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Autism (Autismo) 
 
Coordenador/Chair: David Holmes (Eden Institute Foundation) 
 
Autism: Issues of Adulthood (Autismo: Questões da Idade Adulta) 
 
DAVID HOLMES (Eden Institute Foundation) 
 
Resumo/Abstract: Dr. Holmes will present his experiences of offering adults with autism lifelong supports 
at the Eden Family of Services. The primary focus of the presentation will be employment options from 
secure to supported to competitive and the various job opportunities that have been found to be 
successful for adults with autism. He will also discuss residential settings from natural homes to 
supported apartments to supported living arrangements such as group homes. He will address the 
significant challenges of offering ABA based programming in decentralized settings, and the challenges 
for the hiring and retention of staff and their effective training in the principles of applied behavior 
analysis. He will conclude his presentation by addressing the threats and opportunities facing the world's 
adult population with autism in the 21st century. 
 
The Picture Exchange Communication System: An Overview (O Sistema de Comunicação por Figuras 
(PECS): Uma Visão Geral) 
 
ROSARIO FERRANDIZ (PECS, Peru), Andrew S. Bondy (PECS, Inc.) 
 
Resumo/Abstract: When you have had the experience of living or working with a child or adult who cannot 
communicate effectively with speech their needs and preferences, even when you know that these 
children and adults have wants and needs that either cannot express or that they express in socially 
unacceptable ways, probably you also have seen or experience the impact the individual’s inability to 
communicate has had on his or her family. 
 
Frequently we have seen children with significant communication deficits may display aggression, 
tantrums or self injury associated with their frustration about not being able to get what they want or need, 
or to their inability to understand what we are trying to communicate. 
 
Dr Andrew Bondy, Ph.D. and Lori Frost M.S. CCC/SLP, developed a method named The Picture 
Exchange Communication System (PECS) for children with autism, who failed in communicate by 
imitation, vocalizations, using sign language or pointing a picture.  
 
The emphasis of PECS, is on helping children learn functional communication skills- that is, the ability to 
direct behavior to another person in order to receive direct rewards (the item they want), or social rewards 
(a phrase o a pleasant interaction).  
 



In order to teach a child to communicate, there must be a reason for that child to communicate. The two 
broad reason to communicate are, to receive concrete objects, or actions and social rewards, such 
attention or praise. For very young children with autism, we have found that social rewards are not very 
effective motivators. Therefore, it will be more effective to teach communication about things you know 
your child likes. 
 
Before you can formally begin teaching PECS to a child or adult, it is crucial determine what she likes, 
this is to make a list of potentially reinforcing items or rewards. Next it is helpful to prioritize those items in 
a hierarchy 
 
The goal of PECS is for the child to accomplish several things: 
 
1. To initiate the communication (rather than depend on a cue from the adult) 
 
2. To find a communicative partner and approach that partner. 
 
3. To use a single picture and avoid confusion about the intent of the message 
 
The sequence of steps have been broken in six phases. In the first phase, children are taught to initiate 
communication. 
 
The second phase expands the use of pictures to other people, places and rewards.  
 
In the third phase, making specific choices between pictures is addressed. The fourth phase teaches the 
child to construct simple sentences. Also we begin to teach children to be more specific about what they 
want by teaching them to use attributes to qualify their request. 
 
The fifth phase assures that children can respond to the direct question, “What do you want?” In phase 
six, we teach children to comment about various items and activities. 
 
Many people are afraid that using nonverbal communication systems as PECS makes it less likely that 
children will learn to talk. There is no evidence that visual systems will interfere with or inhibit the 
development of speech. In fact there is growing support that using such systems may have a beneficial 
impact on speech development. 
 
Methodological Issues in the Conduct of a Longitudinal Autism Treatment Outcome Study (Questões 
Metodológicas na Condução de uma Pesquisa Longitudinal Sobre Tratamento de Autismo) 
 
GERALD HARRIS, Wendy Neely (University of Houston Texas Young Autism Project) 
 
Resumo/Abstract: Effective treatment for children with autism is of interest worldwide. There are a variety 
of treatment approaches currently in use, with varying degrees of empirical support for them. Discrete-trial 
applied behavior analysis has the strongest research validation in terms of outcome (e.g. Lovaas, 1987; 
Eikeseth, Smith, Jahr, and Eldevik, 2002), other behavioral approaches have some degree of scientific 
underpinnings (e.g. Rimland, 1994, Schreibman, 1988), while other intervention programs, including 
many school or center-based programs, have little or no empirical support to date. However, clinical 
experience and anecdotal reports suggest that many current interventions may benefit children with 
autism. Autistic spectrum disorders include a wide range of symptoms, and each treatment approach may 
target or emphasize different symptom clusters or constellations. 
 
There is a relative paucity of outcome research on autism treatments, and the studies that have been 
done primarily focus on one treatment type, typically with a narrow range of measures. Comparative 
treatment research, using a comprehensive assessment battery, including larger numbers of participants, 
is sorely needed. Such an approach would allow examination not only of the benefits from various 
interventions, but also the interaction of individual child symptom presentations with differing treatment 
components.  



 
This presentation reviews the historical and present state of treatment outcome research on children with 
autism, discusses the methodological and practical issues involved in conducting comprehensive, large-
scale longitudinal research on this population, and illustrates pertinent methodological issues involved in 
the early stages of such a study.Research design, independent and dependent variable selection and 
definition are some initial considerations. Identification, recruitment, and assessment of participants also 
involve methodological and logistical choices.  
 
In the illustrative study, 60 young children (mean age 41.9 months, range 19-98 months), diagnosed with 
autism, were recruited from three different settings, each using a different treatment strategy. An 
intensive, in-home, discrete-trial ABA program, an “eclectic” private school, and an ABA-oriented center-
based program were selected. Each child received an initial assessment of cognitive and motor abilities, 
language skills, adaptive behavior functioning, and pattern of symptoms associated with autism. This 
comprehensive assessment is readministered at 6 months, then yearly thereafter.  
 
Children in the in-home discrete trial condition have now provided data through two years of treatment. 
Children in the other two conditions (School and Center-based ABA) have been assessed initially and at 
6 months. Comparative analyses for all three groups have been conducted for these first two assessment 
points.  
 
#2 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
CBM/EAB 
 
Português 
 
Contingências Aversivas em Serviços de Saúde (Aversive Contingencies in Health Services) 
 
Coordenador/Chair: Antonio Bento Moraes (Universidade Estadual de Campinas) 
 
Debetedor/Discussant: João Claudio Todorov (Universidade Catolica de Goias) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A partir de uma perspectiva técnica, derivada da filosofia 
behaviorista, o controle aversivo se refere às relações indivíduo-ambiente nas quais se observa o 
fortalecimento de respostas que adiam ou suprimem a ocorrência de estímulos aversivos e, por outro 
lado, o enfraquecimento de respostas que produzem tais estímulos. Segundo a Análise do 
Comportamento, a submissão de crianças a procedimentos invasivos ocorre em função das 
conseqüências dos procedimentos. A resistência aos mesmos poderia evitar alguma dor, a curto prazo, 
mas a submissão à picada de uma agulha, por exemplo, está ligada a conseqüências mais eficazes e 
maior magnitude, a longo prazo, tais como a restituição do estado de saúde e, conseqüentemente, o 
encerramento da exposição a contextos estressantes de tratamento médico ou odontológico. Estas 
conseqüências tendem a modelar os comportamentos da criança e servem de base para a 
aprendizagem ou condicionamento operante. Alguns comportamentos dos profissionais de saúde, no 
entanto, no intuito de obter a colaboração da criança para a execução de procedimentos invasivos, 
podem ter função aversiva. Utilizar contenção física ou ameaçar verbalmente a criança pode se tornar 
estímulos aversivos sob algumas condições particulares. Os efeitos da exposição a tais 
comportamentos, que alguns profissionais de saúde consideram naturais e inevitáveis, não são 
totalmente conhecidos. Alguns estudos apontam que crianças controladas por meios coercitivos (por 
exemplo, “se não fizer o tratamento, vai ficar com dor” ou “se não deixar passar o motorzinho, seu dente 
vai apodrecer e cair”), além de perceberem uma redução de liberdade (e autocontrole), tendem a 



manifestar maior freqüência de comportamentos agressivos. Por outro lado, a exposição a estratégias 
comportamentais preparatórias a procedimentos invasivos, tais como simulação e distração, pode adiar 
a ocorrência de comportamentos não-colaborativos com as exigências impostas por tratamentos 
médicos e odontológicos. Este trabalho pretende discutir: (1) alguns elementos conceituais e éticos da 
temática do controle aversivo, destacando-se que: (a) o controle aversivo tem função crítica para a 
sobrevivência dos organismos e por isso foi selecionado ao longo do processo evolucionário; (b) a 
questão ética não se situa no aspecto aversivo do controle, mas sim em quem o controle beneficia, 
sendo aversivo ou não; e (c) todo reforçamento positivo envolve componentes aversivos, o que torna 
simplista e inadequada sua oposição ao uso de contingências aversivas. Em seguida, pretende-se 
discutir a utilização empírica e os efeitos do controle aversivo por profissionais de saúde da criança, 
considerando-se os contextos de tratamento odontológico e tratamento onco-hematológico. 
 
Controle Aversivo: Aspectos Éticos e Conceituais (Aversive Control: Ethical and Conceptual Issues) 
 
MARIA HELENA LEITE HUNZIKER (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O estudo do controle aversivo do comportamento teve seu auge nas decadas de 50 e 
60. A partir de então, as investigações sobre esse tema foram reduzidas drásticamente. De uma maneira 
geral, predominou, entre os analistas do comportamento, a idéia de que o controle aversivo era 
indesejável, anti-ético, o que justificava que fosse pouco estudado no laboratório ou mesmo utilizado na 
prática, ao contrário das contingências de reforçamento positivo. O objetivo dessa palestra é refutar essa 
dicotomia desejável/indesejável atribuída, respectivamente, ao reforçamento positivo e controle aversivo, 
levando-se em conta que: 1) o controle aversivo tem função crítica para a sobrevivência dos organismos, 
e por isso foi selecionado ao longo do processo evolucionário; 2) a questão ética não se situa no aspecto 
aversivo do controle, mas sim em quem esse controle beneficia, sendo aversivo ou não; 3) todo 
reforçamento positivo envolve componentes aversivos, o que torna simplista e inadequada essa 
dicotomização. Nossa análise aponta para a necessidade de mais estudos básicos sobre o controle 
aversivo, como condição de subsidiar o seu uso, muitas vezes inevitável, em situações de aplicação. 
 
O Controle Aversivo no Tratamento Odontopediátrico: O Difícil Controle de Variáveis na Situação 
(Aversive Control in Odontopediatric Treatment: The Difficult Control of Variables) 
 
ANTONIO BENTO DE MORAES (Universidade Estadual de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Existe uma situação associada à dor e ansiedade, que pela sua freqüência e 
aversividade, merece consideração especial da pesquisa realizada em serviços de saúde. Trata-se do 
tratamento odontológico, que requer visitas periódicas ao dentista e acompanha grande parte do 
processo de desenvolvimento da criança. Tal situação representa uma interessante circunstância para o 
estudo da aquisição e manutenção de comportamentos de crianças expostas a diferentes rotinas e 
procedimentos odontológicos. Tipicamente, o tratamento odontológico é invasivo e propicia a ocorrência 
freqüente de respostas de fuga e esquiva, que impedem ou interrompem a realização do serviço. A 
pesquisa empírica, na área, tem demonstrado a eficácia relativa de diversos procedimentos de 
intervenção. Estratégias de reforçamento, distração e modelação, por exemplo, têm-se revelado como 
recursos valiosos para evocar respostas colaborativas e prover o tratamento necessário. Todavia, 
quando o tratamento requer múltiplas sessões de atendimento e uso freqüente da injeção anestésica e 
motores, os comportamentos da criança impedem a atuação do cirurgião-dentista e as estratégias não-
aversivas de intervenção resultam ineficazes para a produção de comportamentos colaborativos. Assim, 
o dentista confronta-se com a situação de, por um lado, precisar oferecer tratamento necessário e por 
outro, não conseguir fazê-lo, dadas as intensas respostas de oposição e não-colaboração. Diante desta 
situação, o profissional pode utilizar drogas ansiolíticas ou decidir, em colaboração com os pais da 
criança, realizar o tratamento sob contenção física. Os resultados obtidos por meio de observação 
sistemática do tratamento odontológico, realizado com 6 crianças altamente não-colaboradoras, 
utilizando um delineamento duplo-cego entre droga (diazepam) e placebo, revelaram uma interação 
entre droga e as estratégias de manejo do comportamento e indicaram, ainda, que as variáveis 
ambientais (estratégias aversivas e não-aversivas) foram, no estudo realizado, funcionalmente mais 
eficazes do que o controle farmacológico. Os dados permitem apontar que o ambiente de cuidados 



disponibilizado à criança exerce significativa influência sobre o repertório de comportamentos 
colaborativos da mesma. 
 
Estratégias Comportamentais e Cognitivas em Onco-Hematologia Pediátrica: Manejo de Controle 
Aversivo? (Behavioral And Cognitive Strategies in Pediatric Onco-Hematology: Aversive Control 
Management) 
 
ÁDERSON LUIZ COSTA, JR. (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O tratamento das leucemias, patologias neoplásicas do sistema hematopoiético, exige 
a submissão da criança a protocolos de quimioterapia e a exposição periódica a procedimentos médicos 
invasivos, tais como, hemogramas, punções venosas e punções lombares, por um período de, 
aproximadamente, dois anos. Efeitos colaterais das medicações administradas nestes procedimentos 
incluem, entre outros, náuseas, inapetência, alopecia e leucopenia. Avaliando-se os resultados do 
tratamento, também não se descarta a possibilidade de transplante de medula óssea. Estatísticas 
recentes apontam índices de sucesso de tratamento próximos de 80% para alguns tipos de leucemia. 
Estudos apontam que a criança, exposta várias vezes a uma classe de estímulos ambientais invasivos, 
tende a apresentar um repertório de distress behavior, utilizado para descrever as reações fisiológicas e 
comportamentais de desconforto, indicativas de sofrimento físico e psicológico. Modelos 
comportamentais de enfrentamento pressupõem que situações de tratamento de câncer incluem 
condições ambientais adversas nas quais o paciente e familiares podem aprender a responder de modo 
a evitar, ou diminuir, o impacto de estímulos aversivos. Intervenções psicológicas são planejadas de 
modo a alterar os reforçamentos inapropriados que controlam o comportamento da criança em situações 
que envolvem medo, dor e reações antecipatórias de protesto e não-colaboração. Este trabalho discute 
dados empíricos obtidos, em uma unidade de onco-hematologia, nos quais pode-se apontar que: (1) 
alguns profissionais de saúde, com objetivo de obter a colaboração da criança (reduzir a intensidade de 
choro e gritos, e/ou explicar um procedimento que será executado) exercem controle por meios 
aversivos (utilizando-se de verbalizações como “se não ficar quieto, a injeção vai ser maior”, alterando o 
tom de voz e as expressões faciais - numa clara demonstração de irritabilidade). No entanto, tais 
crianças, além de se sentirem menos livres (menor autocontrole), tendem a manifestar maior freqüência 
de comportamentos desadaptativos. Os dois maiores instrumentos de coerção, utilizados pelos 
profissionais de saúde, são as ameaças de dor e perda de reforçamentos positivos. (2) procedimentos 
de intervenção comportamental, anteriores ou simultâneos à execução de procedimentos médicos 
invasivos, especialmente a simulação de situações de exame e tratamento médico e a distração por 
meio de videogames, têm reduzido a probabilidade de comportamentos não-colaborativos com a 
exposição a contingências de procedimentos médicos invasivos. Embora a adoção de técnicas 
comportamentais e cognitivas possa facilitar o enfrentamento destas situações aversivas do tratamento, 
a variabilidade de procedimentos e os resultados inconclusivos apontam a necessidade de investigações 
sistemáticas acerca dos efeitos de intervenções ambientais sobre o comportamento das crianças. 
 
#3 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial B 
 
EAB/EDC 
 
Português 
 
Fundamentos do Comportamento Matemático: Contribuições e Controvérsias (Basics of Mathematical 
Behavior: Contributions and Controversies) 
 
Coordenador/Chair: Paulo Sérgio Teixeira do Prado (Universidade Estadual Paulista - UNESP) 



 
Debetedor/Discussant: Paulo Sérgio Teixeira do Prado (Universidade Estadual Paulista - UNESP) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O comportamento matemático é altamente complexo. Sua 
aprendizagem requer uma gama de habilidades pré-requisitos, por si só, igualmente complexas. É sobre 
elas que versará o simpósio cuja proposta aqui se resume. Proposições têm sido feitas no sentido de 
que o comportamento conceitual numérico pode ser concebido como uma rede de relações equivalentes 
entre estímulos e/ou entre estímulos e respostas. Contudo, não há qualquer definição clara quanto aos 
elementos que devem compor tal rede. Ademais, alguns desses elementos, tal como são apresentados 
em alguns casos, podem ser decompostos em unidades menores. É, por exemplo, o caso da contagem. 
Há quem defenda a posição de que ela é dispensável na constituição das classes de equivalência 
envolvendo, entre outros, numerais, nomes de números falados e conjuntos. Igualmente, encontram-se 
argumentos contrários, no sentido de que a contagem é imprescindível, pois através dela é que seria 
possível o comportamento numérico ficar sob controle adequado da numerosidade – esta entendida 
como uma importante dimensão de estímulo. Independente de ser ou não a contagem um elemento 
indispensável na constituição dessa rede de relações, é ela própria decomponível em habilidades 
menores. O entendimento das relações de controle envolvendo tais habilidades tem recebido uma 
importante contribuição dos estudos sobre relações ordinais emergentes, os quais contribuem 
igualmente para a compreensão de outras seqüências complexas, como a organização de frases e 
sentenças (sintaxe). Afeita à discussão sobre habilidades numéricas, inclui-se também a noção de 
conservação de quantidades (discretas e contínuas), conceito formulado por Piaget em seus estudos 
germinais sobre o tema objeto deste simpósio. Trata-se essa, assim como outras, de uma habilidade 
cuja importância é controversa. Embora ela seja concebida como fundamental na perspectiva piagetiana, 
estudos mostram que, em termos de uma hierarquia de habilidades, ela não se apresenta como basilar. 
E ainda, em que pese a interpretação de que ela emerge do desenvolvimento de estruturas cognitivas, 
resultados de estudos comportamentais sugerem que ela pode ser tratada como produto de 
aprendizado. O simpósio discutirá, portanto, como demonstrado resumidamente, três habilidades 
numéricas: a contagem, a ordenação e a conservação, discutindo-as em relação a dados de pesquisas 
empíricas e a considerações teóricas diversas. Esperam os autores poder mostrar as contribuições da 
Análise do Comportamento – feitas ou a fazer – e chamar a atenção de seus pares para uma área tão 
pouco explorada por essa abordagem, embora tão importante. 
 
Contagem: Afinal, Qual O Seu Papel? (Counting: What Is Its Role?) 
 
PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DO PRADO (Universidade Estadual Paulista - UNESP) 
 
Resumo/Abstract: Uma importante dimensão de estímulo no controle do comportamento numérico é a 
numerosidade. Há décadas, pesquisadores de várias tradições vêm investigando a relação entre ambos. 
Em pesquisas com adultos exibem-se conjuntos por frações de segundo e pede-se aos sujeitos para 
determinar o número de elementos neles contidos. Sistematicamente, os resultados têm indicado que o 
valor máximo ao qual se responde corretamente é quatro. Dados de pesquisas com bebês em idades 
variando de poucas semanas até seis meses, freqüentemente usando o procedimento de habituação, 
demonstram que eles discriminam entre conjuntos de até quatro elementos. Tal habilidade tem sido 
designada pelo termo “subitização”, pois refere-se à discriminação entre e/ou determinação de 
numerosidades sem o recurso da contagem, isto é de súbito. Muitos psicólogos acreditam tratar-se de 
uma habilidade inata. Pacientes de lesão cerebral apresentando simultanagnosia apresentaram 
preservada a habilidade de determinar o número de elementos de conjuntos exibidos muito brevemente, 
embora não conseguissem emitir respostas de contagem. Dados como esses parecem reforçar o 
argumento inatista. Mas se a espécie humana é dotada de uma capacidade inata para determinar 
subitamente o valor de conjuntos com até quatro elementos, o mesmo não ocorre com relação a 
números superiores. Como, pois, a numerosidade assume controle sobre o comportamento? Apesar do 
volume de pesquisas existente, do ponto de vista da Análise do Comportamento parece estarmos longe 
da resposta. Pesquisas analítico-comportamentais com crianças de dois a seis anos tentaram, sem 
sucesso, ensinar os participantes a emparelhar conjuntos de até 10 elementos com base na igualdade 
numérica, prescindindo do ensino da contagem. Green, num estudo publicado na década de 90, embora 
também não tivesse ensinado a contagem aos seus sujeitos, conseguiu que eles respondessem 



relacionalmente a numerais, nomes de números ditados e conjuntos. Detalhes do procedimento adotado, 
contudo, permitem que se levantem dúvidas sobre o controle do comportamento pela numerosidade e, 
portanto, se o comportamento exibido seria realmente numérico. Portanto, o estado da arte é tal que 
temos informações em quantidade sobre de que são capazes bebês humanos. Porém, é 
fundamentalmente importante, que se conheçam as variáveis que controlam o comportamento numérico. 
Para tanto, é necessário que analistas do comportamento dediquem-se ao estudo desse tema 
normalmente abordado por pesquisadores de outras tradições, para que os princípios teórico-
explicativos do behaviorismo sejam estendidos a essa “nova” área e tenhamos condições de derivar 
tecnologias comportamentais que possam ser aplicadas com proveito em situações educacionais e 
clínicas. 
 
