). Estes 

últimos são exemplos de trechos que fazem 

parte do que chamamos, em nosso sistema, de 

funções narrativas.  

As funções narrativas são inspiradas nas ideias 

de “unidades funcionais” de  Roland Barthes 

(1966/2009) e de “unidades (ou dimensões) 

temáticas” de B.F. Skinner (1957). Cada função 

narrativa é definida pelo papel que exerce no 

texto como um todo, ou seja, analisa-se a função 

que o trecho desempenha dentro da narrativa. 

Em outras palavras, uma função narrativa é 

definida pela forma como está programada para 

afetar o comportamento verbal do leitor, não 

importando sua forma ou topografia (e.g. o 

tamanho do trecho ou quais palavras específicas 

foram usadas). Dessa forma, as funções 

narrativas consistem naquilo que extrapola o 

enredo, dando a este sentido e contexto (por 

exemplo, a atmosfera da história, sentimentos, 

motivações e características de personagens, 

dentre outros).  

Assim sendo, as funções narrativas se 

aproximam da ideia de Skinner (1957), de que as 

dimensões temáticas de um texto não se 

confundem com unidades formais. Uma função 

narrativa pode estar espalhada ao longo da 

história ou mesmo, no caso em questão, em que 

usamos álbuns ilustrados, evidenciadas nas 

imagens que, juntamente com o texto, formam 

a narrativa (sobre as complexas relações entre 

texto e imagem nos álbuns ilustrados, ver 

Nodelman, 1988).  

As funções narrativas são definidas pelo efeito 

programado sobre o ouvinte, a partir do  papel 

que desempenham na narrativa como um todo. 

O uso da expressão “programado”, aqui, não 

tem relação com supostas “intenções” do autor 

do texto. Conforme lembra Skinner (1957), 

aquele que emite um comportamento verbal 

pode não ter clareza das relações de controle 
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desse operante. Isso pode ocorrer tanto no 

comportamento de escrever uma narrativa, 

quanto no comportamento de recontá-la. Não se 

trata de relações de controle específicas sobre 

este ou aquele comportamento particular, mas 

de contingências programadas por uma 

comunidade verbal, da qual o leitor faz parte. 

Por exemplo, se num determinado conto, 

ouvimos que a esposa de Barba Azul abriu a 

porta de um quartinho proibido, desobedecendo 

frontalmente um comando de seu marido 

violento e autoritário, há uma contingência 

programada pelo texto para causar em nós 

respostas verbais de “antecipação” do que pode 

haver nesse quarto e de que esse algo 

provavelmente será ruim ou assustador (além 

de eliciar possíveis respondentes). Mesmo que 

uma versão modificada nos surpreendesse com 

uma sala repleta de doces deliciosos a surpresa 

se daria, justamente, devido ao bom 

funcionamento da contingência programada no 

momento anterior da narrativa (e 

provavelmente desconfiaríamos  de que os doces 

poderiam estar envenenados ou serem parte de 

uma armadilha).  

Em estudos anteriores (e.g. Flores et al., 2014; 

Rogoski  et al., 2015 e Medeiros  & Flores, 2016; 

Guevara et al., 2017), o método das Unidades 

Funcionais foi usado tanto para avaliação do 

reconto livre, em que a criança reconta uma 

narrativa sem ajuda, quanto do reconto dirigido, 

em que é fornecido auxílio para o reconto, por 

meio de perguntas e dicas. Esses estudos 

utilizaram as Unidades Funcionais também 

como base para a formulação de perguntas ou 

intervenções que suplementam a compreensão 

das crianças [o que Skinner (1957) chamaria de 

prompts], durante a leitura compartilhada de 

obras infanto-juvenis, como forma de aumentar  

o controle de dimensões temáticas importantes 

da narrativa sobre o comportamento verbal da 

criança. Ademais, por ser uma metodologia de 

avaliação de reconto, ela pode ser utilizada para 

verificar a compreensão, bem como a qualidade 

da narrativa oral.  

 

Estudo Piloto 

Método 

Participantes 

Participaram do estudo cinco crianças, dois 

meninos e três meninas, entre sete e nove anos, 

que foram selecionadas por já participarem do 

Projeto de Extensão Continuada Livros Abertos: 
Aqui Todos Contam, que promove rodas de 

histórias semanais para as crianças da escola 

dos participantes. As crianças assinaram o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

bem como foram autorizadas pelos pais a 

participarem. 

 
 
 

Instrumentos 

Propositalmente, foram escolhidos dois livros 

com estruturas diferentes: Chá das Dez (escrito 

por Celso Sisto, da editora Aletria) que possui 

uma estrutura de repetição, conforme 

evidenciado nos anexos, e Selvagem (escrito por 

Emily Hughes, da editora Pequena Zahar), 

contendo introdução, clímax e desfecho. 

Foi utilizada também uma câmera que gravou os 

recontos das histórias feitos pelas crianças.  
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Ambiente 

As rodas de leitura e os recontos se deram no 

pátio da escola, durante o horário da aula, em 

que o pátio estava silencioso. As crianças se 

revezavam para sair de sala, enquanto as outras 

continuavam com as atividades propostas pela 

professora.  

 

Análise das narrativas e dos recontos 

As duas histórias (Chá das Dez e Selvagem) 

foram analisadas, previamente, de acordo com 

cada metodologia. Para a metodologia de 

Trabasso e Sperry (1985), as narrativas foram 

desmembradas em Unidades de Pausa, cada uma 

contendo uma frase literal do texto. 

Posteriormente, as unidades foram interligadas, 

formando uma rede causal na qual os elementos 

antecedentes davam sentido e continuidade aos 

consequentes, conforme as orientações e 

exemplos de Trabasso e Sperry (1985). A cada 

unidade foi dada uma pontuação, de acordo com 

a quantidade de conexões causais que fazia. O 

Anexo 1 mostra a análise de um trecho da 

narrativa Chá das Dez, de acordo com a 

metodologia das Unidades de Pausa.  

Na metodologia de van Kleeck (2008), as 

narrativas foram analisadas em termos de 

elementos da Gramática Narrativa. Ou seja, 

foram elencados o cenário, o evento inicial, o 

problema a ser resolvido pela personagem etc. 

de cada história, seguindo-se a orientação e o 

exemplo da autora. O Anexo 2 mostra a análise 

da narrativa Chá das Dez, de acordo com a 

metodologia da Gramática Narrativa. 

Por fim, para a metodologia das Unidades 

Funcionais, as funções narrativas e os eventos 

narrativos foram especificados para cada 

história. Aqui foram utilizados os modelos dos 

estudos empíricos anteriores (e.g. Flores et al., 

2014; Rogoski et al., 2015; Medeiros & Flores, 

2016; Guevara et al. 2017). Assim, o enredo da 

narrativa foi evidenciado na cadeia de eventos e 

aqueles elementos narrativos importantes, que 

se sobressaem aos eventos, foram evidenciados 

nas funções narrativas, conforme explicado 

acima. O Anexo 3 mostra a análise da narrativa 

Chá das Dez, de acordo com a metodologia das 

Unidades Funcionais. 

Os recontos foram analisados a partir dos 

elementos citados pelas crianças que haviam 

sido previamente elencados nas análises 

anteriores das narrativas-modelos. Por 

exemplo, caso a criança citasse o cenário da 

história de forma adequada, ela ganharia essa 

pontuação referente ao elemento da Gramática 

Narrativa. Dessa forma, a pontuação referente à 

Gramática Narrativa e às Unidades de Pausa 

foram realizadas por meio dos percentuais (total 

citado pela criança/total de elementos da 

história X 100). Para as Unidades de Pausa, foi 

calculada a pontuação total da criança, de acordo 

com a pontuação de cada unidade citada. 

Posteriormente, essa pontuação foi 

transformada em percentual (pontuação 

atingida pela criança / pontuação total possível 

da história X 100), a fim de comparação com as 

outras duas metodologias.  

 

Procedimento 

Em  duas   das   sessões   semanais  de  rodas de 
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leitura do Projeto Livros Abertos, foi proposto às 

crianças que recontassem a história do dia. 

Cinco delas quiseram participar. Os dois livros 

foram lidos pela primeira e pela segunda 

autoras. Após a leitura, era solicitado que as 

crianças, uma a uma, recontassem a história que 

haviam acabado de ouvir. O reconto individual 

da história era solicitado por meio de perguntas 

abertas, como “O que aconteceu na história de 

hoje?” “Você pode contá-la para mim?” “E o 

que aconteceu depois?” “Como terminou a 

história?”. Enquanto uma das crianças 

recontava a história para uma das 

pesquisadoras, as outras esperavam pela sua 

vez, junto com a outra pesquisadora. Os recontos 

foram gravados e analisados de acordo com cada 

uma das três metodologias. 

 

Resultados 

Os resultados são apresentados na Tabela 24, que 

apresenta as porcentagens máximas e mínimas 

de    acertos  das    crianças   em   cada  narrativa.  

Tabela 2. Análise de desempenho dos recontos 
individuais, porcentagens máximas e mínimas de 
acertos. 

Metodologia  Chá das Dez Selvagem 

Gramática Narrativa  50% a 66,6% 27,27% a 36,36% 

Unidades de Pausa  7,6% a 38% 12,2% a 24,48% 

Unidades 
Funcionais 

Funções 
narrativas 

100% 50% 

Eventos 
narrativos 

23,81% a 
47,62% 

26,67% a 53,33% 

 
4 Alguns dados apresentados aqui foram apresentados parcialmente em outro artigo, porém com outro enfoque e propósito.  

A partir dessa análise, entende-se que o 

desempenho das crianças se diferenciou de 

acordo com a metodologia de avaliação 

utilizada, apesar de se tratar do mesmo reconto.  

À título de exemplificação, abaixo segue a 

transcrição de um reconto da história Selvagem: 

“Começa com uma menina que tava na floresta. 

Os pássaros ensinaram ela a falar, os ursos 

ensinaram a comer e os lobos ensinaram a 

brincar. Ela foi pra uma casa que ela não sabia 

fazer nada direito. Não sabia comer, brincar. 

Terminou que ela voltou pra floresta.” 

Observa-se que a criança compreendeu a 

narrativa e a contou de forma completa, com 

início, meio e fim, possibilitando o 

entendimento de um ouvinte ingênuo em 

relação à narrativa-modelo, apesar de não ter 

sido um reconto com muitos detalhes. Esse 

reconto atingiu um índice de acertos de 32,65% 

na metodologia das Unidades de Pausa 

(Trabasso & Sperry, 1985); 27,27% na Gramática 

Narrativa (van Kleeck, 2008), enquanto que nas 

Unidades Funcionais, seu desempenho foi de 

50% nas funções narrativas e 53,33% na cadeia 

de Eventos. 

 

Discussão  

Em acordo com a análise teórica das 

metodologias, os resultados do estudo piloto 

sugerem que uma metodologia com caráter 

topográfico prejudica a avaliação da narrativa 
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oral, principalmente porque dificilmente uma 

criança irá recontar utilizando exatamente as 

mesmas palavras ouvidas da história. Mesmo 

que o faça, o controle formal não é o que se 

deseja quando se fala em compreensão da 

narrativa. Por exemplo, ao fazer seu reconto de 

Chá das Dez, uma das crianças falou “Quando 
elas foram fazer chá, elas estavam todas com 
luvas”, o que, segundo a metodologia de 

Trabasso & Sperry (1985), não seria pontuado 

pois não se refere a nenhuma das Unidades de 

Pausa. Já diante de uma proposta menos calcada 

em aspectos formais, como a Gramática 

Narrativa (van Kleeck, 2008) e as Unidades 

Funcionais, essa fala seria adequadamente 

pontuada como “resposta interna de 

personagem” ou como função atingida (e.g. As 

velhinhas se preparam com esmero para ir aos 

chás [arrumadinhas, perfumadinhas etc.]), 

respectivamente. Da mesma forma, quando a 

criança, descrevendo o que aconteceu com todas 

as velhinhas, disse “Elas foram saindo”, algo 

que aconteceu ao longo da história e não em uma 

frase específica, não foi pontuada na 

metodologia das Unidades de Pausa, mas sim 

nas outras duas. Assim, embora a proposta 

original de Trabasso & Sperry (1985) afirme que 

a representação mental é da situação e dos 

eventos da narrativa e não das frases da 

narrativa-modelo, a forma como isso é 

operacionalizado na análise textual acaba 

tornando-a extremamente calcada em 

propriedades formais do texto e, 

consequentemente, a análise do reconto 

também se torna muito dependente de 

dimensões topográficas do comportamento do 

falante.  

Mesmo se tratando de uma proposta que 

valoriza uma análise menos topográfica, a 

Gramática Narrativa (van Kleeck, 2008), em 

vários momentos, não se mostrou adequada 

para análise dos recontos. Por sua estrutura fixa, 

que deve ser aplicada a todas as narrativas,  o 

comportamento verbal da criança que fugia a 

essa estrutura não recebia pontuação. Ao narrar 

a história Chá das Dez, uma das crianças relatou 

que “Uma (velhinha) ficou com dor nas costas, 
daí ela não pôde ir”. Eventos semelhantes 

acontecem ao longo de toda a narrativa, 

tratando-se de acontecimentos essenciais que 

explicam os motivos pelos quais as personagens 

não conseguiam se reunir para tomar chá. 

Entretanto, por se tratar de eventos específicos, 

que não se encaixam em nenhum elemento da 

Gramática Narrativa, as crianças não foram 

pontuadas por esses trechos narrados. Nas 

outras duas metodologias, que levam em conta 

a   estrutura do enredo, as crianças foram 

adequadamente pontuadas nesses quesitos. 

Wilson et al. (2007), após realizarem estudo 

semelhante a este, no qual compararam três 

metodologias de análise de compreensão textual 

por meio do reconto, concluíram que a 

Gramática Narrativa peca ao não abranger 

pontos que não estão inseridos nos elementos 

fixos dessa metodologia.  

A partir da análise dos recontos, é demonstrado 

que quando a criança não cita literalmente as 

frases da história, a pontuação nas Unidades de 

Pausa é baixa. Por outro lado, a proposta de van 

Kleeck (2008) prejudicou a avaliação da criança 

quando esta citou partes que não estavam nos 

elementos da Gramática Narrativa. Já aspectos 

da narrativa que estão implícitos, espalhados ao 

longo do texto, que devem ser inferidos ou que 

estão nas imagens não são pontuados em 

nenhuma das duas metodologias. As Unidades 

Funcionais foram propostas, nesse sentido, 
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como uma metodologia que apreende os pontos 

positivos das Unidades de Pausa e da Gramática 

Narrativa e tenta solucionar algumas das 

limitações delas. No caso do livro Chá das Dez, 

por exemplo, uma das funções narrativas é 

apontar que as velhinhas desejam se reunir para 

tomar chá.  Essa ideia não está expressa 

literalmente em nenhuma parte do texto, mas 

implícita ao longo da narrativa, dando sentido e 

coesão aos eventos.  

As Unidades Funcionais, por sua vez, 

aproximam-se da proposta de análise funcional 

do comportamento verbal de Skinner (1957). A 

partir disso, espera-se que a similaridade do 

reconto com a história original recaia sobre o 

efeito que ambos devem causar no ouvinte. O 

reconto da história Selvagem, no exemplo, 

obtém reações semelhantes que a história 

original num ouvinte da comunidade verbal, 

sendo essa a estrutura esperada (e não um 

reconto literal). Ao dizer, por exemplo, que a 

personagem “foi pra uma casa que ela não sabia 
fazer nada direito. Não sabia comer, brincar”, a 

criança está se referindo à falta de adaptação de 

Selvagem na casa nova. Essa é uma função 

narrativa da história e não precisa ser dita de 

maneira idêntica à narrativa-modelo para 

produzir efeitos semelhantes no ouvinte.  Por 

seu caráter funcional, essa metodologia permite 

uma maior fluidez na análise da narrativa-

modelo e do reconto da criança 

Na metodologia das Unidades Funcionais, a 

correspondência entre a narrativa e o reconto 

deve ser funcionalmente analisada. Assim, na 

avaliação de um reconto, a criança pode ser 

pontuada caso o comportamento emitido seja 

aquele que produziria consequências  

 

semelhantes mediadas pela comunidade verbal, 

podendo ser, inclusive, um comportamento 

verbal não vocal. Na história dos Três 

Porquinhos, por exemplo, o medo dos 

porquinhos é uma função narrativa presente em 

diversos trechos. Uma criança que diga, em seu 

reconto, que os porquinhos estavam com medo 

ou mesmo assustados seria pontuada. Outra 

criança poderia fazer uma expressão facial  clara 

de medo, com ou sem a presença do 

comportamento vocal e, da mesma forma, 

atingir a pontuação. Ambas as topografias 

seriam compreendidas como “medo”, ou seja, 

aumentariam a probabilidade, no ouvinte, de 

comportamentos verbais tematicamente 

relacionados ao medo. 

 

Considerações Finais 

Metodologias que pretendem avaliar a qualidade 

do reconto devem abranger formas de analisar, 

primeiramente a narrativa-modelo e, 

posteriormente, os comportamentos verbais da 

criança, a fim de medir a correspondência entre 

os dois. A partir da proposta de Skinner (1957), 

o texto pode ser visto como um conjunto de 

estímulos verbais planejados para evocar 

comportamentos verbais no leitor. Em geral, a 

comunidade verbal espera do reconto, não uma 

reprodução literal, e sim que o reconto produza 

no ouvinte efeitos semelhantes aos que a 

narrativa-modelo produziria, mesmo que 

formalmente não seja correspondente à ela. Pelo 

contrário, uma excessiva semelhança formal 

pode levar a comunidade verbal a suspeitar que 

o controle de estímulos esteja restrito à 

narrativa-modelo, levando-a a descrever o  
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desempenho como “memorização”.  

Nesse sentido, uma narrativa recontada deve 

estar sob controle do que Skinner (1957) 

denomina de dimensões temáticas da narrativa 

inicial. A comunidade verbal costuma encorajar 

uma gama razoável de variação na topografia 

das respostas verbais durante o reconto, desde 

que estas estejam sob controle das dimensões 

temáticas relevantes. No entanto, ainda resta a 

questão de como delimitar essas dimensões 

temáticas no contexto da avaliação de um 

reconto. E o primeiro passo nesse processo é 

sempre analisar o conjunto mais importante de 

estímulos verbais sob controle dos quais a 

narrativa-modelo deverá estar. 

O estudo comparativo mostrou que um mesmo 

reconto pode receber pontuações muito 

diferentes, a depender da metodologia utilizada. 

Ou seja, a metodologia de avaliação tem uma 

influência significativa no desempenho da 

criança. Isso, por sua vez, gera um impacto em 

contextos de aplicação de avaliações, como a 

escola, sendo importante a reflexão do professor 

ou avaliador em relação aos objetivos da 

avaliação. A excessiva dependência e valorização 

de aspectos topográficos em provas escolares, 

por exemplo, leva a avaliações pouco fidedignas 

do desempenho da criança. Isso não quer dizer, 

necessariamente, que a criança não tenha 

adquirido um repertório, mas sim que a maneira 

como tem sido avaliada não condiz com uma 

forma adequada de acesso ao seu conhecimento. 

Diante disso, pode-se  afirmar o caráter ético e 

social dessa proposta de Unidades Funcionais, 

visto que ela tende a capturar com mais 

fidedignidade o repertório narrativo da criança, 

a partir de uma correspondência funcional com 

a narrativa-modelo.  
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Anexo 1 

 

Análise de um trecho da narrativa Chá das Dez, segundo a metodologia das Unidades de Pausa 

(Trabasso & Sperry, 1985) 

EVENTO (UNIDADE DE PAUSA) 

Eram dez amigas velhinhas, 

Todas bem arrumadinhas 

Para o chá na casa móvel. 

Uma viajou sem avisar 

E, então, sobraram nove. 

Eram nove amigas velhinhas, 

Todas bem penteadinhas 

Para o chá com biscoito 

Uma quebrou o pé 

E, então, sobraram oito. 

Eram oito amigas velhinhas, 

Todas bem perfumadinhas 

Para o chá com crepe suzete 

Uma ficou de cama 

E, então, sobraram sete. 

Eram sete amigas velhinhas, 
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Anexo 2 

 

Análise da narrativa Chá das Dez de acordo com a metodologia da Gramática Narrativa (van Kleeck, 

2008) 

Elementos da Gramática 

Narrativa 
“Chá das dez” 

Cenário As 10 velhinhas, arrumadinhas, para o chá 

Evento inicial/problema 

  

  

  

Evento inicial: as velhinhas estão indo tomar o 

chá 

  

Problema: uma a uma, elas vão tendo algum 

impedimento e o grupo vai ficando cada vez 

menor 

Objetivo Objetivo principal era fazer o chá com as 10 

velhinhas 

Resposta interna Alegrinhas, animadinhas para o chá 

1ª tentativa de resolução 

  

  

Resultados da primeira 

tentativa 

  

  

1ª resposta interna (referente à 

primeira tentativa) 

  

2º plano 

  

2ª tentativa 

  

  

Resolução Ao final, elas conseguiram se reunir outra vez e 

foram tomar o chá 
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Anexo 3 

 

Trecho ilustrativo da análise da narrativa Chá das Dez segundo a metodologia das Unidades 

Funcionais. São listados apenas os primeiros seis eventos. As funções não têm correspondência um-

a-um com os eventos.  

Cadeia de Eventos Funções Narrativas 

1.Dez amigas velhinhas vão tomar chá 1.    As velhinhas são amigas, costumam se 

reunir para tomar chá 

2.Uma das velhinhas viaja 2. As velhinhas se preparam com esmero para 

ir aos chás (arrumadinhas, perfumadinhas 

etc.)  

3.Nove velhinhas vão tomar chá (com 

biscoito) 

3.   Sempre acontece algo que as impede de 

estarem todas juntas. Dessa maneira, as 

velhinhas vão “deixando” a narrativa (vão 

ficando impossibilitadas de participar do chá)  

4.Uma delas quebra o pé 4..    Finalmente elas conseguem se reunir 

para tomar o chá 

5.Restam oito velhinhas para tomar chá 

(com crepe suzete). 

 

6.Uma das velhinhas ficou doente.  

7.Sete velhinhas vão tomar chá com bolo 

inglês 

(...) 
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Devemos olhar para o sexo do sujeito 
para entender seu comportamento? 

 

Should we look at subject sex to understand their 
behavior? 

Tatiany Honório Porto 

PUC-PR  
taty.porto@gmail.com 

Resumo 

A ciência, em diversas áreas, tem uma longa 
tradição na realização de pesquisas com sujeitos do 
sexo masculino. Mudanças recentes na legislação 
estão tentando reverter esse quadro obrigando a 
inserção de sujeitos do sexo feminino nas 
pesquisas. Os resultados dessas pesquisas com 
sujeitos de ambos os sexos vêm demonstrando 
diferenças em alguns tipos de comportamento em 
função do sexo dos sujeitos. Alguns estudos que 
investigaram o porquê dessas diferenças 
encontraram que os hormônios sexuais têm um 
papel importante na determinação dos diferentes 
comportamentos de machos e fêmeas quando 
expostos as mesmas contingências. Se o 
comportamento é definido pela análise do 
comportamento como interação entre o organismo 
e o ambiente. Uma forma de marcharmos com 
passos diferentes é olhar para diferenças no 
organismo que podem ser variáveis responsáveis 
por diferenças nos comportamentos de indivíduos. 
Uma hipótese para explicar o porquê do sexo ser 
uma variável pouco analisada nas pesquisas pode 
ter a ver como fato de Skinner ter seu 
posicionamento considerado como antifisiológico 
devido uma má interpretação de suas críticas a 
problemas metodológicos, conceituais e filosóficos 
na prática da fisiologia. Porém, uma citação de sua 
autoria diz que vários estados e processos biológicos 
podem ser estudados com técnicas apropriadas e 
que não há dúvidas de sua importância para a 
ciência do comportamento.  

PALAVRAS-CHAVE 

Sexo dos sujeitos; hormônios sexuais.  

Abstract 

Science, in several areas, has a long tradition in 
conducting research with male subjects. Recent 
changes in legislation are trying to reverse this 
framework by forcing the insertion of female 
subjects in surveys. The results of these surveys 
with subjects of both sexes have been showing 
differences in some types of behavior according to 
the sex of the subjects. Some studies that 
investigated the reasons for these differences found 
that sex hormones play an important role in 
determining male and female behaviors differences 
when exposed to the same contingencies. If 
behavior is defined by behavior analysis as 
interaction between the organism and the 
environment. One way to walk with different steps 
is to look at differences in the organism that can be 
variables responsible for differences in the 
behaviors of individuals. One hypothesis to explain 
why sex is an unanalyzed variable in researchs may 
be due the Skinner's position is regarded as 
antiphysiological because of a misinterpretation of 
his critiques of methodological, conceptual, and 
philosophical problems in the practice of 
physiology. However, a citation of his authorship 
says that various states and biological processes can 
be studied with appropriate techniques and that 
there is no doubt of their importance for the science 
of behavior. 

 

KEY WORDS 

subject’s sex; sexual hormones. 

mailto:taty.porto@gmail.com


 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Tatiany Honório Porto 

 

 

 
129 

“Se um homem marcha com um passo diferente dos seus  

companheiros é porque ouve outro tambor”.  