Efeitos de um Procedimento de Treino Sobre a Aquisição da Conservação de Quantidades Discretas 
(Effects of a Training Procedure on the Acquisition of Discrete Quantities Conservation) 
 
JOÃO DOS SANTOS CARMO (Universidade da Amazônia - UNAMA) 
 
Resumo/Abstract: A conservação de quantidades discretas refere-se à noção de que a quantidade de 
itens em uma coleção permanece inalterada qualquer que seja a distribuição espacial dos itens. A 
alteração da quantidade, neste caso, só pode ocorrer pelo acréscimo ou pela retirada de itens em uma 
coleção. Tal noção pode ser usada, por exemplo, para julgar se duas coleções possuem a mesma 
quantidade de itens ou se há alguma com mais ou com menos itens, independente de alterações na 
disposição espacial de seus elementos. Piaget e seus colaboradores desenvolveram estudos pioneiros 
sobre conservação de quantidades e sugeriram, com base nos desempenhos em tarefas padronizadas, 
que algumas crianças poderiam apresentar a noção de conservação, outras seriam tipicamente não 
conservadoras e outras ainda não teriam aquela noção desenvolvida a contento. Em seus estudos, 
crianças conservadoras, não conservadoras e intermediárias apresentavam idades variadas, porém em 
geral as não conservadoras eram as mais novas, na faixa etária entre três anos e meio a cinco anos, e 
seus julgamentos estavam sob controle de dimensões irrelevantes das coleções como, por exemplo, a 
extensão e a densidade dos objetos de cada coleção. Estudos posteriores têm sugerido que a noção de 
conservação deveria ser tratada muito mais como uma questão de aquisição, portanto de aprendizagem, 
do que como uma questão de desenvolvimento. O presente estudo tem um triplo objetivo: apresentar 
uma revisão da literatura sobre conservação de quantidades discretas no que tange às variáveis que 
afetam o desempenho das crianças nas tarefas de conservação; propor uma definição operacional da 
conservação de quantidades; acrescentar dados à literatura que fortalecem a proposição de que a 
conservação é uma habilidade passível de ser adquirida, a partir de treino explícito, por crianças que 
seriam tipicamente não conservadoras, na proposição piagetiana. Dez crianças com idade variando 
entre 04 e 05 anos e 11 meses, avaliadas através dos testes piagetianos de conservação de 
quantidades discretas, não demonstraram a noção de conservação. Posteriormente, submetidas a um 
treino explícito de contagem e de relação termo-a-termo, passaram a apresentar a habilidade de 
conservar. Um follow-up foi realizado após um mês e meio e as crianças ainda apresentavam o 
repertório de conservação intacto. Os dados são discutidos com base na comparação com a literatura 
que trata do ensino explícito da habilidade de conservar e com base na definição de operacionalização 
proposta. 
 
Controle do Comportamento por Relações Ordinais: Questões Conceituais e Metodológicas (Behavioral 
Control by Ordinal Relations: Conceptual and Methodological Issues) 
 
MYLENA PINTO LIMA RIBEIRO (Universidade Federal do Espírito Santo e Centro Universitário Vila 
Velha) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de encadeamento já foi largamente descrito pela área de controle de 
estímulos. Entende-se como cadeia comportamental um fluxo contínuo de comportamentos em que uma 
resposta modifica a probabilidade de ocorrência da resposta subseqüente. Isso se deve à dupla função 
exercida pelos membros de uma cadeia comportamental, descrita como discriminativa, em relação à 
resposta subseqüente e reforçadora para a resposta evocada. Recentemente, o termo ordenação vem 
sendo aplicado a um tipo de responder seqüencial que ocorre na presença de um conjunto de estímulos 



dispostos de forma simultânea, e que estaria sob controle de propriedades sutis de relações entre 
estímulos (por exemplo, antes de; depois de; maior que; menor que; próximo; distante). As regularidades 
encontradas até o momento sugerem a possibilidade de estender a noção de encadeamento de 
respostas para a compreensão de outros comportamentos complexos, em especial a aprendizagem 
serial e o comportamento verbal. Para esclarecer a complexidade envolvida nestes comportamentos, 
parece ser necessário avançar para além dos princípios comportamentais que tipicamente estabelecem 
o encadeamento clássico. O estudo avançado na área apresenta o exame do comportamento controlado 
por relações ordinais como um campo a ser explorado sob o tópico aprendizagem relacional em 
contingência de reforçamento simples. Neste contexto, o problema da produtividade comportamental 
aparece como um dos principais pontos a serem esclarecidos. Como o responder ordinal pode ser 
controlado por eventos fisicamente dessemelhantes, que aparecem em uma sucessão temporal, sem 
que tais estímulos tenham sido anteriormente relacionados? Isto é, como o responder ordinal pode 
emergir sem treino direto? Duas táticas vêm sendo usadas no estudo da aprendizagem relacional: o 
treino por emparelhamento de acordo com o modelo e o treino direto do responder ordinal. Ambas 
buscam enfatizar as principais características das relações emergentes, ou seja, a reversibilidade 
funcional e a substituibilidade dos estímulos, não importando se estas relações são descritas como 
relações de equivalência ou como relações ordinais. Considera-se que um evento que envolva novos 
desempenhos ordinais também deve envolver a emergência de classes de equivalência. A diferença 
entre os tipos de responder relacional remonta à sua função em termos da análise das classes verbais 
subjacentes. Pode-se utilizar a formação de classes de equivalência como um princípio para a 
compreensão do significado (semântica), enquanto a análise de desempenhos ordinais emergentes leva 
à a compreensão de seqüências complexas, como a organização de frases e sentenças (sintaxe) e parte 
do comportamento matemático. A aplicabilidade dessas noções parece promissora, pois sugere uma 
alternativa analítico-comportamental para o estudo da linguagem, cabendo à pesquisa na área 
esclarecer pontos ainda obscuros sobre a natureza das relações ordinais, considerando que estas 
podem envolver membros de uma única seqüência de estímulos assim como estímulos membros de 
seqüências diferentes. 
 
 
#4 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial D 
 
CBM/TPC 
 
Português 
 
Estratégias de Intervenção Analítico-Comportamentais: Variabilidades no Raciocínio Clínico (Behavior 
Analytic Strategies of Intervention: Variability in Clinical Reasoning) 
 
Coordenador/Chair: João Marçal (Uniceub e Ibac) 
 
JOÃO MARÇAL (Uniceub) 
 
MICHELA RIBEIRO (Universidade Católica de Goiás) 
 
CARLOS MEDEIROS (Uniceub, Ibac e Iesb) 
 
Resumo/Abstract: A análise clínica do comportamento se utiliza dos princípios derivados da análise 
experimental do comportamento e é filosoficamente baseada no behaviorismo radical de Skinner. Este 
modelo apresenta diferenças teóricas e conceituais de outras formas de terapia também denominadas 
comportamentais como a terapia cognitiva, a terapia clássica baseada no condicionamento respondente, 



ou mesmo as técnicas de modificação do comportamento comumente vistas em ambientes restritos 
como hospitais, instituições, etc. O modelo analítico comportamental tem na análise das contingências 
históricas e atuais o seu grande instrumento para compreensão do fenômeno clínico. Interpretações 
sobre os comportamentos públicos e privados do cliente e terapeuta, de seus repertórios verbais, da 
relação terapeuta-cliente e das estratégias de intervenção por parte do terapeuta, seguem esses 
princípios e dão margem para que formas variadas de atuação se desenvolvam. O volume recente de 
publicações feitas por terapeutas de base analítico-comportamental, tanto no Brasil como no exterior 
confirmam o forte crescimento no setor. A variabilidade com que o fenômeno clínico tem sido tratado 
indica que este é um modelo clínico em pleno desenvolvimento e que necessita ser ainda muito 
discutido. A presente mesa busca contribuir neste processo apresentando e discutindo raciocínios 
variados acerca da forma a ser abordada no contexto clínico. Três modelos clínicos de análise e 
intervenção são apresentados por analistas do comportamento com base empírica e clínica, todos sob 
orientação behaviorista radical. As propostas discorrem a partir dos seguintes títulos: a) Refazendo a 
história de contingências: a inserção em contextos adequados como condição terapêutica; b) Ainda há 
espaço para o tecnicismo na Análise Clínica do Comportamento?; c) Há espaços para intervenções 
menos ortodoxas na clínica comportamental? Algumas possibilidades de intervenção. 
 
#5 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial A 
 
CBM/TBA 
 
Português 
 
Terapeutas Comportamentais: Estamos Formando ou Informando? (Behavior Therapists: Are We 
Forming or Informing?) 
 
Coordenador/Chair: Yara Kuperstein Ingberman (UFPR) 
 
Debetedor/Discussant: Denise Cerqueira Leite Heller (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Esta mesa tem como objetivo discutir questões presentes no 
trabalho de formação de terapeutas comportamentais. Os participantes vêm compartilhar suas 
preocupações frente ao trabalho de proporcionar informação e experiências pertinentes a jovens 
terapeutas em início de sua atividade na clínica psicológica. Enquanto terapeutas comportamentais o 
desenvolvimento de repertórios eficientes de ação são o objetivo da organização de programas de 
treinamento na academia e fora dela. Três são os temas que a mesa se propões a abordar: a informação 
e a formação, as nuances entre a formação e a terapia do terapeuta e a modelagem do comportamento 
de “ser terapeuta”. 
 
Terapeutas Comportamentais: Estamos Formando ou Informando? (Behavior Therapists: Are We 
Forming or Informing?) 
 
ROSELI DEOLINDA HAUER (Faculdade Evangélica do Paraná), Yara Kuperstein Ingberman  
 
(UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Há quatro anos o CETECC - Centro de Estudos em Terapia Comportamental e 
Cognitiva, constituído / por quatro psicólogas clínicas, ministra cursos de formação em terapia 
comportamental e cognitiva. Ao longo deste período nos deparamos com profissionais psicológicos com 
a cabeça “cheia” (informação) ou pelo menos, com um excelente potencial para reter informação, mas, 



não com a cabeça “feita” (formação) para colocar em prática esta informação. Encontramos profissionais 
inassertivos, inseguros ou impulsivos e imaturos no atendimento e na relação terapêutica. Profissionais 
que apresentam dificuldades de postura básica, como: olhar para o paciente; saber o que fazer com as 
mãos; saber ouvir, como intervir; enfim, sem repertório comportamental da postura terapêutica frente ao 
paciente ou frente a algumas situações comuns na relação terapêutica (choro, silêncio, alteração 
psicomotora). Frente a esta constatação, decidimos selecionar algumas situações, temas e fatos comuns 
na relação terapêutica, e, em situações de vivências, com modelagem, aproximações sucessivas com 
feedback imediato e contínuo, estamos colocando o profissional em situação de aprendizagem, 
individualizado, desenvolvendo pensamento e comportamento crítico. Através desta estratégia 
pretendemos estimular a formação, o potencial intelectual e emocional, e ainda que vivenciando 
conseqüências venha a desenvolver habilidades e atitudes, para vivenciar o seu papel profissional. 
Acreditamos que desta forma, associando o conhecimento (informação), com a vivência (prática 
contextualizada) estamos trabalhando sua capacidade cognitiva e afetiva, desenvolvendo seu auto-
conhecimento e autonomia no desenvolvimento de sua ação terapêutica. 
 
A Terapia do Terapeuta (The Therapist's Therapy) 
 
DENISE CERQUEIRA LEITE HELLER (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem por objetivo discutir e refletir sobre a relação entre o processo 
terapêutico do terapeuta e seu comportamento frente ao seu cliente.Sabe-se que a terapia busca,através 
da análise funcional do comportamento problema, proceder a discriminação de estímulos que 
desencadeiam e mantém tal comportamento.Cabe ao terapeuta facilitar tal discriminação para o seu 
cliente,entretanto,tal processo pode ser comprometido por dificuldades do próprio terapeuta.Ansiedade 
generalizada,depressão,déficit em habilidades sociais,são algumas das situações onde o problema do 
terapeuta impede ou dificulta a análise correta do problema do cliente e a busca de soluções..A 
psicoterapia aborda temas complicados e esta situação pode tornar-se ainda mais delicada quando o 
cliente traz para a sessão problemas que o próprio terapeuta não resolveu em sua vida 
particular.Separar o conteúdo que pertence ao terapeuta daquele que pertence ao cliente é mister 
entretanto nem sempre terapeutas jovens e com pouca experiência conseguem faze-lo.È por isso que o 
processo terapêutico do próprio terapeuta é tão importante,ele é a possibilidade de resolução de 
dificuldades e até de transtornos de personalidade além de servir como um treino,por modelação,para o 
futuro terapeuta.Sabe-se que o terapeuta serve de modelo para o cliente e portanto um terapeuta 
equilibrado com repertório comportamental adequado terá muito mais chances de ajudar seu 
cliente.Minha experiência enquanto supervisora de quinto ano tem mostrado que o desempenho do 
aluno que está ou já esteve em processo terapêutico é superiormente melhor do que aquele do aluno 
que nunca submeteu-se ‘a psicoterapia.Infelismente,esta não é uma exigência prescrita por lei mas 
parece que neste caso o bom senso deveria imperar.Muitos alunos que não se submeteram ‘a 
psicoterapia,ao começarem a atender vem ‘a supervisão com uma demanda terapêutica esperando que 
o supervisor atue como terapeuta e não professor.Isto não só não é possível como também é anti ético 
e, neste momento, cria-se o engodo do professor que deve ajudar o seu aluno e o do supervisor que 
deve exercer corretamente sua função.Parece ser bastante importante que esta questão seja discutida a 
fim de se buscar saídas para este engodo já que se está falando em formação de terapeutas. 
 
A Supervisão e a Experiência do Terapeuta Iniciante (Supervision for the Beginning Therapist and His or 
Her Experience) 
 
YARA KUPERSTEIN INGBERMAN (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Uma questão discutida na formação de terapeutas iniciantes é a questão da 
efetividade do processo de supervisão para o bom atendimento ao cliente. Aqui dividem-se opiniões 
entre modelagem e modelação de comportamentos. Deve o supervisor dar modelos de atuação? Deve 
modelar o comportamento a partir do repertório inicial? Este aparente dilema pode não ser necessário a 
medida que se desenvolvam pesquisas para responder a questão de como se dá o processo de 
aquisição do “ser terapeuta”. Da mística de que isto é “natural” aos treinamentos rígidos são as soluções 
que vemos na literatura. Esta pesquisa foi realizada com alunos do quarto e quinto anos do curso de 



psicologia da Universidade Federal do Paraná. O objetivo era verificar se havia diferença no processo de 
passagem das instruções pelo supervisor com alunos de diferentes níveis de experiência, todos 
iniciantes em “ser terapeuta”. Para esta finalidade foram gravadas e transcritas grupos de duas sessões 
de atendimento de um mesmo cliente intercaladas por uma supervisão de três alunos de quarto ano 
atendendo seu primeiro cliente e três alunos de quinto ano no segundo semestre no final do estágio de 
psicologia clínica após uma experiência de atendimento de pelo menos três clientes durante o ano. Após 
o conjunto de sessões era coletado um depoimento dos alunos participantes com relação aos seus 
sentimentos e percepções relativos às sessões e aos atendimentos. As sessões, as supervisões e os 
depoimentos foram transcritos e categorizados. O resultado mostrou uma passagem do comportamento 
regido por regras ao comportamento controlado pelas contingências das sessões e os depoimentos 
mostraram uma diminuição das sensações de ansiedade e insegurança a medida em que os modelos 
oferecidos pelo supervisor podiam ir sendo substituídos por ações mais individuais e regidas pelas 
contingências vigentes nas sessões. A prevalência de modelação inicial parece ser naturalmente 
substituída pela modelagem na medida em que um repertório inicial é estabelecido. 
 
#6 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial H  
 
TPC 
 
English 
 
Conceptual Topics in Behavior Analysis (Tópicos Conceituais em Análise Comportamental) 
 
Coordenador/Chair: Jay Moore (University of Wisconsin, Milwaukee) 
 
Computational Interpretations of Learning: Situativity without Dogma (Avaliando Interpretações 
Computadorizadas da Aprendizagem: Situacionalidade sem Dogma Evaluating) 
 
STEVEN M. KEMP (University of North Carolina at Chapel Hill), David A. Eckerman (Universidade de 
Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Formal interpretations are types of interpretations that use a formal system as part of 
the verbal behavior that ties laboratory results to real-world behavior. Computational interpretations have 
an additional advantage over other sorts of formal interpretations in that simulated data can be generated 
from them and directly compared to real laboratory data. This provides an additional means of evaluating 
computational interpretations, making them more "testable." Situating an interpretation involves restricting 
simulated stimuli to those that would impinge on the actual animal at a particular location and restricting 
the record of simulated responses to those that would be produced by a particular movement. The 
situativity approach we describe uses novel tools for generating simulated data from many types of 
computational interpretations to assist in making the simulated data more closely match the laboratory 
data. As an example of this approach, a computational interpretation of reinforcement of spatial location 
was situated following the apparatus and procedure of the long-key experiment by Eckerman, Hienz, 
Stern, & Kowlowitz (1980). Simulated pecks were obtained and reinforcers were provided according to 
the protocol of the original experiment. The spatial distribution of pecks were graphed so as to match 
graphs of the original experimental data and results were compared. Reliability of the simulation data was 
established by varying random seeds and distributional parameters in comparing the results to the 
original experimental data. The impact of step-size and step-rate for changes in reinforced location of 
pecks was compared between simulated and actual data. A qualitative match was obtained. The value of 
situational simulations will be underscored as providing opportunities to evaluate scientific claims against 



data. Situational testing, however, should be thought of as a set of tools, rather than as a set of 
requirements.  
 
Skinner on Theories (Skinner Sobre Teorias) 
 
JAY MOORE (University of Wisconsin-Milwaukee) 
 
Resumo/Abstract: A great deal of confusion exists about how radical behaviorists view “theories.” On the 
one hand, Skinner (1950) rhetorically suggested theories were not necessary. Principally as a result of 
this article, traditional psychologists have labeled radical behaviorists as “atheoretical,” and the general 
impression that radical behaviorism is actually atheoretical has become widespread, even among some 
who profess to be radical behaviorists. On the other hand, however, Skinner (1947) stated that theories 
were essential to the proper understanding of behavior as a subject matter. The presentation will review, 
clarify, and reconcile seeming inconsistencies in what radical behaviorism has to say regarding theories. 
 
Impulsive Behavior: Experimental, Conceptual and Applied Analyses (Comportamento Impulsivo: Análise 
Aplicada, Conceitual e Experimental) 
 
STEPHEN RAY FLORA (Youngstown State University) 
 
Resumo/Abstract: Impulsiveness is usually defined as the choice for a smaller sooner (SS) reinforcer over 
the choice for a larger later (LL) reinforcer. Choice for LL reinforcement is self-control. More recent 
investigations of self-control have considered it a temporally extended molar pattern of behavior with 
imbedded reinforcement contingencies. Impulsiveness can also profitably conceptualized as a pattern of 
behavior rather than a single response. But unlike self-control, impulsive behavior patterns cannot be 
maintained, have high “opportunity cost,” produce immediate reinforcement but often delayed 
punishment, and preclude more reinforcing molar patterns of behavior. Yet impulsive behavior may be an 
evolved behavioral adaptation. Impulsive behavior is functional. In the evolutionary history of organisms, 
impulsiveness would be most adaptive during deprivation, pain and aversive stimulation. Experimental 
evidence will be summarized suggesting that impulsiveness is often a pattern of behavior, occurs in 
binges, and it is most likely during deprivation, pain and aversive stimulation. Applying this analysis of 
impulsiveness to increase productive and self-controlled behavior in work, academic and health contexts 
is considered. 
 
 
 
#7 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Paço dos Nobres 1B 
 
TPC 
 
English 
 
Behaviorism and Interaction with Biological Themes (Behaviorismo e Interação com Temas Biológicos) 
 
Coordenador/Chair: Edward K. Morris (University of Kansas) 
 
Whether, When, and Why Skinner Published on Biological Participation (Se, Quando e Por Que Skinner 
Falou Sobre a Participação Biológica) 
 
EDWARD K. MORRIS, Junie Lazo, Nathaniel G. Smith (University of Kansas) 



 
Resumo/Abstract: This paper brings some quantitative data to bear on the criticisms, claims, and 
arguments that Skinner (a) denied or dismissed biological participation in behavior; (b) addressed it only 
late in his career or more often later than earlier; and (c) addressed it only because of the overwhelming 
evidence for it and the mounting criticism that he had overlooked it. For this, we coded Skinner’s every 
primary-source publication between 1930 and 1990 for three content categories (genetics, physiology, 
and evolution) and the extent to which he addressed them (in titles, discussions, mentions). We found 
that Skinner addressed biological participation in over a third of his publications across 17 titles, 22 
discussions, and 94 mentions, and he addressed it over the entirety of his career. He did, however, 
address it more often later in his career than earlier, but this is largely accountable for by increases in his 
base rate of publications, along with general conditions and specific events in his career, psychology, and 
biology. Our discussion addresses the limitations in our research methods; lists some tentative 
explanations of the criticisms, claims, and arguments; and suggests some things about their sources. 
 
Operants and Repertoires: Genealogical and Ecological Relations in the Behavioral Domain (Operantes e 
Repertórios: Relações Genealógicas e Ecológicas no Campo do Behaviorismo) 
 
SIGRID GLENN (University of North Texas) 
 
Resumo/Abstract: The experimental analysis of operant behavior began with the intensive study of one 
operant at a time (Skinner, 1938). Expansion of experimental analyses to include concurrent and multiple 
schedules (e.g., Ferster & Skinner, 1958) as well as conditional control relations (e.g., Cumming and 
Berryman, 1965), allowed concomitant examination of two or more operants in the repertoire of a single 
organism. The principles derived from such experimental analyses are the basis for applications designed 
to educate (build wanted repertoires), rehabilitate (re-instate wanted repertoires), and modify (alter 
unwanted repertoires) operant behavior. Although applications based on the principles have proven 
enormously successful, there is a conceptual distinction between the isolated operant lineages studied in 
laboratories and the complex web of operant lineages constituting a human repertoire. In this paper, the 
nature of that distinction is explored and compared to a parallel distinction in biology: that is, the 
distinction between genealogical relations among organisms of a species and ecological relations among 
organisms of many different species.  
 
The Concept of Meaning: Convergences Between Behavior Analysis and Other Approaches (O Conceito 
de Significado: Convergências Entre Análise do Comportamento e Outros) 
 
BLANCA PATRICIA BALLESTEROS (Pontificia Universidad Javeriana) 
 
Resumo/Abstract: This paper presents crucial points related to the concept of meaning trying to 
emphasize some convergences between behavior analysis, represented by authors like Skinner, S. C. 
Hayes and DeGranpre, other behavioral perspectives, like A. Staats and E. Ribes, and postures outside 
behaviorism, specially made by J. Bruner and other representatives of socio-constructivism and socio-
constructionism. DeGranpre (2000) presented some ways how behaviorism can contribute to the “science 
of meaning” advocated by Bruner and to the “psychology of practical significance”; his suggestions are 
complemented and analyzed including other representative authors and their approaches to meaning as 
a concept that has been controversial in behavioral and social sciences, inside and outside psychology. 
The arguments presented in this paper are related to a study of the meanings of peace in which the 
author participated as a co-investigator, with psychologists from different theoretical perspectives. 
Convergences are analyzed around concepts like symbolic behavior, psychological function, verbal 
community, social convention, between others. When reinforcement is formulated as a relational 
construct, meaning has to be taken also as a relational concept. It is concluded that there are more 
congruencies than differences between authors coming from diverse perspectives, especially upon the 
relative/contextual and dialectical character of meaning.  
 
#8 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 



 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial I 
 
EAB 
 
English 
 
Choice and Decision Making in Risky Situations (Data-Based Presentation) (Escolha e Tomada de 
Decisão em Situações de Risco (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Timothy Hackenberg (University of Florida) 
 
TIMOTHY HACKENBERG (University of Florida) 
 
CRISTIANO COELHO (Universidade Católica de Goiás) 
 
JOSELE ABREU-RODRIGUES (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: This panel discussion aims to point out some determinants of adaptive choice and 
decision making with humans. In addition to providing systematic data on a topic of theoretical and 
applied significance, the studies to be presented will illustrate different methodological strategies for 
investigating decision making. The first study, "Human risky choice with video reinforcers" (Timothy D. 
Hackenberg & Christopher Bullock), evaluates the feasibility of video clips as reinforcers in human choice. 
Four adults were given repeated choices between a standard and an adjusting delay to 30-s video 
reinforcers. Within a condition, standard delays were sometimes fixed at 30 s, and sometimes varied 
among two values (a bivalued variable-time schedule). The pair of delay values comprising the standard 
option was manipulated across conditions: (1 s, 59 s), (10 s, 50 s), and (20 s, 40 s), such that the 
arithmetic average delays were equivalent (30 s) but the harmonic average delays differed. The reinforcer 
delays on the adjusting alternative changed several times each session. The objective was to estimate 
indifference points, delay values at which the participant would choose both schedules equally often. 
Indifference points were generally lower when the standard option was associated with variable delays 
than when it was associated with a fixed delay, suggesting nonlinear averaging of reinforcer delays. For 
two participants, indifference points were positively related to the minimum delay value of the variable-
time schedule, consistent with the harmonic averaging of reinforcer delays. Taken together, the results 
replicate the preference for variable over fixed reinforcer delays typically seen with nonhuman subjects, 
and demonstrate the utility of video clips as reinforcers. The second study, "On the validity of hypothetical 
data with probability and delay in choices experiments" (Cristiano Coelho e João Claudio Todorov), 
addresses the issue on the validity of hypothetical experiments. Adults were required to choose between 
a larger reinforcer, correlated with different probabilities and delays, and a smaller, certain and immediate 
reinforcer. The amount of the small reinforcer was adjusted in order to obtain indifference points. The 
large reinforcer was either R$50.00 (Experiment 1) or R$1.00 (Experiment 2). In Phase 1 of both 
experiments, reinforcers were hypothetical; in Phase 2, the participants received actual reinforcers 
(money in Experiment 1 or a feedback of the accumulated amount of money in Experiment 2). In both 
experiments, manipulations in reinforcement probability produced similar results with both hypothetical 
and actual reinforcers; with the delays, discounting rates were smaller with hypothetical reinforcers. 
These results suggest that (a) probability and delay are not functionally similar in controlling choice, and 
(b) hypothetical experiments involving probability manipulations have greater validity than those including 
different delays. The third study, "Verbal relations in decision making situations" (Josele Abreu-Rodrigues 
& Timothy D. Hackenberg), evaluated the role of verbal contingencies on the conjunction fallacy, that is, 
the tendency to overestimate the probability of compound events. All participants were trained to 
discriminate stimuli correlated with different probabilities of reinforcement (high or low) by means of a 
matching-to-sample procedure. The participants were also asked to estimate the probability of 
reinforcement for each sample. The attribution of points for estimating was manipulated across groups 
such that estimates could be accurate, inaccurate, or assystematic. In the testing session, all participants 



were exposed to interspersed probe trials in which they were required to choose between a compound 
stimulus (high and low) and either one of the individual component stimulus (high or low). The accurate 
participants chose the compound stimulus in all trials while the inaccurate participants chose the 
compound only when it was pitted against the high probability stimulus. The uncontrollable participants 
showed indifference between the two alternatives. Theses findings indicate that verbal contingencies 
interact with nonverbal contingencies in controlling the conjunction fallacy. 
 
#9 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial F 
 
CBM/TPC 
 
Português 
 
Coerção, Ciúme e Seleção Parental: Variáveis de Relacionamentos Amorosos Vistas Numa Perspectiva 
de Análise de Comportamento e Psicologia Evolucionária (Coercion, Jealousy and Parental Selection: 
Amorous Relationship's Variables Seen in a Perspective of Behavior Analysis and Evolutionary 
Psychology) 
 
Coordenador/Chair: Nicolau Steibel (Universidade Tuiutí Do Paraná) 
 
LUCY AMOROSO (Clínica Particular) 
 
ROSANA DA ROS (Clínica Particular) 
 
CARLOS ROHRBACHER (Unicemp - Centro Universitário Positivo) 
 
Resumo/Abstract: A teoria da seleção sexual de Darwin já foi suficientemente desenvolvida pelos 
psicólogos evolucionistas a fim esclarecer a maioria dos comportamentos básicos da nossa espécie, 
como os de maternagem e acasalamento. Esta mesa propõe-se a discutir os comportamentos de 
ciúmes, coerção e escolha de parceiros, visando ampliar o conhecimento científico aplicado a clinica 
psicológica.Ser coagido é ser compelido sob julgo ou ameaça a fazer algo, a coerção entra em cena 
quando nossas ações são controladas por reforçamento negativo ou punição. Tem-se então que 
liberdade vem a ser o nome dado à fuga produzida por relacionamentos permeados de agressões, 
físicas e/ou verbais. Felizmente a coerção é uma subcategoria do controle, e, este pode ser exercido 
através de reforçamento positivo. A manutenção de um relacionamento a curto, médio e a longo prazo 
envolveria então não somente ameaças e punições, mas dependeria principalmente do quanto 
reforçamos e somos reforçados por alguém.Observamos o ciúme como sendo um conjunto de 
pensamentos emoções e ações, desencadeado por alguma ameaça à estabilidade ou qualidade de um 
relacionamento íntimo valorizado. O modo como o ciúme é visto nas diferentes culturas e épocas, tem 
variações importantes. A concepção de que o ciúme é quase sempre inseparável do “amor”, da “paixão”, 
é sempre acompanhada de uma conotação muito dolorosa. Enquanto o ciúme normal seria transitório, 
específico e baseado em fatos reais, com o intuito de preservar o relacionamento, o ciúme patológico é 
acompanhado de uma preocupação infundada e descontextualizada, havendo aqui um medo constante 
da ameaça de um rival onde várias emoções e sensações são experimentadas como ansiedade, 
depressão, raiva, vergonha, insegurança, humilhação, perplexidade, culpa; e até mesmo o aumento do 
desejo sexual e vingança.  
 
Este trabalho também se propõe a articular alguns dos recentes avanços nas Neurociências, na Análise 
do Comportamento e Psicologia Evolucionista, no que se refere à escolha do parceiro. Desde o período 
conhecido como “pré-história”, a escolha de parceiros vem sendo definida em razão de fatores 



ambientais, temporais e de alguns comportamentos adaptativos selecionados para a sobrevivência da 
espécie. Esta reflexão poderia nos auxiliar a melhor entender vários comportamentos seletivos de alto 
custo para o indivíduo. Por exemplo, o relato de uma mulher jovem, que depois de viver e sofrer por 17 
anos com o marido alcoolista toma coragem e divorcia-se, mas ao escolher um novo parceiro, ela teria 
uma alta probabilidade de repetir o mesmo modelo de relacionamento anterior. 
 
#10 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Dom Pedro I/II 
 
TPC 
 
Português 
 
Preocupacões Éticas e Conceituais na Ciência do Comportamental (Ethics and Conceptual Concerns in 
the Science of Behavior) 
 
Coordenador/Chair: Eveny Teixeira (Universidade Federal do Pará) 
 
Auto-Regras como Variável Facilitadora para o Autocontrole: O Exemplo do Comportameno Alimentar 
(Self-Rules as a Facilitating Variable to Self-Control: The Example of Feeding Behavior) 
 
Adriana Reis, EVENY TEIXEIRA, Carla Cristina Paracampo (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: O autoconhecimento pode levar à formulação de (auto-) regras que favoreçam a 
emissão de comportamentos autocontrolados. Auto-regras podem tornar o desempenho insensível às 
contingências às quais o indivíduo está exposto e facilitar o desempenho do indivíduo em situações 
semelhantes àquela na qual já havia sido formulada uma auto-regra anteriormente. A noção de 
autocontrole pode enfatizar dois aspectos: 1) o conflito entre as conseqüências positivas e negativas de 
uma resposta; e 2) a lacuna temporal entre a resposta e sua conseqüência e a magnitude dos 
reforçadores/aversivos tanto a curto como a longo prazo. Uma vez que uma resposta autocontrolada foi 
emitida com sucesso, uma situação semelhante no futuro pode evocar a descrição da contingência 
passada, favorecendo a generalização do autocontrole através de regras. A dificuldade em emitir 
desempenho autocontrolado pode estar relacionada com o fato dos indivíduos não disporem de pré-
requisitos comportamentais como a auto-observação e o autoconhecimento, os quais podem ser 
aprendidos no contexto terapêutico. Repertórios comportamentais relacionados à saúde implicam na 
disponibilidade de reforçadores imediatos que devem ser ignorados e na probabilidade de obtenção de 
benefícios em um tempo futuro. No presente trabalho foram utilizados exemplos relacionados ao 
comportamento alimentar para ilustrar possibilidades de intervenção clínica baseadas nas propostas de 
autocontrole formuladas por Skinner e por Rachlin. Propõe-se que a terapia analítico-comportamental 
pode dar uma ênfase maior às auto-regras, a despeito de dificuldades teórico-metodológicas para 
identificar o seu papel em comportamentos de autocontrole. 
 
Aspectos Culturais Relacionados ao Comportamento de Invejar (Cultural Aspects Related to the Envy 
Behavior) 
 
ADRIANA REIS (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Entendida como um dos aspectos envolvidos na explicação do comportamento 
humano, juntamente com a filogênese e a ontogênese, a cultura vem sofrendo muitas transformações 
em curtos períodos de tempo, obrigando os indivíduos a se adaptarem constantemente a tais 
transformações. Como as transformações nos níveis filo e ontogenético não acompanham a velocidade 



daquelas ocorridas no nível cultural, muitos padrões de interação danosos a médio e longo prazo aos 
indivíduos são selecionados em função de suas conseqüências imediatas nas relações sociais. Uma das 
principais características da sociedade atual diz respeito ao tipo de relação estabelecida entre os 
indivíduos, caracterizada dentre outros elementos, pela superficialidade, competição e comparação 
(“sociedade do espetáculo”). Tais elementos configuram-se como pré-requisitos para que padrões de 
interação que caracterizam o comportamento de invejar sejam emitidos. O presente trabalho analisará a 
inveja como um comportamento (invejar), a partir do modelo analítico-comportamental de interpretação 
dos eventos privados. Serão apresentadas algumas condições nas quais o comportamento de invejar 
pode ser observado, assim como padrões de interação que caracterizam tal comportamento, 
identificados a partir da análise de trabalhos literários (“Othelo” e “O Conde de Monte Cristo”). Dada as 
características da sociedade atual, o comportamento de invejar é um padrão de comportamento 
facilmente adquirido e estimulado, podendo apresentar-se como uma demanda bastante freqüente no 
setting terapêutico, ainda que de maneira não declarada. Considerando isso, serão apresentadas 
propostas de intervenção terapêutica considerando as conseqüências aversivas de tal comportamento 
para os indivíduos, destacando-se principalmente a busca por reforçadores próprios, independentes de 
comparações e intervenções objetivando o aumento da auto-estima.  
 
Comentários Sobre Ontologia, Epistemologia e Ética da Ciência do Comportamento (Remarks 
Concerning the Ontology, Epistemology and Ethics of the Science of Behavior) 
 
WANDER PEREIRA DA SILVA (Universidade Católica de Brasília - UCB) 
 
Resumo/Abstract: Durante muitos anos o paradigma positivista foi a formulação epistemológica 
hegemônica no pensamento científico. A pedra angular da construção positivista é a de que a realidade 
deveria ser apreendida, tal qual era, pela investigação científica e transformada em enunciados ou leis. 
O positivismo se estendeu por todas as ciências, inclusive a psicologia e sua escolas. Contudo, a 
evolução de algumas ciências como, por exemplo, a física, trouxe alguns embaraços metodológicos que 
a epistemologia positivista tinha dificuldades em resolver. Por exemplo, na mecânica quântica a 
intervenção do investigador afeta o curso de micro-partículas, convertendo-se em parte integral do 
conhecimento produzido. O modelo positivista também trouxe dificuldade para a ciência do 
comportamento, especialmente no que se refere aos eventos privados. O behaviorismo radical de 
Skinner reformula as bases teóricas do pensamento behaviorista, principalmente, no que diz respeito ao 
fundamento da verdade científica, implicando na modificação do critério de verdade e na redefinição dos 
limites do próprio objeto de estudo do cientista behaviorista: o comportamento. Dessa forma o 
behaviorismo radical, ele mesmo um tratado epistemológico, passa a negar a existência da mente e 
assemelhados, aceitando o estudo dos eventos que ocorrem "sob a pele", entendendo-os ora como 
estímulos, ora como respostas. Skinner passa a se comprometer com uma posição próxima do 
pragmatismo de James, uma espécie de pragmatismo funcional, que valoriza o comportamento verbal do 
cientista e sua função para a resolução de problemas, em detrimento da coisa em si mesma. Esta 
postura, aparentemente, resolve o problema da necessidade de consenso público para eventos privados, 
mas parece não ser suficiente para gerar soluções metodológicas para o estudo empírico dos eventos 
privados. Além disso, o corolário dessa posição no campo da ética possui implicações bastante sérias, 
por que a verdade, científica ou não, não pode ser tratada sem a discussão dos valores. A ciência do 
comportamento possui a tarefa de discutir, por um lado o problema ontológico do conhecimento que é 
basilar às soluções epistemológicas e metodológicas, pois, o fenômeno a ser conhecido sempre se 
apresentará ao cientista como algo que é. Por outro, o problema ético, pois, este algo que existe ganha 
valor de verdade diante do comportamento do cientista. 
 
#11 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Dom Alfonso III 
 



CBM 
 
Português 
 
Atuação Junto a Cooperativas Populares e Análise do Comportamento: Trabalho Multiprofissional na 
Identificação de Lacunas do Conhecimento (Popular Cooperatives and Behavior Analysis: Multi-
professional Work in the Identification of the Knowledge Gap) 
 
Coordenador/Chair: Ana Lucia Cortegoso (UFSCar) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O trabalho integrado de profissionais com diferentes 
formações em nível superior, no âmbito de uma universidade, ou seja, comprometido com a produção de 
e acesso ao conhecimento, em relação a empreendimentos solidários destinados a criar oportunidades 
de renda para populações excluídas, tem constituído oportunidade relevante para a identificação de 
lacunas do conhecimento em relação à conduta humana, assim como laboratório para a produção de 
dados empíricos e reflexões conceituais sobre aspectos significativos para a organização e 
funcionamento de empreendimentos solidários. A partir do exame de diferentes processos de incubação 
de cooperativas populares, por meio de informações obtidas em exposições dos trabalhos por 
responsáveis por estes processos, reuniões de equipe e relatos verbais de participantes dos 
empreendimentos, foi possível identificar um rol de variáveis que interferem neste processo de 
incubação, sobre os quais existem lacunas de conhecimento ainda a preencher, seja por meio da 
sistematização do conhecimento disponível, seja pela produção de estudos de diferentes naturezas, 
relativos a diferentes áreas do conhecimento. Como classes gerais de variáveis, foram identificadas: 
Condições gerais da incubação, Características gerais da população/ grupo a ser incubado, Relações 
entre pessoas do grupo a serem incubados, Familiaridade do grupo a ser incubado com a atividade 
econômica, Processo de inserção de novos membros, Familiaridade do grupo a ser incubado em relação 
a situações de trabalho organizado, Familiaridade dos responsáveis pela incubação com a atividade 
econômica do grupo a ser incubado, Características gerais e específicas do mercado envolvido na 
atividade econômica do grupo a ser incubado, Condições de desenvolvimento da atividade econômica 
pelo grupo, Relação do grupo a ser incubado com agências parceiras ou de apoio, Motivação dos 
membros em potencial para entrar no processo de formação da cooperativa, Demandante, Demanda, 
Familiaridade dos responsáveis pelo processo de incubação com esse processo, Grau de 
compatibilidade da proposta com a cultura dos envolvidos, Compreensão sobre proposta cooperativista 
pelos incubados. Variáveis mais específicas e valores potenciais destas variáveis foram também 
identificados, e constituem ponto de partida para a proposição de estudos sistemáticos sobre seu efeito 
em diferentes circunstâncias, bem como referenciais para a ação de mediadores junto a grupos em 
processo de incubação. Parte significativa das variáveis identificadas referem-se, direta ou indiretamente 
a condutas humanas e a contingências comportamentais, sinalizando necessidades e oportunidades 
para transformar conhecimento produzido no âmbito da Análise do comportamento em subsídio para a 
atuação de profissionais, bem como lacunas de conhecimento a serem preenchidas com conhecimento 
novo. 
 
Igualdade ou Dedisualdade em Pequeno Grupo: Um Análogo Experimental de Manipulação de uma 
Prática Cultural (Equality or Inequality in Small Group: An Experimental Analogy of a Cultural Practice 
Manipulation) 
 
CHRISTIAN VICHI, Maria Amália Pie Andery (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Para Skinner o comportamento humano é determinado por variáveis filogenéticas, 
ontogenéticas e culturais, segundo o modelo de seleção por conseqüências. Também as práticas 
culturais são mantidas, segundo Skinner, pelas suas conseqüências para o grupo: entre elas, os 
resultados agregados que produzem. Experimentos acerca da seleção de tais práticas, raros na análise 
do comportamento, têm sido conduzidos por sociólogos e psicólogos socais, como Wiggins. No presente 
trabalho investigou-se se seria possível alterar o modo como os participantes de um grupo experimental 
distribuíam seus ganhos em um jogo de apostas – distribuições igualitárias ou não - manipulando 
somente os resultados agregados produzidos por este grupo – o sucesso ou não de suas apostas. 



Participaram oito universitários distribuídos em dois grupos, que passaram pelas mesmas condições 
experimentais em diferentes seqüências. A mudança de condição experimental dependia de estabilidade 
no desempenho do grupo. Num jogo de apostas cada participante do grupo apostava fichas e com seus 
colegas debatia e escolhia um resultado possível. Se a aposta fosse anunciada como certa o grupo 
recebia de volta o dobro ou metade do investimento feito, se a aposta fosse errada, o grupo recebia 
metade das fichas apostadas. o e jogo sua escolha ao experimentador. O resultado era anunciado pelo 
experimentador e dependia (sem o conhecimento dos participantes) do modo como o grupo havia 
distribuído as fichas entre os membros na jogada anterior. Na condição experimental A se a distribuição 
das fichas era igualitária entre todos os seus integrantes na jogada anterior a aposta seguinte era 
anunciada como certa. Na condição B acerto seguia uma divisão desigual. Os resultados mostram que o 
procedimento foi eficaz em alterar o modo como os integrantes dos grupos distribuíam os recursos 
obtidos. Os resultados mostraram também que a mudança no desempenho dos participantes foi mais 
difícil quando ganhar era seguido de distribuição desigual dos resultados das apostas. Relatos verbais 
coletados ao final do experimento indicam que nenhum participante foi capaz de descrever verbalmente 
as variáveis responsáveis pelo sucesso na tarefa. Discute-se a possibilidade de interpretar as 
manipulações feitas e seus resultados em termos da noção de metacontingências. 
 
Identificação de Comportamentos Como Ponto de Partida para a Incubação de Cooperativas Populares 
(Behavior Identification as a Starting Point to Popular Cooperative Incubation Process) 
 
KÉLEN ANIUSKA LOPES VIEIRA (UFSCar), Ana Lucia Cortegoso (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Que comportamentos humanos são desejáveis em organizações de economia 
solidária, propostos como empreendimentos cooperativos, auto-gestionários, com participação igualitária 
nos processos de tomada de decisão? Que “comportamentos organizacionais” são desejáveis em 
empreendimentos desta natureza? Igualmente, que condutas humanas e organizacionais são desejáveis 
no âmbito de unidades responsáveis pela incubação de empreendimentos solidários? Partindo de relatos 
verbais de participantes de situações concretas de incubação de cooperativas populares, de proposições 
conceituais sobre este tipo de empreendimento na literatura sobre economia solidária, em experiências 
culturais similares e no conceito de comportamento como relação entre condições ambientais 
antecedentes, ação do organismo e condições ambientais subseqüentes resultantes destas ações, foram 
identificadas, descritas e analisadas classes de comportamentos de cooperantes, cooperativas e 
incubadoras de cooperativas populares. Este trabalho resultou na identificação e descrição de cinco 
grandes classes de comportamentos de cooperantes (participar da administração da cooperativa, 
promover motivação para o trabalho cooperativo, atuar profissionalmente, comunicar-se, trabalhar em 
equipe), dentro das quais foram identificadas 88 classes de diferentes níveis de especificidade; cinco 
grandes classes de comportamentos de cooperativas populares (propor, planejar, implantar, implementar 
e inserir-se em redes), de cuja análise resultaram cerca de trinta classes mais específicas; em relação a 
incubadoras, foram identificadas 10 grandes classes de comportamentos, correspondentes a etapas no 
processo de incubação (identificação e recrutamento de membros potenciais, apresentação e 
sensibilização dos atores envolvidos, formação e consolidação do grupo potencial, capacitação para o 
cooperativismo, escolha da atividade econômica, capacitação técnica, capacitação administrativa para 
autogestão, apoio para elaboração do estatuto, apoio para legalização da cooperativa, assessoria para 
implementação das atividades da cooperativa), já descritas e em processo de análise em classes mais 
específicas. Com base no conhecimento disponível sobre a conduta humana no âmbito da análise do 
comportamento, foram também indicadas condições favorecedoras da ocorrência de comportamentos de 
cooperantes em situações de incubação, que sinalizam comportamentos desejáveis de mediadores do 
processo de incubação, ainda não descritos e analisados sistematicamente. O conjunto de classes de 
comportamentos humanos, individuais e coletivos, representam um mapeamento inicial de práticas 
culturais potencialmente desejáveis no âmbito dos empreendimentos solidários, ainda que parcial e 
sujeita ao crivo das comunidades específicas envolvidas, e importante material para a derivação de 
estudos científicos e tecnológicos no âmbito da análise do comportamento. 
 