 

Henry David Thoreau

Esse capítulo inicia-se com a epígrafe de 

Throreau motivada pela vontade de chamar 

atenção dos leitores para outras variáveis que 

não aquelas que estamos acostumadas a 

observar e/ou manipular. É preciso caminhar 

por trajetos diversos, variar nosso 

comportamento, marchar com passos diferentes 

dos nossos companheiros para ir além. Se 

desejarmos alcançar resultados inéditos não 

podemos continuar fazendo sempre as mesmas 

coisas. 

A ciência, nas suas mais diversas áreas tem uma 

longa tradição na realização de pesquisas com 

sujeitos do sexo masculino. Porém, levando em 

consideração as diferenças já conhecidas em 

função dos hormônios sexuais (e.g., na dosagem 

e tempo de absorção de medicações pelo 

organismo) mudanças recentes na legislação de 

vários países estão tentando reverter esse 

quadro. Por exemplo, na área biomédica foi 

somente a partir da década de 90 que as leis 

norte-americanas exigiram a inserção de 

fêmeas em estudos clínicos e pré-clínicos da 

área de saúde. Até essa data, a maioria deles 

contava com sujeitos, das mais variadas 

espécies, quase que exclusivamente do sexo 

masculino e tínhamos resultados que se 

aplicavam diretamente somente a sujeitos desse 

sexo (Dalla, Kokras, Pitychoutis, Papadopoulou-

Daifoti, & Olivier, 2012). Mudanças similares 

foram realizadas no mesmo período na 

legislação da Europa e na Austrália fazendo com 

que aumentasse o número de sujeitos do sexo 

feminino em estudos da área biomédica e 

consequentemente aumentasse também o 

conhecimento sobre as diferenças de sexo no 

desenvolvimento e no tratamento das mais 

diversas doenças, inclusive transtornos mentais 

(Dalla et al., 2012). 

A fim de investigar a frequência de pesquisas 

que utilizaram fêmeas como sujeitos na análise 

do comportamento, foi realizada uma busca no 

Journal of the Experimental Analysis of Behavior 

(JEAB), principal periódico de estudos 

experimentais da área. Os resultados dessa 

busca mostraram que em mais de 4.000 

trabalhos publicados, apenas 39 tem a palavra 

fêmea no título, resumo ou palavras chaves 

(Porto, 2014). Dentre as poucas publicações 

encontradas, nem todas utilizaram fêmeas como 

sujeitos: em três deles fêmeas eram oferecidas 

como reforço (comportamento sexual); em 

outro estudo, rostos de fêmeas eram apenas os 

estímulos manipulados (estudo sobre 

equivalência de estímulos) e em um último o 

assunto era uma revisão de literatura, 

discutindo comportamento sexual de diferentes 

espécies, ou seja, dos 39 estudos encontrados 

em cinco deles os sujeitos não eram fêmeas 

(Porto, 2014). Dos 34 estudos restantes, que 

utilizaram fêmeas como sujeitos, em sua 

maioria (16) os sujeitos eram humanos, em 12 os 

sujeitos eram ratos, em quatro os sujeitos eram 

macacos, em um deles eram peixes e em outro 
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pombos. Mesmos os poucos que continham 

fêmeas como sujeitos, nenhum deles realizou 

uma análise de dados em função do sexo, ou 

seja, aparentemente o sexo não era uma variável 

relevante para os autores (Porto, 2014).  

No Brasil Nasser e Porto (2016) realizaram uma 

busca de artigos, teses e dissertações, que 

utilizaram humanos como participantes, na 

análise do comportamento em diferentes bases 

de dados: CAPES, LILACS, PEPSIC, IBCT. Os 

dados demonstraram que dos artigos 

encontrados 27,4% não chega nem a mencionar 

o sexo dos participantes da pesquisa, 11,80% 

relatam que utilizaram participantes de ambos 

os sexos sem especificar quantos de cada sexo e 

quais seriam eles, 31,40% especifica quantos 

homens e mulheres porém sem a identificação 

do sexo nos resultados e apenas 29,4% das 

publicações especifica quantos participantes de 

cada sexo com identificação do sexo nos 

resultados individuais. Esses dados demonstram 

que, para maioria dos estudos, o sexo não parece 

ser uma variável relevante. 

Mateos e Porto (2016) realizaram uma busca 

muito semelhante, porém utilizando artigos, 

teses e dissertações brasileiras que tinham 

animais como sujeitos. Os resultados mostraram 

que 59% dos estudos utilizaram apenas sujeitos 

machos na pesquisa, 18% não continham 

informações a respeito do sexo dos sujeitos, 

20% relatam que utilizaram sujeitos que ambos 

os sexos e 2% utilizaram somente sujeitos do 

sexo feminino. Das publicações que utilizaram 

sujeitos de ambos os sexos apenas 33% delas 

analisa os resultados em função do sexo do 

sujeito.  

Os estudos encontrados nas buscas acima 

citadas que utilizaram machos e fêmeas como 

sujeitos foram analisados e as referências tanto 

nacionais quanto internacionais por eles citadas 

assim como outras bibliografias dos autores 

contidos nessas referências também foram 

incluídas nas análises. Os resultados 

encontraram poucos estudos que utilizaram 

fêmeas e analisaram os resultados de machos e 

fêmeas diferencialmente, em sua maioria 

utilizando ratos como sujeitos. Seus resultados 

sugerem que existem diferenças entre vários 

tipos de comportamentos de fêmeas e machos. 

Por exemplo, diferentes esquemas de 

reforçamento têm demonstrado resultados 

diferentes relacionados ao sexo do rato (e.g., 

Beatty, 1973; Heinsbroek, Van Harren, 

Zantvoord, & Van de Poll, 1987; Millar, 1972; 

Porto, 2014; Van Haaren, Heinsbroek, Louwerse 

& van de Poll, 1986). Algumas diferenças 

encontradas estão listadas nos parágrafos a 

seguir: a primeira delas é que ratos machos 

apresentam taxas de resposta maiores do que 

fêmeas em esquemas em que taxas altas de 

comportamento são reforçadas (e.g., esquemas 

de razão randômica e intervalo variável).  

(Heinsbroek et al., 1987; Millar, 1972; Porto, 

2014; Van Haaren et al., 1986). 

Heinsbroek et at. (1987) expuseram ratos 

machos e fêmeas, 12 animais de cada sexo, a 

modelagem da resposta de pressão à barra 

seguida de 20 sessões do esquema de Razão 

randômica (RR). Nas cinco primeiras sessões a 

razão do esquema de reforçamento foi dois e ela 

foi incrementada a cada cinco sessões para 

cinco, 10 e 20 respectivamente. As sessões 

tinham duração de 25 minutos ou sessenta 

reforços o que ocorresse primeiro. Os resultados 

mostraram que ratos machos apresentaram 

taxas de respostas maiores que fêmeas em todas 
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as sessões de exposição ao esquema de 

reforçamento, porém quanto maior foi a razão, 

maior foi a diferença observada em função do 

sexo.   

Outro estudo que demonstrou diferenças nas 

taxas de resposta em função do sexo foi o de 

Porto (2014). Ratos machos e fêmeas foram 

expostos a dez sessões sob o esquema de VI 30 

s, com amplitude de variação de 10 a 50 s. As 

sessões tiveram duração de sessenta minutos ou 

100 reforços o que ocorresse primeiro. Os 

resultados mostraram que ratos machos 

apresentaram taxas de respostas maiores que 

fêmeas e consequentemente receberam mais 

reforçadores, apesar do padrão de responder 

emitido pelos sujeitos de ambos os sexos ser o 

mesmo. Resultados semelhantes também foram 

observados quando ratos respondem sob o 

esquema de CRF, FI e DRH, ratos machos 

apresentam taxas de respostas maiores do que 

fêmeas e consequentemente recebem mais 

reforços (Millar, 1972; Van Haaren et al., 1986).  

As diferenças nos estudos anteriormente citados 

não são encontradas apenas em esquemas de 

reforçamento em que altas taxas de respostas 

são reforçadas. Naqueles em que baixas taxas 

são reforçadas, o padrão se inverte, fêmeas têm 

demonstrado ter maior eficiência (i.e., recebem 

um número de maior de reforços em relação ao 

número de respostas emitidas). Um dos 

esquemas em que essa maior eficiência foi 

observada foi o de reforçamento diferencial de 

baixas taxas (DRL). Beatty (1973) expôs ratos 

machos e fêmeas a 30 sessões sob o esquema de 

reforçamento diferencial de baixa taxa (DRL) 20 

s. As sessões tinham de 30 minutos de duração 

cada. Tirando as sessões iniciais em que os 

animais ainda estavam em estado de transição e 

não tinham ficado sob controle do esquema 

fêmeas emitiram menos respostas e receberam 

mais reforços que machos. 

Porto (2014) levantou a hipótese de que a 

diferença da taxa de resposta entre sexos 

poderia ser devido ao peso corpóreo, geralmente 

maior em machos do que em fêmeas com o 

mesmo tempo de vida. Os estudos acima citados 

utilizam a resposta de pressão à barra, animais 

com maior peso corporal têm um menor custo 

ao emitir essa resposta, pois projetam seus 

corpos em direção à barra antes de pressioná-la, 

o que poderia facilitar a emissão de taxas 

maiores de resposta. Para verificar essa 

hipótese, Porto (2014) fez uma análise da taxa 

de resposta de fêmeas com diferentes pesos 

corpóreos e o resultado dessa análise pode ser 

observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Relação entre taxas de resposta emitidas no 
esquema de VI e peso corpóreo de fêmeas intactas 
(sham) e castradas. Fonte: Porto (2014). 

 

Os dados da Tabela 1 foram analisados através 

da correlação de Spearman e não foram 

encontradas correlações estatisticamente 
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significativas entre as taxas de resposta e os 

pesos dos sujeitos.  O coeficiente de correlação 

(r) entre as taxas de respostas da sessão um e o 

peso das ratas foi de -0,46, com p= 0,87 e o 

coeficiente de correlação (r) entre o peso das 

ratas e a taxa de resposta da sessão 10 foi de -

0,167, com p= 0,568. Alguns animais com baixo 

peso corpóreo apresentavam maiores taxas de 

resposta do que animais mais pesados. Por 

exemplo, o sujeito 11 com 155 g emitiu 14,39 

R/min, enquanto o sujeito 8 com 245 g emitiu 

5,96 R/min durante a exposição ao VI. Portanto, 

o peso parece não explicar essa diferença de 

comportamento quando os animais são expostos 

às mesmas contingências de reforçamento. 

Ainda na tentativa de explicar o porquê das 

diferenças entre os comportamentos de machos 

e fêmeas expostos as mesmas contingências 

McCarthy, Arnold, Ball, Blaustein & De Vries 

(2012) discute que a maior parte dessas 

diferenças ocorrem devido aos diferentes 

hormônios sexuais. Portanto, quando são 

observadas diferenças no comportamento em 

função do sexo é preciso buscar suas razões. No 

geral, essa busca se inicia pelo controle 

hormonal, sendo a castração um dos 

procedimentos utilizados com animais em 

laboratório. Foi isso que alguns autores fizeram 

bem antes da publicação de McCarthy et al., 

(2012), eles realizaram castração dos animais e 

verificaram se esse procedimento provocava 

diferenças no comportamento. Entre eles está o 

experimento de Heinsbroek, et at., (1987) que 

mostraram que machos castrados emitem 

menos respostas que machos normais no 

esquema de RR e, portanto, apresentam um 

padrão de resposta mais semelhante ao de 

fêmeas. O mesmo estudo também mostrou  

 

diferenças entre as taxas de resposta de fêmeas 

castradas e fêmeas intactas, porém essas 

diferenças não foram estatisticamente 

significantes.  

Outro autor que também observou o efeito da 

castração no comportamento foi Beatty (1973). 

Nesse estudo a castração de fêmeas diminuiu as 

diferenças entre os sexos em relação às taxas de 

respostas de ratos submetidos ao esquema de 

DRL produzindo um responder menos adaptado 

ao esquema em fêmeas, ou seja, maior taxa de 

resposta e menor taxa de reforço em sujeitos 

desse sexo. A castração também provocou algum 

efeito na taxa de resposta de machos, porém 

esse efeito não foi estatisticamente significante.  

Mais um estudo que confirma a hipóteses de que 

as diferenças encontradas serem devido aos 

hormônios sexuais é o de Porto (2014). Nesse 

estudo a castração aumentou a taxa de resposta 

de fêmeas principalmente nas três últimas 

sessões de exposição ao VI, porém sem diferença 

estatística. Contudo, vale lembrar que nesse 

estudo as fêmeas foram castradas já adultas, ou 

seja, tendo ficado sob efeito dos hormônios por 

algum tempo no seu desenvolvimento. Os 

hormônios sexuais atuam no organismo desde a 

vida intrauterina, sua presença durante o 

desenvolvimento gera diferenças na anatomia, 

química e/ou funcionamento do cérebro (e.g., 

em estruturas como hipocampo, neocórtex e 

amídala) que por sua vez podem acarretar em 

diferenças na interação do organismo com o 

ambiente a depender do sexo do indivíduo 

(Cahill, 2006; Crosgrove, Mazure & Staley, 2007; 

McCarthy et at., 2012). Portanto, a castração da 

vida adulta elimina somente algumas diferenças 

em função do sexo.  
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Além disso, fêmeas em idade fértil apresentam 

variações hormonais. São relatadas quatro fases 

de ciclo estral: proestro, estro, metaestro e 

diestro, cada uma com a duração aproximada de 

um dia. Durante o ciclo estral, a prolactina, os 

hormônios luteinizantes (LH) e folículo 

estimulante (FSH) permanecem em níveis 

baixos aumentando somente na fase de 

proestro. Os níveis de estradiol começam a 

aumentar no metaestro atingindo seu pico 

durante o proestro e retornam aos níveis de 

linha de base no estro. A secreção de 

progesterona também aumenta no metaestro e 

no diestro, diminuindo nas fases subsequentes, 

e alcança seu segundo pico no final do proestro 

(Spornitz, Socin & David, 1999; Marcondes, 

Bianchi & Tanno, 2002).   

Diversos estudos mostram que os hormônios 

das diversas fases do ciclo estral podem 

influenciar o comportamento de fêmeas em 

algumas tarefas, eles serão citados e 

referenciados a seguir. Por exemplo, há 

diferença na resposta de sobressalto a partir da 

administração de choque na cauda a depender da 

fase do ciclo em que a fêmea foi exposta a esse 

estímulo aversivo (Beck, Jiao, Cominski, & 

Servatius, 2008). Também há diferença na 

resposta de esquiva condicionada: ratas fêmeas 

no proestro exibiram uma facilitação 

significante dessa resposta em relação a fêmeas 

no diestro ou no estro (Sfikakis; Spyraki; Sitaras 

& Varonos, 1978). Portanto, um ponto 

importante, antes de se iniciar qualquer 

pesquisa com fêmeas, é investigar se a fase do 

ciclo em que o sujeito se encontra pode 

influenciar seu comportamento na contingência 

a ser testada. As fases do ciclo estral são simples 

de se observar, é necessário apenas um pouco de 

treino em observação de células provenientes do 

canal vaginal e um microscópio comum para 

observá-las e posteriormente relacioná-las com 

possíveis diferenças de comportamento. Todos 

esses resultados em conjunto fortalecem a 

importância dos hormônios sexuais em 

possíveis diferenças de comportamentos em 

sujeitos de diferentes sexos e até em sujeitos do 

mesmo sexo em diferentes fases do ciclo estral. 

Além dos estudos citados acima, outros estudos 

somente observaram se comportamentos de 

animais variavam em função do sexo, sem 

programar nenhuma consequência para esses 

comportamentos. Entre esses estudos está o de 

campo aberto, experimento no qual os animais 

são posicionados em uma plataforma com 

paredes, dividida em setores e a atividade 

motora os animais é medida durante seu 

deslocamento na plataforma. Os resultados 

mostraram que fêmeas se deslocam mais, têm 

maior atividade motora e defecam menos do que 

machos (Beatty, 1979).  

Resultados semelhantes foram observados em 

estudos que utilizaram tarefas mais complexas 

como o comportamento do animal ao percorrer 

labirintos com inúmeros caminhos sem saída.  A 

maior parte dos estudos encontrados mostrou 

que machos tem desempenho superior ao de 

fêmeas (e.g., Barrett & Ray, 1970; Davenport, 

Hagquist, & Rankin, 1970; Krasnoff & Weston, 

1976; McNemar & Stone, 1932; Tryon, 1931). As 

fêmeas cometem mais erros antes de encontrar 

a saída do labirinto (i.e.; vão mais vezes até os 

caminhos sem saída) porque apresentam maior 

nível de atividade motora e comportamento 

exploratório do que machos (Beatty, 1979).  

Diferenças de comportamento em função dos 

hormônios sexuais não são observadas somente 
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em estudos que utilizaram reforçamento 

positivo ou aqueles em que o comportamento é 

observado sem nenhuma manipulação 

experimental, a exposição a estímulos aversivos 

também tem efeitos no comportamento que 

diferem em função do sexo. Por exemplo, 

exposição a choques elétricos paralisa mais os 

ratos machos do que fêmeas, diminuindo a 

frequência de comportamentos exploratórios e 

aumentado a frequência de comportamentos 

indicadores de estresse, como por exemplo, a 

defecação (Steenberg, Heinsbroek, Van Hest, & 

Van de Poll, 1990). Diferenças em função do sexo 

também são presentes em testes de esquiva 

passiva, onde machos demoram mais tempo 

para beber água novamente se ela é 

contaminada com uma substância com função 

aversiva do que fêmeas (Van Haaren, Van Hest, 

& Heinsbroek, 1990). 

Estudos sobre desamparo aprendido, que é a 

dificuldade de aprendizagem da resposta de fuga 

após a exposição a uma experiência de 

incontrolabilidade, sugeriram que fêmeas não 

apresentam desamparo, ou seja, aprendem a 

resposta de fuga. O mesmo não acontece com 

machos que não aprendem a resposta de fuga no 

teste (Dalla, Edgecomb, Whetstone & Shors, 

2008; Kirk, & Bamplied, 1985; Shors, Mathew, 

Sisti, Edgecomb, Beckoff & Dalla, 2007; 

Steenbergen, Heinsbroek, Van Haaren & Van de 

Poll, 1989; Steenberg et at., 1990). Porém, 

estudos posteriores demonstraram que as 

diferenças em função do sexo no desamparo 

aprendido se devem mais ao procedimento 

utilizado do que ao sexo do sujeito, o 

procedimento quando foi revisto e aprimorado, 

a diferença desapareceu (Porto, 2014). Essa 

revisão de procedimento está relacionada a 

resposta de fuga escolhida para ser utilizada no 

teste. Os estudos que observaram diferenças 

entre os sexos utilizaram a resposta de fuga de 

correr em razão fixa (FR) dois. A resposta de 

correr em uma caixa com piso eletrificado 

estabelece controles incompatíveis que 

dificultam sua aprendizagem: é possível que o 

local da caixa onde o animal estava posicionado 

quando o choque foi administrado se torne, por 

pareamento, um estímulo aversivo 

condicionado (CS aversivo). Então o animal 

emite a primeira resposta de correr como uma 

resposta eliciada pelo choque, mas por outro 

lado ele evita voltar para um local que se tornou 

aversivo através de condicionamento, sendo que 

essa segunda resposta que ele evita é a exigida 

para o reforçamento. Segundo essa análise, essa 

contingência estabelece controles operantes e 

respondentes competitivos que dificultam a 

análise de o quê está controlando o quê 

(Hunziker & Santos; 2007, Porto, 2014). 

Além disso, já foi relatado que fêmeas 

apresentam maior movimentação corporal que 

machos diante do choque elétrico (Dalla, 

Pitychoutis, Kokras, & Papadoupoulou-Daifoti,  

2009; Kirk & Blampied, 1985; Steenbergen, 

Heinsbroek, Van Haaren e Van de Poll, 1989). 

Essa maior movimentação pode facilitar a 

emissão das duas respostas de correr exigidas no 

teste como respostas reflexas para sujeitos desse 

gênero e não demonstram necessariamente uma 

aprendizagem operante (Hunziker & Santos, 

2007; Porto, 2014). 

O estudo do desamparo aprendido evidencia que 

o sexo não influencia o comportamento em 

todas as contingências, algumas são afetadas 

por essa variável e outras não. Outro exemplo de 

contingência que não é afetada pela diferença 

entre os sexos é a contingência de variabilidade, 
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em estudo realizado por Van Hest, Van Haaren, 

Van de Poll (1988). Ratos machos e fêmeas 

tiveram sua resposta de pressão à barra 

modelada e foram expostas a uma contingência 

lag n, na qual sequências de quatro respostas 

nas barras da direita e da esquerda eram 

emitidas e o sujeito era reforçado caso emitisse 

sequências diferentes das n anteriores. Caso os 

animais não cumprissem o critério de 

reforçamento um time out era acionado e as 

barras eram retiradas da caixa experimental que 

ficava escura por quatro segundos. O valor do lag 

foi incrementado de dois para quatro, oito e 16. 

Os resultados mostraram que conforme o valor 

de lag foi aumentando os animais de ambos os 

sexos aumentaram sua variabilidade na emissão 

de sequências de quatro respostas. Os ratos 

machos e fêmeas variaram de forma muito 

semelhante, sem diferenças em função do sexo.  

Os estudos apresentados acima, embora em 

pequeno número, demonstram que pode haver 

diferenças entre os comportamentos emitidos 

por ratos machos e fêmeas a depender do 

comportamento a ser estudado e da 

contingência na qual o indivíduo foi exposto 

(Millar, 1975). A análise do comportamento 

baseia grande parte de sua teoria em estudos 

animais, portanto, se alguns estudos já 

identificaram que existem diferenças em alguns 

comportamentos de animais em função do sexo, 

pode-se questionar se essa diferença se aplica a 

outros comportamentos que não foram 

estudados e se elas também são encontradas no 

comportamento de outros organismos, como os 

humanos. 

Não são raros os estudos com humanos que 

utilizam sujeitos de ambos os sexos, porém são 

raros aqueles que fazem uma análise em função 

do sexo. Na maioria dos estudos, se houver 

alguma diferença entre machos e fêmeas ela 

estará fica diluída em resultados médios dos 

grupos e muitas o sexo do sujeito não é 

mencionado nos resultados individuais. O fato 

de machos e fêmeas expostos a exatamente as 

mesmas contingências apresentarem 

comportamentos diferentes chama atenção para 

a importância de fazer estudos com sujeitos 

fêmeas com enfoque teórico da Análise do 

Comportamento. Afinal, quer-se entender de 

comportamento no geral ou apenas do 

comportamento de indivíduos do sexo 

masculino? As diferenças existem em algumas 

situações e se faz necessário identificá-las. 

Uma hipótese para explicar porque variáveis 

fisiológicas, como o sexo do sujeito, não são 

analisadas como variáveis independentes na 

análise do comportamento pode ter a ver com o 

fato de Skinner ser constantemente acusado de 

ter um posicionamento antifisiológico. As 

constantes críticas de Skinner a problemas 

metodológicos, conceituais e filosóficos na 

prática da fisiologia dão a falsa ideia de que 

Skinner acredita que a fisiologia não traria 

nenhuma contribuição a uma ciência do 

comportamento (Zilio, 2015). Porém, o próprio 

Skinner (1980/1998) cita que: “vários estados e 

processos biológicos interve ̂m entre as 

operac ̧ões executadas sobre um organismo e o 

comportamento resultante. Eles podem ser 

estudados com te ́cnicas apropriadas, e não há 

dúvidas de sua importância”. (p. 295) 

A replicação com humanos de dados obtidos com 

animais fará com que possamos dizer com maior 

confiabilidade que o sexo é a variável 

independente responsável por essa diferença 

nos dados. Segundo Sidman (1960) “o fracasso 
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em replicar um resultado, em uma mesma 
espécie ou entre espécies, é o resultado da 
compreensão incompleta das variáveis de 
controle daquele comportamento” (p.70). 

Portanto, a replicação é o teste empírico mais 

completo da fidedignidade dos dados. 

Se o comportamento é definido pela análise do 

comportamento como interação entre o 

organismo e o ambiente uma forma de 

marcharmos com passos diferentes é olhar para 

diferenças no organismo que podem ser 

variáveis responsáveis por diferenças nos 

comportamentos de indivíduos. Os dados acima 

mostram a importância das variáveis biológicas 

e sua influência em diferentes comportamentos, 

dessa forma suscita-se a discussão sobre a 

importância de sua análise. Devemos ir além da 

tradição de observamos e manipularmos 

somente o ambiente se o organismo é outra 

parte dessa interação. E o como sexo é uma 

variável inerente ao organismo ela deve ser 

estudada. Dessa forma, podemos pensar as 

variáveis biológicas como possíveis variáveis 

independentes, uma vez que muitas delas hoje 

são passíveis de manipulação e mudanças e 

podem ter influência em alguns 

comportamentos dos indivíduos.  
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Resumo 

O Laboratório de Avaliação, Pesquisa e Intervenção 
em Transtorno do Espectro Autista (LAPITEA) da 
Universidade Ceuma em São Luís - MA atende a 12 

crianças com TEA que se beneficiam de ações 
norteadas por três eixos de intervenção advindos da 
ciência psicológica: (1) Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA), (2) Avaliação Psicológica e (3) 
Psicologia Escolar e Educacional. Este capítulo 
trata-se de um relato de experiência institucional 

referente a algumas das atividades desenvolvidas 
nessas três áreas. Em relação à Avaliação 
Psicológica foi realizado um levantamento de 

indicadores de comportamentos externalizantes e 
internalizantes de oito das 12 crianças atendidas a 
fim de se obter dados acerca dos problemas de 

comportamentos associadas ao TEA, sendo 
contatados maiores escores em comportamentos 
internalizantes de retraimento/depressão e 

problemas de atenção. Em relação ao eixo da ABA, 
serão apresentados os resultados de ensino de 

operantes verbais de duas das 12 crianças e com as 
quais o ensino foi programado. Os dados indicaram 
o desenvolvimento dos repertórios importantes 

para a inclusão social e escolar das crianças, foco do 
terceiro eixo. A área de Psicologia Escolar e 
Educacional do Laboratório capacita estagiários de 

psicologia para promoverem intervenções nas 
escolas, visando, sobretudo a ampliação das 
práticas pedagógicas para a inclusão. Duas das 12 

crianças foram observadas em suas escolas e a 
necessidade de ações de adaptação curricular e 
apoio ao trabalho do docente foram evidenciadas. O 

trabalho dos três eixos do LAPITEA é discutido neste 
capítulo quanto às possíveis contribuições da 
Psicologia para o desenvolvimento das crianças.  

 

PALAVRAS-CHAVES 

Autismo; Análise do Comportamento Aplicada; Avaliação 
Psicológica; Psicologia Escolar e Educacional; LAPITEA. 

  

 
1 O presente capítulo é derivado de uma Sessão Coordenada apresentada no XXVI Encontro da Associação Brasileira de Psicologia 
e Medicina Comportamental, realizada no dia 09 de setembro de 2017, sob o título: Avaliação, Intervenção e Assessoria em 
Psicologia Educacional em Autistas: Um Relato de Experiência. 
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Abstract 

The Assessment, Research and Intervention in 

Autism Spectrum Disorder Laboratory (LAPITEA) 

from Ceuma University in São Luís-MA attends 12 

children with ASD, who benefit from actions 

conducted by three axis of intervention from 

psychological science: (1) Applied Behavior Analysis 

(ABA); (2) Psychological Assessment and (3) School 

and Educational Psychology. This chapter consists 

in an institutional experience report regarding 

some of the activities developed by these three 

areas. Regarding Psychological Assessment it was 

conducted a search for indicators of externalizing 

and internalizing behaviors of eight from 12 

children attended to obtain data on behavior 

problems associated with ASD. There were higher 

scores of internalizing behaviors consisting in 

withdrawal/depression and attention problems. 

Regarding ABA axis, the results from the teaching 

of verbal operants to two of the 12 children, to 

whom the teaching was programmed, will be 

presented. Data showed the development of 

important repertoires for social and school 

inclusion of the children, which was the focus of the 

third axis. The field of School and Educational 

Psychology of the laboratory trains Psychology 

trainees to promote interventions at school, with 

the goal of expanding the pedagogical practices for 

inclusion. Two of the 12 children were observed in 

their schools and the need of actions for curricular 

adaptation and support to teaching work was 

demonstrated. The work of the three axes of 

LAPITEA is discussed in this chapter as to the 

possible contributions by Psychology for the 

development of children.  

KEYWORDS 

Autism; Applied Behavior Analysis; Psychological Assessment; 
School and Educational Psychology; LAPITEA. 

A história recente da ampliação da legislação 

brasileira sobre a educação especial voltada para 

o público de estudantes com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) tem fortalecido 

iniciativas para implementação de propostas de 

intervenção em favorecimento da inclusão 

escolar e social. O TEA compreende alterações 

nos domínios de comunicação e interação social, 

além de padrões restritos e repetitivos de 

comportamento que constituem características 

desfavoráveis ao processo de inclusão da pessoa 

que possui esse transtorno neurotípico do 

desenvolvimento (APA, 2013). 

Desde a Constituição Federal de 1998, já se 

concebe, como prerrogativa do Artigo 208 sobre 

o dever do Estado em relação à educação pública, 

o “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino” (Art. 208, inciso III, p. 

124). Um marco específico que pauta o processo 

educacional especializado é a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, promulgada em 2008 pela 

Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação (SEESP/MEC). Esta política resguarda, 

como princípio central, a defesa de que todo 

educando tem o direito de aprender e participar 

de um ambiente escolar sem nenhum tipo de 

discriminação, norteando os sistemas de ensino 

a fornecerem estratégias para o atendimento das 

necessidades educativas especiais, ampliando a 

aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais 
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do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Para isso, há de se 

investir em capacitação direcionada, em 

especial, às instituições educativas que passam 

a ter como meta a ampliação do público da 

educação especial. 

Mais especificamente, foi a Lei 12.764/2012, 

política de proteção dos direitos da pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista que estabeleceu 

o “incentivo à formação e à capacitação de 

profissionais especializados no atendimento à 

pessoa com espectro autista, assim como a pais 

e responsáveis e o estímulo à pesquisa 

científica” (Art. 2º, incisos VII-VIII, p. 02). 

Nessa direção, a Universidade Ceuma (São Luís-

MA) institucionalizou o Laboratório de 

Avaliação, Pesquisa e Intervenção em 

Transtorno do Espectro Autista – LAPITEA no 

início de 2017 na intenção de fortalecer a prática 

de ensino, pesquisa e extensão na formação de 

estudantes de Psicologia em intervenções ao 

TEA dentro e fora do contexto em que mudanças 

de repertórios são demandadas. A atuação deste 

Laboratório propõe três eixos de intervenção no 

acompanhamento de crianças com TEA: (1) 

avaliação psicológica; (2) Análise do 

Comportamento Aplicada ao Autismo; e (3) 

assessoria em Psicologia Escolar e Educacional. 

O primeiro eixo refere-se à avaliação 

psicológica, visando discutir instrumentais de 

identificação de alterações comportamentais e 

cognitivas que necessitam de intervenção. Ele se 

propõe, por exemplo, ao exame de 

comportamentos externalizantes e 

internalizantes que podem sinalizar a presença 

de comorbidades associadas ao TEA (Hill et al., 

2014; Kaat, Gadow, & Lecavalier, 2013). 

Paralelamente a isso busca-se o 

estabelecimento de hipóteses funcionais, 

mediante entrevistas com pais, professores e 

observação das crianças em relação a 

comportamentos indesejáveis (ex: birras, 

agressões físicas e estereotipias) e posterior 

manejo. São também conduzidas avaliações com 

pais e crianças por meio de protocolos da Análise 

do Comportamento Aplicada (ABA) com o 

propósito de medir déficits de repertórios 

verbais e não verbais importantes (Barbera, 

2007; Sundberg, 2008).  

No eixo de ABA, a partir da análise funcional, 

busca-se minimizar os comportamentos 

indesejáveis e desenvolver aqueles que são 

significativamente importantes para a vivência 

da criança em inúmeros contextos sociais, como 

a escola. Para isso, após a avaliação inicial, são 

definidos currículos individualizados para cada 

participante do LAPITEA e critérios de alcance 

de repertórios são estabelecidos para o 

monitoramento da evolução de cada criança. 

Para cada uma, são realizadas duas sessões 

semanais com duas horas de duração em 

ambiente clínico estruturado na clínica-escola 

da Universidade.  

Já o terceiro eixo do LAPITEA, assessoria em 

Psicologia Escolar e Educacional, propõe 

desenvolver ações de observação e intervenção 

psicológica de estagiários de Psicologia no 

contexto das escolas das crianças atendidas. 

Tratam-se de ações de acompanhamento e 

avaliação das práticas de inclusão escolar de 

acesso, permanência e participação de 

indivíduos com TEA nas atividades próprias do 

ambiente escolar objetivando, sobretudo, avaliar 

desdobramentos após as intervenções do 

primeiro e segundo eixo do Laboratório. Os 

estagiários também deverão apoiar a equipe 
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educacional das escolas das crianças para a 

produção de adaptação e adequação escolar, 

além de orientações acerca das funções 

psicológicas envolvidas no processo de 

aprendizagem das habilidades e proficiências 

mediadas nesse ambiente pelo professor. 

Outrossim, orientações acerca de manejo 

comportamental são conduzidas pelos 

estudantes a fim de auxiliar o professor sobre 

princípios comportamentais da criança com 

diferenças no desenvolvimento e linguagem. 

Para fins de relato desta experiência em relação 

aos eixos 2 e 3, serão trazidos dados acerca de 

duas das 12 crianças, embora todas elas passem 

pelas mesmas intervenções. O critério de seleção 

destas crianças foi pelo maior 

comprometimento cognitivo. 

Matos e Matos (2017) descreveram sobre o 

processo de implementação do LAPITEA, 

destacando que a avaliação psicológica tem o 

objetivo de determinar níveis basais de 

repertórios de crianças participantes e descrever 

hipóteses funcionais para o planejamento de 

intervenções fundamentadas em Análise do 

Comportamento Aplicada no espaço destinado a 

atendimentos individuais, na clínica-escola da 

Universidade. Os autores enfatizaram a 

utilização de protocolos de analistas do 

comportamento, como Partington e Mueller 

(2013) e Sundberg (2008), para avaliação de 

déficits de repertórios verbais e não verbais 

importantes e identificação de barreiras para a 

aprendizagem como déficits e excessos de 

comportamentos classificados pela sociedade 

como indesejáveis. Outrossim, esses 

instrumentos são úteis para a coleta sistemática 

de dados feitas diretamente com as crianças ao 

longo de diversas sessões de intervenções 

fundamentadas em Análise do Comportamento 

Aplicada e que são conduzidas por estudantes de 

estágio curricular e extracurricular do curso de 

Psicologia durante o período letivo na 

Universidade. Para o presente trabalho, serão 

dadas ênfases a outros instrumentos de 

avaliação psicológica, considerando a relevância 

da mensuração de comportamentos 

internalizantes e externalizantes que viabilizem 

a identificação de possíveis comorbidades 

associadas ao TEA e que demandam atenção 

para tratamento (Achenbach & Rescorla, 2001).   

O segundo eixo do LAPITEA, de Análise do 

Comportamento Aplicada, compreende 

intervenções no formato de ensino por 

tentativas discretas. Tal proposta de ensino 

compreende a quebra de habilidades complexas 

em subcomponentes e os mesmos são ensinados 

por meio de práticas repetidas. Cada unidade de 

instrução é denominada de tentativa. O nome 

discreta é justificado pelo fato de que cada 

tentativa instrucional apresenta um começo e 

fim definidos. As tentativas discretas são 

baseadas em contingências de três termos, elas 

são unidades instrucionais que compreendem 

um evento antecedente, uma resposta e uma 

consequência. O antecedente representa um 

estímulo discriminativo, uma variável 

ambiental (ex: “o que você deseja?”) que evoca 

uma resposta (ex: “biscoito”). Uma vez que uma 

resposta apropriada é emitida por uma criança 

sob controle do estímulo antecedente verbal 

apresentado por um adulto e uma operação de 

privação no caso do exemplo mencionado, a 

criança, como consequência, produz o acesso a 

um reforçador (biscoito) por meio da mediação 

do adulto (Allen & Cowan, 2008; Tarbox & 

Najdowski, 2008). As intervenções no LAPITEA 

buscam atender as sete dimensões da Análise do 

Comportamento Aplicada na condição de 
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critérios básicos que elas devem cumprir:  1) 

aplicada, visando a melhoria de 

comportamentos de relevância social; 2) 

comportamental, tendo o comportamento como 

alvo de mudança e o mesmo precisa ser 

observado e medido; 3) analítica pelo 

estabelecimento de relações funcionais entre 

intervenções e mudanças produzidas em 

comportamentos alvo; 4) tecnológica por meio 

de procedimentos que favoreçam sua replicação 

direta ou sistemática; 5) conceitualmente 

sistemática com procedimentos que se baseiam 

em princípios básicos da ciência Análise do 

Comportamento; 6) efetiva de modo que 

mudanças produzidas em comportamentos 

sejam perceptíveis e válidas socialmente; 7) 

generalidade de modo que mudanças de 

repertórios comportamentais se revelem 

duráveis em ambientes diversos e 

comportamentos para além daqueles que foram 

ensinados (Baer, Wolf & Risley, 1968).   

Duas salas relativamente livres de distrações 

foram estruturadas para o desenvolvimento de 

atendimentos individualizados no LAPITEA. 

Estagiários do curso de Psicologia são 

capacitados para o desenvolvimento de 

programas para amenizar déficits de repertórios 

verbais e não verbais e manejo de 

comportamentos inadequados das crianças com 

TEA. Os protocolos de avaliação, previamente 

mencionados, são continuamente utilizados 

para ajudar na definição e atualização de metas 

curriculares para cada criança, mas, ainda no 

início do trabalho, são empregados inventários e 

entrevistas com os pais para avaliação das 

percepções dos mesmos sobre déficits de 

habilidades importantes (como as que se 

relacionam a comportamento verbal), além de 

observações das crianças também com vistas a 

avaliação funcional e melhor compreensão 

acerca de repertórios de entrada (Barbera, 2007; 

Silvares & Gongorra, 1998; Matos, 2016).  Os 

progressos de cada criança são continuamente 

medidos e discutidos em situações de supervisão 

dos atendimentos dos estagiários com o 

professor responsável pelas atividades do 

segundo eixo (primeiro autor). Vale destacar 

ainda que, para cada caso, estagiários são 

orientados para o trabalho de dar devolutivas 

para os pais a respeito das evoluções de seus 

filhos, assim como orientar alguns princípios da 

abordagem de ensino incidental para o 

desenvolvimento de comunicação mais 

espontânea e sob condições mais naturalísticas. 

No terceiro eixo de Psicologia Escolar e 

Educacional, a meta tem sido a de 

acompanhamento dos participantes e avaliação 

de práticas de inclusão escolar visando o acesso, 

manutenção e participação das crianças com 

autismo em suas escolas. Essa assessoria deve 

ainda fornecer suporte para o planejamento e 

implementação de políticas institucionais que 

favoreçam a coesão da equipe educacional e a 

promoção de mudanças na comunidade escolar 

para a expansão de práticas de inclusão (Matos 

& Beckman, 2016; Matos & Matos, 2017; 

Mitijáns-Martínez, 2005). Considerando o 

acompanhamento de crianças participantes do 

LAPITEA, estagiários do curso de Psicologia são 

orientados pela responsável pelo terceiro eixo 

(segunda autora). 

Entre as diversas atividades, o 

acompanhamento escolar contempla momentos 

de reunião dos estagiários com a equipe 

educacional uma vez por mês para orientações 

sobre princípios de análise funcional, manejo de 

comportamentos indesejáveis e estabelecimento 
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de outros mais desejáveis (Neef & Peterson, 

2007). Esse tema é importante para as escolas, 

considerando muitas queixas de professores e 

gestores sobre comportamentos problema de 

crianças com TEA e o manejo adequado dos 

comportamentos pode favorecer a inclusão. 

Na literatura da Análise do Comportamento já 

existia o registro de uma proposta de inclusão de 

crianças com desenvolvimento atípico bem-

sucedida em escola (Almeida-Verdu, Fernandes 

& Rodrigues, 2002).  Segundo Almeida-Verdu et 

al., a inclusão é um fenômeno social complexo e 

requer planejamento e capacitação de quem está 

envolvido. As autoras desenvolveram ações com 

um coordenador pedagógico, 16 professores e 

alunos de quatro salas do ensino fundamental de 

uma escola estadual com um aluno com 

desenvolvimento atípico (casos de deficiência 

mental, surdez, deficiência visual e alunos com 

problemas de comportamento), além de 37 

típicos. Entrevistas com os professores mediram 

seu conhecimento sobre o projeto pedagógico da 

escola, se ele continha uma proposta de 

programação para alunos com desenvolvimento 

atípico e se eram adotadas estratégias de 

inclusão. A partir daí ações foram definidas com 

(1) o coordenador pedagógico para viabilizar 

discussões sobre estratégias de inclusão; (2) 

com os professores para discutir a conceituação 

de deficiência, necessidades educativas 

especiais, inclusão, formas de ampliação do 

acesso ao meio social e acadêmico, informações 

sobre relações envolvidas no processo ensino-

aprendizagem de repertórios acadêmicos e 

envolvimento dos pais nesse processo; (3) com 

os alunos típicos por meio de modelagem e 

modelação, havendo proposta de atividades 

integradas e nas quais a criança atípica pudesse 

participar. Uma experimentadora incentivava 

seu envolvimento com as demais, fornecendo 

atenção diferencial para o estabelecimento de 

respostas educacionais que representassem 

envolvimento. Os comportamentos da 

experimentadora também serviam de modelo 

para a professora (modelação); (4) com os pais 

por meio de encontros para esclarecimentos 

sobre o trabalho feito na escola, inclusão e 

proposta de sua participação junto com os 

professores. Como resultado de todo o trabalho 

feito com coordenador pedagógico, professores, 

crianças e pais, a inclusão passou a ser tema de 

discussão e a pesquisa colaborou para tornar a 

inclusão mais viável na escola onde foi 

conduzida e considerando um tipo de inclusão 

que está para além da mera inserção da criança 

com desenvolvimento atípico na sala de aula 

regular. Segundo Castilho, Bordin, Alves, Lemes 

e Sanzovo (2013), a Análise do Comportamento 

pode contribuir para uma educação mais 

inclusiva e o planejamento e implementação de 

contingências de reforçamento positivo favorece 

a aprendizagem de estudantes independente de 

terem desenvolvimento atípico ou não. Para 

essas autoras, a inclusão pode ser compreendida 

como prática cultural e que é resultado do 

processo de entrelaçamento de contingências de 

todos os agentes sociais que estão envolvidos. 

O objetivo do presente trabalho consistiu na 

apresentação de parte das produções de cada 

eixo (relatos de casos) no ano de 2017 e análise 

de implicações para o desenvolvimento de 

algumas das crianças autistas participantes no 

LAPITEA. No caso da Análise do Comportamento 

Aplicada, as análises enfatizaram mais 

especificamente o desenvolvimento de 

operantes verbais, especialmente em relação aos 

casos de duas das 12 crianças avaliadas. Em 

função de o projeto ter sido iniciado com 
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atividades concernentes a esse eixo, sendo o 

mesmo o principal, a segunda seção 

compreendeu informações acerca de suas 

produções e resultados. Dados de produção do 

eixo de Avaliação Psicológica e descrições sobre 

características do trabalho em Psicologia Escolar 

e Educacional são apresentados na primeira e 

terceira seção, respectivamente. Este trabalho 

foi avaliado pelo comitê de ética da Universidade 

Ceuma, tendo sido aprovado (número do 

parecer: 2.145.293).   

 

Avaliação Psicológica (Avaliação 
de Comorbidades) 

A avaliação dos aspectos funcionais do 

desenvolvimento da criança por meio de 

instrumentos padronizados, configura-se uma 

possibilidade de investigar de maneira 

sistemática comportamentos atípicos aos 

esperados à faixa etária da criança. Para o 

psicólogo comportamental, os instrumentos de 

avaliação podem auxiliar na identificação de 

variáveis de controle de respostas viabilizando 

informações sobre o comportamento atual do 

indivíduo, configurando-se, possivelmente, 

como uma ferramenta facilitadora no processo 

de análise funcional do comportamento do 

indivíduo (Wielewicki, Gallo, & Grossi, 2011).  

As crianças que apresentam comportamentos 

compatíveis com o TEA, demonstram disfunções 

nos aspectos comportamentais e 

sociocomunicativos, com variedade restrita de 

interesses e comportamentos sociais incomuns 

em forma de déficits ou excedentes. Tais 

padrões comportamentais podem prejudicar 

consideravelmente o processo de adaptação 

dessas crianças nos âmbitos familiar, escolar e 

social, contextos essenciais para a 

aprendizagem de novos comportamentos (APA, 

2013). Nesse ínterim, a identificação de possíveis 

comorbidades associadas ao TEA entre 

indicadores de internalização e externalização 

podem auxiliar no processo de identificação de 

possíveis variáveis mantenedoras de 

comportamentos problemáticos e posterior 

planejamento de intervenções visando seu 

manejo.   

Em linhas gerais, os problemas de 

comportamento compreendem desvios 

comportamentais que comprometem 

significativamente a adaptação do indivíduo no 

seu ambiente de vivência, e em consequência, 

prejudicam também as pessoas que o 

circundam, repercutindo negativamente nas 

esferas intra e interpessoal, na execução das 

tarefas escolares, entre outros contextos, 

configurando-se em fatores de risco no 

desenvolvimento psicossocial (APA, 2013).  

A literatura classifica os problemas de 

comportamento como internalizantes e 

externalizantes (Archenbach & Edelbrock, 1983). 

Os comportamentos internalizantes são de 

ordem privada manifestando-se por meio de 

sintomas de ansiedade, depressão, instabilidade 

de ânimo, disforia, insegurança, retraimento, 

timidez, problemas somáticos como pesadelos, 

cefaleia, alergias e problemas gastrointestinais, 

insegurança, entre outros. Por sua vez, os 

comportamentos externalizantes são 

direcionados ao meio externo, destacando-se 

por comportamentos de oposição e desafiadores, 

reações antissociais, agressividade e resistência 

às regras (APA, 2013; Hora, López, Baptista, & 

Silva, 2017).  
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A exemplo disso, entre as comorbidades 

documentadas na literatura científica, um 

estudo epidemiológico realizado na Finlândia 

com uma amostra de 50 crianças com o 

diagnóstico de TEA (Mattila, Kielinen, & Linna, 

2011), por meio de instrumento estruturado, 

encontrou entre as desordens psiquiátricas mais 

comuns associadas ao transtorno, os problemas 

de comportamento internalizantes e 

externalizantes (44%). Por sua vez, um estudo 

realizado nos EUA com o objetivo de investigar a 

prevalência de problemas de comportamentos 

agressivos em 400 crianças com TEA, por meio 

do instrumento Child Behavior Checklist 
(CBCL), encontrou uma estimativa de 25% (Hill 

et al., 2014). 

O CBCL6/8, especificamente, avalia os 

problemas de comportamentos e emocionais de 

crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 

anos, a partir da percepção dos pais ou 

cuidadores (Achenbach & Rescorla, 2001). O 

instrumento é constituído de 113 itens, 

subdividindo-se em oito subescalas que avaliam 

oito dimensões psicopatológicas, sendo elas: 

ansiedade/depressão, retraimento/depressão, 

queixas somáticas, problemas de sociabilidade, 

problemas de pensamento, problemas de 

atenção, violação de regras, e comportamento 

agressivo. Os problemas internalizantes 

compreendem as três primeiras escalas 

(ansiedade/depressão, retraimento/depressão, 

queixas somáticas) e os externalizantes, as duas 

últimas (violação de regras e comportamento 

agressivo), por sua vez, as escalas de problemas 

de sociabilidade, problemas de pensamento e 

problemas de atenção, correspondem a uma 

escala maior denominada de outros problemas. 

A estruturação do CBCL ilustra um perfil 

orientado de acordo com o Manual diagnóstico e 

estatístico dos transtornos mentais (DMS) em 

relação à avaliação dos problemas de 

comportamento associados aos transtornos do 

desenvolvimento, dentre os quais destaca-se o 

TEA. É válido ressaltar que tal instrumento não 

diagnostica, mas serve de rastreamento em 

relação aos comportamentos clinicamente 

significativos. Mota (2015), por meio de um 

estudo com 144 crianças, destas 46 

apresentavam o diagnóstico de TEA, das quais 

23 tinham comorbidade com TDAH e 45 com 

desenvolvimento típico. A autora sinalizou que o 

CBCL apresenta índice de sensibilidade nas 

escalas de retraimento, problemas invasivos do 

desenvolvimento e reatividade emocional, 

indicando que o instrumento apresenta 

evidências de sensibilidade na detecção do TEA, 

principalmente no que tange as habilidades 

pessoais e sociais.  

No Brasil, um estudo (Marteleto, Schoen-

Ferreira, Chiari, & Perissinoto, 2011) objetivou 

investigar os problemas de comportamento em 

crianças e adolescentes com o diagnóstico de 

TEA, entrevistando 118 mães, por meio do CBCL. 

Os autores verificaram maior prevalência de 

problemas de comportamentos internalizantes 

que externalizantes. Em contrapartida, estudos 

realizados em diferentes países apontaram 

maior prevalência de comportamentos 

externalizantes (Hill et al., 2014; Kaat, Gadow, & 

Lecavalier, 2013), sinalizando que não há um 

consenso na literatura sobre a prevalência dos 

problemas de comportamentos comórbidos. 

Compreendendo-se comorbidades como 

múltiplas condições apresentadas de forma 

simultânea no indivíduo, um instrumento de 

rastreamento pode auxiliar o terapeuta no 
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processo de manejo de comportamentos, 

principalmente no que tange na diminuição dos 

comportamentos inadequados e aprendizagem 

de comportamentos socialmente aceitáveis. 

Nesse contexto, ressalta-se um dos 

instrumentos mais utilizados na avaliação dos 

problemas de comportamentos na infância e 

adolescência, o Children Behavior Checklist 
(CBCL) desenvolvido por Achenbach e Edelbrock 

(1983), cuja validade multicultural já foi 

atestada em 31 países situados nos continentes 

da América, África, Ásia, Europa e Oceania 

(Rescorla et al., 2007). Compreendendo a 

relevância científica do instrumento 

supracitado, administrou-se o CBCL 6/18 anos 

com oito pais para a identificação de possíveis 

comportamentos internalizantes e 

externalizantes de suas crianças que estavam 

em atendimento no LAPITEA. A análise das 

médias de cada criança (Tabela 1) foi realizada 

por meio do Software ADM (Assessment Data 
Manager) criado por Achenbach e colaboradores 

(Achenbach System of Empirically Based 
Assessment).  