Identificação de Reforçadores como Condição para Análise e Programação de Contingências para 
Cooperação em Cooperativas Populares (Identification of Reinforcing Stimulus as a Condition for 
Analysis and Planning Contingencies for Cooperation in Popular Cooperatives) 



 
THAIS SAGLIETI MEIRA BARROS (UFSCar), Ana Lucia Cortegoso (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: O acompanhamento da criação e consolidação de empreendimentos solidários 
permite observar a ocorrência de dificuldades, por parte de pelo menos uma parte das pessoas que 
ingressam nestes empreendimentos, em manterem-se neles. O retorno financeiro para a dedicação a 
uma cooperativa é, freqüentemente, demorado e baixo, particularmente quando uma cooperativa está se 
constituindo, possibilitando entender a saída de muitos integrantes nessa etapa do processo que, 
necessitando garantir sua sobrevivência, buscam outras alternativas ou simplesmente desistem. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre atribuição de valor a eventos que podem ser 
reforçadores para condutas relacionadas ao trabalho e à participação no grupo, além da remuneração, e 
a permanência ou não neste grupo, por parte de pessoas que participam da formação de cooperativas 
populares de trabalho; a proposta deste estudo é responder se a permanência na constituição de uma 
nova cooperativa pode ser influenciada, e em que medida, pelo valor que ela atribui a diferentes 
produtos, efeitos, resultados ou conseqüências dessa participação, além da remuneração. Para isso 
foram entrevistados 14 participantes, dos quais sete membros e sete ex-membros de uma cooperativa 
de costura. Os dados coletados informam sobre valores atribuídos pelos participantes a aspectos 
diversos usualmente presentes em situações de trabalho ou decorrentes delas. Os dados permitem 
comparar valores relativos atribuídos pelos participantes a: a) estímulos tangíveis, tais como valor da 
remuneração, condições e recursos para realizar o trabalho, benefícios; b) prazer e realização pessoal 
no trabalho, como gosto pelo trabalho, participação nas decisões, autonomia, aperfeiçoamento 
profissional; e c) relações humanas no trabalho, tais como amizades, ambiente de trabalho agradável, 
igualdade entre os membros, trabalho em grupo, etc. De acordo com os dados obtidos é possível afirmar 
que a permanência de pessoas num empreendimento solidário é influenciada pelos resultados / 
conseqüências dessa participação, tais como envolvimento com outros membros, prazer em 
desempenhar determinado trabalho e participação nas decisões. Entretanto, é possível também supor 
que pessoas permaneçam nesses empreendimentos por falta de oportunidades no mercado de trabalho, 
ou seja, falta de vagas em que possam ser adequadamente remuneradas.Uma possível interpretação 
para o grande número de indicações da classe de relações humanas no trabalho, tais como relações 
interpessoais, como fator importante para a permanência ou saída, pode ser dada pela por uma possível 
influência dos conflitos que, pouco antes do desenvolvimento deste estudo, geraram uma cisão entre os 
membros da cooperativa, fazendo com que alguns cooperados abandonassem o grupo. 
 
#12 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial G 
 
VRB 
 
Português 
 
Procedimentos para Aquisição de Mandos com uma Criança com Desenvolvimento Atípico (Procedure 
for the Acquisition of Mands with a Child with Atypical Development) 
 
Coordenador/Chair: Leila Bagaiolo (Usp) 
 
CINTIA GUILHARDI (Usp) 
 
CLÁUDIA ROMANA (Usp) 
 
LEILA BAGAIOLO (Usp) 
 



Resumo/Abstract: B. F. Skinner em 1957 publicou o livro Comportamento Verbal (Verbal Behavior), 
propondo uma análise revolucionária acerca do fenômeno que tradicionalmente é denominado de 
linguagem. Neste, o autor apresentou uma análise funcional dos eventos verbais e classificou tais 
eventos como “operantes verbais” (mando, tato, ecóico, intraverbal, comportamento textual, autoclítico, 
cópia e ditado). A partir desta perspectiva, atualmente, há pesquisas que investigam procedimentos de 
ensino para o estabelecimento de comportamento intraverbal em crianças pré-escolares (por exemplo, 
Partington & Bailey, 1993); outras pesquisas verificam os efeitos do soletrar durante o treino de leitura 
(Lee & Pegler, 1982) e, ainda há pesquisas que investigam o desenvolvimento de outros sistemas de 
comunicação (além da fala local) como a escrita ou a datilografia (por exemplo, uma pessoa pode 
escrever para pedir o que quer, constituindo um mando, ou ainda, pode escrever para pedir o que quer, 
constituindo um mando, ou ainda, comunicação com linguagem de sinais (Sundberg & Sundberg, 1990; 
Wraikat, Sundberg, & Michael, 1991; Sundberg, 1993; Potter, Huber & Michael, 1997; Charlop-Christy, 
Carpenter, Le Blanc & Kellet, 2002). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um 
procedimento para o ensino pedidos (mandos) com a utilização de pronome adequado (neste caso, o 
uso de pronome EU – primeira pessoa do singular), para uma criança de 6 anos com diagnóstico de 
autismo. No início da intervenção, os dados coletados demonstraram que a criança possuía um 
repertório de mando, mas utilizava-se do pronome VOCÊ (3ª pessoa do singular). Estão sendo utilizados 
prompts com utilização dos repertórios verbais ecóico e intraverbal, com programação de realizar o 
procedimento de esvanecimento destes prompts (fading out); também ocorrem os procedimentos de 
correção e de reforçamento diferencial. Os dados estão sendo coletados e têm sido observada uma 
melhora na utilização adequada do pronome, durante a emissão de mandos, no ambiente terapêutico. 
Estão sendo programadas derivações do procedimento para o ensino do pronome possessivo (MEU) e, 
também, a generalização deste repertório para contextos sociais diversos (ex. família e escola). 
 
#13 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial E 
 
CBM 
 
Português 
 
Terapia Comportamental de Casais (Couples Behavior Therapy) 
 
Coordenador/Chair: Maly Delitti (PUCSP-Brasil e CEAC-Centro de Análise do Comportam) 
 
PRISCILA DERDYK (Centro de Análise do Comportamento) 
 
VERA OTERO (Ortec) 
 
BRANDI FINK (University of New Mexico) 
 
Resumo/Abstract: A análise do comportamento tem sido amplamente aplicada a problemas de duplas ou 
casais. Esta mesa redonda abordará alguns dos aspectos que mais freqüentemente são encontrados na 
clínica. Os problemas que se relacionam aos padrões disfuncionais de comportamento de casais têm 
sido analisados pelos terapeutas em situação típica de consultório, isto é, um terapeuta atende e orienta 
os dois membros do casal. Este formato terapêutico pode dificultar a terapia, pois um dos membros da 
dupla pode se sentir mais ligado ao terapeuta ou sentir-se ameaçado por uma eventual cumplicidade 
entre seu parceiro e o terapeuta.Nesta mesa redonda será apresentada uma proposta que vem sendo 
utilizada há cinco anos, na qual dois terapeutas atendem o casal formando duplas terapêuticas. Outro 
aspecto a ser enfocado será o dos problemas de comunicação entre casais e suas conseqüências sobre 
o relacionamento. A aplicação da FAP e ACT em terapia para problemas sexuais e o tratamento de 



casais quando um dos membros é portador de transtorno de humor são outros temas contemplados 
nesta mesa redonda. Também serão discutidas as implicações éticas e a eficácia da terapia em dupla. 
 
 
 
#14 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Paço dos Nobres 1A 
 
CBM 
 
Português 
 
Auto-conhecimento e Outros Desafios da Clinicos (Self-Knowledge and Other Clincal Challenges) 
 
Coordenador/Chair: Ana Paulina A. Campos (Instituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
Desenvolvimento de Repertório Comportamental de Auto-Observação, Autoconhecimento e Autocontrole 
em um Cliente com Queixa de Comportamento Impulsivo (Development of Behavior Situations in a Self-
Observation, Self-Knowledge and Self-Control Concerning a Patient Complaining About an Impulsive 
Behavior) 
 
ANA PAULA AZEVEDO CAMPOS (Instituto de Terapia e Estudo do Comportamento Humano) 
 
Resumo/Abstract: O caso descrito a seguir, trata-se de um trabalho psicoterapêutico desenvolvido no 
período de sete meses cujo cliente é do sexo masculino, 28 anos de idade, casado, com dois filhos e 
segundo grau completo. Em sua queixa inicial relata muito descontrole com dinheiro, desorganização, 
falta de pontualidade e relaciona tais fatos com a dificuldade em manter seu emprego. Durante o 
processo terapêutico, são desenvolvidas algumas hipóteses, as quais juntamente com a análise da 
história de vida, permeiam a conceituação da problemática do cliente. Ele demonstra ter déficit de 
repertório social e afetivo, revelando isso com a ausência de expressão de sentimento para a esposa e 
déficit de comportamentos de controle em relação as pessoas em geral. Sendo assim, fica sob controle 
de contingências coercitivas, às quais produzem sentimentos de ansiedade. Possui déficit de repertorio 
de comportamentos de busca de reforços positivos em relações sociais. Em sua história, prevalecem 
interações com baixa incidência de reforço positivo social e baixa incidência de contingência de reforço 
positivo imediato e contingente ao comportamento emitido. Sendo assim, não é eficaz na resolução de 
problemas, e geralmente expressa verbalizações de autodesvalorização. A terapeuta exerce o papel de 
comunidade verbal com as seguintes funções: desenvolver repertório de comportamentos de busca de 
reforçadores positivos e esquiva adequada de eventos aversivos, emitir estímulos discriminativos sobre 
auto-observações e observações de contingências, fazer análises sobre as relações entre contingências 
advindas das relações com outros e sobre os produtos destas em si mesmo, as relações entre as suas 
ações e as conseqüências produzidas nos outros, reforçar as discriminações de A. sobre as suas 
interações com o ambiente e desenvolver repertório de comportamentos de contra-controle a controles 
aversivos. A partir da intervenção terapêutica, os resultados obtidos foram mantidos através de 
verbalizações do cliente referentes ao seu comportamento e de comportamentos observados na terapia. 
Alguns exemplos são, dentre outros: desenvolvimento de repertório de contra-controle em relação à 
esposa, aumento de comportamentos de iniciativa e engajamento em situações reforçadoras, maior 
emissão de comportamentos de organização e planejamento como, por exemplo, ter feito uma planilha 
de gastos do mês, situação na qual ele conseguiu pagar todas as suas contas em dia.  
 
A Literatura Infantil e Interpretações Analítico-Comportamentais: A História de Pinóquio (Children's 
Literature and Behavioral Analytic Interpretations: The Story of Pinocchio) 



 
LAÉRCIA VASCONCELOS, Caroline Silva, Luciana Barreiros, Ana Rita Naves (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A crescente produção da literatura infantil e juvenil no Brasil, assim como o incentivo 
das livrarias, ao criar espaços para leitura e brincadeiras atraentes para esta população específica, 
facilitam a exposição de uma criança a uma produção literária de qualidade. Psicólogos analítico-
comportamentais podem contribuir para a otimização desse instrumento valioso para o desenvolvimento 
comportamental das crianças. O presente trabalho constitui-se de análises de algumas contingências 
apresentadas pela história de Pinóquio. Comportamentos funcionais e disfuncionais dos personagens 
são destacados, analisados e acompanhados de sugestões de atividades lúdicas a serem programadas 
pelos educadores ou terapeutas. O objetivo é promover a criação de uma ocasião em que as crianças 
possam formular novas formas de resolução para os problemas vividos, seja pelos personagens ou, seja 
por elas próprias em seu dia-a-dia. Pinóquio foi selecionado por ser um das obras clássicas da literatura 
infantil significativamente citada e utilizada junto às crianças. Publicada no século XIX a história passou a 
ter versões que têm sido coroadas com sucesso até os dias de hoje. A história do menino de pau que 
lutava para se tornar um menino de verdade, transmite à criança os conceitos de consciência, bondade, 
generosidade, mentira, trapaça, além de destacar a interação de um filho com seu pai, o bondoso 
entalhador Gepeto. A história apresenta também a importância da escola e os riscos da escolha de uma 
caminho, falsamente caracterizado por estranhos, como uma forma fácil e rápida para se alcançar 
sucesso e fama.  
 
Enurese Noturna em Crianças e Adolescentes: Intervenção Comportamental em Grupo e Individual 
(Nocturnal Enuresis in Children and Adolescents: Behavioral Intervention in Groups and Individuals) 
 
NOEL COSTA, Rosemar Silva, Edwiges Silvares (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste foi testar tratamento para enurese noturna em grupo e individual. 
Foram realizados quatro Grupos de Terapia Infantil (GTIs) com crianças entre seis e dez anos (N=15) e 
dois grupos de adolescentes entre 12 a 16 anos (N=14), um atendido em grupo (N=8), (GEU) e 
outro(GCU), atendido individualmente (N=6). A intervenção supôs as seguintes fases para os três 
primeiros GTIs: (a) sem aparelho; (b) com aparelho; (c) uso de aparelho e férias do atendimento; (d) 
igual à fase b. No quarto GTI, houve ainda a fase (e) que foi igual à c. Em todos os atendimentos havia 
Orientação aos Pais (GOP) depois do das crianças ou adolescentes. Enquanto estes esperavam pelos 
pais, que recebiam orientação, ficavam com uma bolsista em recreação (Grupo Recreativo de Espera 
aos Pais -GREP). O GTI e o GOP ocorriam uma vez por semana com meia hora cada, um após o outro. 
No GTI, a terapeuta desenvolvia atividades lúdicas para identificar reforçadores da enurese. As 
hipóteses eram apresentadas no GOP. Procedimento semelhante se deu com os adolescentes. Os 
instrumentos de avaliação foram: Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência – CBCL, 
Escala de Intolerância - EI - ao inicio e final do trabalho. O Registro de molhadas foi realizado desde a 
triagem até o final do trabalho. Os escores do CBCL pós-tratamento infantil foram menos clínicos para 
pai e mãe quando comparados ao inicio. A EI das crianças revelou serem as mães mais tolerantes que 
os pais, antes e após o tratamento. Das 15 crianças atendidas nos quatro GTIs, 12 deixaram de ser 
enuréticas. Das cinco crianças do GER, uma atingiu este critério e das seis do GEC, duas atingiram-no. 
Os resultados da EI e CBCL dos adolescentes demonstram serem as percepções dos pais menos 
positiva do que as dos pais das crianças, embora a diferença não seja estatisticamente significativa . Dos 
oito participantes do GEU,ao final de 40 semanas, cinco obtiveram critério para alta. Dos seis 
participantes do GCU, todos tiveram redução de molhadas e três não se enquadram no critério para 
enurese. Este tipo de intervenção tem se demonstrado eficiente na superação da queixa de enurese, 
confirmando a literatura sobre a necessidade de novas formas de atendimento clínico para distúrbios da 
infância e adolescência. Mais pesquisas para saber se há diferenças quanto a resultados terapêuticos 
dependendo da idade e tipo de atendimento (grupal x individual). Apoio FAPESP & CNPq 
 
#15 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
13/8/2004 
 



8:30 AM - 9:45 AM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
TPC 
 
Português 
 
O Sujeito Pós-moderno do Comportamentalismo Radical (The Postmodern Science of Radical 
Behaviorism) 
 
JOSÉ ANTÔNIO DAMÁSIO ABIB (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: O sentido dos conceitos bem como sua gênese relaciona-se intimamente com as 
culturas e sociedades nas quais é produzido. A noção de sujeito não teria porque escapar dessa lógica. 
O título dessa conferência não escapa dessa lógica. Trata-se de sondar o sentido de sujeito em uma das 
expressões da cultura pós-moderna: o comportamentalismo radical. Essa investigação requer uma certa 
estratégia porque as armadilhas do caminho são muitas. Primeiro é necessário examinar a cultura pós-
moderna no contraponto com a cultura moderna e, segundo, pesquisar o comportamentalismo radical no 
contexto mais amplo da cultura pós-moderna. Com o primeiro procedimento, evita-se a armadilha de 
pensar que a concepção de cultura pós-moderna atrela-se ao tempo cronológico. Não: cultura pós-
moderna não é aquela que vem depois da cultura moderna. Cultura pós-moderna só pode ser 
compreendida na perspectiva do tempo narrativo: o tempo configurativo que viola a cronologia e constrói 
enredos insuspeitados, surpreendentes e fascinantes. Com o segundo procedimento, evita-se a 
armadilha de pensar que uma expressão cultural não participa da produção da cultura da qual é 
expressão. Cultura é uma rede complexa de relações e qualquer de suas manifestações expressa essa 
rede. Evita-se desse modo hipostasiar a noção de cultura ao mesmo tempo em que se chama a atenção 
para a relação de recursividade que envolve suas expressões. O sujeito pós-moderno do 
comportamentalismo radical pode estar em relação recursiva com a cultura pós-moderna na medida em 
que o comportamentalismo radical seja ele próprio capaz de influenciar essa cultura - o que, em grande 
parte, vai depender do tempo narrativo que reconstrói o enredo do comportamentalismo radical longe da 
metafísica do representacionismo de substâncias mundanas (coisas físicas) ou mentais (sujeitos). E 
próximo disto: do relacionismo comportamental que constrói sujeitos contingentes, no duplo sentido 
filosófico de não serem necessários e de serem o que são no contexto das contingências em que vivem. 
Sujeitos duráveis? Coerentes? Consistentes? Pode ser, se introduzirmos o sujeito moral. 
 
#16 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Dom João 
 
CBM 
 
Português 
 
Stress do Dia a Dia: Tensões Auto-Produzidas e seu Manejo (The Stress of Daily Life: Self-Produced 
Tension and its Management) 
 
Coordenador/Chair: Marilda Emmanuel Novaes Lipp (Pontificia Universidade Católica de Campinas) 
 
MARILDA EMMANUEL NOVAES LIPP (Pontificia Universidade Católica de Campinas 
 
LUCIA NOVAES MALAGRIS (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 



 
CARMEN NEME (Unesp) 
 
Resumo/Abstract: As pesquisas sobre stress tem revelado uma série de variáveis que estão presentes 
em sua etiologia e manutenção. Dentre os novos fatores pesquisados, grande importância tem sido dada 
às cognições e aos seus comportamentos correlatos, o que tem embasamento na Terapia Cognitivo-
Comportamental. A tendência para se estressar se constitui em um quadro que inclui distorções 
cognitivas, isto é, um modo inadequado de pensar e avaliar os eventos da vida, expectativas ilógicas e 
exageradas, vulnerabilidades pessoais e comportamentos observáveis eliciadores de stress. Inclui 
também uma hiper reatividade fisiológica frente a demandas psicossociais, a qual pode ser gerada por 
uma hipersensibilidade do sistema límbico, e conduz a produção excessiva de catecolaminas, 
testosterona e cortisol. Neta mesa, o stress emocional é abordado como um processo enfocando-se 
principalmente os fatores presentes em sua ontogênese. Assim sendo, são discutidas as 
vulnerabilidades genéticas e as adquiridas durante a história de vida do ser humano. A interação entre a 
hipersensibilidade do sistema límbico e as práticas parentais e seu efeito na criança é analisada, alem 
das influências que se perpetuam na vida adulta e que capacitam ou não o ser humano a desenvolver 
estratégias de enfrentamento adequadas para sua sobrevivência e bem estar. Propõe-se que é possível 
desenvolver resiliência ao stress, através da agregação do potencial genético e do adquirido durante a 
história de vida, com práticas cognitivo-comportamentais aplicadas tanto em nível preventivo como após 
o início da instalação do processo de stress. São analisadas também como determinadas características 
pessoais contribuem para a autocriação de stress, tais como, as cognições, os valores e os 
comportamentos frente ao mundo e à sociedade. É realizada uma a discussão de como o peso que cada 
um atribui aos eventos da sua vida diária pode contribuir para que seu valor seja considerado maior ou 
menor e, conseqüentemente, tenha um impacto diferenciado no funcionamento humano. A mesa dá 
ênfase à origem do stress emocional e às diferenças individuais na resiliência e na vulnerabilidade ao 
stress mostrando como as cognições e o comportamento podem ser fatores precipitantes para o 
desencadeamento do processo de stress. Casos clínicos são apresentados exemplificando os conceitos 
discutidos. 
 
#17 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
VRB 
 
Português 
 
O Estudo do Controle Instrucional em Crianças Pequenas (Baseado em Dados) (The Study of 
Instructional Control in Toddlers (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Maria Stella Alcantara Gil (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Debetedor/Discussant: Maria Amélia Matos (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O interesse em obter maior controle nas situações 
experimentais com a participação de sujeitos humanos desencadeou um intenso esforço de pesquisa 
sobre o controle instrucional. Os estudos compararam o desempenho de organismos infra-humanos e o 
desempenho de organismos humanos e investiram em comparações entre os resultados de 
procedimentos que produziam respostas modeladas pelas contingências e procedimentos que 
produziam respostas controlados por instruções (ou regras). O avanço no estudo do comportamento 
verbal tem permitido explorar aspectos do controle instrucional em uma população de crianças pequenas 
até entãop pouco abordada. Por um lado, o paradigma da equivalëncia de estímulos permitiu investigar 



habilidades fundamentais do controle instrucional como a compreensão da instrução por crianças entre 
36 e 48 meses, ou seja, um estudo verificou se estímulos desprovidos de significado adquirem controle 
instrucional, quando inseridos em uma classe de equivalência com ações e palavras que designam 
ações. Por outro, considerando que a existência do controle instrucional requer não apenas as respostas 
de atender ou não äs instruções pelo ouvinte como também a formulação da instrução pelo falante, 
pareceu importante identificar quais as contingências que as crianças proveem umas para as outras 
quando apresentam instruções ou quando estão na condição de serem instruídas pelos seus parceiros 
de idade. A análise de contingências aplicada a situações próximas aquelas presentes no cotidiano de 
crianças entre 27 e 36 meses revelou-se frutífera na identificação de contingências vigentes no 
desempenho de ouvintes e falantes. 
 