A Tabela 1 ilustra a distribuição das respostas 

dos pais no que tange aos problemas 

internalizantes, externalizantes e outros 

problemas percebidos por eles, considerando a 

classificação própria do instrumento CBCL que 

discrimina os problemas de comportamentos 

como clínicos ou não clínicos. 

A partir da observação dos pais como 

respondentes do CBCL 6/18, as crianças em 

atendimento apresentaram escores superiores 

compatíveis com os comportamentos 

internalizantes em comparação aos 

externalizantes, principalmente na escala de 

retraimento/depressão. Os escores sinalizaram 

significância clínica também na escala de 

problemas de atenção, uma vez comparada às 

demais escalas. Tais comportamentos vão de 

encontro com as características atípicas 

sinalizadas no DSM-5 (APA, 2013). 

 

 

Tabela 1. Problemas de comportamentos percebidos 
pelos pais no CBCL 

*Clínico: crianças classificadas como clínicas pelo CBCL no 
que tange aos problemas de comportamentos 
internalizantes e externalizantes. 

**Não-clínico: crianças classificadas como não-clínicas 
pelo CBCL no que tange aos problemas de comportamentos 
internalizantes e externalizantes. 

*** N: Número de sujeitos. 

 

 

Na escala de retraimento/ depressão, os 

sintomas mais acentuados foram os seguintes 

itens do CBCL6/18: Há poucas coisas que lhe dão 

prazer; recusa-se a falar; é reservado, fechado, 

não conta suas coisas para ninguém; é muito 

tímido; é pouco ativo; é retraído, não se 

relaciona com os outros. E, na escala de 

problemas de atenção, destacaram-se os 

seguintes itens do instrumento: Comporta-se de 

modo infantil; não se concentra, não consegue 

prestar atenção por muito tempo; fica no 

 Clínico* Não-
clínico** 

Comportamentos 
Internalizantes 

N*** % N % 

Ansiedade/Depressão 1 12,5 7 87,5 
Retraimento/Depressão 5 62,5 3 37,5 
Queixas Somáticas 2 25,0 6 75,0 
Comportamentos 
Externalizantes 

Clínico Não-clínico 
N % N % 

Violação de Regras 1 12,5 7 87,5 
Comportamentos 
Agressivos 

0 0 8 100 

Outros Problemas 
Clínico Não-clínico 

N % N % 
Problemas Sociais 3 37,5 5 62,5 
Problemas de 
Pensamento 

3 37,5 5 62,5 

Problemas de Atenção 5 62,5 3 37,5 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 
Daniel Carvalho de Matos, Pollianna Galvão Soares de Matos, 

Ana Flávia Telles da Hora 

 

 

 
149 

"mundo da lua", perdido nos pensamentos; é 

impulsivo, age sem pensar; é desatento, distrai-

se com facilidade; fica com o olhar parado, 

“olhando o vazio”.  

Diante do exposto, os dados históricos dos 

pacientes e os resultados fornecidos pelo CBCL 

auxiliaram na melhor compreensão do contexto 

dessas crianças, especificamente, nos ambientes 

familiares segundo a percepção dos pais, 

servindo de base para a análise quantitativa de 

certos padrões de comportamentos no processo 

de análise funcional dessas crianças e, também, 

para o levantamento de hipóteses de possíveis 

contingências que mantêm tais 

comportamentos. 

 

Análise do Comportamento 
Aplicada ao Autismo 

Uma característica de muitas crianças com 

autismo é o déficit em áreas do desenvolvimento 

como linguagem e comunicação. Para a Análise 

do Comportamento, a linguagem pode ser 

classificada como um tipo de comportamento 

operante denominado de verbal e que é 

selecionado e mantido por consequências 

reforçadoras mediadas. Um falante emite o 

comportamento verbal e o reforço do mesmo é 

mediado por um ouvinte especialmente treinado 

por uma comunidade ou ambiente social que 

evoluiu para desempenhar esse papel (Skinner, 

1978/1957). Existem vários tipos de operantes 

verbais e que são representados por diferentes 

contingências de reforço. Dentre os casos mais 

importantes para a comunicação, destacam-se: 

1) mando, em que uma resposta verbal pode ser  

 

emitida por um falante sob controle de uma 

operação de privação e produz acesso a um 

reforçador específico pela mediação de um 

ouvinte  (ex: na presença de operação de 

privação de água, uma criança diz “água” e um 

adulto responsável entrega um copo de água 

para a mesma); 2) tato, em que uma resposta 

verbal é emitida pelo falante sob controle de um 

estímulo discriminativo não verbal e ela produz 

um reforçador condicionado generalizado 

mediado pelo ouvinte  (ex: diante da ilustração 

de um cachorro em um livro, uma criança diz 

“cachorro” e sua professora a elogia); 3) ecoico, 

em que uma resposta verbal é emitida pelo 

falante sob controle de um estímulo 

discriminativo verbal com correspondência 

ponto com a resposta e ela produz um reforçador 

condicionado generalizado mediado pelo 

ouvinte (diante do modelo ditado de uma 

palavra como “bolinhas”, a criança produz 

verbalização com correspondência ponto a 

ponto e um adulto responsável apresenta um 

elogio); 4) intraverbal, em que uma resposta 

verbal é emitida pelo falante sob controle de um 

estímulo discriminativo verbal sem 

correspondência ponto a ponto com a resposta e 

ela produz um reforçador condicionado 

generalizado mediado pelo ouvinte  (na 

presença de um estímulo verbal como “você 

brinca com...”, uma criança verbaliza 

“bolinhas” e um adulto a elogia por isso). 

Existem outros operantes verbais, assim como 

operantes não verbais relevantes para o 

desenvolvimento e que precisam ser avaliados 

para definição de níveis basais para o 

planejamento de intervenções, mas a ênfase 

desta seção está na análise da evolução das 

crianças participantes quanto aos operantes 

verbais mencionados. As queixas dos pais, de  
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um modo geral, têm uma grande relação com as 

dificuldades de comunicação que eles 

identificam em suas crianças.  

Em um ano de intervenção com 11 crianças do 

LAPITEA (e um semestre no caso de mais uma 

criança que passou a ser atendida no segundo 

semestre de 2017), foi possível constatar que 

todas elas apresentaram evolução nos 

desempenhos em operantes verbais e em 

habilidades pré-requisitos, como as que 

enfatizam o desenvolvimento da atenção ao 

terapeuta (ex: sentar, sentar atentamente, 

contato visual), imitação, compreensão e 

seguimento de instruções verbais e outras, mas, 

em se tratando dos operantes verbais 

mencionados na forma vocal, o efeito das 

intervenções foi mais robusto nos casos das 

crianças que demonstraram, no início do 

acompanhamento, algum repertório de entrada 

no que se refere a verbalizações funcionais (mas 

as frequências de emissões eram baixas e havia 

pouca variabilidade nas verbalizações).  

De acordo com Hübner, Sousa, Tardem e Hübner 

(2018), as tarefas mais simples nas intervenções 

da ABA são ensinadas como pré-requisitos. Sob 

um formato de ensino com tentativas discretas, 

há repetições dos passos de ensino até que o 

aprendiz consiga demonstrar as habilidades 

pré-requisitos sem necessidade de ajuda e 

podendo passar para habilidades com maior 

nível de complexidade. Metas de longo prazo e 

de curto prazo são definidas. Como exemplo, os 

autores mencionaram um objetivo de longo 

prazo para uma dada criança, como realizar a 

escrita do próprio nome. Tal meta poderá se 

tornar realidade na medida que outras metas de 

curto prazo sejam alcançadas como, por 

exemplo, seguir instruções; reconhecer letras; 

realizar movimento de pinça; segurar o lápis; 

deixar marcas no papel; seguir pontilhados com 

o lápis; escrever letras; e escrever o próprio 

nome.  

A Tabela 2 apresenta os nomes dos programas 

de intervenção que foram trabalhados com todas 

as crianças do LAPITEA. No presente capítulo, 

no entanto, a prioridade com o eixo de  Análise 

do Comportamento Aplicada foi apresentar 

aspectos das intervenções para o ensino de 

operantes  verbais e alguns  resultados  de  duas 

crianças (crianças 1 e 2 da Tabela 2). O ensino de 

comportamento verbal para crianças com TEA 

representa um dos principais objetivos do 

LAPITEA, considerando sua relevância social e 

demandas dos pais para o desenvolvimento de 

linguagem e comunicação. A fim de demonstrar 

os efeitos do ensino de repertórios do tipo 

mando, tato, ecoico e intraverbal foram 

selecionados para apresentação e discussão 

dados de duas das 12 crianças que apresentavam 

baixas frequências nesses repertórios e 

demonstraram evolução nos mesmos. 

No LAPITEA, em relação ao ensino de operantes 

verbais, durante a intervenção para ensino do (1) 

mando, cada uma de várias tentativas discretas 

compreendia a apresentação de um reforçador 

diante da criança e cujo valor era previamente 

estabelecido mediante uma avaliação de 

preferência. Após isso, aguardava-se até 5s para 

que a criança tivesse a oportunidade de 

verbalizar o nome do reforçador (em algumas 

tentativas também se fazia uma pergunta do 

tipo “o que você quer?” para ela), caso contrário, 

era fornecido o modelo do nome a fim de que 

repetisse. Respostas independentes de ajuda 

eram consequenciadas com o acesso ao 

reforçador que a criança nomeasse. 
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Tabela 2. Crianças do LAPITEA, idades e programas de 

intervenção em ABA. 

Crianças Idade Programas 

 
 

Criança 1 
4 

Sentar atentamente; contato 
visual; imitação motora; 
seguimento de instruções; MTS 
audiovisual com figuras; mando; 
tato; ecoico; intraverbal 

 
Criança 2 

8 

Sentar atentamente; contato 
visual; MTS de identidade com 
objetos; imitação; mando; tato; 
ecoico; intraverbal 

 
Criança 3 

8 

Sentar atentamente; contato 
visual; seguimento de instruções; 
mando; tato; ecoico; intraverbal; 
LRFFC 

 
Criança 4 

 
4 

Sentar atentamente; contato 
visual; seguimento de instruções; 
imitação motora; mando; tato; 
ecoico; intraverbal; LRFFC 

 
Criança 5 

 
6 

Sentar atentamente; contato 
visual; imitação motora; 
seguimento de instruções; MTS 
audiovisual com figuras; mando; 
tato; ecoico; intraverbal 

Criança 6 9 

Sentar atentamente; contato 
visual; seguir instruções; 
intraverbal; leitura e 
interpretação de texto; escrita; 
soma; 

Criança 7 12 

Sentar atentamente; contato 
visual; rastreamento visual; 
imitação; MTS de identidade com 
objetos 

Criança 8 9 

Sentar atentamente; contato 
visual; rastreamento visual; 
imitação; MTS de identidade com 
objetos 

Criança 9 9 

Sentar atentamente; contato 
visual; seguimento de instruções; 
LRFFC; mando; tato; ecoico; 
intraverbal; leitura; escrita 

Criança 10 4 

Sentar atentamente; contato 
visual; imitação; seguimento de 
instruções; MTS audiovisual com 
figuras; mando; tato; ecoico 

Criança 11 12 

Sentar atentamente; contato 
visual; rastreamento visual; 
imitação; MTS de identidade com 
objetos 

 
Criança 12 

4 

Sentar atentamente; contato 
visual; imitação; seguimento de 
instruções; MTS audiovisual com 
figuras; mando; tato; ecoico; 
intraverbal 

Durante o ensino de (2) tato, o terapeuta 

apresentava, em cada tentativa discreta, uma 

figura a fim de que a criança verbalizasse seu 

nome em até 5s (por vezes era feita a pergunta 

“o que é isto?”), ou então o modelo do nome do 

estímulo seria apresentado para que repetisse. 

Respostas livres de ajuda compreendiam acesso 

a elogios. No ensino de (3) ecoicos, o terapeuta 

apresentava o modelo de um nome (substantivo) 

em cada tentativa para que a criança repetisse, e 

ela tinha até 5s para responder. Respostas 

corretas resultavam em elogios. Por fim, 

durante o (4) ensino de intraverbais, o terapeuta 

selecionava três músicas de preferência da 

criança e começava a cantar para ela de forma 

lúdica. Em diversos momentos, uma palavra da 

letra da música era omitida a fim de que a 

criança tivesse a oportunidade de completar a 

palavra em até 5s, caso contrário, o modelo do 

nome da palavra era fornecido para a criança 

repetir. Respostas livres de ajuda resultavam em 

cócegas e gestos positivos com a mão (ex: sinal 

de legal para a criança com o dedo polegar). 

A Figura 1 apresenta os resultados das 

intervenções visando o estabelecimento dos 

quatro operantes verbais primários 

mencionados para duas das crianças autistas do 

LAPITEA (de 4 e 8 anos), que mais se 

beneficiaram do acompanhamento sistemático 

de dois dias por semana durante duas horas em 

cada dia. Durante as intervenções buscou-se o 

estabelecimento do controle de estímulos 

apropriado, que se refere a cada tipo de operante 

verbal, mas ao mesmo tempo considerando que 

outras variáveis controladoras, além das que 

caracterizam cada caso de operante verbal, 

também estiveram em operação (ex: durante 

tentativas discretas de mando, tanto a visão do 

 reforçador como uma pergunta como “o que 
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você quer?” eram por vezes manipuladas no 

momento de evocar o responder.  

Na Figura 1, os desempenhos de cada 

participante em relação aos repertórios de 

mando, tato, ecoico e intraverbal podem ser 

visualizados em duas colunas com gráficos, 

destacando-se a primeira coluna para P1 

(criança 1) e, a segunda, para P2 (criança 2). Em 

relação ao ensino de mando, é possível constatar 

que houve variabilidade nos dados de ambos os 

participantes. O programa sempre foi realizado 

com a manipulação dos três reforçadores de 

maior valor, sendo um apresentado por 

tentativa. Ao longo das intervenções, em 

ambiente estruturado, os responsáveis pelas 

crianças relataram que em outros contextos, 

como na residência, as crianças passaram a 

emitir mandos com maior frequência, assim 

como esses responsáveis foram instruídos nos 

princípios de ensino incidental com o objetivo de 

ampliar e fortalecer esse tipo de operante. A 

variabilidade do repertório de mando para P1 e 

P2 poderia ser, em parte justificada, pela 

possível mudança de valor dos reforçadores. 

Além disso, vale destacar que eram utilizados 

reforçadores comestíveis para ambos em função 

do fato de serem os de maior valor para eles 

Figura  1 - Ensino de mandos, tatos, ecoicos e intraverbais. Os gráficos da primeira coluna referem-se aos repertórios ensinados para P1 e, os da segunda coluna, 
para P2. É possível observar que o ensino de tatos para P1 e de ecoicos para P2 compreendeu diversos e de ecoicos para P2 compreendeu diversos grupos de palavras. 
Nos casos dos demais repertórios foi ensinado um grupo de palavras. 
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(embora houvessem outros), mas os 

atendimentos usualmente aconteciam por volta 

de 14:00, após o almoço, e não era um horário 

em que as crianças costumavam comer alguma 

coisa fora do contexto de atendimento. As 

crianças podiam estar pouco privadas desses 

reforçadores. 

A respeito do ensino de repertório de tato, ao 

longo de 18 dias de intervenção, quatro 

diferentes grupos de figuras com quatro 

distintas em cada foram ensinados para P1. Cada 

vez que 100% de respostas independentes eram 

alcançados pelo menos uma vez para cada 

grupo, outro grupo era introduzido. A meta no 

futuro é a de continuar com esse tipo de 

intervenção com o propósito de ampliar e 

fortalecer o repertório de tatear, o que será 

importante para o estabelecimento e 

fortalecimento de outros repertórios também 

como o intraverbal. No caso de P2, ao longo de 

31 dias de intervenção, a evolução compreendeu 

poucos acertos, embora nos últimos dias, a 

frequência tenha se elevado para seis respostas 

corretas de um total de 12 oportunidades em 

duas ocasiões. A evolução tem envolvido poucos 

acertos, embora o repertório de ecoar para esse 

participante tenha sido ampliado e fortalecido. 

Ainda que o gráfico de P2 não apresente as 

frequências de respostas com pista ecoica, vale 

destacar que, com muita frequência, P2 

aguardou a apresentação desse tipo de pista para 

responder. Em função disso foram 

desenvolvidas estratégias de mudança de 

controle de estímulos com a manipulação da 

pista ecoica sem atraso e proposta de 

manipulação gradual do atraso posteriormente 

com o objetivo de livrar o responder do controle  

 

por essa pista. O momento dessa modificação 

metodológica não é apresentado na figura, mas 

ocorreu por volta do décimo sétimo dia de 

intervenção para P2. Esse tipo de dado parece 

indicar que pode ser importante ensinar cada 

operante verbal separadamente e que não 

necessariamente o ensino de um implica na 

emergência do outro, embora esse tema seja de 

preocupação por parte da literatura científica da 

Análise do Comportamento Aplicada.  

Sobre o repertório ecoico, um único grupo com 

três palavras foi ensinado para P1 e as palavras 

correspondiam aos nomes dos principais 

reforçadores da criança. Em dezesseis dias de 

intervenção ao longo do ano (considerando os 

momentos em que esse programa específico 

esteve em vigor), P1 alcançou 100% de acertos 

no dia 10 e esse desempenho foi mantido até o 

último dia de coleta de dados. No caso de P2, o 

repertório ecoico foi estabelecido para 11 

diferentes grupos de quatro palavras ao longo de 

31 dias em que a intervenção esteve em vigor e o 

repertório ecoico 100% correto foi estabelecido 

para todos eles. O fortalecimento desse tipo de 

operante é importante para o estabelecimento 

de outros operantes verbais na forma vocal, 

considerando que modelos ecoicos são 

frequentemente utilizados como pistas de 

correção para seu estabelecimento. P2 já parece 

apresentar um desempenho generalizado e vale 

destacar que a mãe sinalizou que, fora do 

ambiente de atendimento, ele reproduzia com 

alta frequência os modelos de outras pessoas, 

algo que não acontecia no início do primeiro ano 

de intervenção (baixa frequência e poucas 

palavras). No caso de P1, seu repertório esteve 

mais limitado a algumas palavras. Por outro  
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lado, o ensino do ecoico à parte foi interrompido 

para essa criança na metade do segundo 

semestre de 2017.  

A evolução de ambos os participantes P1 e P2 em 

relação ao repertório intraverbal compreendeu o 

estabelecimento do mesmo na forma de palavras 

que completavam partes de três músicas 

infantis selecionadas com base nas preferências 

de cada criança. Ao longo de 21 dias de 

intervenção para P1, e 18 para P2, o repertório 

intraverbal foi estabelecido para ambos de modo 

a conseguirem verbalizar 12 palavras diferentes 

que completavam partes das letras das músicas. 

Vale destacar que, em relação ao gráfico de P2, é 

apresentada uma curva correspondente ao total 

de tentativas na cor cinza porque nos dias 1, 2, 

6, 7, 8, 9, 10 e 11, foram programadas seis 

tentativas. A razão da escolha pelo ensino desse 

tipo de intraverbal se deveu ao fato do grande 

interesse das crianças pelas músicas, o que 

favoreceu a adesão para o tipo de intervenção e 

também ao fato de que, na literatura, o ensino 

desse tipo de intraverbal representa uma tarefa 

mais simples, especialmente quando a 

motivação da criança é forte (Barbera, 2007; 

Sundberg, 2008).  Ambas as crianças 

desenvolveram o repertório treinado. 

Em suma, as contingências visando a 

aprendizagem dos operantes verbais 

mencionados (além de outras metas com outros 

repertórios não apresentados neste capítulo) 

foram todas favoráveis ao estabelecimento 

desses repertórios. O ensino dos mesmos foi 

mediado por estudantes de estágio 

extracurricular e estágio curricular obrigatório 

do curso de Psicologia de uma Universidade 

privada. A evolução das duas crianças com TEA, 

conforme se pode constatar nos dados de 

intervenção contemplados neste capítulo, 

reflete um compromisso do laboratório para 

com a formação dos estudantes em Análise do 

Comportamento Aplicada ao TEA, e 

considerando a busca por qualificação nessa 

área para atender demandas de mercado, que 

são justificadas pelo grande número de crianças 

e jovens com desenvolvimento atípico (Matos & 

Matos, 2017). Em projetos futuros, o LAPITEA se 

propõe também a capacitar mais 

sistematicamente pais e outras pessoas 

relevantes, de modo que eles próprios venham a 

implementar o ensino por tentativas discretas e 

ensino incidental de repertórios importantes 

para suas crianças. Os pais e outros responsáveis 

no LAPITEA têm também recebido orientações 

dos estagiários em relação à análise funcional e 

ao manejo de comportamentos inadequados das 

crianças. 

A literatura tem demonstrado preocupação para 

com a capacitação de pessoas que venham a 

desenvolver intervenções bem-sucedidas no 

formato de tentativas discretas e, também, 

ensino incidental. Um estudo conduzido por 

Sarakoff e Sturmey (2004), por exemplo, é 

considerado pioneiro e foi realizado com o 

propósito de ensinar professores de educação 

especial a implementarem tarefas de 

pareamento por meio de tentativas discretas 

para três crianças com TEA. Foi utilizado um 

programa de capacitação denominado de 

Behavioral Skills Training (BST), composto por 

quatro componentes compreendendo (1) 

orientações sobre princípios básicos de Análise 

do Comportamento e instruções escritas ou 

vocais para realização de comportamentos-alvo 

relacionados a intervenções a serem realizadas 

com crianças; (2) modelação por meio da 

demonstração de comportamentos-alvo 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 
Daniel Carvalho de Matos, Pollianna Galvão Soares de Matos, 

Ana Flávia Telles da Hora 

 

 

 
155 

relacionados a intervenções a serem ensinadas; 

(3) ensaio ou prática de comportamentos pelos 

aprendizes com um assistente de pesquisa ou 

com as próprias crianças alvo; (4) feedback do 

desempenho dos aprendizes em relação aos 

comportamentos-alvo ensinados. O estudo de 

Sarakoff e Sturmey produziu resultados que 

indicaram a implementação das intervenções 

com alto nível de integridade/qualidade pelos 

participantes. Posteriormente, uma pesquisa 

desenvolvida por Lerman, Tetreaut, Hovanetz, 

Stobel e Garro (2008) avaliou a eficácia do BST 

com 18 profissionais da educação, que também 

demonstraram intervenções por meio de 

tentativas discretas com maior qualidade 

envolvendo crianças com desenvolvimento 

atípico após a capacitação.  

Outras pesquisas sobre capacitação via BST 

também apontaram sua eficácia para o ensino de 

implementação apropriada de componentes do 

instrumento de avaliação de repertórios 

chamado Verbal Behavior Milestones 

Assessment and Placement Program/VB-MAPP 

de Sundberg (2008) por profissionais da 

Psicologia e Pedagogia (Barnes, Mellor & 

Rehfeldt, 2014; Martone, 2017). O BST também 

se mostrou eficaz para a capacitação de adultos 

autistas universitários e sem déficit intelectual 

no sentido de realizarem o ensino de habilidades 

básicas, verbais e de brincar e manejo de 

comportamentos indesejáveis de crianças com 

autismo com qualidade e com desempenho por 

vezes comparável ao de mediadores sem 

desenvolvimento atípico (Lerman, Hawkins, 

Hoffman & Caccavale, 2013; Lerman, Hawkins, 

Hillman, Shireman & Nissen, 2015; Shireman, 

Lerman & Hillman, 2016). Além disso, a 

demonstração da eficácia da capacitação via BST 

também foi verificada em pesquisa com o 

objetivo de ensinar profissionais a 

implementarem o ensino de habilidades via BST 

para outros profissionais (Parsons, Rollyson & 

Reid, 2013). 

A preocupação da literatura com a capacitação 

de mediadores de intervenções da Análise do 

Comportamento Aplicada também se estende 

para os pais de crianças com autismo. Almeida-

Verdu, Hübner, Faggiani, Canovas e Lemos 

(2012), por exemplo,  preocuparam-se com a 

capacitação de terapeutas, pais e cuidadora para 

as intervenções por meio de tentativas discretas 

e visando o ensino de repertórios básicos de 

sentar atentamente e estabelecer contato visual 

para uma criança e o ensino de repertórios de 

mandos e tatos para outra. Os pais e cuidadora 

aprendiam a realizar as mediações com as 

crianças por meio de terapeutas experientes em 

um ambiente estruturado em contexto 

universitário e eram ainda orientados a 

replicarem os procedimentos de ensino em casa. 

Outro estudo, desenvolvido por Barbosa, Silva e 

Higbee (2015), mediu a eficácia de programas de 

capacitação para pais por meio de vídeo-

modelação para a implementação do ensino de 

habilidades com tentativas discretas para seus 

filhos com autismo.  