Controle Instrucional Após Formação de Classes de Equivalência Entre Palavras Ditadas, Ações e 
Figuras Abstratas (Instructional Control After the Formation of Three-Members (Spoken Word, Action and 
Arbitrary  
 
Picture) Stimulus Classes) 
 
LIDIA POSTALLI, Renata Y. Nakachima, Deisy das Graças de Souza (Universidade Federal de São 
Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Uma questão central no estudo do controle instrucional é a que diz respeito à 
compreensão da instrução. Para seguir uma instrução, não basta ter no repertório o comportamento alvo 
da instrução (antecedentes, respostas, conseqüências): é preciso também a correspondência entre os 
termos da instrução e os componentes do comportamento, incluindo os eventos do ambiente. O 
paradigma de equivalência de estímulos, como um modelo comportamental de comportamento 
simbólico, pode contribuir para esclarecer como se especifica contingências: as palavras em uma 
instrução são também membros de classes de equivalência que incluem os estímulos que são referentes 
para essas palavras (objetos, ações, lugares, relações entre objetos, relações espaciais, temporais, etc). 
O presente estudo pretendeu verificar se estímulos desprovidos de significado adquirem controle 
instrucional, quando inseridos em uma classe de equivalência com ações e palavras que designam 
ações. Foram conduzidos dois experimentos, com crianças de três a quatro anos de idade. Nos dois 
experimentos, foram ensinadas, com o auxílio de um computador, discriminações condicionais entre 
palavras faladas (A: nomes de ações) e as ações correspondentes filmadas em videoteipe (B: ações) e 
entre as mesmas palavras (A) e figuras indefinidas (C). No Experimento I, os conjuntos de estímulos A e 
B eram familiares (exemplo: “bater palmas”). No Experimento II foram empregadas pseudo-palavras 
(exemplo: “abojar”) e ações sem nome específico na língua portuguesa (exemplo: um gesto circular, com 
a mão direita, diante do rosto). Nos dois experimentos, todas as crianças aprenderam as discriminações 
condicionais AB e AC e formaram classes de equivalência (testes BC e CB), relacionando, sem ensino 
direto, figuras indefinidas e ações, fossem elas familiares (Experimento I) ou não (Experimento II). Nos 
testes de controle instrucional, conduzidos antes e depois do procedimento para estabelecimento de 
classes, a criança era solicitada a fazer o que era dito (via alto falante do computador) ou o que era 
mostrado na tela (uma figura do conjunto C). No pós-teste do Experimento I, seis de oito crianças 
executaram a maioria das ações sob instrução oral e cinco delas apresentaram transferência precisa do 
controle para pelo menos duas das figuras indefinidas; três outras apresentaram transferência parcial 
para uma ou duas figuras. No Experimento II, uma criança seguiu precisamente instruções orais com 
pseudo-palavras; três seguiram parcialmente e a quinta não apresentou seguimento. No conjunto, os 
dados sustentam a conclusão de que a formação de classes pode ser necessária, mas não é suficiente 
para o controle instrucional.  
 
Apoio: CNPq (AI); PRONEX/CNPq; FAPESP (Auxílio e Bolsas de IC) 
 
Uma Caracterização do Controle Instrucional Entre Crianças Pequenas (A Characterization of Toddler 
Instructional Control) 
 
HELOISA S. M. ROBLES (Universidade Federal de São Carlos) 
 



Resumo/Abstract: Considerando a carência de trabalhos empíricos no estudo do controle instrucional em 
crianças pequenas, foi objetivo deste trabalho caracterizar o controle instrucional de quatro crianças 
familiares entre si, com idades entre 27 e 32 meses que freqüentavam uma creche filantrópica. Duas 
delas apresentavam déficit no dar, receber e seguir instruções e tiveram seu desenvolvimento localizado 
abaixo da pauta de acordo com avaliação feita a partir do Inventário Portage Operacionalizado. Os 
desempenhos das crianças foram videogravados ao longo de sete meses, em três sessões semanais, 
durante atividades realizadas nos períodos de brincadeira livre. Estes desempenhos foram transcritos 
literal e cronologicamente, e foram classificados com 86% de concord6ancia entre juizes independentes 
em: o instruir; o desempenho dos ouvintes ao receberem a instrução e as situações antecedente e 
subseqüente ao comportamento de instruir e de ser instruído. Em sete meses, houve incremento dos 
comportamentos de instruir, de ser instruído e de seguir instruções para três crianças. Uma das crianças 
não apresentou tal incremento e mostrou um número baixo de apresentação, de recebimento e de 
seguimento de instruções durante todo o período de coleta de dados. Instruções orais e instruções 
orais/gestuais ocorreram com maior freqüência, encontrando-se particularidades na comparação do 
comportamento dos participantes. Estas instruções, definidas como estímulos verbais, prevaleceram no 
comportamento das crianças enquanto que desempenhos inicialmente denominados “instruções 
motoras”, pois aparentemente não se constituíam em estímulo verbal, deixaram de ser apresentadas. O 
fato de as crianças seguirem parte das instruções que receberam - ressaltando que a freqüência de 
seguimento variou durante o estudo - pode ter reforçado intermitentemente o comportamento de instruir 
das três crianças, pois este comportamento aumentou em freqüência ao longo do tempo. Analisaram-se, 
ainda, as contingências dispostas pelas crianças quando instruíam e quando eram instruídas. Foram 
discutidas as características funcionais da apresentação e do atendimento das instruções a partir da 
análise dos comportamentos de falante e ouvinte e das possibilidades de desenvolvimento do repertório 
instrucional de crianças com déficit no dar e no seguir instruções, ressaltado-se o comportamento das 
duas crianças que no início do estudo apresentavam déficits no dar, receber e seguir instruções e 
tiveram seu desenvolvimento localizado abaixo da pauta. 
 
Apoio: PRONEX/CNPq;  
 
Controle Instrucional na Brincadeira de Crianças Pequenas (Instructional Control in Toddler Play 
Situations) 
 
ELIANA LEITE BASTOS, Maria Stella Alcantara Gil (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O instruir e responder a instruções são classes de respostas importantes do 
comportamento verbal, são modeladas e mantidas por uma comunidade verbal e são responsáveis por 
boa parte da comunicação ente seus membros. Muito cedo, crianças apresentam instruções e seguem 
instruções de adultos ou de seus parceiros. Crianças pequenas que freqüentam creches e permanecem 
por longo tempo entre pares de idade instruem seus companheiros e seguem (ou não) instruções 
apresentadas durante os períodos de brincadeira. As brincadeiras entre crianças são uma oportunidade 
rica para a análise das condições nas quais as instruções são apresentadas e quais aspectos estão 
envolvidos no controle que exercem no desempenho de quem as recebe. O presente estudo analisou as 
contingências dispostas para o dar e o receber instruções em três condições de brincadeira oferecidas a 
três meninos, familiares entre si, com idades entre 30 e 36 meses: apenas as três crianças; as três 
crianças e sucata; as três crianças e brinquedos estruturados. Foram analisados aproximadamente 
quatro horas de videogravação das brincadeiras. Episódios instrucionais, seus antecedentes e 
subseqüentes foram identificados e classificados. Os resultados indicaram que as crianças instruíam em 
proporções aproximadas quando sós (56,88%) e na presença de sucata ou brinquedo (43,12%). Os tipos 
de instrução ocorreram com maior freqüência (48,40%) em emissões unicamente orais e com menor 
freqüência (0,8%) em emissões gestuais. Quando brinquedos estavam presentes, predominaram as 
instruções orais/gestuais (54,3%) e com menor freqüência, gestual (3,2%). Quando sós, as instruções 
dos parceiros eram seguidas em maior freqüência do que na situação com brinquedos. A análise das 
contingências dispostas pelas crianças quando instruíam e quando eram instruídas mostrou que as 
instruções mais freqüentemente apresentadas e recebidas, na situação sem brinquedos, ocorreram nas 
propostas de brincadeira e nas brincadeiras conjuntas com possibilidade de continuação. Quando havia 
propostas de brincadeiras, as instruções eram mais freqüentemente seguidas e tinham como 



conseqüência predominante a brincadeira conjunta. Relação similar foi encontrada ao analisar a as 
ocasiões de brincadeira conjunta nas quais as instruções também eram seguidas com maior freqüência 
e tinham a brincadeira conjunta por conseqüência. Com os brinquedos, os antecedentes caracterizados 
por brincadeiras individuais foram os mais freqüentes e as instruções não seguidas foram 
conseqüenciadas por brincadeira individual. Os resultados apontam que o comportamento de dar e 
receber instruções, assim como suas conseqüências, se alteram com a presença ou não de brinquedos. 
 
Apoio: PRONEX/CNPq;  
 
#18 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial C 
 
CBM 
 
Português 
 
Do Que Virgínia Woolf Tinha Medo? Análise, Prevenção e Intervenção Acerca de Abuso Sexual Infantil 
(What Was Virgínia Woolf Afraid of? Analysis, Prevention, and Intervention of Child Sexual Abuse) 
 
Coordenador/Chair: Lúcia Cavalcati de Albuquerque Williams (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Debetedor/Discussant: Alex Eduardo Gallo (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O objetivo do presente simpósio consiste em discutir e 
analisar o tema da violência sexual contra crianças com base em uma multiplicidade de dados. 
Inicialmente será feita uma análise dos possíveis efeitos que os prolongados episódios de abuso sexual 
praticado por familiares tiveram no histórico de vida da renomada escritora inglesa Virgínia Woolf. O 
material será apresentado sob a forma de estudo de caso, com base no auto-relato de Virgínia sobre o 
tema compilado ao longo de anos por Louise DeSalvo. Os dados e hipóteses disponíveis serão 
comparados com o atual estágio de conhecimento da literatura sobre abuso sexual infantil, bem como 
com o conhecimento clínico produzido pela análise do comportamento. Os próximos dois trabalhos darão 
continuidade a tema, discutindo esforços nacionais de prevenção do abuso sexual infantil. Inicialmente 
serão apresentados dados a respeito de um levantamento de repertório de conhecimentos e opiniões de 
38 pais de uma comunidade carente do Paraná. O estudo mostrou que os participantes apresentavam 
concepções errôneas sobre alguns aspectos fundamentais ligados ao fenômeno do abuso sexual. Por 
outro lado, a maioria dos pais achava que seus filhos deveriam ser educados sobre os riscos de abuso, 
tanto pelos próprios pais quanto pela escola, afirmando que os adultos deveriam conversar mais sobre 
esse assunto. Tal levantamento foi o ponto de partida para uma intervenção a ser conduzida com pais e 
crianças da mesma escola sobre prevenção de abuso sexual. O simpósio se encerra com os resultados 
de uma avaliação de um programa de intervenção com professoras no sentido de capacitá-las a atuarem 
como agentes de prevenção, habilitando crianças e pais a identificarem sinais do abuso e técnicas de 
auto-proteção. Participaram do programa 50 educadoras que fizeram um total de 64 horas de curso de 
capacitação. As participantes foram divididas em três grupos, em um delineamento de linha-de-base 
múltipla. Os resultados demonstraram que a maioria das educadoras melhorou seu desempenho em 
relação aos registros de casos de abuso em diferentes momentos da aplicação do instrumento IAS 
(Indicadores de Abuso Sexual), mostrando a viabilidade de tal tipo de projeto de intervenção.  
 
Do Que Virgínia Woolf Tinha Medo? Análise do Auto-Relato da Autora Sobre Abuso Sexual Infantil (What 
was Virgínia Woolf Afraid of? Analysis of the Writer's Self-Report on Child Sexual Abuse) 
 
LÚCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE WILLIAMS (Universidade Federal de São Carlos) 



 
Resumo/Abstract: Virgínia Woolf é uma das melhores escritoras da língua inglesa. Possivelmente tão 
famosa como a sua obra seja sua trágica história de vida que culminou em suicídio. Literatos 
especializados em Virgínia Wolf, como Louise DeSalvo, estudaram as obras, diários e cartas da autora, 
procurando estabelecer o impacto de eventos traumáticos em sua vida. Virgínia foi vítima de abuso 
sexual por parte de dois de seus meio-irmãos ao longo de vários anos. A autora escreveu detalhes sobre 
a sua experiência incestuosa na época vitoriana, ocasião em que era inconcebível abordar tal tema. O 
presente trabalho pretende expandir o trabalho de DeSalvo, relacionando os dados apresentados no 
relato verbal de Virgínia Woolf com uma revisão da literatura disponível sobre abuso sexual infantil e o 
conhecimento clínico produzido pela análise do comportamento. Dados pertinentes sobre a história de 
vida da autora serão apresentados, e trechos de sua narrativa sobre os acontecimentos traumáticos. 
Argumenta-se que a prática narrativa da autora servia-lhe como técnica de enfrentamento. As relações 
familiares de Virgínia serão discutidas, bem como evidências de que o abuso sexual sofrido por ela foi de 
natureza grave: múltiplos agressores que eram membros próximos da família, topografia da violência 
sexual envolvendo penetração vaginal, o abuso teve longa duração (cerca de 6 anos), sendo também 
freqüentes, Virgínia tinha apenas seis anos de idade quando os primeiros episódios aconteceram, os 
agressores eram 12 e 14 anos mais velhos do que ela, e finalmente Virgínia não teve apoio de adultos 
para ajudá-la a enfrentar os eventos traumáticos. Serão arrolados comportamentos da escritora listados 
pela literatura como sintomáticos de abuso sexual (distúrbios de sono e de alimentação, nervosismo e 
depressão, baixa auto-estima, problemas nos relacionamentos sexuais, tentativas de suicídio e suicídio). 
Os episódios de abuso serão interpretados com base em princípios do comportamento. Hipotetiza-se 
que as dificuldades de Virgínia com alimentação estavam associadas ao fato do primeiro episódio de 
abuso Ter ocorrido próximo à sala de jantar da família, havendo um pareamento inadequado entre os 
estímulos ambientais e a aversidade da agressão sofrida. Dados demográficas recentes com estudantes 
universitários serão apresentados mostrando que o abuso sexual pode ser um preditor de ideação 
suicida e de comportamentos suicidas. Finalmente, o estudo chama a atenção para as limitações da 
presente análise e a natureza correlacional da mesma.  
 
Concepções de Pais de Baixa Renda Acerca de Abuso Sexual Contra Crianças (Low-Income Parents’ 
Views on Child Sexual Abuse) 
 
MARIA DA GRAÇA SALDANHA PADILHA (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A prevenção de abuso sexual contra crianças é um componente importante da 
prevenção da violência como um todo. Intervenções visando a prevenção primária do abuso sexual 
podem ser realizadas em ambiente escolar com crianças e adolescentes, mas necessitam de 
levantamentos preliminares nas comunidade nas quais serão aplicados, para garantir a adequação das 
intervenções ao repertório dos participantes. O presente estudo teve o objetivo de verificar o 
conhecimento que pais de uma comunidade carente tinham sobre abuso sexual, assim como sua opinião 
sobre questões pertinentes a esse assunto, para posterior aplicação de um programa de prevenção. Os 
participantes foram 38 pessoas (mães e pais) residentes em uma comunidade da região metropolitana 
de Curitiba-Pr., da qual emergiam com freqüência denúncias de maus-tratos e abuso sexual feitas ao 
Conselho Tutelar da região. Os participantes foram sorteados entre pais de alunos de uma escola local 
na qual será realizado o programa de prevenção, sendo 84% de mulheres e 16% de homens. A idade 
média dos participantes foi de 40,7 anos, a escolaridade da maioria era primeiro grau (73%) e a renda 
familiar média equivalente a 566,00 reais. O instrumento utilizado foi um questionário com 40 afirmações, 
cada uma com as alternativas: "concordo totalmente", "concordo em parte", "não sei", "discordo em 
parte", "discordo totalmente". O levantamento mostrou que os participantes apresentavam concepções 
errôneas sobre alguns aspectos fundamentais ligados ao fenômeno do abuso sexual contra crianças 
(considernado aqui as alternativas concordo totalmente e discordo totalmente): 36,8% afirmou que toda 
situação de abuso sexual envolve necessariamente contato físico entre o agressor e a vítima; 47,7% 
afirmou que o abuso sexual é praticado sempre com violência física; 55,3% afirmou que falar sobre 
abuso sexual com a criança pode levá-la a procurar se relacionar sexualmente com alguém; 57,9% 
afirmou que roupas curtas, exibindo o corpo, podem ser causa de abuso sexual. Por outro lado, para a 
maioria dos participantes as crianças deveriam ser educadas sobre os riscos de abuso sexual pelos pais 
(89,5%) e pela escola (86,8%). Os pais afirmaram também que os adultos deveriam conversar mais 



sobre este assunto (92,1%). Importantes questões levantadas a partir desses dados serão discutidas à 
luz da literatura existente na área: a possibilidade de adesão dos pais a um programa de prevenção a 
ser realizado com os filhos e a necessidade de orientação aos pais como parte do programa de 
prevenção.  
 
Avaliação de um Programa de Intervenção com Professoras Acerca do Abuso Sexual Infantil 
(Assessment of an Intervention Program with Teachers About Child Sexual Abuse) 
 
RACHEL DE FARIA BRINO (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Durante a década de 1990, foi registrado, nos Estados Unidos, um declínio de cerca 
de 40% nos casos registrados de abuso sexual comprovados pelas agências de proteção à criança. Este 
dado evidencia, possivelmente, que o investimento em programas de prevenção durante as décadas de 
1980 e 1990 podem ter efetivamente protegido a criança da ocorrência de abuso sexual. A literatura 
propõe um modelo de fatores pré-condicionantes para a ocorrência do abuso sexual. A atuação sobre 
estes fatores pode evitar a ocorrência de abuso sexual. Essa atuação pode ser em nível de prevenção 
primária e/ou secundária. Capacitar educadoras a treinar crianças e mães a identificarem possíveis 
sinais de ocorrências de abuso sexual poderia ser classificada como prevenção primária e/ou 
secundária. O objetivo do estudo foi avaliar um programa de intervenção com educadoras no sentido de 
capacita-las a atuarem como agentes de prevenção, habilitando a) crianças a se autoprotegerem do 
abuso sexual, e b) mães a reconhecer sinais de ocorrência de abuso sexual, além de formas de proteção 
à criança. Os participantes foram 50 educadoras, os alunos e as mães dos respectivos alunos. As 
educadoras foram divididas em três grupos (A,B e C), que receberam treinamento em quatro módulos, 
sendo cada um com 16 horas de duração, correspondendo a um total de 64 horas de curso. Os grupos 
foram submetidos ao início dos módulos em momentos diferentes, correspondendo a um delineamento 
de linha de base múltipla. As educadoras preencheram uma folha de registro (Indicadores de Abuso 
Sexual – IAS) e completaram cadernos de registro em diferentes momentos da intervenção. As mães 
responderam cadernos de registro. Os cadernos de registro das crianças foram preenchidos pela 
pesquisadora. Foi realizado teste de fidedignidade com os registros feitos pelas participantes. Os 
resultados demonstraram que as participantes, em sua maioria melhoraram, no geral, seu desempenho 
em relação aos registros feitos no IAS entre os diferentes momentos de aplicação do instrumento. Com 
referência aos cadernos de registro, as educadoras aumentaram seu repertório de informações acerca 
das habilidades necessárias para reconhecer, identificar e proteger crianças da possível ocorrência de 
um ato sexualmente abusivo. Para os registros nos cadernos das mães e das crianças, entre as 
diferentes aplicações foi detectado uma discreta modificação em relação a aumento no repertório de 
informações acerca de habilidades de proteção contra abuso sexual.  
 
#19 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Imperial J 
 
VRB 
 
Português 
 
Comportamento Verbal: Dados de Pesquisa e Questões Conceituais (Verbal Behavior: Experimental 
Results and Conceptual Issues) 
 
Coordenador/Chair: Caio Flavio Miguel (Western Michigan University) 
 
Debetedor/Discussant: Gerson Tomanari (USP) 
 



Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A literaura sobre comportamento verbal vem se 
caracterizando por consistentemente publicar relatos experimentais e debates sobre questões 
conceituais. Dentre os relatos ecperimentais destacam-se pesqusias sobre operantes verbais e sobre as 
relações entre comportamento verbal e não verbnal. Dentre as questões conceituais discutidaws na 
literatura, a noção de significado manteve-se como relevante questão. No presemnte simpósio trabalhso 
sobre cada um destes temas serão apresentados. A discussão das possibilidades e limites destes 
trabalhos deveria promover uma retomada de alguns dos apsectos característicos da área. 
 
Os Efeitos Dos Treinos de Discriminação Receptiva e Tacto Múltiplo na Aquisição de Comportamento 
Intraverbal em Crianças Pré-Escolares (The Effects of Training Pre-School Children Receptive 
Discrimination and Multiple Tacts on the Acquisition of Intraverbals) 
 
CAIO MIGUEL (Western Michigan University), Anna Petursdottir (Western Michigan University), James 
Carr (Western Michigan University), Jack Michael (Western Michigan University) 
 
O objetivo desse estudo foi determinar se treinos de discriminação receptiva e tacto múltiplo podem ser 
utilizados para o ensino de comportamento intraverbal temático. O treino de discriminação receptiva 
consistiu em ensinar crianças a selecionar uma figura na presença de um de dois possíveis estímulos 
auditivos (nome da figura, ou categoria pertencente). O treino de tactos múltiplos consistiu em ensinar 
duas respostas vocais (nome da figura e categoria) na presença de um estímulo visual (figura). Quando 
nenhum desses procedimentos produziu aumento no repertório intraverbal temático, um protocolo de 
tranferência de controle de estímulo foi utilizado para o ensino direto do repertório intraverbal. Seis 
crianças pré-escolares participaram do estudo. O número de respostas intraverbais à pergunta “Me diga 
o nome de ferramentas/instumentos musicais/objetos de cozinha” serviu como variável dependente. Um 
delineamento de linha de base múltipla foi usado para avaliar os efeitos dos procedimentos na aquisição 
de intraverbais. Os procedimentos de discriminação receptiva e de treino de tactos facilitaram muito 
pouco a aquisição de intraverbais. Esses dados sugerem independência functional entre os operantes 
verbais, assim como uma independêcia entre os repertórios do falante e do ouvinte. 
 
Efeitos do Reforçamento Diferencial de Tactos Sobre Comportamentos Não Verbais Relacionados (The 
Differential Reinforcement of Tacts: Effects on Non-Verbal Behavior) 
 
MARIA MARTHA HÜBNER (Universidade de São Paulo) 
 
Estudos têm demonstrado que o comportamento verbal pode ser modelado e que apresenta relações 
com o comportamento não verbal. O presente trabalho descreve dois experimentos que verificaram se o 
tempo de leitura e a presença em aulas de ginástica poderiam ser modificados através da modelagem do 
comportamento verbal relacionado a estes temas. No primeiro experimento, os participantes foram cinco 
crianças com baixo interesse em leitura e no segundo, dois adultos com história de problemas cardíacos. 
O procedimento do primeiro experimento constou das seguintes etapas: - sessões de verificação de 
leitura;- sessões de modelagem de comportamento verbal ( falas pró- leitura ); sessões de escolha, em 
que as crianças selecionavam atividades relacionadas ou não à leitura. No segundo experimento, o 
procedimento foi similar, em que sessões de ginástica eram intercaladas com sessões de modelagem do 
comportamento verbal. Os resultados obtidos no primeiro experimento revelaram que quatro de cinco 
crianças aumentaram o tempo de leitura depois das sessões de modelagem. No segundo experimento, 
efeitos similares foram observados com um participante.Conclui-se que, neste tipo de situação 
experimental, o reforçamento do comportamento verbal teve como efeito o aumento na freqüência do 
comportamento não verbal relacionado, tal como os estudos de Catania (1998) têm apontado.  
 
Comportamento Verbal e Equivalência de Eestímulos: Termos com 'Significados' Complementares? 
(Verbal Behavior and Stimulus Equivalence: Terms with Complementary 'Meanings'?) 
 