Reitera-se que todo trabalho feito no LAPITEA, 

considerando o eixo de intervenção, é realizado 

respeitando as dimensões da Análise do 

Comportamento Aplicada como critérios básicos 

a serem cumpridos, de modo que: (1) sejam 

produzidas melhoras em comportamentos de 

relevância social (dimensão aplicada) e os 

operantes verbais primários, por exemplo, são 

componentes fundamentais para a comunicação 

com os outros; (2) o comportamento em si seja 

tomado como alvo de mudança, precisando o 
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mesmo ser observado e medido (dimensão 

comportamental) e são enfatizadas análises de 

contingências e planejamento do ensino pela 

manipulação de variáveis controladoras do 

comportamento verbal e não verbal; (3) seja 

feita a busca de relações funcionais entre 

intervenções e mudanças de repertórios 

(dimensão analítica) e pesquisas são 

desenvolvidas no LAPITEA com delineamentos 

que busquem assegurar controle experimental 

(ver, por exemplo, Matos & Lima, 2018; Matos, 

Matos & Figueiredo, 2017); (4) os procedimentos 

utilizados permitam replicação (dimensão 

tecnológica) e, nesse sentido, busca-se 

descrever operacionalmente tudo que é feito de 

relevante para produzir resultados que refletem 

desenvolvimento para os aprendizes com TEA e 

os procedimentos devem ser descritos de forma 

clara para as pessoas relevantes aos contextos 

nos quais os aprendizes se situam; (5) os 

procedimentos sejam baseados em princípios da 

Análise do Comportamento (dimensão 

conceitualmente sistemática) e, inclusive em 

relação ao comportamento verbal, busca-se 

respeitar a taxonomia proposta por Skinner 

(1978/1957); (6) as mudanças de repertório 

sejam válidas socialmente e notáveis (dimensão 

efetiva) e, nesse sentido, frequentemente são 

obtidas medidas indiretas e que sinalizam 

ganhos de repertórios, como os relatos de pais e 

professores; (7) as mudanças de repertório 

sejam mantidas em diversos contextos e para 

diversos comportamentos (dimensão 

generalidade) e que o LAPITEA se esforça para 

assegurar com que seja mais provável, 

incorporando também ao trabalho a proposta de 

capacitação de pais e também equipe 

educacional das escolas das crianças com TEA 

que venham a participar nas atividades do 

laboratório.   

É importante enfatizar que, em relação ao eixo 

de Avaliação Psicológica, o CBCL que avalia a 

presença de comportamentos externalizantes e 

internalizantes a partir das percepções de pais, 

foi aplicado apenas uma vez e o mesmo indicou 

maiores escores quanto a comportamentos 

internalizantes de retraimento/depressão e 

problemas de atenção. Ainda assim, vale 

destacar que os pais de ambas as crianças, cujos 

os dados de intervenção foram apresentados 

neste capítulo, e de outras crianças cujos os 

dados não foram apresentados, relataram que as 

experiências de atendimentos fundamentados 

em ABA no LAPITEA produziram ganhos no 

sentido de melhor atenção e fortalecimento de  

vínculo com outras pessoas.  

 

 

Assessoria em Psicologia Escolar 
no Acompanhamento da Inclusão 
da Criança com Autismo 

Paralelamente às perspectivas de avaliação 

psicológica e intervenção clínica fundamentada 

em Análise do Comportamento Aplicada ao 

autismo, soma-se a terceira dimensão do 

LAPITEA referente à assessoria em Psicologia 

Escolar junto a escolas das crianças em 

atendimento no Laboratório, que se ocupa em 

conferir destaque à relevância desta área no 

processo de consolidação de práticas e discursos 

para o estabelecimento de uma educação escolar 

democrática e com ênfase nos direitos humanos 

(Dazzani, 2010). Nossa experiência tem 

mostrado que os desdobramentos das 

intervenções realizadas com ênfase em Análise 

do Comportamento Aplicada influenciam 

percepções dos professores, coordenadores e 
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demais atores da escola sobre o 

desenvolvimento das crianças com diferenças 

no desenvolvimento e linguagem. Contudo, é 

importante avaliar como essas percepções 

redefinem a práticas educativas mais coerentes 

aos estilos de aprendizagens próprias a esse 

público estudantil.  

Esta dimensão não compreende o processo de 

assessoramento às escolas como uma 

transferência de saberes e teorias advindas da 

prática clínica (segundo eixo) para o contexto 

educacional, o que incorreria no risco de 

conduzir o apoio à escola ao fortalecimento da 

psicologização e patologização dos processos 

pedagógicos (Patto, 2005). Objetiva-se, sim, 

compreender como os aspectos institucionais, 

relacionais e culturais da instituição escolar 

podem se constituir como entraves ao processo 

da educação inclusiva, que se materializam nas 

e pelas práticas pedagógicas do cotidiano escolar 

coerentes com as características humanas do 

sujeito com TEA (Marinho-Araujo, 2016).  

Parte-se do princípio de que a intervenção com 

crianças e jovens com o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) é alvo de avaliação e intervenção 

interdisciplinar de profissionais que somam 

suas competências aos propósitos planejados 

pela escola, mas que não a substitui. Pensar o 

papel da educação formal a partir de sua 

interlocução com os demais contextos sociais, 

dentre os quais o de intervenção e tratamento ao 

TEA, é uma reflexão pertinente em um cenário 

repleto de desafios em relação às políticas 

inclusivas da educação escolar. Nesse sentido, 

analisar como as características, dinâmica e 

funcionamento institucional influenciam no 

desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educativas especiais é de fundamental 

importância para termos clareza sobre o papel e 

a função educativa que essa instituição cumpre 

na sociedade.  

Partimos do princípio de que as diferentes 

concepções sobre o homem, o mundo e a 

sociedade estão refletidas nas práticas 

pedagógicas da escola, a partir da missão e 

filosofia institucional que orientam o seu Projeto 

Político-Pedagógico (PPP). Essas concepções 

conduzem à construção de projetos coletivos e 

institucionais que podem tanto fortalecer como 

enfraquecer práticas de inclusão no cotidiano da 

escola. São essas concepções que levam a 

desdobramentos tanto no modo de ser como no 

trabalho desenvolvido pelos homens. Isso 

significa afirmar que ter a clareza da concepção 

que está por trás das nossas ações, valores e 

comportamentos garante maior 

intencionalidade no planejamento das ações de 

ensino e aprendizagem e orienta os avanços que 

se deseja alcançar no que concerne à educação 

especial (Marinho-Araujo & Almeida, 2005). 

O tema sobre a inclusão do autismo tem sido 

alvo de atenção de estudos e pesquisas nos 

últimos anos, sobretudo pelo fortalecimento das 

políticas de educação especial (Brasil, 2008) e, 

em especial, àquelas voltadas especificamente 

para a inclusão social e escolar do TEA. Devido a 

aprovação da Lei nº 12.764/2012, no que se 

refere à Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, percebe-se o aumento da inserção 

dessas crianças nas escolas regulares. No 

entanto, os profissionais da educação ainda não 

estão preparados para o desafio de oferecer 

intervenções pedagógicas específicas para o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas em 

estudantes com autismo. Embora a lei federal 
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brasileira defenda a inclusão de educadores 

especializados em escolas regulares (Brasil, 

2012), eles são frequentemente identificados 

como profissionais de educação especializada 

para deficiências diversas, ou seja, não 

especializadas para proverem uma mediação 

específica às formas e estilos de aprendizagem 

próprias com autismo. 

Estudos de Carmargo e Bosa (2009) e Martins e 

Monteiro (2017), voltados para as interações 

sociais na escola, enfatizam sobre a importância 

da inclusão escolar de crianças com autismo 

como uma oportunidade de criação de novas 

vivências escolares que podem favorecer o 

desenvolvimento de competências não apenas 

das crianças com necessidades especiais, mas 

para todas as demais crianças da escola na 

medida em que são habilitadas e sensibilizadas 

a aprenderem a conviver com as diferenças 

próprias da natureza humana. Para isso, o 

professor precisa ser preparado para lidar com 

essa diversidade. 

Um levantamento da revisão de literatura 

conduzido por Stichter, Riley-Tillman e 

Jimerson (2016) indica que as intervenções 

baseadas em evidências científicas junto ao TEA 

produzem efeitos mais relevantes ao contexto da 

escola. É importante que os professores 

possuam conhecimentos acerca de princípios 

científicos da Psicologia para fundamentarem 

suas práticas a partir de investigações 

cientificamente consistentes e possam 

redimensioná-las para os propósitos e metas de 

alcance da proficiência escolar previstas pelo 

sistema de ensino (Matos & Matos, 2017). 

No contexto do assessoramento em Psicologia 

Escolar do LAPITEA, as ações limitaram-se à 

investigação de dados sobre a dinâmica, 

funcionamento, práticas e concepções de 

docentes de duas crianças em acompanhamento 

na clínica-escola. A pesquisa deste eixo 

fundamentou-se no Mapeamento Institucional 

(MI) que diz respeito à proposta metodológica 

de pesquisa e intervenção em Psicologia Escolar, 

desenvolvida por Marinho-Araujo (2014). Essa 

estratégia investigativa é oportuna para 

articular uma diversidade de recursos 

metodológicos na pesquisa psicológica em 

espaços institucionais, especialmente, como no 

caso dessa pesquisa, aspectos de um cenário 

ainda pouco conhecido pela área da Psicologia 

Escolar por se tratar de escolas que 

recentemente incorporaram crianças com 

desenvolvimento atípico em sala de aula regular.  

De acordo Marinho-Araujo (2014), o MI é 

entendido como um conjunto de ações voltadas 

à investigação e análise da instituição, buscando 

evidenciar contradições entre as práticas 

educativas e as concepções que as subsidiam, a 

filosofia da instituição e as demandas dos seus 

atores, as funções e responsabilidades dos 

membros da equipe e os papéis assumidos no 

cotidiano, visando, sobretudo, direcionar a 

atuação do psicólogo escolar nesse espaço. 

Nesse caso, esse papel seria desempenhado 

pelos estagiários de psicologia, sob supervisão 

docente. Primeiramente, eles foram orientados 

em princípios de Psicologia Escolar para 

acompanhamento das crianças em suas escolas 

com metas de inclusão.  

Durante o primeiro semestre de 2017, foram 

estruturados momentos de formação dos 

estudantes para o assessoramento à escola, os 

quais ocorreram semanalmente no contexto da 

Universidade: (1) encontros para discussão 
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teórico-conceitual da Psicologia Escolar crítica; 

(2) instrumentalização para as visitas 

institucionais; (3) entrevistas com os 

pais/responsáveis; e (4) observação das crianças 

em atendimento na clínica-escola (Análise do 

Comportamento Aplicada). Já no segundo 

semestre, momentos de instrumentalização 

sobre visitas na escola foram conduzidos pela 

docente para garantir maior grau de 

concordância entre os estagiários sobre os 

aspectos a serem observados. A 

instrumentalização dizia respeito às três etapas 

previstas pelo estudo durante o segundo 

semestre: (1) entrevista semiestruturada; (2) 

observações em sala de aula; e (3) entrevistas 

com os professores.  

Para a realização da primeira etapa, foi utilizado 

um roteiro de entrevista semiestruturada 

organizado em quatro partes: (a) informações 

sobre histórias de aprendizagem escolar; (b) 

desempenho nas disciplinas; (c) vínculo da 

criança e da família com a escola; e (d) educação 

na família e rotina. As sessões de entrevistas 

com os pais foram realizadas nas salas do 

LAPITEA, com duração média de 50 minutos, e 

detinham o caráter de levantar dados 

exploratórios sobre a trajetória escolar da 

criança. Para o desenvolvimento da segunda 

etapa, durante visitas institucionais, os 

estagiários utilizaram um instrumento de 

observação de sala de aula de Marinho-Araujo e 

Almeida (2005), composto por quatro elementos 

norteadores da observação: espaço físico, 

material utilizado, aspectos do processo de 

ensino e aprendizagem (indicadores didático-

pedagógicos), dinâmica de sala de aula e relação 

professor-aluno. Esse instrumento era 

composto por uma estrutura de resposta “sim” 

e “não” para cada item avaliado, seguido de um 

campo aberto para as observações referentes ao 

contexto. Já a terceira etapa, entrevistas com 

professores, era realizada em seguida das 

observações e tinham o propósito de explorar 

informações realizadas durante as observações.  

Embora o LAPITEA atenda a doze crianças com 

autismo, apenas duas foram acompanhadas de 

forma sistemática pelos estagiários da 

Psicologia Escolar. No entanto, não foi feita uma 

sistematização de dados de coleta para 

apresentação neste capítulo e esta seção teve o 

objetivo maior de descrever a respeito das 

características do trabalho em Psicologia 

Escolar. Foram vários os motivos que 

justificaram o menor escopo de pesquisa deste 

eixo: crianças fora do sistema de ensino (regular 

e/ou especial); indisponibilidade de agenda da 

escola para receber de forma sistemática os 

estagiários e supervisora docente; crianças 

migrantes de outros municípios do Maranhão e 

outros. As crianças que foram mais assistidas 

neste eixo da pesquisa foram A.F. (6 anos) e L. 

R. (10 anos).  

Em relação às entrevistas iniciais com os 

pais/responsáveis, identificaram-se, como as 

principais queixas em relação ao processo de 

inclusão escolar: falta de preparo dos 

profissionais; histórico de mudanças constantes 

entre escolas regulares; sentimento de exclusão 

dos processos de ensino do conhecimento 

escolar; falta de planejamento de currículo 

individualizado específico às características de 

aprendizagem da criança com TEA; atividades 

não adaptadas ou mesmo dispensa de materiais 

escolares que o professor avalia que o aluno não 

consegue aprender. Ambas as crianças 

apresentam defasagem idade-série, sendo que 

os pais avaliam que os primeiros quatro meses 
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de intervenção da Análise do Comportamento 

Aplicada desencadearam o desenvolvimento 

perceptível de habilidades sociais e acadêmicas 

antes em maior deficiência pela criança. 

Devido às especificidades de aprendizagem das 

crianças com autismo e aos desafios 

relacionados às estratégias psicoeducativas para 

o avanço comportamental e cognitivo do aluno 

com TEA, é imperativo que as escolas baseiem 

suas práticas e políticas institucionais em 

investigações cientificamente consistentes, 

considerando os resultados desta e de outros 

estudos, como a revisão da literatura Stichter, 

Riley-Tillman e Jimerson (2016). É importante 

que as informações derivadas da pesquisa 

científica sejam disponibilizadas para ajudar os 

profissionais da educação a enfrentar os 

desafios educacionais de forma segura, 

competente e efetiva. 

 

Conclusão 

Os três eixos de ação do laboratório LAPITEA 

enfatizam, por meio de processos de avaliação, 

intervenção e assessoria para inclusão, a busca 

pelo melhor desenvolvimento de suas crianças 

com TEA participantes, orientação de pais e 

outros cuidadores e formação de estagiários do 

curso de Psicologia da Universidade de origem 

do laboratório no nível da pesquisa e da 

intervenção psicológica, considerando 

contribuições de diferentes áreas, incluindo a 

Análise do Comportamento Aplicada. Além 

disso, o trabalho visa a assessoria às escolas com 

a intenção de auxiliar no processo de inclusão 

das crianças, orientação e empoderamento dos 

agentes educacionais.  

A avaliação psicológica por meio do CBCL 

auxiliou na identificação de comportamentos 

relacionados a retraimento/depressão e 

problemas de atenção que as intervenções da 

Análise do Comportamento Aplicada ajudam a 

melhorar. No entanto, novos estudos poderão 

realizar duas aplicações do CBCL antes e após as 

intervenções fundamentadas em ABA, o que não 

aconteceu no presente estudo.  Os resultados das 

mediações com duas das crianças do LAPITEA 

indicaram a aprendizagem de operantes verbais, 

sugerindo que a capacitação de estagiários de 

graduação em Psicologia é importante no 

sentido de habilitar futuros profissionais em um 

modelo de intervenção eficaz para o ensino de 

repertórios para crianças e jovens com autismo 

e considerando uma realidade de mercado que 

demanda a formação de profissionais 

habilidosos. Outros estudos poderão focar mais 

no processo de capacitação dos estudantes no 

sentido de medir o nível de integridade na 

implementação de intervenções de ABA para 

crianças com TEA. O acompanhamento de duas 

crianças no contexto de suas escolas também 

serviu para indicar que existe demanda de 

capacitação da equipe educacional no sentido de 

desenvolver práticas de ensino que favoreçam a 

inclusão de crianças com TEA. Diante dessa 

realidade novos estudos poderão também focar 

na capacitação da equipe educacional de escolas 

no sentido da orientação em princípios de 

análise funcional, manejo de comportamentos 

indesejáveis e estabelecimento de outros 

desejáveis.  
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Resumo 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede 

de Saúde Mental surge com possibilidades de 

atuação do analista do comportamento em 

diferentes serviços. A atuação na gestão de saúde 

mental permite que o profissional auxilie no 

desenvolvimento, implantação, avaliação e 

monitoramento das políticas públicas de saúde 

mental. No NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família) é possível atuar dando suporte técnico e 

qualificando as ações da Atenção Primária. Na 

atenção secundária são discutidas as atuações no 

Ambulatório de Saúde Mental e nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). Pretende-se, 

portanto, traçar um panorama da estruturação 

dessa rede mostrando as possibilidades de atuação 

do analista do comportamento, nos diferentes tipos 

de atenção à saúde mental, apresentando uma 

proposta de como atuar no tratamento de 

psicopatologias e na gestão da saúde mental do 

país. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

saúde mental; análise do comportamento; reforma psiquiátrica 

Abstract 

Within the scope of the Unified Health System 

(SUS), the Mental Health Network emerges with 

possibilities of professional performances for the 

behavioral analyst in different services. The 

performance in mental health management allows 

the professional to assist the development, 

implementation, evaluation and monitoring of 

public mental health policies. In the NASF (Family 

Health Support Center) it is possible to act giving 

technical support and qualifying the actions of 

Primary Care. In secondary care, the activities in the 

Mental Health Outpatient Clinic and the 

Psychosocial Care Centers (CAPS) are discussed. It 

is intended, therefore, to outline the structuring of 

the Mental Health Network, showing the behavioral 

analyst's possibilities of acting in the different 

types of mental health care, presenting a proposal 

of how to act in the treatment of psychopathology 

and in the management of the mental health of the 

country. 
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mental health; behavior analysis; psychiatric reform 
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A reforma Psiquiátrica representou uma 

importante mudança de paradigma na Saúde 

Mental no Brasil. A necessidade dessa mudança 

no modelo vigente se deu em virtude das críticas 

ao modelo manicomial e as tentativas de 

construção de modelos substitutivos (Yasui, 

2010). A Lei nº 10.216 de 2001, considerada a Lei 

da Reforma Psiquiátrica (Brasil, 2001) dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona 

o modelo assistencial em saúde mental.  Essa 

proposta enfatiza a internação como medida 

para cenários quando todos outros recursos 

extra-hospitalares forem esgotados. A 

internação passa, portanto, de primeira para 

última opção a ser adotada em casos de 

transtorno mental, acarretando grandes 

mudanças ao modelo hospitalocêntrico, vigente 

até então.  

A Portaria nº 3.088 de 2011 também foi essencial 

na mudança do modelo de saúde mental, uma 

vez que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Entre as diretrizes para o funcionamento 

da RAPS estão: garantia do acesso e da qualidade 

dos serviços, ofertando cuidado integral e 

assistência multiprofissional, sob a lógica 

interdisciplinar; diversificação das estratégias 

de cuidado; desenvolvimento de atividades no 

território, que favoreça a inclusão social com 

vistas à promoção de autonomia e ao exercício 

da cidadania; ênfase em serviços de base 

territorial e comunitária, com participação e 

controle social dos usuários e de seus familiares; 

organização dos serviços em rede de atenção à 

saúde regionalizada, com estabelecimento de 

ações intersetoriais para garantir a 

integralidade do cuidado; promoção de 

estratégias de educação permanente; e 

desenvolvimento da lógica do cuidado para 

pessoas com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas, tendo como eixo central a 

construção do projeto terapêutico singular. 

Os componentes da RAPS são: I - atenção básica 

em saúde, formada por Unidade Básica de Saúde 

(incluindo o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

- NASF), equipe de atenção básica para 

populações específicas (Equipe de Consultório 

na Rua, Equipe de apoio aos serviços do 

componente Atenção Residencial de Caráter 

Transitório e Centros de Convivência); II - 

atenção psicossocial especializada, formada 

pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

nas suas diferentes modalidades (I, II, III, i, AD 

e AD III); III - atenção de urgência e emergência, 

formada pelo SAMU 192, Sala de Estabilização, 

UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à 

urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de 

Saúde, entre outros; IV - atenção residencial de 

caráter transitório, formada por Unidade de 

Recolhimento, Serviços de Atenção em Regime 

Residencial; V - atenção hospitalar, formada por 

enfermaria especializada em Hospital Geral, 

serviço Hospitalar de Referência para Atenção às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas; VI - estratégias de 

desinstitucionalização, formada por Serviços 

Residenciais Terapêuticos; e VII - reabilitação 

psicossocial (Brasil, 2011a).  

Na consolidação da Reforma Psiquiátrica torna-

se essencial a construção de uma rede de 

serviços que proporcione o cuidado necessário 
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aos usuários de saúde mental (Brasil, 2005), tal 

como aborda a Portaria nº 3.088 citada 

anteriormente. É necessário, portanto, que 

sejam discutidas e implementadas intervenções 

eficazes nos equipamentos de saúde, garantindo 

a eficácia dos tratamentos propostos. Mostrar 

possibilidades de atuação do analista do 

comportamento em alguns desses na gestão de 

saúde mental, no NASF, nos ambulatórios de 

saúde mental e no CAPS é o objetivo deste 

capítulo. 

Intervenções analítico-
comportamentais na gestão em 
saúde mental 

Gestão refere-se ao ato de governar pessoas, 

organizações e instituições. A gestão em saúde 

diz respeito à organização de serviços e 

programas de saúde (Campos & Campos, 2009) 

e suas ações incluem a criação, implementação, 

avaliação e monitoramento de políticas públicas 

de saúde, consideradas como uma resposta 

social (do Estado, por exemplo) às condições de 

saúde apresentadas pelos indivíduos, assim 

como a produção, regulação e administração de 

bens e serviços que se relacionem à saúde (Paim 

& Teixeira, 2006). A gestão de saúde mental, 

portanto, ocupa-se com o gerenciamento das 

políticas públicas de saúde mental, indo ao 

encontro ao que é preconizado pelas Leis e 

Portarias (assim como as citadas acima) 

elaboradas a nível Federal (Ministério de Saúde), 

Estadual (Secretarias Estaduais de Saúde), 

Municipal (Secretarias Municipais de Saúde) e o 

seu trabalho inclui a avaliação e monitoramento 

da implantação e funcionamento de 

equipamentos e serviços, desenvolvimento de 

ações, programas e campanhas voltadas à saúde 

mental, educação permanente, entre outros. 

O conceito de educação em saúde é essencial 

para que sejam desenvolvidos programas e 

políticas de saúde (Candeias, 1997; Gazzinelli, 

Gazzinelli, Reis, & Penna, 2005; Machado, 

Monteiro, Queiroz, Vieira, & Barroso, 2007). As 

intervenções podem ter o objetivo de informar 

os usuários sobre determinadas patologias, sua 

prevenção, tratamento, incluindo a 

identificação e manejo de comportamentos 

relacionados com a adesão ou falta dela. O 

analista do comportamento tem muito a 

oferecer nesta área (Stainbrook & Green, 1982), 

pois tendo em vista o conceito de aprendizagem, 

central na teoria Analítico-comportamental, 

desempenha um importante papel na análise de 

como as pessoas aprendem, como diferentes 

metodologias influenciam na aquisição de 

determinados conhecimentos, e como a 

modelação e modelagem de comportamentos 

relacionados à saúde, seriam fundamentais na 

aquisição e manutenção desses 

comportamentos esperados. Além disso, a 

identificação de variáveis sócio-culturais que 

influem em programas de intervenção pode ser 

considerado como uma evolução nos modelos de 

psicologia, tendo implicações diretas na adesão 

aos tratamentos propostos (Kerbauy, 2002). 

Para Moraes, Rolem e Costa Jr (2009) a adesão 

ao tratamento pode ser ampliada a partir 

mudanças no repertório e aprendizagem tanto 

dos pacientes, como dos profissionais de saúde. 

Para esses autores, os analistas do 

comportamento deveriam auxiliar na análise 

das contingências que favoreçam à adesão aos 

tratamentos de saúde, ensinar como é 

importante os profissionais ser reforçadores e 

assertivos em relação às mudanças positivas dos 

pacientes, além de promover treino de 

competências e habilidades específicas.  
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São também objetivos de uma gestão da saúde 

mental o fortalecimento na Atenção Primária e 

na Atenção Secundária, a capacitação de 

gestores regionais e municipais, a interlocução 

com outras secretarias e elaboração de materiais 

de orientação. Para que tais objetivos possam ser 

atingidos, a Análise Funcional é fundamental, 

pois possibilita a identificação de variáveis que 

influenciam a ocorrência e a manutenção de 

comportamentos não só dos beneficiários dos 

serviços, mas também da equipe e no 

desenvolvimento e implementação das políticas 

públicas. (Hanley, Iwata & McCord, 2003). Sua 

utilização ocorre para a identificação da função 

de diferentes tipos de comportamentos. (e.g. 

Ferster, 1973; Iwata et al., 1994; Smith & Iwata, 

1997; Smith, Iwata, Goh, & Shore, 1995) Por 

exemplo, seria importante verificar quais são as 

consequências que reforçam positivamente os 

profissionais de saúde a trabalharem em regiões 

afastadas, para oferecer propostas para 

conseguir manter esses trabalhadores em 

determinados locais, onde suas presenças são 

precárias. Ao se pensar na saúde pública, é 

necessário realizar análises molares das 

contingências envolvidas na aquisição e 

manutenção de comportamentos. Uma vez que, 

de acordo com Baum (1995) em uma análise 

molar o comportamento é considerado sob 

controle de relações que se estendem ao longo 

do tempo, tais análises são necessárias quando 

se discute o desenvolvimento e implementação 

das políticas públicas.   