MARIA AMALIA ANDERY, Tereza Sério, Nilza Micheletto (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 
 
A noção de significado como existindo independentemente do comportamento e a crítica desta noção 
estiveram no centro da discussão feita por Skinner, em 1957, quando da publicação de O 



Comportamento Verbal. Assumindo que significados "devem ser encontrados entre as variáveis 
independentes ... e não entre as propriedades da variável dependente" (1957, 0.14), Skinner deixa de se 
preocupar com a noção de que caberia àqueles interessados no fenômeno da linguagem tomar como 
seu objeto de estudo a noção de significado. Rejeitando esta perspectiva tradicional, Skinner inicia um 
novo tratamento do fenômeno tradicionalmente chamado linguagem: comportamento verbal torna-se o 
objeto de estudo do analista do comportamento. Neste contexto é importante o reconhecimento de que 
para Skinner a compreensão do comportamento verbal depende especialmente de se compreender os 
fenômenos relacionados com controle de estímulos antecedentes sobre o comportamento operante. 
Entretanto, na literatura sobre comportamento verbal, publicada em veículos de análise do 
comportamento, desde então, temas como significado e referentes reapareceram seguidamente. 
Especialmente a partir dos anos 80, as noções de significado e referente parecem reaparecer entre 
analistas do comportamento como importantes temas de discussão e até mesmo como fenômenos que 
merecem descrição ou explicação. Parece, então, que significado ou referente voltam a figurar como 
propriedades da variável dependente que é objeto de investigação do analista do comportamento: neste 
caso, o comportamento humano, ou, mais especificamente, o comportamento cognitivo. Especialmente 
na literatura relacionada à equivalência de estímulos é possível identificar esta tendência. Esta 
perspectiva originou (mais ou menos explicitamente) um debate sobre a necessidade ou não de rever a 
concepção skinneriana de significado (ou referente) e, por conseqüência, a concepção skinneriana de 
comportamento verbal. Ainda que possamos identificar diferentes ênfases e até mesmo distintos graus 
de recusa da perspectiva skinneriana sobre comportamento verbal e ainda que haja mais de uma 
proposta sobre as possibilidades de interpretação do fenômeno conhecido como equivalência de 
estímulos em sua relação com a noção tradicional de significado parece que em mais de uma 
circunstância trata-se de propor que comportamento verbal pode ser repensado em termos mais 
próximos de perspectivas mais tradicionais da linguagem. O presente trabalho pretende discutir esta 
aparente ruptura na análise do comportamento e algumas de suas implicações.  
 
#20 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
8:30 AM - 9:45 AM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
CBM 
 
Português 
 
Terapia por Contingências de Reforçamento: Estudos de Caso (Therapy Through Contingencies of 
Reinforcement: Case Studies) 
Coordenador/Chair: Fernanda Trassi Raposo (Instituto de Análise Aplicada de Comportamento – 
Campinas) 
 
Análise de um Caso Com Défícit de Repertório Social Segundo o Modelo de Terapia por Contingências 
de Reforçamento (TCR) 
 
Fernanda Trassi Raposo, Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada de Comportamento – 
Campinas) 
 
 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo de caso discute o atendimento terapêutico de um cliente de 28 
anos, casado há 2 anos e com um filho de 3 meses. Trabalhava na loja do pai e fazia um curso de 
corretor de imóveis. A queixa inicial era “Tenho dificuldade de me relacionar socialmente: de ligar para 
alguém, evito lugares que tenham pessoas, principalmente conhecidas porque eu tenho que conversar 
com elas”. Baseada no modelo da Terapia por Contingências de Reforçamento, a terapeuta passou a 



investigar as possíveis contingências em operação nas situações sociais do cliente. Em qualquer evento 
no qual o cliente precisasse interagir com pessoas (loja, amigos, restaurantes etc.) ele não conseguia 
emitir respostas socialmente adequadas (ele “travava”). Associado a tal déficit de repertório, o cliente 
apresentava estados corporais respondentes como taquicardia, sudorese, ruborização da face e 
gagueira, e ainda, sentia ansiedade (sentimento produzido pela situação aversiva). As conseqüências 
advindas de tal déficit de repertório tinham função aversiva para o cliente que passou a emitir cada vez 
mais respostas de fuga-esquiva de situações sociais. Assim a terapeuta pode analisar: a. os eventos 
sociais adquiriram função pré-aversiva; b. o cliente não emitia comportamentos que pudessem produzir 
reforçadores positivos e evitava (ou minimizava) reforçadores negativos ;c. seu comportamento ficava 
sob controle dos estados corporais respondentes, emitindo ainda menos respostas operantes e d. teve 
uma história de contingências com pouca exposição a eventos sociais, como tal não aprendeu a lidar 
com os eventos sociais aversivos, nem com os reforçadores sociais generalizados. Era, então, 
necessária a instalação de repertório social adequado para o enfrentamento das situações sociais. Com 
esse repertório instalado, obtendo reforçadores positivos e diminuindo os eventos aversivos, os eventos 
sociais adquiririam nova função, não seriam pré-aversivos e os estados respondentes gradualmente 
desapareceriam ou diminuiriam. A terapeuta descreveu para o cliente as contingências em operação e 
propôs o ensaio comportamental na sessão como processo inicial para a instalação de repertório. A 
terapeuta descrevia a situação a ser encenada; dava modelos de atuação; dava SDs através de 
perguntas para que o cliente emitisse respostas; consequenciava com elogios as atuações do cliente; e 
consequenciava naturalmente as respostas emitidas pelo cliente, dando continuidade à interação com as 
respostas ou novas perguntas para o cliente. A partir das situações vivenciadas na sessão, terapeuta e 
cliente discutiam possíveis generalizações destas situações. A terapeuta dava SDs, regras e modelos de 
como o cliente deveria agir fora do setting terapêutico. O desempenho do cliente determinava quando ele 
poderia enfrentar a próxima etapa. O que se pretendia com o processo de exposição gradual era que o 
comportamento do cliente fosse naturalmente reforçado(ele se comportasse adequadamente e se 
sentisse bem), mantendo, assim, esses novos repertórios. Na sessão posterior eram discutidos seu 
desempenho e dificuldade, e a terapeuta enfatizava as consequências por ele produzidas. Assim, a 
terapeuta tentava colocar o repertório do cliente sob controle das novas consequências, não apenas dos 
estados corporais respondentes. A exposição gradual possibilitou ao cliente: a. observar o próprio 
comportamento; b. observar as conseqüências que este produzia; c. reduzir os estados respondentes 
presentes para um nível suportável e d. conscientizar-se da história de contingências que instalou seu 
déficit de repertório social. O repertório do cliente foi aumentando e ao observar as conseqüências do 
seu comportamento na sessão e fora dela, gradualmente os estados corporais respondentes e a 
1ansiedade foram se reduzindo. E, progressivamente foram substituídos por sentimentos de auto-
confiança e satisfação. Os resultados obtidos foram: a. fez amigos no curso; b. passou a conversar nos 
intervalos; c. montou a sua própria corretora; d. passou a ligar para os fornecedores; e. participou de 
reunião com a professora do filho; f. passou a se queixar raramente dos seus estados corporais 
respondentes; e g. descreveu-se com mais auto-confiante e satisfeito com seu repertório. 
 
Palavras-chave: repertório social, déficit e terapia por contingências de reforçamento. 
 
 
 
Analisando as Contingências que Produzem o Comportamento de Tentativa de Suicídio: um Estudo de 
Caso  
 
Karolina Amorim, Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada de Comportamento) 
 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo de caso apresenta um atendimento terapêutico realizado no 
modelo de Terapia por Contingências de Reforçamento. O cliente de 56 anos era casado há 23 anos e 
tinha dois filhos, de 18 e 16 anos. Ele morava com a mãe desde a falência de seu comércio há cinco 
anos, com a qual tinha uma relação difícil. A queixa inicial apresentada foi “Estou sem a mínima vontade 
de continuar vivendo, pensei em me jogar duas vezes da janela do apartamento onde moro com minha 
mãe”. Baseada no modelo teórico a terapeuta passou a investigar as contingências que produziam e 
mantinham tal verbalização e sentimento no cliente. Ela pôde observar que ele estava sob controle das 



seguintes contingências: a. teve uma grande perda financeira: a falência do próprio negócio e estava 
desempregado; b. sua família não quis mais morar com ele e constantemente o agredia com 
verbalizações sobre seus fracassos profissionais e por estar desempregado; c. voltou a morar com a 
mãe e esta também verbalizava freqüentemente sobre a falta de dinheiro; d. ele não tinha um repertório 
alternativo capaz de produzir dinheiro, ou seja, não tinha uma resposta de fuga-esquiva eficaz para 
eliminar tais situações; e. a perda financeira evidenciou que as relações estabelecidas entre o cliente e a 
família não eram afetivas e sim financeiras; f. não tinha fontes alternativas de reforços positivas (amigos, 
lazer etc). Em suma ficou evidente que o cliente não tinha repertório para lidar com tais contingências: 
não conseguia arrumar emprego e, assim, obter dinheiro; não conseguia evitar as criticas vinda dos 
familiares; não tinha fontes alternativas de conseqüências reforçadoras positivas. Em suma: não tinha 
repertorio de fuga-esquiva e nem de acesso a reforçadores positivos para enfrentar as contingências 
adversas nas quais vivia. Diante de tal situação o cliente sentia-se incapaz e sem saídas, dizia não 
agüentar mais “o peso da vida” e que queria se matar. Para a terapeuta ficou claro que o ambiente no 
qual ele estava inserido produzia apenas conseqüências aversivas para seus comportamentos e não 
apresentava outras respostas alternativas que pudessem ser reforçadas por uma outra comunidade. Tais 
contingências produziam o sentir-se sem saída (a ausência de respostas fuga-esquiva) e verbalizações 
sobre suicídio (fuga total. Para a terapeuta ficou evidente a necessidade de expor o cliente a novas 
contingências que produzissem conseqüências reforçadoras e de ensiná-lo a se esquivar das aversivas 
existentes. A terapeuta procurou, a partir de regras e SDs, com função de instruções para ação eficaz, 
emitidos por ela, que o cliente: a. emitisse comportamentos que provavelmente seriam reforçados em 
outra comunidade, sendo sugeridos comportamentos que o cliente já tivesse no repertório: realizar 
trabalhos como voluntário, procurar por antigos amigos etc.; b. emitisse respostas de fuga-esquiva das 
punições advindas dos filhos, da esposa e da mãe: procurando sair quando falassem de dinheiro, 
continuar procurando emprego, dizer que estava buscando alternativas etc.; c. emitisse comportamentos 
em relação aos filhos que pudessem produzir reforçadores positivos advindos deles: perceber do que 
eles gostavam ou precisavam fazer e os ajudassem nessas atividades (acompanhá-los até o ponto de 
ônibus, auxiliar em pesquisas da escola etc.); d. evitasse ficar em casa sozinho ou com a mãe. Diante 
das orientações da terapeuta, o cliente, progressivamente, começou a emitir novas respostas, sob 
controle das orientações dadas por ela. Os resultados obtidos foram: a. o cliente entrou para a APM da 
escola de seu filho, passou a ir a lugares públicos, a assistir a palestras etc. Seus comportamentos 
passaram a ser reforçados pelas novas pessoas com as quais se relacionava e pelo seu próprio 
desempenho nessas situações; b. ele relatou sentir-se feliz e satisfeito; c. passou a emitir 
comportamentos de fuga-esquiva das situações nas quais se sentia punido: saía de perto, ia embora, 
respondia que estava procurando emprego ou até mesmo verbalizava isso espontaneamente; d.passou 
a emitir comportamentos de ajuda na casa (lavar a louça, ir a padaria e fazer serviço de banco) e com os 
filhos (levava-os ao ponto de ônibus, ajudava-os nas tarefas da escola etc.); e. passou a evitar ficar em 
casa; f. matriculou-se em uma escola para terminar os estudos. Diante das novas contingências o cliente 
passou a se sentir melhor e a descrever-se mais feliz. A ausência de relações afetivas que se 
evidenciaram com a perda financeira não se restabeleceram, porém o cliente se sentia mais aliviado e 
também produzindo alguns reforçadores para si na relação com a família, apesar das dificuldades ainda 
existentes. A sua queixa sobre o desejo de se suicidar desapareceu. O processo terapêutico continua, 
ajudando-o a discriminar o que controla os comportamentos da esposa e dos filhos, bem como a se 
esquivar dos aversivos e como produzir reforçadores advindos deles. 
 
Palavras-chave Suicídio, comportamento de fuga-esquiva, terapia por contingências de reforçamento 
 
 
 
Um Modelo de Atenção Psicológica em Serviço Ambulatorial de Quimioterapia 
 
Thais de Lima Bezerra, Queila Pierre Fernandes, Diana Tosello Laloni (Hospital e Maternidade Celso 
Pierro, PUC-Campinas) 
 
Resumo/Asbtsract: OBJETIVO O objetivo do presente estudo é descrever um modelo de atenção 
psicológica desenvolvido no Serviço de Quimioterapia do Hospital e Maternidade Celso Pierro. 
METODOLOGIA (PARTICIPANTES) Duas psicólogas de formação comportamental desenvolveram uma 



metodologia de atenção para pacientes com câncer e em tratamento quimioterápico. (SUJEITOS) 
Pacientes com câncer de mama, de colo do útero, endométrio, ovário, vulva, de próstata, do esôfago, do 
estômago, do intestino, coloretal, do pâncreas, do fígado e ósseo, dentre outros, são submetidos ao 
tratamento quimioterápico que consiste na utilização de medicamentos administrados 
amubulatorialmente, a fim de eliminar as células que formam o tumor. A quimioterapia apresenta uma 
freqüência que varia de acordo com o tipo de tumor, seu comportamento biológico, localização, extensão 
da doença, idade e condições gerais do paciente. O protocolo quimioterápico pode variar na realização 
de sessões a cada 21 dias ou 28 dias. (PROCEDIMENTOS) Desse modo, segundo esse modelo de 
atenção psicológica proposto, os atendimentos de avaliação psicológica e intervenções 
psicoterapêuticas ocorriam mediante a solicitação da equipe por meio de interconsultas. Esses 
atendimentos psicológicos realizavam-se na própria sala de aplicação da quimioterapia, durante a 
infusão dos medicamentos. (CRITÉRIOS) Buscando-se priorizar os pacientes mais jovens e/ou com 
prognóstico implicando em maiores limitações físicas e psicossociais. (AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA/Queixa) Os pacientes eram submetidos a uma avaliação psicológica realizada por meio 
de entrevistas semi-estruturadas, através das quais buscava-se identificar a linha de base dos 
comportamentos de enfrentamento frente ao diagnóstico e tratamento. Realizava-se também entrevista 
com o acompanhante, quando este estava presente, a fim de identificar outras variáveis contingentes ao 
repertório de enfrentamento do paciente. (FREQUÊNCIA) Os atendimentos aos pacientes e 
acompanhantes variavam, conforme a adaptabilidade deste ao tratamento, e em função disto, os 
pacientes poderiam ser acompanhados em maior ou menor freqüência. (INTERVENÇÕES 
PSICOTERAPÊUTIVAS/Objetivos) As técnicas de intervenções terapêuticas utilizadas eram, por 
exemplo: reforçamento, modelagem e modelação; de modo, a estimular respostas adaptativas frente ao 
diagnóstico e tratamento. RESULTADOS Assim, no período de março a dezembro de 2003, foram 
atendidos, segundo esse modelo de atenção psicológica, 107 pacientes em tratamento quimioterápico; 
sendo 56 do sexo masculino e 51 do sexo feminino. 
 
 
#21 Evento Especial/Special Event 
 
13/8/2004 
 
9:50 AM - 10:25 AM 
 
Português/English 
 
Abertura/Opening Event 
 
#22 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial F 
 
CBM/EAB 
 
English 
 
Analogs and Clinical Implications of Relational Frame Theory (Data-Based Presentation) (Análogos e 
Implicações Clínicas da Relational Frame Theory (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Lorretto M. Cunningham (National University of Ireland, Maynooth) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: The three papers that comprise this symposium investigate 
underlying principles and applications of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Paper 1 



investigates transformation of functions in spider phobics. The results offer tentative support for a derived 
relations model of the acquisition of anxiety responses. Paper 2 presents the effects of acceptance and 
valuing on tolerance for and perception of pain in the form of periodic electric shock. Results indicate that 
higher acceptance scores on the AAQ correlated with higher tolerance of pain and lower believability of 
experienced pain and that ACT participants showed higher tolerance for and lower believability of 
experienced pain compared with participants in control conditions. Finally the last paper examines 
acceptance and commitment therapy and motivational interviewing with substance abuse. Together the 
papers lend support to the growing body of research into the efficacy of the principles involved in 
Acceptance and Commitment Therapy. 
 
Relational Frame Theory and the Acquisition and Maintenance of Fear of Spiders (Relational Frame 
Theory e a Aquisição e Manutenção do Medo de Aranhas) 
 
SINEAD SYMTH, Dermot Barnes-Holmes, Yvonne Barnes-Holmes (National University of Ireland, 
Maynooth) 
 
Resumo/Abstract: Two experiments investigated the derived transfer of functions through equivalence 
relations established using respondent-type training. In Experiment 1 participants were trained on a 
simple discrimination (A1+/A2-) and then respondent-type training was used to establish 4 stimulus 
pairings (A1-B1, A2-B2, B1-C1, B2-C2). All participants demonstrated the derived transfer of simple 
discriminative functions. Furthermore, it was demonstrated that the derived transfer effects were 
reversible within-participants. This procedure was modified for Experiment 2, which demonstrated that 
spider-fearful and non spider-fearful participants show differential levels of a transfer of self-reported 
arousal functions for stimuli that participated in equivalence relations with video-based material depicting 
scenes with spiders. The results demonstrate that the respondent-type training procedure provides a 
viable alternative to matching-to-sample, and also offer tentative support for a derived relations model of 
the acquisition of anxiety responses in at least one sub-clinical population.  
 
Acceptance and Valuing: Their Effects on Pain Tolerance and Perception (Aceitação e Valorização: Seus 
Efeitos Sobre a Tolerância à Dor e a Percepção) 
 
BARBARA JOHNSON, Ian T. Stewart (National University of Ireland, Galway), Louise A. McHugh, 
Dermot Barnes-Holmes, Yvonne Barnes-Holmes (National University of Ireland, Maynooth) 
 
Resumo/Abstract: This study examined the effects of acceptance and valuing on tolerance for and 
perception of pain in the form of periodic electric shock. Forty participants were given the Acceptance 
Action Questionnaire (AAQ) and were then randomly assigned to either an acceptance-based protocol 
(ACT), the goal of which was to disconnect pain-related thoughts and feelings from literal actions, or to a 
control-based protocol (CONT) that focused on changing or controlling pain-related thoughts and feelings. 
Furthermore, for half of the participants in both conditions, participation in the study was explicitly linked 
with valued personal goals whereas for the remaining participants the importance of participation in the 
study was de-emphasised. All participants took part in a nonsense-syllables matching task that involved 
successive exposures to increasingly painful shocks. At times throughout the task, participants were 
asked to choose to continue with the task and be shocked or stop the task and avoid being shocked. 
Each choice had specific costs and benefits. Participants performed the task twice, both beforeand after 
receiving the assigned experimental protocol. Two further measures were obtained atpre- and post-
intervention: tolerance of the shocks and self-reports of pain. Results showed that higher acceptance 
scores on the AAQ correlated with higher tolerance of pain and lower believability of experienced pain 
and that ACT participants showed higher tolerance for and lower believability ofexperienced pain 
compared with participants in other conditions. 
 
Acceptance and Commitment Therapy and Motivational Interviewing with Substance Abuse (Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) e Motivational Interviewing em Drogadicção) 
 
HEATHER M. PIERSON, Steven c. Hayes, Elizabeth V. Gifford (University of Nevada, Reno) 
 



Resumo/Abstract: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) has been shown in several studies to be 
effective as a treatment for substance abuse, and to work through processes of change specified in its 
underlying theory. This paper reviews the available outcome and process data, with a particular focus on 
acceptance, defusion, and values. Motivational Interviewing (MI) seems to influence substance abuse in 
part through similar processes. How ACT and MI compliment each other will be discussed and some 
possible reasons these two treatments may be effective with the same populations will be described. 
 
#23 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Dom João 
 
AUT/DDA 
 
English 
 
Applying Behavior Analysis to Children with Autism: Deficits, Behavioral Excesses, and Curriculum 
(Analise do Comportamento Aplicada a Crianças com Autismo: Lidando com Déficits, Excessos e 
Currículo) 
 
Coordenador/Chair: Meca Andrade (The New England Center for Children) 
 
Debetedor/Discussant: Maria Luiza Guedes (PUC-SP) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: The purpose of this symposium is to review the 
developmental deficits and problematic behaviors that present in persons with autism in conjunction with 
the presentation of a comprehensive curriculum for addressing these deficits and behavioral excesses. 
The range of impairment and variability in presentation in autism requires effective systems for analyzing 
skill deficits and problem behavior. Curricula for targeting skill deficits and addressing problem behavior 
require individualization but many general teaching techniques and behavior deceleration strategies have 
been reported. The first presentation, delivered by the New England Center for Children (NECC) Program 
Director, Cammarie Johnson will review systems for assessing the skill deficits of children with autism as 
well as a developmental profile of children with autism. The second presentation, delivered by NECC 
Program Specialist, Meca Andrade, will review systems for assessing behavioral excesses and will 
describe, with case examples, how this can lead to effective intervention. The last presentation, delivered 
by NECC Program Director, Renee Mansfield, will review a comprehensive curriculum that has been 
developed for providing educational and clinical services to children with autism. Brazilian Professor and 
Behavioral Psychologist,Maria Luiza Guedes, will serve as the discussant for this symposium 
 
Skill Deficits in Children with Autism (Déficits de Habilidades em Crianças com Autismo) 
 
CAMMARIE JOHNSON, Rebecca MacDonald, Renee Mansfield, William Holcomb (The New England 
Center for Children) 
 
Resumo/Abstract: Diagnostic criteria for autism include deficits in social and communication skills, 
restricted interests and activities, and stereotypic behavior. In this presentation we will present 
comprehensive information about the specific skill deficits that children with autism present. Also, we will 
compare performance on cognitive tasks, to levels of joint attention and stereotypy for children with 
autism. In addition, data will be presented on these same measures for typically developing age-matched 
peers. Some of the cognitive skills sampled include eye contact, imitation, and responsiveness to social 
questions. Joint attention skills were assessed across a variety of materials including toys and books. 
Play skills and stereotypy were measured from videotaped samples of 5-min free-play sessions. Children 
were divided into three groups: low performers, medium performers and high performers according to 



their accuracy on the sampled cognitive skills. As might be expected, the profiles of children with autism 
who were in the high performance group were most similar to the profiles of typically developing children. 
It was also the case that children with autism benefited from intensive behavioral instruction.  
 