  

Intervenções analítico-
comportamentais no NASF 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) foi criada 

a partir do Programa Saúde da Família em 1994 

(Brasil, 2010a), buscando a qualificação e 

consolidação da atenção básica. A Equipe da ESF 

é composta por: (I) médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou médico de 

Família e Comunidade; (II) enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família; 

(III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) 

agentes comunitários de saúde (Brasil, 2012). Os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

foram criados em 2008 e são atualmente 

regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011 (Brasil, 2011b). Alguns dos 

objetivos do NASF são a ampliação da 

abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica, bem como sua resolubilidade, além da 

responsabilização compartilhada entre a equipe 

do NASF e as equipes de saúde da 

família/equipes de atenção básica. 

O NASF é composto por equipe interdisciplinar, 

que contempla diversos profissionais, tais como 

psicólogo, assistente social, médico, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

nutricionista, profissional de educação física, 

entre outros (Brasil, 2010b). O psicólogo analista 

do comportamento que atua no NASF 

desempenha as ações contempladas na equipe, 

por meio da ótica analítico-comportamental. 

O matriciamento é uma das ações centrais no 

NASF e pode ser considerado como um suporte 

técnico especializado que é ofertado a uma 

equipe interdisciplinar em saúde a fim de 

ampliar seu campo de atuação e qualificar suas 

ações (Brasil, 2011c). É realizado o apoio 

matricial às ESF, dando suporte às intervenções 

realizadas em diferentes casos, especialmente 

os mais complexos. Pode-se auxiliar a equipe 

interdisciplinar da ESF a realizar uma análise de 
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contingências dos casos envolvidos, para que 

seja identificada a função de determinados 

comportamentos emitidos pelos usuários, além 

de auxiliá-los a identificar como o 

comportamento dos profissionais de saúde afeta 

o comportamento dos usuários.  

Supondo um caso de um usuário com 

hipertensão, por exemplo, que falta nas 

consultas médicas agendadas, não comparece à 

Unidade de Saúde para aferir a pressão, não se 

alimenta conforme a dieta elaborada pela 

nutricionista, é possível auxiliar a ESF a 

discriminar qual é a função desses 

comportamentos emitidos pelo usuário, 

analisando antecedentes e consequências. É 

possível que ele não siga a dieta proposta, pois 

outros alimentos apresentam um valor 

reforçador mais alto, concorrendo com os 

alimentos indicados. Além disso, é possível que 

a nutricionista não tenha perguntado a ele se 

conseguiria fazer a dieta, que poderia ser um 

antecedente para que ele manifestasse sua 

opinião. Ou mesmo que, em ocasiões em que ele 

tenha dito que não estava conseguindo manter o 

tratamento, a equipe pode ter punido tal 

verbalização. As faltas podem ter, então, a 

função de se esquivar da estimulação aversiva 

das cobranças.  

A partir da análise de contingências é possível 

delinear intervenções eficazes, tanto a nível 

micro como macro, considerando que as 

intervenções podem ser realizadas diretamente 

nas respostas, nas consequências, nos 

antecedentes ou ainda nas operações 

estabelecedoras. Ao considerar o exemplo 

acima, a partir da análise do histórico do 

paciente, poderia ser verificado que o indivíduo 

possui um baixo repertório de respostas com 

consequências satisfatórias e que alimentos com 

alto teor de sal eram a principal fonte de reforço 

positivo para o paciente. Dessa forma, o analista 

do comportamento poderia auxiliá-lo encontrar 

novas respostas adequadas, as quais seriam 

positivamente reforçadas e não precisasse 

recorrer apenas à comida. 

A realização de interconsultas também está 

contemplada, na qual o psicólogo participa de 

alguma consulta médica, por exemplo, podendo, 

da mesma forma, levantar dados e informações 

que possibilitem a realização de uma análise 

funcional. É feita, também, a discussão dos 

casos entre a equipe interdisciplinar do NASF, 

sendo realizadas análises de contingências que 

irão auxiliar no manejo dos casos do território. 

Visitas domiciliares são ações de grande 

importância, uma vez que permitem a 

identificação de variáveis ambientais que se 

relacionam com os comportamentos-problema 

apresentados pelos usuários dos territórios, 

além da identificação de variáveis que possam 

influenciar na manutenção de comportamentos 

desejados. No caso do usuário com hipertensão 

poderia ser identificado que a medicação ficava 

em lugar de difícil acesso, o que contribui para 

que o usuário se esqueça de tomá-la, mas 

também poderiam ser identificados locais mais 

adequados na casa para que a medicação fosse 

colocada. 

Além disso, um importante recurso no trabalho 

com saúde mental é o Projeto Terapêutico 

Singular (PTS). O PTS é um instrumento por 

meio do qual é elaborado um plano de cuidados 

e são descritas ações terapêuticas para um 

determinado indivíduo ou grupo (Silva et al., 
2016). Ele deve ser resultado da discussão 

coletiva da equipe interdisciplinar (Silva et al., 
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2013) e deve contar com a participação do 

usuário e da família no processo de construção 

(Silva et al., 2016). Para que seja desenvolvido 

um plano de cuidados adequado, além de 

intervenções eficazes para cada caso, faz-se 

necessário realizar a análise funcional do caso, 

com o auxílio das informações trazidas pelo 

indivíduo, por sua família, pelos profissionais 

envolvidos, e obtidas por meio dos 

matriciamentos, interconsultas e visitas 

domiciliares. Assim, diferentes classes de 

respostas apresentadas pelos indivíduos serão 

avaliadas em termos de antecedentes e 

consequências. A partir disso poderá ser 

definido se a intervenção será no antecedente, 

na resposta ou na consequência. Em seguida 

essas intervenções serão delineadas, 

posteriormente avaliadas e redefinidas caso haja 

a necessidade. 

Exemplo de atuação do NASF em casos de 

comportamento suicida: O suicídio é um grave 

problema de saúde pública. Comportamento 

suicida pode ser considerado como um ato pelo 

qual um indivíduo causa lesão a si mesmo 

(Botega & Cais, 2017) e inclui diferentes 

respostas, tais como ideação suicida, tentativas 

de suicídio e suicídio (Werlang, Borges, & 

Fensterseifer, 2005). Uma das principais formas 

de identificar um caso de comportamento 

suicida no trabalho no NASF é por meio do apoio 

matricial às UBS, que irão indicar o caso para 

discussão, em virtude de sua complexidade. 

Durante o apoio matricial podem ser discutidos 

o manejo inicial do caso, formas de abordagem, 

evitando assim que a equipe utilize qualquer 

forma de coerção. A realização de visitas 

domiciliares e a qualificação do Agente 

Comunitário de Saúde têm a função de permitir 

a identificação de fatores de risco (ex. a viuvez é 

considerada um fator de risco que pode ser 

observado durante a visita, assim como a 

existência de problemas financeiros ou 

desemprego) e fatores de proteção (ex. tendo em 

vista que o suporte social é um importante fator 

de proteção pode-se verificar que a vizinhança é 

acessível para dar suporte a esse indivíduo). 

Ações que visem diminuir os fatores de risco e 

aumentar os fatores de proteção fazem parte dos 

modelos indicados de prevenção do suicídio 

(WHO, 2014). As intervenções desenvolvidas 

devem ser articuladas com a rede intersetorial, 

como educação, assistência social e justiça, 

possibilitando o rearranjo de contingências 

ambientais que minimizem fatores de risco e 

ampliem os fatores de proteção. 

Para que sejam desenvolvidas ações de 

prevenção e promoção de saúde a utilização de 

estratégias de melhoria ambiental é essencial 

(Stokols, 1992). A criação de ambientes mais 

acolhedores, reforçadores e que desenvolvam 

repertórios pró-sociais, por exemplo, 

costumam apresentar bons resultados na 

prevenção de diversos problemas de 

comportamento, incluindo o suicídio (Biglan, 

2015). 

O NASF, também, irá realizar ações de promoção 

de saúde (por exemplo, voltadas ao 

fortalecimento de suporte social) e de 

prevenção. As ações de prevenção podem 

contemplar a prevenção universal (para a 

comunidade em geral), a seletiva (para grupos 

vulneráveis – como idosos) e a indicada (para 

pessoas que já tentaram suicídio anteriormente) 

(Bertolote, 2012; WHO, 2014). Ações de 

pósvenção para pessoas enlutadas por suicídio 

(chamadas de sobreviventes) também são 

desejáveis (Bertolote, 2012). Embora o suicídio 
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seja um fenômeno complexo e muitas outras 

intervenções possam e devam ser realizadas, 

estas são algumas possibilidades dentro da 

atuação do NASF, considerando sempre que a 

análise funcional é fundamental na prática do 

analista do comportamento, podendo ser 

utilizada para analisar a função de 

comportamentos suicidas (Figel, Menegatti, & 

Pinheiro, 2013). 

 

O atendimento clínico baseado na 
abordagem analítico-
comportamental em Ambulatório 
de Saúde Mental 

Os Ambulatórios de Saúde Mental são locais que 

fazem parte da atenção secundária de saúde, 

onde são oferecidos atendimentos 

especializados gratuitos. Nesses ambientes são 

proporcionadas à população diversas opções de 

procedimentos como, por exemplo, o 

tratamento clínico, a intervenção em grupo e a 

visita domiciliar (Brasil, 1992). 

O Ambulatório de Saúde Mental tem como 

função oferecer atendimento gratuito 

especializado para a população e é de extrema 

importância para a rede de assistência do 

Sistema Único de Saúde, por ser uma referência 

de atendimento psiquiátrico (Paiano, Maftum, 

Haddad, & Marcon, 2016). Apesar de sua 

relevância, o Ambulatório de Saúde Mental é 

muitas vezes considerado como um entrave para 

a reforma psiquiátrica devido à predominância 

de atendimento clínico (o que indica que há um 

foco na intervenção em detrimento da 

prevenção) e a falta de interdisciplinaridade 

(Guimarães, Oliveira & Yamamoto, 2013). Outros 

problemas observados nesse contexto referem-

se à grande demanda de pacientes (sendo o 

serviço incapaz de assistir a todos) e a falta de 

capacitação da equipe (Paiano, Maftum, 

Haddad, & Marcon, 2016). 

Além das críticas em relação aos Ambulatórios 

de Saúde Mental, essa instituição ainda é uma 

realidade no país e propostas adequadas de 

atuação nesse contexto é fundamental para um 

funcionamento favorável. Uma opção é o 

atendimento clínico individual na análise do 

comportamento, o qual se fundamenta na 

análise e modificação de contingências. (Del 

Prette & Almeida, 2012). A terapia na abordagem 

analítico-comportamental não é focada apenas 

em fatores biológicos, mas se preocupa com as 

consequências da interação entre o paciente e o 

seu meio (Boas, Banaco & Borges, 2012). 

Entretanto, outra proposta de tratamento em 

Ambulatórios de Saúde Mental baseada na 

análise do comportamento seria a utilização de 

terapia em grupo. Costa, Soares e Grossi (2017) 

demonstraram a eficácia na utilização de 

atividades em grupo, com enfoque na 

abordagem analítico-comportamental, para o 

tratamento de transtornos psiquiátricos. Essas 

pesquisadoras observaram que em 10 encontros 

semanais de 90 minutos, baseados em sessões 

de psicoeducação e na Terapia de Aceitação e 

Compromisso, (a qual faz parte da terceira 

geração de terapias comportamentais e tem 

como um dos principais objetivos a aceitação 

dos eventos privados), com um grupo de cinco 

pacientes com diagnóstico de transtorno 

bipolar, foi capaz de atender as demandas 

específicas das participantes. 

A psicoterapia em grupo tem como vantagens: 
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funcionar como uma experiência social vivida 

no momento da terapia, reduzir o custo do 

tratamento (Savoia & Bernik, 2010) e aumentar 

o número de pacientes atendidos durante cada 

sessão (Guimarães, Oliveira & Yamamoto, 2013). 

O ambulatório de saúde mental, também, deve 

ser utilizado, como um ambiente de prevenção. 

Intervenções que previnam situações de risco 

para patologias mentais (violência doméstica, 

ideação suicida da mãe, relações disfuncionais 

entre pais) podem ser realizadas a partir de 

adequações na relação entre familiares (Sá, 

Bordin, Martin & de Paula, 2010) e concretizadas 

com a análise funcional das contingências 

presente nessas relações para identificar e 

modificar disfunções, além de realização de 

grupos com apresentação de modelos de 

maternidades e comportamentos familiares 

mais adequados. 

Para Kubo e Botomé (2001), os psicólogos além 

de intervenção precisam trabalhar com 

manutenção de saúde e comportamentos sociais 

significativos, portanto, nesse contexto, a 

análise de comportamento pode ser utilizada 

para educar os profissionais e usuários para essa 

finalidade. 

A utilização do Ambulatório de Saúde Mental 

como uma opção para a Reforma Psiquiátrica 

ainda enfrenta muitos problemas (Guimarães, 

Oliveira & Yamamoto, 2013). Contudo, a 

utilização de uma abordagem que valoriza o 

contexto social, que trabalha com a história de 

vida dos pacientes e é objetiva para atuar sobre 

os comportamentos-problema, pode 

representar uma medida promissora para 

melhorias significativas nessa instituição. 

 O Centro de Atenção Psicossocial 
em uma perspectiva analítico 
comportamental 

O centro de atenção psicossocial (CAPS) é um 

dispositivo de saúde pública que representa uma 

importante virada na gestão de saúde mental do 

Brasil. Sua construção mobilizou forte 

participação popular e suas diretrizes foram 

construídas em uma proposta de rede, dividida 

em três níveis (Hirdes, 2009; Yasui, 2010). 

Sua atuação aconteceria em parte em nível 

primário, em ações de promoção e prevenção, 

com articulação de campanhas como o 

“Setembro Amarelo”, e como fonte para uma 

base de dados que permite alimentar e planejar 

estratégias efetivas sobre as características 

daquela população. A atenção secundária seria 

sua principal atuação, em atendimentos 

ambulatoriais, psiquiátricos, psicológicos e de 

reabilitação. Em seu desenho estrutural está 

previsto um trabalho multidisciplinar, com 

ações integradas, reuniões de equipe para 

discussão dos casos e avaliação das estratégias 

implementadas. A atenção terciária, relacionada 

aos atendimentos de urgência e emergência 

necessários em situações de crise, como o risco 

de suicídio ou surtos, não são realizadas no 

CAPS, e sim em leitos disponíveis em hospitais 

gerais  (Brasil, 2012). 

Em todos os níveis de atuação, a produção de 

dados que permita acompanhar e avaliar as 

estratégias propostas de maneira coesa e 

integrada é prioridade estabelecida nas 

diretrizes do modelo, de modo que seja possível 

tornar a ação das políticas de saúde mental 

adequadas às necessidades de cada região e 
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pelos congressos realizados para discutir 

estratégias de atuação. (Brasil, 2012; Hirdes, 

2009; Yasui, 2010). Contudo, é importante 

ressaltar, que muitos trabalhos que discutem a 

aplicação das propostas previstas nas diretrizes 

encontram condições que dificultam uma 

atuação não – manicomial. A formação técnica 

de profissionais para lidar com a população e a 

integração das diferentes atuações são 

frequentemente apontados como problema de 

difícil superação, tornando o atendimento 

oferecido centrado no tratamento farmacológico 

(Abuhab, Santos, Messenberg, Fonseca, Aranha 

& Silva, 2005; Yasui & Costa-Rosa, 2008; Hirdes, 

2009). 

A construção de um sistema de trabalho 

multidisciplinar que permita avaliação e 

controle dos resultados, individual e 

populacional, torna imprescindível um sistema 

que permita alinhar intervenções em equipe que 

tornariam o diálogo viável, as intervenções 

descentralizadas e o acompanhamento dos 

resultados possível (Yasui & Costa-Rosa, 2008). 

A análise do comportamento pode oferecer 

possibilidades para viabilizar tal tipo de 

sistematização. Gimenez, Bohm e Kanamota 

(2010), descrevem como as técnicas de 

observação para realização de análise funcional 

podem ser aplicadas em contextos de 

instituições de saúde afim de tornar a coleta de 

dados nesses serviços sistematizadas. 

Instrumentos tais como questionários ou listas 

de checagem, que são comumente  usados em 

intervenções da clínica analítico-

comportamental, podem ser métodos eficazes 

para acompanhar resultados, e podem ser 

usados não apenas nas consultas, mas também 

durante as oficinas ou outras atividades. O 

questions about behavioral function (QABF) 

(Paclawskyj, Matson, Rush, Smalls & Vollmer, 

2000), por exemplo, permite a inferência de 

possíveis reforçadores do comportamento-alvo, 

que podem ser do tipo social, não social, esquiva 

de demandas, sensorial e tangente, que podem 

ser facilmente preenchidos depois de uma 

análise funcional preliminar  (Gimenez, Bohm &  

Kanamota. 2010; Paclawskyj, Matson, Rush, 

Smalls & Vollmer, 2000). 

Técnicas de entrevista e observação direta 

também podem ser adaptadas e usadas como 

instrumento complementar pela equipe, uma 

vez que todos os outros profissionais que 

acompanham o paciente (psicólogo, médico, 

enfermeiro, terapeuta ocupacional, etc) 

recebam treinamento na realização de análise 

funcional e modificação do comportamento, 

bem como podem adaptar o instrumento de 

acordo com as condições regionais para uso 

cotidiano. 

Outro recurso frequentemente empregado pelos 

analistas do comportamento é o 

automonitoramento, uma alternativa flexível 

(Bohm & Gimenes, 2008; 2009), que envolve a 

descrição da ocorrência do comportamento e a 

produção de seu registro, bem como de 

informações adicionais, usadas em formulários 

abertos ou fechados, e voltados para o 

monitoramento de comportamentos-problema 

ou novos repertórios já descritos pelo paciente 

em entrevista clínica  (Gimenez, Bohm e 

Kanamota,2010). Esses dados permitem análises 

mais detalhadas e, muitas vezes, por colaborar 

com a descrição das contingências do 

comportamento pelo próprio usuário do serviço, 

tem um efeito de diminuir e/ou modificar a 

frequência dos comportamentos do paciente. 
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(Bohm & Gimenes, 2008; 2009). 

A literatura recomenda que mais de uma técnica 

seja combinada para coleta de dados para maior 

confiabilidade das informações, para 

formulação de hipóteses e posterior 

manipulações de variáveis, para confirmar 

análises e estabelecer intervenções (Moura, 

Borges, Grossi, & Hirata, 2009). O uso de 

procedimento interventivo que colabore para 

criação de sistema coleta de dados é um dos 

principais objetivos da atuação nível secundário. 

Poder produzir dados sobre o número de surtos, 

redução dos comportamentos agressivos ou 

manutenção do sono e alimentação dos 

pacientes podem ajudar acompanhar o trabalho 

oferecido e avaliar a efetividade dos tratamentos 

baseados nos resultados produzidos pelos 

atendimentos, uma das premissas do modelo 

que é a escolha de tratamentos por sua eficácia 

(Brasil, 2012; Hirdes, 2009; Yasui, 2010). 

Para além dos benefícios de uma sistematização 

da produção de dados e ações em equipe, 

destaca-se também a proposta construcional de 

Goldiamond (1974) que pode oferecer conceitos 

que permitam abordar outros aspectos da 

atuação dos CAPS. 

As propostas de Goldiamond (1974), neste caso, 

são especialmente interessantes por seu 

principal objetivo não ser intervir em um 

comportamento alvo, mas sobretudo criar 

condições favorecedoras para a variação e o 

surgimento de comportamentos substitutivos 

mais adequados.  Os recursos de análise 

funcional continuam sendo usados em relação 

às contingências de reforçamento simples, 

análise das taxas das respostas, resistência a 

alterações ou extinção. Tais aspectos são 

denominados análises intra-contingência. 

Entretanto, sua proposta viabiliza uma análise 

entre contingências, como um esquema de 

reforçamento complexo: várias contingências 

podem estar disponíveis simultaneamente. É 

composta nesta análise uma matriz, que ilustra 

as contingências concorrentes estabelecidas, e 

qual delas estará em vigor, a depender dos 

custos e benefícios das consequências 

produzidas por cada um desses 

comportamentos. 

Neste formato de análise também são incluídas 

as relações condicionais, que especificam, de 

maneira mais restrita, o controle discriminativo 

de cada uma das relações comportamentais, o 

que também pode ter efeito de selecionar um 

dos comportamentos dessa matriz; regras de 

estabelecimento, em comportamentos sob 

controle de instruções (controle por regras) ou 

por controle abstracional, relacionado a classe 

de estímulos estabelecida por uma história de 

reforçamento prévia.  As operações 

motivadoras, que tornam a contingência mais 

ou menos efetiva, são denominadas 

potenciação, e elas têm efeito de balancear os 

custos e benefícios relacionados a cada uma das 

contingências da matriz de análise 

(Catania,1999). 

Esse sistema ainda pode incluir os 

procedimentos usados para estabelecer a 

contingência (como modelagem, modelação, 

esvanecimento, etc.) por ajudar a planejar os 

procedimentos de manutenção ou modificação 

dos comportamentos da matriz. Por exemplo, 

uma relação estabelecida por pareamento, 

muito provavelmente necessitará de 

dessensibilização, enquanto algo aprendido em 

um condicionamento operante precisará ter seu 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel, Julia Fonseca 

 

 

 
176 

reforçador melhor descrito, saber do seu tempo 

de aprendizagem, dentre outros. Elementos 

cênicos, são termos relacionados a aspectos 

ambientais que a princípio não exercem controle 

sobre a contingência, mas que precisam ser 

descrito, pois podem resultar em mudanças 

momentâneas do controle em vigor. Por 

exemplo, mudanças no ambiente para dormir 

podem ser benéficas em um tratamento de 

insônia se ajudarem na modificação de 

elementos ambientais que eliciam respondentes 

de ansiedade, por exemplo. Entretanto, uma 

mudança que torne aquele ambiente 

completamente estranho ou artificial para 

aquele indivíduo também pode gerar 

desconforto e ansiedade, ainda que por algum 

tempo. 

De modo geral, esses conceitos podem ser 

critérios para programar contingências que 

busquem tornar os pacientes mais engajados 

nos serviços oferecidos se tivermos 

conhecimento das condições concorrentes mais 

comuns entre os usuários. Condições de 

vulnerabilidade social são muito presentes na 

população atendida nesses serviços de saúde, o 

que quase sempre implica em condições 

extremas de privação e frequentemente 

concorrem com a manutenção de atendimento 

adequado, uma vez que tornam o controle de 

estímulos muito restrito ao reforçador do qual o 

indivíduo está privado (Borges et al., 2012).  

Grosso modo, podemos dizer que se torna difícil 

o indivíduo estar sob controle de reforçadores 

produzidos por habilidades sociais quando ele 

vive em condições de fome e miséria. Ou mesmo, 

que é esperado que seja mais difícil ficar sensível 

às mudanças muito sutis nas interações 

familiares coercitivas, quando esta é sua única 

oferta de convívio social. 

Considerando esse cenário, lidar com uma 

população carente necessariamente implica 

considerar a matriz que envolve os 

comportamentos concorrentes ao frequentar 

assiduamente à instituição. A Tabela 1 

exemplifica uma matriz contingencial de uma 

paciente depressiva que tem dificuldades de 

frequentar a instituição e foi inspirada nas 

matrizes utilizadas na Teoria de Detecção de 

Sinais (Fernandes, 2018; Goldiamond, 1984). 

Neste caso, os tratamentos oferecidos não se 

restringiriam à eliminação do sintoma, mas 

também em favorecer estratégias que 

permitissem a variação de repertórios mais 

saudáveis e reforçadores para lidar com o 

contexto existente. Neste caso, o quadro de 

depressão se tornaria uma operação abolidora 

intensa, que funcionaria como potenciação para 

todos os custos e para as contingências que 

sinalizam coerção. Se ir até o CAPS for difícil, e 

o contato com os funcionários monótono e 

desagradável, isso será agravado pelo quadro 

clínico desta paciente. Deste modo, oferecer 

reforçadores positivos importantes (como 

alimentação, atividades reforçadoras, 

acolhimento e reforço social) de maneira não-

contingente é essencial para balancear os custos 

que neste caso são mais fortes. Uma vez 

removida algumas de suas privações, a 

potenciação destes custos tenderá a diminuir 

(Fernandes, 2018) 

Recursos como os centros de convivência, 

eventos recreativos e comemorações 

promovidas pelos CAPS são recursos previstos 

nas diretrizes de saúde mental e que oferecem 

oportunidade para este tipo de atuação: são 

recursos que oferecem oportunidade para 

suplementar reforçadores importantes dos 

pacientes e atenuar operações abolidoras para os 
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reforçadores produzidos pelos tratamentos. É 

importante notar também que os centros de 

convivência, programados com esta finalidade 

precisariam ser adequados às características dos 

usuários. Os tipos de oficinas e temas das 

atividades recreativas precisariam ser pensados 

localmente, uma vez que o valor reforçador 

dessas ações está diretamente relacionado às 

condições culturais da região, bem como com os 

tipos de privação mais severos naquele contexto. 

Deste modo, atuação em um CAPS planejada 

nesses termos demanda tornar a análise 

funcional um conhecimento ao alcance de todos 

os profissionais da equipe, que poderão 

expandir as descrições e programações de 

contingências da clínica dentro do consultório 

para o manejo durante as oficinas, atividades 

recreativas, e em atuações com outras equipes 

da rede, como o NASF, por exemplo. Fichas que 

incluem acompanhamento das análises 

funcionais de determinados comportamentos 

poderiam permitir o alinhamento das 

intervenções nas discussões de caso e oferecer 

chance de acompanhamento por todos os 

indivíduos que assistem o paciente, como o 

psicólogo, terapeuta ocupacional ou a equipe do 

NASF. Reforçadores positivos, que têm sido 

identificados como eficazes para muitos casos 

acompanhados dentro do mesmo contexto 

sócio-cultural, podem ser planejados para 

serem usados nas psicoterapias, mas também 

nas festas, cursos e oficinas realizados pela 

instituição. E, por fim, os dados produzidos, 

considerando os atendimentos individuais e 

também o uso dos serviços, poderão ser 

compilados  e avaliados em relação a sua 

efetividade. 

O desafio é justamente tornar o nível da 

intervenção o mais abrangente possível, uma 

vez que implica o envolvimento político e a 

descrição de contingências que atravessam a 

prática de um serviço de saúde pública no Brasil. 

O engajamento dos profissionais envolvidos no 

contato direto com os pacientes torna-se uma 

parte importante da contingência que se 

tentaria construir neste tipo de abordagem. 

Além da flexibilidade para ajustar as atividades 

planejadas e a sensibilidade ao oferecer uma 

experiência reforçadora durante a participação 

das atividades. 

Tabela 1: Matriz contingencial do Comportamento de Frequentar o CAPS. 

Alternativas Comportamentais Custos Benefícios 

ficar em casa (comportamento 

concorrente) 

● alimentação escassa 
● interações agressivas com a família 
● ambiente pequeno com muitas 

pessoas 
● casa com condições estruturais difíceis 

● ver tv 
● eventualmente recebe gestos de carinho do 

marido e dos filhos 
● eventuais visitas dos netos 

manter-se na cama e voltar a dormir 

(comportamento concorrente) 

● interações agressivas com a família 
que eventualmente exige que levante 
da cama. . 

● evitar o contexto de interações com a 
família, ambiente cheio 

vestir-se e ir para ao CAPS 

(comportamento alvo) 

● gasto financeiro do transporte até o 
CAPS 

● distância até a instituição 
● contato com os familiares ao acordar e 

sair da cama 

● refeições diversificadas 
● interações sociais reforçadoras e assertivas 
● opções de atividades diversificadas e 

reforçadoras 

Legenda: A coluna à esquerda mostra as alternativas de contingências existentes. As duas colunas seguintes, especificam os 
custos e benefícios (respectivamente) de cada relação comportamental. A matriz é composta por contingências concorrentes. 
O comportamento-alvo é descrito como a opção de resolução da matriz contingencial 
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Este, aparentemente, é um fator chave: a 

formação e o engajamento das equipes da rede 

de saúde mental são consistentemente 

apontados como um obstáculo importante que o 

modelo antimanicomial enfrenta durante a 

prática em uma instituição de saúde mental, 

(Abuhab, Santos, Messenberg, Fonseca, & 

Aranha e Silva, 2005; Hirdes, 2009; Yasui & 

Costa-Rosa, 2008), e que não possui descrições 

muito claras sobre suas contingências ou 

tentativas especificamente construídas para 

treinamentos de equipes multidisciplinares. 

Algo que demandaria análises específicas da 

prática, uma vez que seria necessário descrever 

os elementos, físicos, políticos, culturais ou 

burocráticos que atravessam uma ação 

efetivamente antimanicomial. 

É na análise sistemática dos comportamentos e 

contextos que envolvem a recepção e 

engajamento de uma equipe multidisciplinar 

que talvez seja possível obter elementos 

decisivos para que finalmente um programa de 

gestão planejado em termos analítico-

comportamentais se concretize. Para isso, a 

sistematização dos estudos de contextos abertos 

precisa se tornar uma discussão mais frequente 

(Cirino & Frutoso, 2006; Salzinger, 2006) e a 

participação nesses espaços mais insistente. 

 

Considerações Finais 

As diretrizes de saúde mental criam 

oportunidades importantes para mudanças na 

forma de lidar com a psicopatologia e o 

tratamento de saúde mental no Brasil, mas a 

transposição destas propostas para a prática 

sugere que existem dificuldades na sua 

implementação direta.  

Dificuldades relacionadas, também, à 

articulação de todos os equipamentos 

relacionados à saúde mental, tais como os 

citados neste capítulo, colocando em pauta, 

muitas vezes, a homogeneidade das 

intervenções oferecidas. Além disso, tais 

problemas dificilmente serão uniformes em 

todo o território, o que não deixa de ser material 

para uma análise funcional. O alinhamento das 

intervenções e do planejamento do trabalho 

podem colaborar para uma organização dos 

resultados e das discussões dos processos 

envolvidos nesse campo. 

Além disso, uma análise analítico-

comportamental da saúde pública, implica não 

só em análises moleculares como também 

análises molares das contingências envolvidas 

na aquisição e manutenção de comportamentos. 

Análises que envolvem mais do que o 

tratamento psicológico e psiquiátrico, individual 

ou em grupo, mas também condições de 

vulnerabilidade social, treinamento de uma 

equipe interdisciplinar, bem como seus aspectos 

culturais políticos e burocráticos. Contingências 

que demandam análises específicas pelas 

grandes diferenças sócio-culturais de um país 

de proporções continentais como o Brasil. A 

atuação sobre essas contingências, tanto na 

gestão, como nas demais áreas da atenção básica 

de saúde podem resultar um caminho 

interventivo diferente na área da saúde, baseada 

na aprendizagem e na valorização do contexto 

do paciente. 

O uso de ações baseada na análise do comporta- 
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mento, também, poderá ser útil para modificar 

as atuações nos Ambulatórios de Saúde Mental e 

da Clínica CAPS e NASF, permitindo monitorar 

os resultados, compartilhar e alinhar 

intervenções com a equipe e produzir dados que 

representem a população que tem sido atendida 

nesses serviços. A proposta de análises em 

matrizes contingenciais permite a construção de 

estratégias que considerem as condições 

socioeconômicas, em seu delineamento, de 

maneira muito direta nas principais demandas 

descritas nas diretrizes da Reforma Psiquiátrica. 

Por fim, o mesmo arcabouço teórico, permite 

planejar a própria administração das ações da 

equipe e das condições em que o trabalho precisa 

ser implementado, programando contingências 

dos próprios analistas. 

 Este capítulo possibilitou retomada de 

discussões sobre a participação da análise do 

comportamento, à princípio como compilação 

das propostas existentes para as demandas 

desse setor, mas principalmente como descrição 

de oportunidade. Um nicho que precisa de mais 

representação e que depende, sobretudo da 

proatividade de analistas do comportamento 

que busquem a introdução desse conhecimento 

nesses campos de trabalho. Para isso, é preciso 

estabelecer diálogos, produzir resultados com as 

intervenções realizadas nos ambulatórios de 

saúde mental e atendimentos clínicos do CAPS, 

mas mais que isso, também produzir dados com 

os trabalhos de prevenção, programando 

contingências, junto às outras equipes (como o 

NASF, Conselho Tutelar, oficinas dos centro de 

convivência.) 

Análise do Comportamento permite 

intervenções descentralizadas, que podem ser 

compartilhadas por profissionais de diferentes 

formações e com a possibilidade de 

acompanhamento dos resultados em evidências. 

 

Referências 

Abuhab, D., Santos, A.B.A.P., Messenberg, C.B., Fonseca, R.M.G.S., & Aranha e Silva, A.L. (2005) O 

trabalho em equipe multiprofissional no CAPS III: um desafio. Revista Gaúcha Enfermagem, 

Porto Alegre;26(3), 369- 380. 

Baum (1995) Introduction to Molar Behavior Analysis. Mexican Journal of Behavior Analysis, 21, 7-

25. 

Bertolote, J.M. (2012). O suicídio e sua prevenção. São Paulo: Editora Unesp. 

Biglan, A. (2015). The Nurture Effect: How the science of human behavior can improve our lives & our 

world. Oakland: New Harbinger Publications, Inc. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel, Julia Fonseca 

 

 

 
180 

Boas, D. L. O. V., Banaco, R. A., & Borges, N. B. (2012). Discussão da Análise do Comportamento acerca 

dos transtornos psiquiátricos In N. B. Borges & F. A. Cassas. Clínica analítico-comportamental 
aspectos teóricos e práticos. (pp. 95- 101). Porto Alegre: artmed. 

Bohm, C. H., & Gimenes, L. S. (2008). Automonitoramento como técnica terapêutica e de avaliação 

comportamental. Revista Psicolog, 1, 88-100. 

Bohm, C. H. & Gimenes, L. S. (2009). Síndrome do intestino irritável: um exercício em análise 
funcional do comportamento Dissertação de mestrado, Departamento de Processos Psicológicos 

Básicos, Universidade de Brasília, Brasília. 

Borges, N.B. et al. (2012) Clínica analítico-comportamental: aspectos teóricos e práticos. Porto Alegre: 

Artmed. 

Botega, N.J., & Cais, C.F.S. (2017). Comportamento Suicida. IN: Botega, N.J. (Org.) Prática psiquiátrica 
no hospital geral: interconsulta e emergência. Porto Alegre: Editora Artmed. 

Brasil. (1992). Portaria/SNAS 224, de 29 de janeiro de 1992, Brasilia, DF. 

Brasil. (2001). Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Brasília, DF. 

Brasil. (2005). Reforma psiquiátrica e política de Saúde Mental no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde. 

Brasil. (2010a). Memórias da Saúde da Família no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde. 

Brasil. (2010b). Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde. 

Brasil. (2011a). Portaria nº 3.088 MS/GM, de 23 de dezembro de 2011. Brasília, DF. 

Brasil. (2011b). Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Brasília, DF. 

Brasil. (2011c). Guia prático de matriciamento em saúde mental. Brasília: Ministério da Saúde. 

Brasil. (2012). PNAB – Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da  Saúde. 

Campos, G.W.S., & Campos, R.T.O. (2009). Gestão em Saúde. Dicionário da Educação Profissional em 
Saúde. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. 

Candeias, N.M.F. (1997). Conceitos de educação e promoção em saúde: mudanças individuais e 

mudanças organizacionais. Journal of Public Health, 31(2), 209-213. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel, Julia Fonseca 

 

 

 
181 

Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. (D.G. Souza, trad, 4ª 

Edição) Porto Alegre: Artmed. (Trabalho original publicado em 1998). 

Cirino, S. D., & Frutuoso, J. T. (2006). A aplicação dos princípios do comportamento em contextos 

abertos. Revista de Ciências Humanas, (40), 339-360. 

Costa, R. S., Soares, M. R. Z., & Grossi, R. (2017). Estrutura das sessões de uma intervenção analítico-

comportamental em grupo para pessoas diagnosticadas  com transtorno bipolar. ACTA 

Comportamentalia, 25 (1), 57-72. 

Del Prette, G., & Almeida, T. A. C. (2012). Clínica analítico-comportamental aspectos teóricos e 

práticos. In N. B. Borges & F. A. Cassas. O uso de técnicas na clínica analítico-comportamental. 

(pp. 147- 159). Porto Alegre: artmed. 

Fernandes, R. C. (2018). Uma Análise Comportamental Não-Linear De Problemas Sociais: O Caso Da 

Renda Básica . Dissertação de mestrado não-publicada, Universidade Federal de Paraná. 

Ferster, C.B. (1973). A Functional Analysis of Depression. American Psychologist, 857-870. 

Figel, F.C., Menegatti, C.L., & Pinheiro, E.P.N. (2013). Suicide attempts: A contingency analysis. 

Estudos de Psicologia, 30(2). 

Gazzinelli, M.F., Gazzinelli, A., Reis, D.C., & Penna, C.M.M. (2005). Educação em saúde: 

conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. Cadernos de Saúde Pública, 

21(1), 200-206. 

Gimenes, L. S., Bohm, C. H. & Kanamota, J. S. V. (2010). Análise funcional na área da saúde. In P. 

Abreu, M. Garcia & E. Cillo (Orgs.), Sobre Comportamento e Cognição (vol 26) (pp. 26-38). Santo 

André: ESETec. 

Goldiamond, I. (1974). Toward a constructional approach to social problems: ethical and     

constitutional issues raised by applied behavior analysis. Behavior and Social      Issues, 11, 108-

197.  

Goldiamond, I (1984). Training parentes trainers and ethecist in momlinear analusis of behavior. In 

Dangle, R. F. S. & Polster, A. Foundations of research and practices (pp 504- 545). New York. 

Gilford Press.  

Guimarães, S. B., Oliveira, I. F., & Yamamoto, O. H. (2013). As práticas dos psicólogos emambulatórios 

de Saúde Mental. Psicologia &amp; Sociedade, 25 (3), 664- 673. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel, Julia Fonseca 

 

 

 
182 

Hanley, G.P., Iwata, B.A., & McCord, B.E. (2003). Functional Analysis of Problem Behavior:  A Review. 

Journal of Applied Behavior Analysis, 36(2), 147-185. 

Hirdes, A.(2009) A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re)visão. Ciência & Saúde     Coletiva, 14(1), 

p. 297-305. 

Iwata, B.A., Pace, G.M., Dorsey, M.F., Zarcone, J.R., Vollmer, T.R., Smith, R.G., Rodgers, T.A., Lerman, 

D.C., Shore, B.A., Mazaleski, J.L., Goh, H., Cowdery, G.E., Kalsher, M.J., McCosh, K.C., & Willis, 

K.D. (1994). The functions of self-injurious behavior: An experimental-epidemiological analysis. 

Journal of Applied Behavior, 27(2), 215-240. 

Kerbauy, R.R. (2002). Comportamento e Saúde: Doenças e Desafios. Psicologia USP, 13(1), 11-28. 

Kubo, O. M., & Botomé, S. P. (2001) Formação e atuação do psicólogo para o tratamento em saúde e 

em organização de atendimento à saúde. Interação em psicologia, 5(1). 

doi:http://dx.doi.org/10.5380/psi.v5i.3319. 

Machado, M.F.A.S., Monteiro, E.M.L.M., Queiroz, D.T., Vieira, N.F.C., & Barroso, M.G.T. (2007). 

Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS – uma revisão 

conceitual. Ciência & Saúde Coletiva, 12(2), 335-342. 

Moraes, A. B. A., Rolim, G. S., & Costa Jr., A. L. (2009). O processo de adesão numa perspectiva analítico 

comportamental. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 11(2), 329-345. 

Moura, C. B. de, Grossi, R., & Hirata, P. (2009). Análise funcional como estratégia para a tomada de 

decisão em psicoterapia infantil. Estudos de Psicologia (Campinas), 26(2), 173-183. 

Paclawsky, T.R., Matson, J.L., Rush, K.S., Smalls, Y., & Vollmer, T.R., (2000). Questions about 
behavioral function (QABF): A behavioral checklist for functional assessment of aberrant 
behavior. Research in Developmental Disabilities. 21(3), 223-229. 

Paim, J.S., & Teixeira, C.F. (2006). Política, planejamento e gestão em saúde: balanço do estado da 

arte. Revista Saúde Pública, 40(N Esp), 73-78. 

Paiano, M., Maftum, M. A., Haddad, M. C. L., &, Marcon, S. S. (2016). Ambulatório de Saúde Mental: 

fragilidades apontadas por profissionais, Texto e contexto enfermagem, 25(3). 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016000040014. 

Sá, D. G. F, Bordin, I. A. S, Martin, D., &, Paula, C. S. (2010) Fatores de Riscos para problemas de saúde 

mental na infância/adolescência. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26 (4), 643- 652.  



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 Camila Bonagamba, Flávia Caroline Figel, Julia Fonseca 

 

 

 
183 

Salzinger, K. (2006). Behavior analysis in the real world. Behavior and Social Issues, 15(2), 192-195. 

Savoia, M. G., & Bernik, M. A. (2010). Programa de terapia comportamental em grupo aplicado a 

fóbicos sociais. Arquivos médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo, 55 (2), 71-15. 

Silva, E.P., Melo, F.A.B.P., Sousa, M.M., Gouveia, R.A., Tenório, A.A., Cabral, A.F.F., Pacheco, M.C.S., 

Andrade, A.F.R., & Pereira, T.M. (2013). Projeto Terapêutico Singular como Estratégia de Prática 

da Multiprofissionalidade nas Ações de Saúde. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 17(2), 197-

202. 

Silva, A.I., Loccioni, M.F.L., Orlandini, R.F., Rodrigues, J., Peres, G.M., & Maftum, M.A. (2016). Projeto 

Terapêutico Singular para Profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Cogitare Enfermagem, 

21(3), 01-08. 

Smith, R.G.,& Iwata, B.A. (1997). Antecedent influences on behavior disorders. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 30(2), 343-375. 

Smith, R.G., Iwata, B.A., Goh, H., & Shore, B.A. (1995). Analysis of establishing operations for self-

injury maintained by escape. Journal of Applied Behavior Analysis, 28(4), 515-535. 

Stainbrook, G., & Green, L.W. (1982). Behavior and Behaviorism in Health Education. Health 
Education, 13(6), 14-19. 

Stokols, D. (1992). Establishing and maintaining healthy environments: toward a social ecology of 

health promotion. American Psychologist, 47(1), 6-22. 

Yasui, S. (2010). Rupturas e Encontros: desafios da reforma psiquiátrica brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ. 

Yasui, S. & Costa-Rosa, A. (2008). A Estratégia Atenção Psicossocial: Desafio na prática dos novos 

dispositivos de saúde mental. Saúde em Debate, 32 (78), 27-37. 

Werlang, B.S.G., Borges, V.R., & Fensterseifer, L. (2005). Fatores de risco ou proteção para a presença 

de ideação suicida na adolescência. Interamerican Journal of Psychology, 39(2), 259-266. 

World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: a global imperative. 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 
Anna Beatriz Carnielli Howat-Rodrigues, 

Denise Gonçalves Monteiro Duarte 

 

 

 
184 

Grupos em enfermaria psiquiátrica: 
intervenção comporta-mental na 
promoção da adesão ao tratamento  

 

Groups in psychiatric nursing: behavior intervention 
to promote treatment adherence 

 

Anna Beatriz Carnielli Howat-

Rodrigues 

Unidade Integrada de Saúde Mental, 
Marinha do Brasil, Rio de Janeiro 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
contato@howat-rodrigues.com.br 

 

Denise Gonçalves Monteiro Duarte 

Unidade Integrada de Saúde Mental, 
Marinha do Brasil, Rio de Janeiro 
denisegmduarte@hotmail.com 

 

Resumo 

Esse trabalho objetivou entender comportamentos 

que comprometem a adesão ao tratamento 
psiquiátrico a partir da análise funcional de relatos 
de pacientes em enfermaria psiquiátrica masculina 

de internação de curta duração, realizados o em 
grupos abertos de atendimento. Os atendimentos 
ocorreram semanalmente, durante 18 meses (50 

min), com participação voluntária dos pacientes 
internados e basearam-se na comunicação 
qualificada e não punitiva. Os resultados foram 

analisados a partir de relatórios confeccionados 
após cada atendimento. Observou-se aumento de 
frequência de autorrelato de eventos internos, 

ambientais e regras, fornecendo informações para 
análise e discussão de antecedentes e consequentes 
que mantinham e controlavam os comportamentos. 

Concluiu-se que os grupos promoveram ambiente 
assertivo, favorecendo o relato verbal dos pacientes 
sobre eventos privados e públicos, além de 

autorregras. O trabalho também favoreceu uma 
leitura contingencial do processo de tratamento por 
parte da equipe, em oposição à concepção de 

culpabilização/vitimização do paciente. 

PALAVRAS-CHAVES 

grupo aberto; adesão; psiquiatria; comportamento; saúde mental. 

Abstract 

This study aimed to understand behaviors that 

compromise the adherence to psychiatric treatment 
based on the functional analysis of reports of 
patients in a psychiatric nurses of short-term 

hospitalization, performed in open groups of care. 
The calls happened for 18 months (50 min), with 
patients’ voluntary participation and were based on 

qualified and non-punitive communication. The 
results were analyzed by reports made after each 
call. We observed increase in the frequency of self-

report about internal and environmental events and 
rules, which provide information to the analysis 
and discussion of antecedents and consequents that 

maintained and controlled behaviors. We concluded 
that the groups promoted assertive environment, 
favoring patients' verbal reports about private and 

public events, as well as self-rules. The work also 
favored a contingency reading of the treatment 
process by the health team, as opposed to the 

conception of blame/victimization of the patient. 
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open group; adherence; psychiatry; behavior; mental health 
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A adesão a um tratamento de saúde pode ser 

definida pela emissão de um conjunto de 

comportamentos, voluntária e 

colaborativamente, que produzem resultados 

terapêuticos a fim de controlar a saúde/doença. 

A não adesão de pessoas acometidas por doenças 

crônicas ao tratamento é um dos problemas 

mais importantes associados ao agravamento 

das enfermidades, comprometendo 

severamente a eficácia do mesmo (WHO, 2003). 

Em se tratando de doenças crônicas, não há 

remissão da condição clínica, mas a 

estabilização do quadro diante do tratamento 

adequado  (Delamater, 2006). 

Um tratamento eficaz, precisa considerar o nível 

de adesão, visto que não basta disponibilizar 

recursos tecnológicos ao paciente, tais como 

medicamentos ou tecnologias terapêuticas, se 

ele não faz uso adequado dos mesmos (WHO, 

2003). O modelo biomédico tende a um ponto de 

vista de que problemas de adesão concentram-

se em fatores relacionados aos pacientes, 

desconsiderando aqueles relacionados a 

aspectos sociais e econômicos, aos aspectos da 

equipe e do sistema de saúde e a características 

da doença (WHO, 2003; Lauermann, & Borges, 

2014). 

Entre as doenças classificadas como crônicas, 

identifica-se uma categoria pertencente aos 

transtornos psiquiátricos. De forma geral, o 

transtorno psiquiátrico refere-se a uma 

categoria ampla de diagnósticos relacionados ao 

comprometimento de repertórios 

comportamentais e estão relacionados a altos 

índices de problemas de adesão ao tratamento. 

Comprometimentos no repertório 

comportamental são descritos em manuais 

diagnósticos como o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders – 

DSM) e o grupo F (F00-F99) do Capítulo V do 

Manual de Classificação Internacional de 

Doenças (CID), o qual versa sobre transtornos 

mentais e comportamentais.  

Os transtornos mentais de evolução crônica 

caracterizam-se por alternância de períodos de 

controle e diminuição dos sintomas e momentos 

de crise, recaída psiquiátrica e possível 

internação/reinternação hospitalar (Whitehorn, 

Richard, & Kopala, 2004). Comportamentos de 

adesão à medicação e a outras terapias não 

medicamentosas atuam na direção de minimizar 

sintomas e episódios de recaídas e internações 

psiquiátricas consecutivas (Bechelli, 2003). No 

entanto, quaisquer relapsos, como falhas na 

administração do remédio ou nas consultas com 

profissionais da equipe, aumentam o risco de 

reinternação e os índices de recaída. Weiden, 

Kozma, Grogg e Locklear (2004) apontam que 

ficar sem tomar medicação de 1 a 10 dias ao 

longo do ano de forma intermitente, aumenta 

duas vezes o risco de reinternação. Essa 

eminência da crise a qualquer deslize no 

tratamento é um fator importante relacionado 

aos problemas de adesão (Gray, Wykes, & 

Gournay, 2002; Weiden, et al., 2004). 

Outras características que contribuem para a 

dificuldade de adesão ao tratamento de 

transtornos psiquiátricos referem-se ao alto 

custo da medicação, ao efeito colateral que 

interfere de forma importante nas atividades 

diárias dos pacientes, ao preconceito 

relacionado a ser portador de uma doença 

mental e à submissão a um tratamento de alta 

complexidade e gerador de dúvidas constantes 

(Bechelli, 2003; Lauermann, & Borges, 2014). 
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Soma-se a isso o fato de que a cada recaída, a 

recuperação pode ser mais lenta e menos 

efetiva, as internações fazem-se mais 

frequentes, a doença pode tornar-se mais 

resistente ao tratamento, há um risco 

aumentado de auto-dano e perda dos laços 

familiares, é mais difícil recuperar o nível 

anterior de desempenho global do paciente, 

ocorre uma perda de auto-estima e prejuízos 

social e laborativos, maior dispêndio de recursos 

e maior ônus para familiares e cuidadores 

(Weiden, et al., 2004). 

Aspectos do sistema de saúde e dos profissionais 

que atuam com Saúde Mental também podem 

não favorecer comportamentos de adesão. A 

forma como os profissionais entendem a doença 

psiquiátrica e como respondem aos pacientes 

indicam a forma como o paciente será acolhido 

e orientado, o que é fundamental para o 

desenvolvimento do relacionamento 

terapêutico. Quando o relacionamento 

terapêutico é considerado positivo, proporciona 

um ambiente de confiança, facilita a 

comunicação e, consequentemente, a adesão ao 

tratamento (Bechelli, 2003; Lauermann, & 

Borges, 2014). 

Lauermann e Borges (2014) apresentam dados 

de pesquisa observacional e de entrevista 

realizada com profissionais de saúde (n=5) em 

um serviço de assistência psiquiátrica de um 

hospital geral público localizado no sul do Brasil. 