Dealing with Behavioral Excesses: Assessement and Intervention (Lidando com os Excessos: Avaliação 
e Intervenção) 
 
MECA ANDRADE, Eileen Roscoe, William H. Ahearn (The New England Center for Children) 
 
Resumo/Abstract: In addition to – or as a result of- skill deficits in a variety of areas, children with autism 
often present behavioral excesses that interfere with treatment, and can considerably affect the 
individual’s functioning and well being. Such behaviors may include stereotypic or ritualistic responses, 
self injurious responses, aggressive, and destructive behaviors. Reducing frequency and/or intensity of 
such responses are often among the goals of behavioral intervention. Current research indicates that 
effective treatment of behavioral excesses is based on the results of systematic assessment of behavioral 
function. Knowing the function(s) of the behaviors to be decelerated or replaced constitute the only basis 
for intervention based on principles of positive reinforcement. Procedures and examples of descriptive 
and functional assessments will be presented, and discussed. In addition, techniques for behavioral 
deceleration that can be developed based on the results of such assessments are also presented. Among 
the techniques that are discussed during this presentation are: training of functional communication 
responses, fading procedures, noncontingent schedules, and differential schedules of reinforcement. 
 
Curriculum Strategies for Children with Autism (Estratégias Curriculares para Crianças com Autismo) 
 
RENEE MANSFIELD, Laura Dudley (The New England Center for Children) 
 
Resumo/Abstract: Children with autism have difficulty learning and maintaining skills with standard 
educational teaching strategies. Behavioral strategies have proven to be most effective in teaching 
children with a variety of special needs. These strategies include using discrete trial, massed trials, 
incidental teaching, and task analysis formats. As a general rule, when using these strategies, curricula 
are created and modified on an individual basis. At the NECC we have developed a comprehensive 
curriculum scope and sequence that outlines all the skills that a child with autism needs to learn from the 
preschool level, to the elementary level, to the secondary level. Much of this curriculum has been 
developed and is in use across all students within our program. This presentation will highlight curriculum 
organization and describe how assessment tools and effective teaching programs for children with autism 
enter into and ultimately drive the curriculum. 
 
#24 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4A 
 
EAB 
 
Português 
 
Analises do Comportamental (Behavioral Analysis) 
 
Coordenador/Chair: Nicolau Pergher (USP) 
 
Respostas de Observzção por Meio do Rastreamento do Olhar (Observing Responses Using Eye 
Scanning) 
 



NICOLAU PERGHER (Universidade de São Paulo), Atli Magnusson (The New England Center for 
Children), Gerson Tomanari (Universidade de São Paulo), William Dube (University of Massachusetts 
Medical School - Shriver Center) 
 
Resumo/Abstract: A análise experimental das respostas de observação geralmente ocorre com a 
utilização de uma resposta instrumental com efeitos mecânicos sobre o ambiente (bicar um disco, 
pressionar um botão numa tela sensível ao toque etc.). Tal resposta converte um esquema misto de 
reforçamento (em que os estímulos discriminativos experimentalmente programados não se encontram 
acessíveis ao participante) em um esquema múltiplo (em que estes estímulos tornam-se acessíveis). O 
presente trabalho apresentará uma análise intra-sujeito de duas diferentes topografias de respostas de 
observação - resposta de olhar registrada por meio do rastreamento dos movimentos oculares do 
participante e resposta mecânica de pressionar um botão na tela do computador. Foi sujeito uma 
estudante universitária, que foi inicialmente submetida a um esquema de reforçamento múltiplo VI-5s 
EXT, cujos componentes foram apresentados em seqüência randômica. O esquema foi mudado de 
múltiplo para misto, após se verificar controle do estímulo discriminativo no múltiplo (índice discriminativo 
superior a 0,90). No esquema misto, caso a participante pressionasse um botão na tela do computador 
(resposta de observação instrumental), aparecia na tela o estímulo discriminativo correspondente ao 
componente em vigor (VI ou EXT). Durante todas as sessões em esquemas múltiplo e misto, os 
movimentos oculares da participante foram registrados por meio do equipamento de rastreamento do 
olhar (ISCAN). Com relação à resposta de observação instrumental, observou-se freqüências próximas 
de produção dos estímulos discriminativos de reforçamento (S+) e de extinção (S-). Freqüências 
semelhantes também foram encontradas na observação de S+ e de S- ao se analisar os movimentos 
oculares. Entretanto, a duração com que a participante permaneceu olhando para S+ foi maior em 
relação à duração com que permaneceu olhando para S-. Esses resultados são discutidos em termos 
das possíveis diferenças entre as respostas de observação instrumentais e os movimentos oculares, tais 
como registrados com o ISCAN. Sugere-se que as respostas oculares podem ser estudadas como 
resposta de observação, inclusive dispensando a utilização de esquemas mistos, para estudos sobre o 
estabelecimento de discriminação. 
 
Cultura e Comportamento Contralado por Regras (Culture and Rule-Controlled Behavior) 
 
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Cultura é um conjunto de contingências de reforço mantidas por um grupo. A ação 
seletiva dessas contingências pode estabelecer o comportamento conformista. Ou seja, através da 
aprovação de comportamentos aceitos pelo grupo e desaprovação de comportamentos não aceitos pelo 
grupo, o indivíduo pode se conformar com os padrões de um dado grupo. Assim, à medida que cada 
indivíduo se conformar com os padrões de um dado grupo, o seu próprio comportamento conformado 
serve como parâmetro em relação ao qual o comportamento dos outros membros do grupo será 
comparado. Além da exposição direta a ação seletiva dessas contingências sociais, da observação e 
imitação de padrões de comportamentos aceitos em um dado grupo, esses padrões também podem ser 
adquiridos por um indivíduo e transmitidos aos outros membros do grupo, através da descrição dessas 
contingências sociais, isto é, através de regras. Deve-se ressaltar, no entanto, que, durante a sua vida, 
um dado indivíduo é exposto a regras e contingências sociais estabelecidas por diferentes grupos ou 
agências controladoras (como agências educacionais, governamentais, econômicas, religiosas, etc.) e 
que nem sempre há um consenso, entre essas agências, sobre quais seriam os comportamentos 
adequados que deveriam ser apresentados pelo indivíduo em determinadas situações. Além disso, as 
contingências arranjadas por uma mesma agência controladora podem mudar no período da vida de um 
dado indivíduo. Como resultado, então, da exposição a essas contingências concorrentes, pode ocorrer 
de um indivíduo se conformar com as contingências arranjadas por uma, mas não por outra, dessas 
agências. Em conseqüência, também pode ocorrer de serem estabelecidos diferentes repertórios 
comportamentais em um mesmo indivíduo. Deste modo, algumas partes do repertório do indivíduo 
podem vir a interferir em outras partes do seu próprio repertório, principalmente quando o grupo exige e 
o indivíduo está diante de determinadas situações, tais como tomada de decisão e resolução de 
problemas. Nestas situações, o indivíduo pode vir a descrever as contingências de reforço para si 



mesmo e esta descrição pode vir a interferir no seu comportamento não verbal subseqüente. A 
apresentação constará de uma análise crítica dessas formulações. 
 
O Comportamento Criativo Nas Concepções de Skinner e Staats (The Original Behaviors in the 
Conception of Skinner and Staats) 
 
CARLOS HENRIQUE BOHN, Vânia Lúcia Pestana Sant'ana (Universidade Estadual de Maringá) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho estabelecerá uma comparação entre as posições teóricas de A. 
W. Staats e de B. F. Skinner sobre o comportamento criativo e investigará a sua definição e análise em 
cada uma destas abordagens. Neste estudo a criatividade será entendida como a emissão de 
comportamentos originais e novo padrão de respostas, tendo por objetivo a compreensão das diferenças 
existentes entre os dois autores até 1980, ano de publicação de um artigo de Staats sobre o tema. 
Também serão discutidas algumas considerações feitas por Staats sobre o comportamentalismo radical 
que se mostram equivocadas quando confrontadas com a abordagem skinneriana. 
 
#25 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
CBM 
 
Português 
 
Análise do Comportamento com Pessoas com Deficits comportamentais e Wmocionais Profundos 
(Behavioral Analysis of Profound Behavioral and Emotional Deficiencies) 
 
Coordenador/Chair: Roosevelt Starling (UFSJ) 
 
Desafios à Criatividade, Informação e Precisão da Linguagem Técnica: Aprendendo Análise do 
Comportamento com Jovens Autistas (Learning Clinical Behavior Analysis with Autistic Patients: 
Challenges to Information, Creativity and Technical Language Accuracy) 
 
ROOSEVELT STARLING (UFSJ) 
 
Resumo/Abstract: Por suas limitações verbais, a clínica analítico-comportamental com portadores de 
autismo oferece ao analista clínico do comportamento a necessidade de refinar sua linguagem técnica 
em níveis habitualmente não exigidos pelo cliente verbalmente competente. Por outro lado, clientes 
verbalmente competentes respondem, igualmente ao controle direto da contingência. Forçado a refinar 
sua discriminação de processos sob controle predominante não-verbal, o clínico tem a oportunidade de 
generalizar esta aprendizagem para o trabalho com clientes verbalmente competentes, ampliando assim 
a amplitude do seu trabalho clínico. No tratamento do autismo, falhas do clínico em discriminar as 
variáveis críticas relevantes para o desempenho desejado são imediatamente consequenciadas com o 
francasso na intervenção. A correta identificação e manipulação dos esquemas de reforçamento, das 
instâncias de controle de estímulo (respondente e operante discriminados), do controle contingencial 
múltiplo sobre itens do repertório e de fenômenos comportamentais que habitualmente não são 
discriminados na prática clínica convencional, tais como sobreamento e bloqueio, esvanecimento, 
classes nominais e classes funcionais, todos estes conceitos têm indicado ser de relevância crucial para 
o trabalho bem sucedido com esta população. O esforço desta comunicação é o de, partindo de 
exemplos reais experimentados pelo autor no manejo clínico desta população especial, transpor este 
aprendizado para o contexto clínico convencional, isto é, no trabalho ambulatorial - consultório - com o 
cliente verbalmente competente. 



 
Comparação Entre Dois Procedimentos de Triagem Institucional Infanto-Juvenil (Comparison Between 
Two Institutional Screening Procedures for Children and Juvenile Mental Health Units) 
 
FABIANA GAUY (CAPSi Água Viva - Secretaria Municipal de Saúde), Suely Guimarães (Universidade de 
Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo foi comparar os resultados obtidos em dois procedimentos - 
um grupal e outro individual - para avaliação do comportamento da criança através da queixa materna. 
participaram do estudo 29 mães de crianças com problemas comportamentais, atendidas em uma 
unidade de saúde mental infanto-juvenil. No formato grupal as mães participaram de uma entrevista 
aberta conduzida por uma equipe multiprofissional e, no formato individual participaram de uma 
entrevista estruturada realizada por uma psicóloga seguindo um roteiro adaptado do inventário Child 
Behavior Checklist (CBCL), os resultados obtidos foram comparados tomando como referência o total de 
67 categorias comportamentais identificadas a na entrevista individual e quatro variáveis contextuais 
relatadas nos dois procedimentos. A entrevista individual estruturada obteve um número 
substancialmente maior de comportamentos problema do que a entrevista grupal aberta realizada com 
as mesmas informantes. É possível concluir que o uso de um roteiro estruturado em entrevistas grupais 
possa oferecer mais informações com otimização do tempo de avaliação. 
 
Uma Avaliação Comportamental da Dependência Afetiva ("Amar Demais") no Homem: Um Estudo de 
Caso Clínico (A Behavioral Assessment of Affectionate Dependence ("Loving too Much") in a Man: A 
Clinical Case Study) 
 
NILZABETH COELHO, Silvia Canaan-Oliveira (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Problemas relacionados à vida amorosa das pessoas aparecem freqüentemente no 
ambiente terapêutico; uma dessas problemáticas diz respeito à dependência afetiva (mais conhecida 
como “amar demais”) que pode ser caracterizada como um tipo de padrão comportamental no qual o 
indivíduo mantém um relacionamento que lhe traz intenso sofrimento, colocando em risco o seu bem-
estar físico e emocional. Apesar de ser mais freqüente em mulheres, esse tipo de comportamento 
também pode ser apresentado por homens. A relevância de debates sobre o assunto é justificada pela 
quantidade de pessoas que sofrem e que procuram ajuda enfocando essa questão. Neste trabalho 
examina-se possíveis relações entre variáveis ambientais e o padrão comportamental de “amar demais” 
por meio da avaliação terapêutica do repertório de um homem adulto que apresentava tal padrão. O 
atendimento consistiu de sete sessões de Terapia Analítico – Comportamental. Os resultados do 
atendimento demonstraram que, apesar da curta duração do processo terapêutico, o cliente apresentou 
alguns progressos no que diz respeito à discriminação do seu comportamento de "amar demais" e sua 
passividade. A discussão dos resultados deste trabalho aponta para a possibilidade de existência de 
uma relação entre o comportamento de amar demais e controle coercitivo.  
 
#26 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 1B 
 
CBM 
 
Português/English 
 
Excessos Comportamentais (Behavioral Excesses) 
 
Coordenador/Chair: Vanessa Fagionatto Vicentin (PUCCAMP) 



 
Estresse e Qualidade de Vida: Pais de Drogadictos em Cocaína e Crack (Stress and Quality of Life: 
Cocaine and Crack's Parents) 
 
VANESSA FAGIONATTO VICENTIN (PUCCamp) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do presente estudo foi averiguar a relação entre stress e qualidade dos 
progenitores de usuários de cocaína e crack que chegaram pela primeira vez num grupo de apoio a 
familiares de dependentes químicos (Amor Exigente).Trinta progenitores, sendo 25 mães e 5 pais 
responderam uma Ficha de Identificação, Inventário de Sintomas de Stress de Lipp e Inventário de 
Qualidade de Vida (Lipp e Rocha). Os resultados indicaram que 90% dos participantes tinham stress, 
sendo 33% na fase de quase exaustão e 7,4% na exaustão. Observou-se que 40,7% dos progenitores 
que estavam nas fases de quase exaustão e exaustão, que é o stress patológico, eram do sexo 
feminino. Os sintomas psicológicos que foram mais assinalados pelos participantes foram: vontade de 
fugir de tudo (N=25), pensar constantemente num só assunto (N=24), angústia e ansiedade diária (N=21) 
e sensibilidade emotiva excessiva (N=21). Já os sintomas físicos mais assinalados foram: problemas de 
memória (N=23), sensação de desgaste físico constante (N=22) e tensão muscular (N=19). O Inventário 
de qualidade de Vida de Lipp (1989) indicou que nenhum progenitor teve sucesso nos quatro quadrantes 
de qualidade de vida (social, afetivo, profissional e de saúde). Notou-se que apenas uma pessoa teve 
sucesso em três quadrantes e que treze pessoas não tiveram sucesso em nenhum quadrante. O 
quadrante que teve maior nível de sucesso foi o afetivo, com 40% de participantes, seguido do 
quadrante social com, com 30% e do profissional com 20%. No quadrante da saúde nenhum progenitor 
obteve sucesso, resultando na área mais prejudicada de qualidade de vida. A quantidade de sintomas 
assinalados no ISSL foi de um a trinta e dois, sendo que a média foi de dezenove sintomas assinalados. 
Para analisar as associações entre stress e qualidade de vida nos progenitores, foi utilizado o Teste 
Exato de Fisher, que também foi utilizado entre as associações das demais variáveis (idade, sexo, 
estado civil...). Nessas análises foram agrupadas as categorias “Quase Exaustão” e “Exaustão”, devido a 
pequena freqüência de indivíduos nessa última categoria e por indicarem o stress patológico. O nível de 
significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%(p<0,05). A comparação entre stress e sexo 
dos participantes, revelou uma diferença significativa (p=0,028), sendo o stress maior entre as mulheres. 
Também se encontrou uma associação significativa entre stress e quadrante social de qualidade de vida 
(p=0,019), mostrando que as pessoas possuíam uma pior qualidade de vida na área social. 
 
Behavior Analysis of Eating Disorders and Obesity (Análise Comportamental de Distúrbios Alimentares e 
Obesidade) 
 
RAIMO LAPPALAINEN (University of Tampere), Martti Tuomisto (Tampere University Hospital), Greta 
Turunen, Elina Tuomisto, Markku Ojanen (University of Tampere) 
 
Resumo/Abstract: Our aim is to present alternatives for the clinical application of behavioural analysis and 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in eating disorders and obesity. These approaches offer 
many clinical methods based on behavioural principles. The use of behavioural principles and the 
analysis of behavioural processes in eating disorders and obesity may help us to target treatments such 
as Acceptance and Commitment Therapy (ACT) more precisely. Examples of behavioural analysis of 
eating and weight control in anorexia nervosa and obesity will be given. Further, some examples will also 
be given how ACT could be applied to these problems. Understanding the functions of eating behaviour is 
a challenge, because it is a result of a complex interaction between inherited and learned behaviours 
affected by a cultural context. 
 
Behavioral Treatment with Tobacco Addiction: Some New Exciting Experimental Findings (Tratamento 
Comportamental de Adicção ao Tabaco: Algumas Pesquisas Experimentais Novas) 
 
SHERMAN YEN (Asian American Anti-Smoking Foundation) 
 
Resumo/Abstract: The presentation will first reveal behavioral treatment strategies since 1900. Then it will 
focus on some of the new experimental research in utilizing transcranial therapy, acupunture, nicotine 



free cigarettes. The letter representing the most recently affects to help the individual smoker break their 
smoking behavioral chain. A-B-A experimental design was used in these studies. In several individual 
cases, it has been found that the nicotine-free cigarettes have both positive and negative affects on 
helping the smoker to break their behavioral chain. 
 
#27 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial I 
 
CBM 
 
Português 
 
Analisando Contingências em Casos de Transtorno Dismórfico Corporal (Contingency Analysis in Body 
Dismorphic Disorder Cases) 
 
Coordenador/Chair: Vera Amaral (PUC, Campinas) 
 
VERA AMARAL (Puc, campinas) 
 
JOSY MORIYAMA (Puc, campinas, Sobrapar) 
 
KATIA RAMOS (Puc, campinas) 
 
Resumo/Abstract: O Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), de acordo com a classificação do DSM-IV, 
ocorre quando o indivíduo apresenta uma preocupação exagerada com algum aspecto de sua aparência 
física, resultando em prejuízo em seu funcionamento. O indivíduo imagina um defeito em uma parte 
específica do corpo, freqüentemente na face, podendo uma leve assimetria estar presente, uma vez que 
não existe simetria perfeita no corpo humano. As classes de comportamento apresentadas são: alta 
freqüência do exame do “defeito” em espelhos ou evitação total destes; esquiva de situações sociais, 
onde o “defeito” pode ser observado, principalmente por pessoas estranhas; tentativas de camuflá-lo e 
reafirmações sobre sua aparência. Trata-se de um conjunto de comportamentos ainda pouco estudados 
pelos analistas de comportamento, uma vez que, em geral, as pessoas que os apresentam não buscam 
ajuda psicológica, mas sim de profissionais da estética. Os comportamentos de esquiva social tendem a 
se agravar, quando estão presentes comportamentos obsessivos compulsivos, depressivos ou 
delirantes. Nesta mesa redonda serão discutidas estas classes comportamentais típicas, analisando-as 
teoricamente sob o referencial do Behaviorismo Radical em termos de Operações Estabelecedoras, 
Esquiva Experencial, Correspondência entre o Comportamento Verbal e Não-Verbal e o papel do 
terapeuta dentro destas contingências. Presume-se que a história de contingências favoreça a 
construção de algumas regras acerca do valor reforçador da beleza e da aparência física. Tais regras 
tornam-se estímulos discriminativos e operações estabelecedoras para comportamentos de buscar uma 
aparência física “perfeita”. Alguns comportamentos do TDC serão descritos como Esquiva Experencial, 
onde o indivíduo não mais se esquiva do contexto real, mas de sensações corporais, emoções e 
pensamentos associados ao seu “defeito”. Provavelmente isso é o resultado de uma história de 
aprendizagem por Equivalência de Estímulos. Também, no TDC a correspondência entre o 
comportamento verbal e não-verbal pode ser feita através de mandos, tatos e intraverbais distorcidos. A 
função da psicoterapia não deverá ser apenas a de treino de verbalizações que aumentem a freqüência 
da emissão de determinada resposta verbal, mas deverá promover correspondência entre aquilo que o 
cliente diz e aquilo que ele faz (ou vice-versa), pois apenas o reforçamento do comportamento verbal 
não garante que o comportamento não-verbal correspondente também mude. Todas estas análises 
teóricas serão feitas a partir de exemplos de casos clínicos.  
 



#28 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Dom Alfonso III 
 
EAB 
 
English 
 
Experimental Analyses of Relational Learning in Nonhumans (Data-Based Presentation) (Análise 
Experimental de Aprendizagem Relacional em Não-humanos (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: William V. Dube (University of Massachusetts Medical School) 
 
Debetedor/Discussant: José Abib (UFSCar) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This three-paper symposium will describe ongoing research 
on relational learning in species that are commonly used in the experimental analysis of behavior. The 
first paper will describe findings from a study of rats' potential to exhibit generalized identity matching and 
nonmatching to sample using an olfactory discrimination procedure. Results suggest that generalized 
matching-to-sample can be demonstrated in rats when olfactory stimuli are used. The second paper 
reports results of tests of Sidman's notion that responses may have properties that resemble those of 
stimuli in relational learning paradigms. Using pigeons as subjects, the presentation will provide data that 
is consistent with this notion. The third paper reports results of an ongoing project that has the goal of 
assessing whether capuchin monkeys may exhibit the defining behavioral properties of stimulus 
equivalence. Thus far, both reflexivity (e.g., generalized identity matching) and symmetry (bi-directional 
stimulus-stimulus relations) have been shown. The symposium findings will be discussed in regard to 
ongoing theoretical issues in relational learning and the potential of the work to contribute to the 
development of new animal models of intellectual disability in humans. 
 