A partir das observações, os autores 

identificaram que o paciente internado era 

entendido como alguém que estava precisando 

de ajuda, por vivenciar uma experiência de 

adoecimento psíquico. Os profissionais 

mostravam em suas práticas que entendiam ser  

difícil para o paciente principalmente a falta de 

controle de seus comportamentos, 

apresentando alta frequência de 

comportamento impulsivo. No entanto, essa 

falta de controle era vista de forma diferente 

para pacientes alcoolistas ou dependentes 

químicos e para pacientes com outros 

transtornos mentais. Enquanto do primeiro 

grupo cobrava-se uma maior consciência, com 

expectativa da equipe que esses pacientes 

“fizessem um esforço para melhorar”, 

contribuindo para culpabilização e julgamentos 

morais; para o segundo grupo, falava-se em 

vitimização, já que eles não tinham controle 

sobre as suas ações. 

Diferentemente da perspectiva da culpabilização 

ou vitimização, modelos de saúde psicossociais, 

multi e interdisciplinares concebem o paciente 

como sujeito ativo, capaz de operar sobre o seu 

ambiente, devendo assumir responsabilidades 

sobre seu tratamento, com base em suas 

potencialidades sociais, psicológicas e 

biológicas. Nesse contexto, a equipe de saúde 

precisa estar disponível para o paciente 

acolhendo suas demandas psicossociais e 

biológicas, disponibilizando as informações 

técnicas de que ele necessita e incentivando sua 

participação ativa em todas as etapas do 

tratamento. Entende-se que a Análise do 

Comportamento pode contribuir amplamente 

para o trabalho voltado para adesão ao 

tratamento à medida que atribui funcionalidade 

aos conjuntos de comportamentos em interação 

com variáveis ambientais, contribuindo para 

que não haja atribuição causal às características 

pessoais do paciente, como a desobediência 

(Moraes, Rolim, & Costa Jr., 2009). 

 



 

COMPORTAMENTO 

EM FOCO VOL. 10 
Anna Beatriz Carnielli Howat-Rodrigues, 

Denise Gonçalves Monteiro Duarte 

 

 

 
187 

Perspectiva analítico 
comportamental da adesão ao 
tratamento 

A Análise do Comportamento e ́ uma ciência 

respaldada na teoria filosófica do Behaviorismo 

Radical e tem como uma de suas premissas 

ba ́sicas que “os homens agem sobre o mundo, 

modificam-no, e, por sua vez, são modificados 

pelas consequências de sua ação” (Skinner, 

1957/1978, p.15). Essa ação, ou esse 

comportamento, é definida como relação 

indivíduo-ambiente e deve ser analisada a partir 

da análise funcional que envolve a observação de 

três termos essenciais para o entendimento do 

comportamento, que são: antecedente, resposta 

e consequente. A essa relação de três termos se 

dá o nome de contingência. A análise funcional 

consiste da descrição das relações ordenadas 

entre as respostas do organismo (i.e., variável 

dependente – comportamento) e as variáveis 

ambientais (i.e., variáveis independentes – 

antecedente e consequente). É importante 

destacar que o termo “ambiente” refere-se a 

qualquer evento capaz de afetar o organismo, 

seja sua ocorrência dentro (i.e., ambiente 

privado) ou fora da própria pele (i.e., ambiente 

público) (Skinner, 1953/2000). 

As consequências que fortalecem uma resposta 

são chamadas de reforçadoras, enquanto 

aquelas que a enfraquecem são chamadas de 

punitivas. Tanto o reforço quanto a punição 

podem ser do tipo positivo ou negativo, 

nomenclatura essa que se refere à adição ou à 

remoção de um estímulo do ambiente, 

respectivamente. Exceto o reforço positivo, as 

três outras consequências previstas por Skinner 

(1953/2000) constituem relações 

comportamentais denominadas controle 

aversivo. Em Análise do Comportamento, a 

palavra controle deve ser entendida como a 

probabilidade de um evento alterar a ocorrência 

do comportamento. Teoricamente, não 

encontramos razões objetivas para denominar o 

reforço negativo e a punição positiva ou negativa 

como “controle aversivo”, mas subjetivamente 

e em linguagem não técnica, essas três relações 

dizem respeito a consequências que produzem 

sofrimento ou desconforto, situações que 

incomodam o indivíduo a ponto dele buscar 

formas de aboli-las ou evitá-las (Hunziker, 

2011). 

Sob uma perspectiva analítico comportamental, 

a adesão ao tratamento pode ser explicada como 

um repertório caracterizado por diferentes 

ações, tais como: tomar a medicac ̧ão adequada 

nos horários certos, comparecer às consultas e 

aos procedimentos relacionados, seguir 

recomendac ̧ões medicamentosas e outras como 

regras sobre higiene, dieta saudável, atividade 

física, utilização de métodos de contracepção e 

de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, dentre outras as quais podem 

ser consideradas como comportamentos de 

autocuidado (Malerbi, 2000; Klein, & Gonçalves, 

2005). Essas diferentes topografias de 

comportamento precisam produzir uma mesma 

consequência reforçadora como sentir-se bem, 

para que se mantenham ao longo da vida da 

pessoa portadora da doença. 

Considerando comportamentos de autocuidado 

como operantes controlados e mantidos por 

eventos ambientais, uma ou mais funções pode 

ser atribuída para uma mesma resposta. Desta 

forma, fazer uso diário da medicação, poderia 

ser uma resposta de esquiva de complicações da 

doença, poderia ainda, ser um comportamento 
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controlado por regras, ou por reforço positivo 

como aprovação do familiar ou bem-estar 

(Malerbi, 2005). 

Sobre comportamentos de autocuidado que 

podem estar sendo reforçados positivamente, 

contribuindo para o sentimento de bem-estar do 

paciente, Liu-Seifert (2012) em revisão de 

literatura identificou que o melhor preditor da 

adesão para o tratamento da esquizofrenia foi 

uma melhoria significativa nos sintomas 

positivos, redução da hostilidade e dos sintomas 

depressivos, independentemente do tratamento. 

No entanto, identifica-se maior número de 

consequências que são do tipo reforço negativo 

e punição positiva ou negativa. De acordo com 

Bechelli (2003), tanto a medicação quanto o 

episódio psicótico podem ser considerados 

coercitivos, visto que utilizando a medicação, o 

paciente considerava que perdia sua liberdade, 

como se ficasse internado em sua própria casa, 

enquanto episódios psicóticos, por vezes são tão 

sofridos que até 50% das pessoas com 

esquizofrenia tentam suicídio e de 4 a 13% 

cometem o suicídio. 

Relações de reforço negativo estarão presentes à 

medida que muitos dos pacientes comportam-

se aderindo ao tratamento, a fim de minimizar 

sintomas, minimizar recaídas, minimizar 

internações ou evitar o agravamento da doença. 

A punição ocorrerá quando, diante de episódios 

de esquecimento ou falhas com o tratamento 

(i.e. esquecer de tomar o remédio um dia, tomar 

o remédio em horário errado e esquecer de uma 

consulta), a consequência for o retorno dos 

sintomas, a crise e/ou a internação e a perda da 

estabilidade. É importante frisar que as 

consequências punitivas apresentam-se com 

grande intensidade, apesar das respostas serem 

comuns e passíveis de ocorrerem com todas as 

pessoas que não são portadoras de doenças 

crônicas, com consequências mais amenas. 

Diante do paciente, a equipe que entende a 

adesão a partir de uma análise funcional 

identifica com mais clareza as condições sob as 

quais o comportamento ocorre e consegue 

planejar e implementar estratégias realistas 

para a modificação do comportamento (Moraes, 

Rolim, & Costa Jr., 2009). A aversividade 

identificada para os comportamentos de adesão 

ao tratamento por meio da análise funcional nos 

dão pistas de que regras de saúde, como “você 

tem que se cuidar para o seu próprio bem”, 

acabam controlando pouco o comportamento do 

portador de transtorno mental crônico, visto que 

a sensação de bem-estar nem sempre são tão 

evidentes. 

Regras dizem respeito à descrição que especifica 

uma consequência para emissão de um 

comportamento em determinado ambiente o 

qual pode ser social, cultural, parental, 

laborativo ou de saúde. Como exemplos de 

comportamento controlado por regras temos o 

seguir conselhos, instruções, ordens, ou 

qualquer outra forma de comportamento verbal 

que descreva contingências. Quando as 

contingências são complexas, imprecisas ou 

aversivas, as instruções deixam mais claras a 

forma de lidar com aquele contexto (Skinner, 

1969/1984). Ao analisarmos individualmente 

cada paciente, percebemos que o modo como 

eles lidam com sua saúde e doença, suas crenças 

e seus hábitos, são variáveis que afetam o 

responder do indivíduo. Isto porque os 

indivíduos observam o mundo a partir de suas 

experiências e passam a formular suas próprias 

regras, chamadas de autorregras, ou seja, o 
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próprio indivíduo emite estímulos verbais (i.e., 

encobertos ou públicos) que especificam 

contingência e alteram seu repertório 

comportamental (Skinner, 1969/1984). 

A formulação de autorregras pode ser um 

problema quando descrevem a contingência de 

forma inadequada  e isso pode ocorrer com 

frequência elevada considerada a complexidade 

das condições psiquiátricas crônicas de saúde e 

a diversidade de cuidados e recomendações. Os 

profissionais de saúde devem ser incentivados a 

adotar estratégias de comunicação e recursos 

didáticos que favoreçam o autorrelato do 

paciente sobre suas autorregras e formas de 

lidar com sua condição de saúde; além disso, 

devem auxiliar os pacientes e acompanhantes a 

compreenderem e aderirem às recomendações 

técnicas para o seu tratamento, formulando 

autorregras mais fidedignas às contingências 

em vigor (Moraes, Rolim, & Costa Jr., 2009). 

Malerbi (2000) discorre sobre diferentes formas 

de avaliar a adesão, tais como marcadores 

biológicos, observação direta ou autorrelato, 

identificando esse último como metodologia 

confiável tanto para crianças quanto para 

adultos em relação a comportamentos 

específicos, precisando o ambiente não ser do 

tipo coercitivo. Cabe destacar que, de acordo 

com Skinner (1989/1991), o autorrelato é visto 

como ferramenta importante na promoção da 

auto-observação e na verbalização de 

autorregras, já que exige do indivíduo respostas 

baseadas em seu comportamento e sobre o que 

o controla. 

Esse trabalho consiste em um relato da 

estrutura de atendimentos interdisciplinares 

(Psicologia, Enfermagem, Medicina). Teve-se 

por objetivo entender comportamentos que 

comprometem a adesão ao tratamento 

psiquiátrico, a partir da análise funcional de 

relatos de pacientes em enfermaria psiquiátrica 

masculina de internação de curta duração, 

realizados em participação em grupos abertos de 

atendimento. O trabalho em grupo teve a 

finalidade de promover adesão ao tratamento de 

saúde a partir da promoção de espaço de 

comunicação qualificada e não punitiva para que 

os pacientes pudessem fazer autorrelatos sobre 

sentimentos/comportamentos referentes ao 

tratamento.  

 

Método 

Público Alvo 

Devido ao trabalho ter sido desenvolvido em 

enfermaria psiquiátrica masculina de internação 

de curta duração, o público alvo era as pessoas 

atendidas nesta enfermaria as quais constava de 

homens com idades a partir de 18 anos e 

diagnóstico psiquiátrico compreendido no grupo 

F da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10, 1993), principalmente entre F10-F19 – 

Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de substância psicoativa; e entre 

F20 e F29 – Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos delirantes (CID-10, 

1993). 

 

Estrutura dos encontros 

As sessões tiveram duração média de 50 

minutos, ocorreram semanalmente durante 18 
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meses e foram conduzidas por no mínimo dois 

profissionais de saúde, inicialmente começaram 

com a participação mais ativa da enfermagem e 

da psicologia, vindo a ter a participação da 

medicina nos últimos quatro meses de trabalho. 

Os profissionais envolvidos faziam parte da 

rotina da enfermaria e a Psicóloga tinha 

formação em Análise do Comportamento. 

Os grupos eram abertos com participação 

voluntária, ocorriam no refeitório da enfermaria 

e os pacientes eram convidados pelos 

profissionais a participarem. A metodologia de 

condução do grupo baseou-se na comunicação 

qualificada e não punitiva sobre temas 

relacionados ao tratamento. Esses temas, às 

vezes eram trazidos pelos profissionais, outras 

vezes referiam-se a dúvidas trazidas pelos 

pacientes.  

A cada início de encontro, os profissionais de 

saúde apresentavam a estrutura do trabalho 

(falar em grupo a partir do autorrelato para uma 

audiência não-punitiva) e solicitavam a 

participação do grupo quanto ao tema da sessão. 

Tivemos a preocupação de que a abertura 

funcionasse como uma ocasião, ou um estímulo 

discriminativo, para uma ampla gama de 

verbalizações do tipo tactos, tactos distorcidos e 

intraverbais (Skinner, 1957/1978), os quais 

contribuíriam para que os profissionais de saúde 

pudessem ter acesso ao relato de 

comportamentos, sentimentos, ambiente social 

e não social a que os pacientes responderam no 

passado e ao qual respondiam atualmente. 

Temas comumente trabalhados nos encontros 

foram: os sentimentos experimentados e 

importância da internação para o tratamento; a 

relação profissionais de saúde versus paciente; a 

internação versus tratamento ambulatorial; os 

fatores que dificultam o tratamento fora da 

internação; as redes de suporte; o preconceito 

relacionado a doença mental; as informações 

sobre medicamentos, tais como efeitos 

colaterais, dependência, relação dos 

medicamentos com álcool e outras drogas; a 

percepção do paciente como sendo portador de 

doença mental; e as dúvidas dos pacientes. 

Os temas eram apresentados de forma genérica 

e as verbalizações seguidas de consequências 

sociais com suposta função de reforço positivo 

para o paciente (i.e. atenção, movimentos de 

aprovação e olhares). Um profissional de saúde 

poderia, por exemplo, introduzir com a seguinte 

fala, “Hoje vamos falar um pouquinho sobre 

dúvidas com a medicação, alguém tem alguma 

coisa para falar/perguntar sobre isso?”. À 

medida que as verbalizações ocorriam, a equipe 

fazia intervenções verbais no sentindo de 

reforçar positivamente o paciente que se êxpos 

(reforçar a descrição e manifestação de 

sentimentos e reforçar a participação no grupo) 

e apresentar novos estímulos relacionados às 

verbalizações mais pertinentes emitidas por ele. 

Informações qualificadas sobre o tema que 

vinha sendo debatido eram introduzidas (i.e. 

falar sobre o efeito cerebral e comportamental 

do uso combinado de remédios psiquiátricos e 

álcool). 

 

Análise de dados e aspectos éticos 

Utilizamos como material de análise, os 

relatórios confeccionados pela Psicóloga, após 

cada atendimento, que continham: os temas 

discutidos no dia; os comportamentos relatados 
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no grupo; identificação de antecedentes e 

consequentes para os comportamentos 

relatados no grupo; e comportamento do 

profissional de saúde diante do relato. A 

proposta contida nesse trabalho foi 

encaminhada a comissão de assuntos 

acadêmicos do hospital e foi aprovada pela 

Direção do mesmo.  

 

Resultados e Discussão 

A intenção de implementar a estrutura de 

trabalho proposta foi a de criar um ambiente 

não-punitivo, que o paciente pudesse verbalizar 

sobre suas formas de lidar com a doença, hábitos 

e dúvidas e que tivesse a oportunidade de ouvir 

informação qualificada dos profissionais, a fim 

de que os comportamentos de adesão ao 

tratamento ficassem sob controle desta 

informação. 

Visto que a participação nos encontros era 

voluntária e que na maior parte dos encontros 

contávamos com a participação, se não de todos 

os pacientes internados, mas da maioria deles, 

identificamos que aquele espaço foi considerado 

pelos pacientes como um espaço importante no 

processo de cuidado da saúde. Outrossim, 

aqueles que já conheciam o trabalho, 

costumavam nos auxiliar no convite aos 

pacientes recém chegados, frequentemente os 

pacientes nos abordavam no corredor da 

enfermaria perguntando quando seria o 

próximo dia de encontro e faziam referência a 

alguma informação fornecida no grupo. O 

interesse e participação dos pacientes 

sinalizaram que ali ocorria um ambiente de 

comunicação facilitada e segura com alta 

probabilidade de favorecer a adesão ao 

tratamento, uma vez que estratégias, 

esclarecimento de dúvidas e informações 

discutidas no grupo, passavam a serem 

refletidas pelos pacientes na internação. Quando 

estes iam se reportar aos profissionais, faziam 

referencia ao grupo (i.e. “Doutor, discutimos no 

grupo o seguinte assunto...”, “... igual 

conversamos no grupo...”, “Pensei naquilo que 

falamos no grupo...”). Indica-se que os grupos 

contribuíram para a percepção de níveis de 

autonomia do paciente em relação ao seu 

tratamento. 

Assim como dados anteriores (Bechelli, 2003; 

Moraes, Rolim, & Costa Jr., 2009; Lauermann, & 

Borges, 2014), percebeu-se também que a 

participação nos grupos facilitava o 

desenvolvimento do relacionamento 

terapêutico. Os profissionais que entravam nos 

grupos, quando na enfermaria, passaram a 

serem requisitados com maior frequência pelos 

pacientes para tirar dúvidas e os pacientes 

requisitavam maior frequência das atividades do 

grupo na enfermaria. 

As verbalizações forneceram informação sobre 

eventos antecedentes e consequentes (Skinner, 

1953/2000) sobre o comportamento 

autocuidado, corroborando nossa hipótese sobre 

o controle aversivo da relação entre o cuidado 

com a saúde na doença crônica psiquiátrica. 

Visto que nosso público alvo estava em situação 

de internação, a crise, ou os comportamentos 

emitidos considerados em conjunto como uma 

crise, era a preocupação da grande maioria 

daqueles que participavam dos grupos, uma vez 

que a internação dava-se por conta desse 

momento agudo e só cessava após a avaliação 

médica de que a fase aguda estava controlada. 
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Muitos relatos informavam que o ambiente 

físico, o que se sentia e se fazia antes da crise, 

os componentes da crise por si só e as 

consequências dela como a internação, eram 

vivenciados de forma bastante aversiva. 

Identica-se uma série de comportamentos de 

fuga/esquiva diante de qualquer sinalização de 

uma possível nova crise. O sofrimento 

relacionado ao caráter aversivo entre 

antecedente, comportamento e consequente, 

favoreceram a busca por formas de se comportar 

que evitassem esse desconforto (Hunziker, 

2011), reforçando a emissão de comportamentos 

desfavoráveis à adesão. 

Com o desenvolvimento da doença, os pacientes 

relataram que passavam a perceber que iriam ter 

outra crise, antes que ela efetivamente se 

instalasse. Essa percepção era dada tanto a 

partir das características do ambiente (i.e. 

quando o pagamento entrar na conta, vai usar 

drogas), quanto a partir dos comportamentos 

que emitiam e eventos privados (i.e. se isolar, 

não querer sair de casa, desânimo). Esses 

antecedentes sinalizavam alta probabilidade de 

crise e alta probabilidade de internação. Nesses 

casos, os comportamentos favoráveis a adesão 

ao tratamento como ir à consulta, estavam sob 

controle do aversivo internação. Muitos dos 

participantes constumavam relatar relações 

como: “se eu for à consulta, mesmo que seja 

para pegar nova receita do remédio que acabou, 

e contar que estou com vontade de usar droga, 

sem vontade de sair de casa ou ouvindo vozes, o 

médico vai ver que estou mal e vai querer me 

internar”. Sendo assim, pedir ajuda seria uma 

forma de adiantar o aversivo. Ele também acaba 

parando com o remédio, se afasta dos 

profissionais de saúde e passa a emitir 

comportamentos que, se não bem analisados, 

são entendidos como “desobedientes” (Moraes, 

Rolim, & Costa Jr., 2009). Como visto 

anteriormente, evitar comportamentos de 

adesão ao tratamento aumenta muito a 

probabilidade da crise e quando ela está 

instalada, não há comportamento possível que 

não o engajamento no tratamento, a fim de sair 

da condição tão aversiva (Bechelli, 2003; Weiden 

et al., 2004). No momento de crise, o tratamento 

funciona como reforço negativo para cessar os 

sintomas relacionados a ela. 

Autorregras sobre o tratamento também foram 

identificadas como antecedentes importantes 

para o comportamento do indivíduo em relação 

a sua saúde/doença (Skinner, 1969/1984). 

Considerando a complexidade, aversividade e 

certa imprevisibilidade das contingências 

envolvidas no tratamento da doença crônica 

psiquiátrica, as instruções que, para a equipe de 

saúde, muitas vezes pareciam claras e óbvias, 

foram identificadas como sendo não inteligíveis 

para o paciente, dependendo do momento em 

que elas eram fornecidas, da história de vida de 

cada indivíduo e do momento de enfrentamento 

da doença que se encontrava. Dessa forma, os 

profissionais não se contentavam com a simples 

checagem se a orientação estava sendo 

cumprida (i.e. Você toma seus remédios todo 

dia?), mas pediam descrições sobre como o 

paciente realizava a orientação (i.e Como você 

tem feito com as medicações? Quais os horários 

que administra a medicação? Quem 

administra?), possibilitando que inconsistências 

entre a orientação e a forma de fazer fossem 

verbalizadas. Um paciente, por exemplo, que 

relatava seguir a orientação de tomar o remédio 

todos os dias “sem falhar” e descrevia que 

tomava o remédio na hora que lembrava, 

precisou ser reorientado, já que muitas 
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medicações necessitam de ter o horário 

controlado. 

Ainda, autorregras que contribuiam para a 

suspensão da administração de medicações após 

a internação, tais como “remédios viciam” ou 

“se eu estou de alta, já estou “curado” eram 

elucidadas, a fim de que reinternações em curto 

espaço de tempo não fossem tão frequentes. Aos 

profissionais de saúde coube o acolhimento das 

verbalizações, a facilitação e instrução do grupo 

para a reflexão sobre a complexidade das 

doenças crônicas, cura, dependência a 

medicamentos e necessidade do uso da 

medicação a longo prazo. 

Aponta-se que a partir do autorrelato, os 

comportamentos e autorregras tiveram maior 

probabilidade de serem esclarecidos e 

modificados no futuro. Em futuro próximo, 

percebeu-se o maior espaçamento entre 

reinternações. Apesar desse trabalho não ter 

previsto follow up após as participações nos 

grupos, um ano após o término das intervenções 

na enfermaria, a equipe ainda recebia relatos 

pelos corredores do ambulatório, que 

funcionava na parte da frente do hospital, de que 

algumas informações trocadas pelos grupos 

foram importantes para o entendimento da 

necessidade do uso da medicação, da 

necessidade do comparecimento às consultas, 

entre outras respostas relevantes para o 

repertório de adesão ao tratamento. 

Outros procedimentos de intervenção que foram 

facilitados pelo ambiente de grupo foram: dar 

feedback, aconselhar, facilitar generalização, 

promover modelagem e modelação de 

comportamentos adequados em grupo. 

Considerações Finais 

O trabalho se desenvolveu ao longo de 18 meses, 

quando outra equipe assumiu a rotina da 

enfermaria, devido a demandas de realocação 

dos profissionais do hospital. Identificamos que 

os encontros em grupo promoveram ambiente 

assertivo e facilitador de comunicações, 

favorecendo o relato verbal dos pacientes sobre 

eventos privados e públicos, além de 

autorregras. Esses relatos forneceram à equipe 

de saúde informações para análise e discussão 

de antecedentes e consequentes que mantinham 

e controlavam comportamentos de autocuidado, 

permitindo que se desenvolvesse ambiente 

terapêutico favorável à troca de informações 

qualificadas sobre o tratamento. Mesmo que 

nem sempre essa análise tenha sido feita em 

termos analíticos comportamentais, uma vez 

que apenas a Psicóloga tinha formação formal 

em Análise do Comportamento, o princípio 

sobre a necessidade de entender a contingência 

que o paciente estava exposto era compartilhado 

por todos os profissionais de saúde que se 

propuseram a facilitar os encontros. 

A adesão ao tratamento de doenças crônicas 

consiste em um conjunto de comportamentos 

em longo prazo e indicamos que a modalidade 

de grupos abertos baseados em comunicação 

qualificada e não punitiva sobre temas 

relacionados ao tratamento foi uma ferramenta 

importante no favorecimento desses 

comportamentos e no esclarecimento de 

dúvidas que poderiam estar influenciando em 

problemas de adesão. Após o início da 

intervenção, percebemos uma busca ativa dos 

pacientes pelos profissionais para solicitarem 

atendimentos   específicos,   verbalizações   que  
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remetiam a temas tratados em grupo e 

solicitações para que os encontros acontecessem 

em mais horários na semana. Concluímos que o 

trabalho promoveu ambiente reforçador, 

assertivo e facilitador de compartilhamento de 

informações, auxiliando os pacientes a 

revelarem sentimentos/comportamentos 

normalmente não compartilhados em contexto 

hospitalar, refletirem sobre comportamentos 

favoráveis e desfavoráveis ao tratamento e 

favoreceu a adesão ao tratamento. O formato dos 

encontros, favoreceu uma leitura mais 

contingencial e ambiental do processo de 

tratamento por parte da equipe, em oposição à 

concepção de culpabilização/vitimização do 

paciente.
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