Matching- and Non-Matching-to-Sample with Olfactory Stimuli in the Rat (Emparelhamento- e Não-
Emparelhamento com o Modelo com Estímulos Olfativos em Ratos) 
 
MARK GALIZIO (University of North Carolina - Wilmington) 
 
Resumo/Abstract: Although identity matching is readily observed in humans, demonstrations in non-
human subjects have been more problematic. For example, although a number of studies have attempted 
to train identity matching in rats, none have provided convincing evidence of the emergence of 
generalized matching. However, most of these studies have used stimuli presented in the visual modality, 
and the present study re-examined the question using olfactory stimuli. Three rats were trained on an 
identity match-to-sample procedure with common household spices mixed with sand as stimuli. Digging in 
the sample cup produced two comparison cups, and digging in the comparison cup that contained the 
same scent as the sample was reinforced with five different stimuli. Three additional rats were trained in a 
non-match to sample procedure again with five stimuli. After 25-35 sessions of training, a set of five novel 
olfactory stimuli was introduced for both groups under the same contingencies as in the first condition for 
15 sessions (Phase 2). In Phase 3, a third set of five stimuli was introduced but the contingencies were 
reversed for 15 sessions, (e.g., non-matching for the group trained to match-to-sample). Rats reached 
terminal performances of between 80% and 90% correct in Phase 1 and showed excellent transfer to 
Phase 2. In contrast, the shift to Phase 3 conditions led to performances well below chance levels for 
many sessions. These results suggest that generalized matching-to-sample can be demonstrated in rats 
when olfactory stimuli are used. The rapid learning and the emergence of generalized responding noted 
in the present study suggest that olfactory stimuli may permit analysis of other forms of derived stimulus 
relations in rats. 



 
Pigeons’ Responses as Samples in Tests for Functional Equivalence (Respostas de Pombos como 
Amostras em Testes de Equivalência Funcional) 
 
KAREN M. LIONELLO-DENOLF (University of Massachusetts Medical School - Shriver Center), Peter 
Urcuioli (Purdue University) 
 
Resumo/Abstract: Sidman (1994; 2000) has suggested that responses can join equivalence classes 
under certain training conditions. This is difficult to test because two distinct responses need to be 
presented as samples in a matching task without different occasioning stimuli. The present experiments 
describe a procedure to test Sidman’s idea. Pigeons were trained to make two responses (R1 and R2) to 
a white stimulus. On some trials, making R1 produced food whereas making R2 caused the trial to be 
repeated. On other trials, the opposite was true. On all trials, there was no way to determine whether 
making R1 or R2 would result in reinforcement. With extended training, pigeons began to switch to the 
alternative response on repeated trials after making an “error.” Moreover, R1 and R2 served as a 
conditional cue for choice when making the scheduled responses resulted in the presentation of visual 
comparisons in a matching task. Next, new pigeons were trained on many-to-one matching with two 
visual samples and two “response” samples using a variant of the procedure described above. Transfer of 
control tests were then conducted to determine whether the response samples had become members of 
a functional equivalence class (i.e., acquired sample equivalence) along with the visual samples. This 
procedure can also be modified to provide a way to falsify the claim that responses become members of 
a traditional equivalence class. 
 
Toward True Matching-to-Sample in Capuchin Monkeys (Em Direção ao Verdadeiro Emparelhamento 
com o Modelo em Macacos Coroados) 
 
OLAVO F. GALVÃO, Romariz Barros, Ana Leda Brino, Paulo Goulart (Universidade Federal do Para), 
William J. McIlvane (University of Massachusetts Medical School - Shriver Center) 
 
Resumo/Abstract: True matching-to-sample (MTS) is obtained when associated pairs of stimuli are 
related by equivalence. Human language pressuposes symbolic relations, which are cases of 
equivalence relations. Demonstration of class formation in language abled individuals is, therefore, an 
exercise of obtaining responding under contextual control in individuals with equivalence class formation 
capability. It is proposed that demonstration of class formation in non language-abled individuals is an 
exercise of prerequisites’ selection and assemblage, and implies the presence of symbolic potential. The 
objectives of the research program of the Experimental School for Primates (ESP) are 1. To obtain the 
most precise directly taught conditional discriminations, 2. Understanding the function of every stimulus in 
choice behavior, 3. To obtain true arbitrary MTS performances, 4. Development of sequences of 
procedures to shape highly accurate individual performances for eventual testing the effects of variables 
to define. Successful attainment of these objectives will have impact on behavior science as an advanced 
behavioral model of cognition. The educational metaphor applied to the laboratory, was meant to control 
researchers’ behavior as to change procedures upon daily analysis of failures or unexpected 
performances, as opposed to methodology based on the comparison of previously defined stable 
conditions. An implication of the educational approach is that naïve experimental subjects have been 
substituted for subjects with known previous history. This is not detrimental because procedures used to 
deal with the highly complex conditional discriminations taught and tested in the ESP are reached after 
long training histories. Some adaptations in the regular MTS design showed relevant to solve long lasting 
research findings of variables interfering with desired true matching, and generating similar performances 
with different stimulus control. A conspicuous example is the moving stimulus – studies using fix sample 
location, and two lateral keys as comparisons’ alternate locations report that location –or configurations- 
came to control choices, instead of the sample – correct-comparison relation. True identity MTS has been 
demonstrated using three or four stimulus in a trial, and programing these stimuli to appear in a host of 
locations, each trial type may not be presented twice in the same configuration in a given session. 
Stimulus control topography analysis has been a tool for understanding and improving results. Eight 
monkeys eventually showed generalized identity MTS. Arbitrary mts baselines are under research. Many 



stimulus control topographies are involved in true arbitrary MTS, and we are developing thecniques to 
avoid those that may preclude true MTS performances. 
 
#29 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial B 
 
EAB/VRB 
 
Português 
 
Extensões do Paradigma de Equivalência de Estímulos (Baseado em Dados) (Extension of the Stimulus 
Equivalence Paradigm (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Maria Stella Alcantara Gil (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Debetedor/Discussant: Andreia Schmidt (Centro Universitário Positivo - UNICEMP) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O modelo de equivalência de estímulos tem sido empregado 
para uma análise comportamental da função simbólica. De acordo com este modelo, símbolos mantêm 
com seus “referentes” uma relação de equivalência, definida por desempenhos emergentes que atestem 
as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade das relações entre estímulos. As pesquisas 
que têm sido realizadas sobre equivalência podem ser consideradas, em sua grande maioria, como 
simulações da formação de símbolos, verificando a formação de equivalência entre estímulos abstratos 
que, desta forma, adquirem função simbólica. Estas simulações são desenvolvidas, geralmente, com 
participantes que já têm um repertório verbal desenvolvido e, portanto, amplo domínio de símbolos. Este 
simpósio inclui três diferentes estudos que estendem a pesquisa sobre equivalência em diferentes 
direções. Dois estudos utilizam estímulos não abstratos. Um destes estudos é desenvolvido com bebês 
que estão no limiar da função simbólica, uma população muito pouco estudada em estudos de 
equivalência, enquanto o outro estudo verifica a transferência de funções de expressões emocionais 
para símbolos destas expressões, ou seja, estímulos equivalentes a elas. O terceiro estudo investiga a 
possível relação entre equivalência e um outro tipo de desempenho emergente, a aprendizagem por 
exclusão.  
 
Alguns Recursos Metodológicos para a Realização de Pareamento de Identidade por Bebês 
(Methodological Issues: Babies' Identity Matching Performance) 
 
TAIS PORLAN OLIVEIRA, Maria Stella Alcantara Gil (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Indivíduos com deficiência mental podem apresentar desempenhos com prejuízo da 
função simbólica. Pesquisas experimentais sobre discriminações complexas com populações de adultos 
deficientes contribuíram para a formulação do modelo da formação de relações de equivalência de 
estímulos na identificação de capacidades precursoras do comportamento simbólico. Investigar a 
ontogênese do controle de estímulos com base no modelo de equivalência requer, entre outras tarefas, o 
exame da aplicabilidade dos procedimentos até então empregados ao se estudar o estabelecimento de 
relações condicionais por bebês. Dado que os pré-requisitos considerados essenciais para a 
investigação da aquisição de relações de equivalência são os treinos de discriminação simples, reversão 
da discriminação e pareamento de identidade, o objetivo do presente trabalho foi aprimorar condições 
experimentais para o ensino de pareamento de identidade para bebês, a partir da adaptação de 
procedimentos usualmente empregados com outras populações. Dois bebês de 18 meses de idade 
foram submetidos a situações de treino de discriminações. O ambiente experimental foi organizado em 
uma sala da creche freqüentada pelo bebê, onde se instalou um aparato com três janelas diante das 



quais se sentava o bebê e um experimentador. Nos treinos de discriminação simples e reversão da 
discriminação a janela central permanecia fechada e cada janela lateral expunha um brinquedo, 
especialmente construído para o estudo, que assumia a função de S+ ou S-. O bebê selecionava um dos 
dois estímulos expostos: tocando a janela correspondente ao estímulo S+, o bebê brincava com ele; 
tocando a janela correspondente ao estímulo S-, as janelas eram vedadas. Os resultados obtidos neste 
estudo permitiram especificar aspectos de uma metodologia específica para a análise da aquisição de 
discriminações por bebês: a forte relação entre estímulos reforçadores naturais e sociais foi minimizada 
pelo controle de variáveis tais como duração do intervalo, número máximo de tentativas por sessão. A 
comparação do desempenho dos dois participantes com o desempenho de quatro outros bebês obtido 
em estudo que empregou equipamento e procedimentos diferentes revelou que bebês, uma vez 
submetidos a controle de estímulos adequado, são bem sucedidos no pareamento com a amostra em 
um número menor de tentativas e em menor número de sessões. Além de avanços teóricos para a 
confirmação do modelo de equivalência para compreensão de repertórios comportamentais complexos, 
a identificação de variáveis de controle na aquisição de repertórios de discriminação condicional favorece 
o desenvolvimento de técnicas de ensino para crianças pequenas ou indivíduos deficientes. 
 
Diferençãs na Latência de Identificação de Figuras Abstratas Equivalentes a Expressões Faciais de 
Alegria, Raiva, e Nojo (Latency Differences in the Identification of Abstract Stimuli Equivalent to Facial 
Expressions of Joy, Anger, and Disgust) 
 
RENATO BORTOLOTI (Universidade Federal do Pará), Julio C. de Rose (Universidade Federal de São 
Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Tem sido exaustivamente demonstrado que expressões faciais são estímulos 
naturalmente salientes e que, entre os humanos, a detecção de faces ameaçadoras é mais rápida do 
que, por exemplo, a detecção de faces amigáveis. Estudo anterior encontrou fortes indícios de que essa 
propriedade das expressões ameaçadoras pode ser transferida para estímulos abstratos através de 
relações de equivalência. Figuras abstratas equivalentes a uma face raivosa e a uma face que parecia 
expressar nojo foram mais rapidamente encontradas do que figuras abstratas equivalentes a uma face 
alegre. Essa notável descoberta necessitava, porém, de dados mais consistentes que a sustentassem; 
os dados obtidos nesse estudo anterior se referem ao desempenho de 15 estudantes universitários e 
não houve um perfeito balanceamento dos conjuntos de estímulos relacionados a cada expressão facial. 
O presente estudo aumentou para 40 o número de participantes e programou que todas as figuras 
abstratas fossem relacionadas a todas as faces em diferentes arranjos experimentais distribuídos de 
maneira equilibrada entre esses participantes. Esse procedimento foi estruturado de modo a minimizar 
um eventual efeito inerente ao estímulo e não à face por ele simbolizada. Foram treinadas relações 
condicionais entre expressões faciais (A) e dois conjuntos de estímulos abstratos (B e C) e entre os 
estímulos do conjunto C com os de outro conjunto (D). A formação de classes de equivalência foi testada 
pelas relações B-D e D-B. O conjunto A era composto por fotografias que expressavam alegria, raiva e 
nojo, enquanto os conjuntos B, C e D eram formados por figuras abstratas, três em cada um. 
Demonstrada a formação de classes, o participante era submetido a um pós-teste que dispunha três 
figuras relacionadas a uma mesma expressão facial e uma relacionada a outra expressão. O participante 
era instruído a selecionar, o mais rapidamente possível, a figura discrepante. Da mesma forma que no 
estudo anterior, os estímulos relacionados às expressões raivosa e de nojo foram selecionados mais 
rapidamente que os relacionados à face amigável. Esses resultados estendem o rol de funções descritas 
como transferíveis através da formação de classes de equivalência de modo a incluir um controle 
discriminativo que possivelmente a história filogenética humana concedeu a certos padrões faciais. 
Implicações para a controvérsia sobre a necessidade ou não da nomeação dos estímulos para o 
estabelecimento de classes de equivalência são também consideradas. 
 
Exclusão e Formacão de Classes de Estímulus com Crianças com Desenvolvimento Típico e Adultos 
com Deficiência Mental (Exclusion and Stimulus Class Formation with Typically Developing Children and 
Mentally Retarded Adults) 
 



ROBERTA ACEITUNO DA COSTA (Universidade Federal de São Carlos), Deisy G. de Souza 
(Universidade Federal de São Carlos), William J. McIlvane (University of Massachusetts Medical School, 
Shriver Center/Northeastern University) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho investigou a emergência do responder por exclusão, um tipo de controle 
de estímulos que tem sido apresentado extensivamente pela literatura como um método efetivo e 
fidedigno para os ensino de relações condicionais do tipo daquelas aprendidas por crianças em fase de 
aprendizagem da linguagem. A exclusão é tipicamente observada quando um participante de pesquisa 
se depara com um arranjo de escolhas (ex.: figuras) no qual apenas um dos estímulos ainda não foi 
relacionado a um nome falado. Quando um modelo novo indefinido é ditado, os participantes 
imediatamente selecionam o item indefinido entre os comparações, sem treino explícito para fazê-lo. 
Embora, a exclusão seja um desempenho observado com freqüência, existem alguns relatos de 
participantes que não responderam por exclusão sob certas circunstâncias. Pesquisas sobre exclusão 
geralmente estabelecem uma linha de base de discriminações condicionais um para um, nas quais um 
nome ditado (o modelo) corresponde a uma e somente uma figura. O presente estudo buscou investigar 
se o estabelecimento de múltiplas correspondências (múltiplos nomes para a mesma figura) interferiria 
com o responder por exclusão. Também foi investigada uma possível relação entre a exclusão e as 
classes de equivalência; a literatura corrente sugere que os dois fenômenos podem ser relacionados 
e/ou podem depender um do outro. Procedimentos de exclusão foram utilizados com 10 crianças com 
desenvolvimento típico e com 5 adultos com retardo mental. O presente estudo utilizou procedimentos 
mais sistemáticos do que os apresentados em estudos anteriores com participantes com retardo mental. 
Todos os participantes, incluindo aqueles com retardo mental, apresentaram desempenhos de exclusão 
e equivalência de estímulos, apesar da linha de base complexa; as performances de equivalência de 
estímulos emergiram mais gradualmente para os participantes com retardo mental, embora o teste tenha 
sido realizado sem a provisão de conseqüências. Portanto, o presente estudo sugere que falhas 
anteriores em demonstrar exclusão em procedimento que treinaram múltiplos nomes para uma mesma 
figura foram devido a problemas de procedimento e não a uma falta de capacidade dos participantes. Os 
resultados também têm implicações para o delineamento de programas de treino que fazem uso do 
procedimento de exclusão, particularmente em casos em que o participante precisa adquirir múltiplos 
nomes para o mesmo item. 
 
 
 
#30 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial C 
 
CBM 
 
Português 
 
Problemas de Aprendizagem e os Casos de Difícil Manejo: Formas de Intervenção na Terapia 
Comportamental Infantil (Learning Problems and the Handling of Difficult Cases: Intervention Patterns in 
Behavior Therapy with Children) 
 
Coordenador/Chair: Jaíde Aparecida Gomes Regra (Usp, Cetep) 
 
JAÍDE APARECIDA GOMES REGRA (Usp, Cetep) 
 
MÁRCIA PITTA (Garpe) 
 
MIRIAM MARINOTTI (Consultório Particular) 



 
Resumo/Abstract: Crianças com problemas de aprendizagem apresentam uma grande diversidade de 
comportamentos considerados problemas. A baixa produção acadêmica pode ser compreendida através 
da análise do conjunto de fatores envolvidos nas dificuldades apresentadas. Alguns dos problemas mais 
freqüentes podem estar relacionados à falta de pré-requisitos necessários à aquisição de novas 
habilidades que fazem parte do programa no qual a criança está inserida; à emissão de comportamentos 
hiperativos e dispersivos como resposta de esquiva à aversividade da situação de aprendizagem e às 
dificuldades encontradas na formação de hábitos de estudo adequados. A análise de comportamento 
complexo procura identificar as variáveis ambientais presentes nas dificuldades de aprendizagem e 
elaborar procedimentos para instalar novas habilidades. Descrições de casos clínicos demonstram os 
resultados obtidos com as aplicações dos procedimentos. São apresentados modelos de atendimento 
clínico individual e em grupo. As formas de atendimento direto da criança são complementadas pela 
orientação de pais e atendimento familiar. 
 
#31 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial A 
 
DEV 
 
Português 
 
Idosos e Lazer: Leitura, Esporte, Atividade Física e Turismo (Old Age and Leisure: Reading, Sports, 
Human Physical Activity and Tourism) 
 
Coordenador/Chair: Geraldina Porto Witter (PUC, Campinas) 
 
MARCELO DE ALMEIDA BURITI (Universidade de Mogi das Cruzes) 
 
MARIA DO SOCORRO LEITE BURITI (Faculdade do Clube Náutico Mogiano) 
 
LUIZ HENRIQUE PERUCHI (Universidade de Mogi das Cruzes /Faculdade do Clube Náutico  
 
Resumo/Abstract: O lazer tem um papel relevante em todo o ciclo da vida, garantindo melhor qualidade 
de vida. Na idade adulta avançada o lazer pode ser uma forma de prevenção de problemas 
biopsicossociais. É feita uma análise funcional da relação leitura idosos, indicando a relevância das 
contingências passadas e as possibilidades de influenciar as novas gerações. O esporte quer como 
participante ativo quer como torcida é também fonte de lazer para o idoso. É feita uma análise de 
contingências que influem no envolvimento dos idosos nas atividades esportivas. O mesmo tipo de 
análise é feito em relação à prática física com ênfase em sua relevância para a saúde biológica. O 
turismo na terceira idade é analisado quanto às variáveis que viabilizam essa atividade e os efeitos no 
comportamento do idoso, como conseguir novos amigos. É discutida a atuação da Universidade no 
estudo desta relação. A Universidade precisa aprender com os idosos para poder ajudar na melhoria da 
qualidade de vida deles e das novas gerações. 
 
#32 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
13/8/2004 
 
10:40 AM – 12:00 PM 
 
Imperial J 



 
CBM/TPC 
 
 
 
Stimulis Control Topography: A Little Theory and a Lot of Application (Topografia do Controle de 
Estímulo: Um Pouco de Teoria e Muita Aplicação) 
 
William J. McIlvane (Shriver Center, University of Massachusetts Medical School) 
 
 
#33 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 1A 
 
EDC 
 
English 
 
Shaping of Reading (Modelagem de Leitura) 
 
Coordenador/Chair: T. V. Joe Layng (Headsprout) 
 
Understanding Early Reading: The Necessary Precursor for Headsprout Early Reading (Compreendendo 
a Leitura Precoce: O Precursos Necessário para a Leitura Precoce Headsprout) 
 
T. V. JOE LAYNG (Headsprout) 
 
Resumo/Abstract: This presentation describes the deconstruction of the decoding repertoire required to 
be a successful reader, and an analysis of the criteria for defining and teaching reading comprehension. 
The precise learner repertoires will be described and the steps required to ensure that a child learns to 
read. Examples will be drawn from Headsprout Early Reading for which the author was the chief 
architect. 
 
Accuracy Versus Rate Building: An Experimental Comparison of Procedures for Teaching Fluent Reading 
Skills (Precisão versus Formação de Taxas: Uma Comparação Experimental de Procedimentos para 
Ensinar Habilidades de Leitura Fluente) 
 
CATHERINE COYLE (Murdoch University, Western Australia), David Leach (Murdcoh  
 
University) 
 
Resumo/Abstract: Rate-building exercises that comprise elements of precision teaching and timed 
repeated practice have been described in the fluency literature. However, significant theoretical and 
procedural questions still warrant investigation: What is the relationship between the development of 
accuracy and rate and what is the most efficient way of training component reading skills to fluency? 
 
This study compared the relative efficiency of training phoneme reading rates in two conditions. Five 
Grade 2 students who had average IQs but below average pre-reading skills were involved. Each child 
learned a separate set of six phoneme digraphs in a Rate-Building (RB) condition and in a Rate-Building 
After Accuracy Training (RBAAT) condition. During RB, the procedure ensured accuracy developed 



simultaneously with rate, whereas during RBAAT, the participants first learned to read phonemes with 
100% accuracy before beginning the rate-building exercises.  
 
Reading accuracy rates and error rates, retention, endurance, stability, application and adduction 
outcomes, and counts of repetitions to develop accuracy were compared. 
 
Reliability measures were conducted for 1-minute timings of phoneme reading. Reliabilities for reading 
rates ranged from 91.3% to 98.2% (RB phoneme sets) and from 92.9% to 100% (RBAAT phoneme sets). 
Error rate reliability ranged from 75% to 100% for both the RB and RBAAT phoneme sets. Reliability for 
reading rates on the endurance, stability, application and adduction post-tests ranged from 93.2% to 
100% (RB phoneme sets) and from 81.8% to 100% (RBAAT phoneme sets). Error rate reliability for the 
same post-tests ranged from 77.8% to 100% (RB phoneme sets) and from 80% to 100% (RBAAT 
phoneme sets). 
 
Results showed that higher phoneme reading rates were achieved in the RB condition than in the RBAAT 
condition for all participants. Error rates actually increased for two participants with the introduction of 
rate-building exercises in the RBAAT condition, even after attaining 100% accuracy prior to rate building. 
Post-test error rates, however, were similar in the two conditions. Overall, higher reading rates were 
performed in the RB condition than in the RBAAT condition on the endurance, stability, application and 
adduction post-tests for the majority of participants. All participants required more repetitions of the 
phonemes to attain and maintain accuracy with speed in the RBAAT condition compared to the number of 
repetitions necessary to develop and maintain accuracy with speed in the RB condition. 
 
We concluded that the RB condition was far more efficient and more likely to achieve generalized 
performance outcomes in early reading skills, at least for students of this age and ability level. 
 
Four Experiments on the Emergence of Listener Behavior: Pre-School Through Grades K-12 (Quatro 
Experimentos Sobre a Emergência do Comportamento de Ouvinte: Da Pré-escola até os Graus K-12) 
 
R. Douglas Greer, Dolleen-Day Keohane, MAPY CHAVEZ BROWN, Lauren Stolfi, JoAnn Pereira, Janet 
Solorzano (CABAS® and Columbia University Teachers College) 
 
Resumo/Abstract: A body of research related to listener behavior will be reported. Four studies testing the 
relationship between listener emersion and listener behavior, the relationship between auditory matching 
and listener behavior and the relationship between conditioning listening to stories and listener 
comprehension will be presented. The results will be reported as related to each experiment. 
 
#34 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
EAB/AUT 
 
Português/English 
 
Variabilidade, Estereotipa, e Comportamento (Baseado em Dados) (Variability, Stereotypy, and Behavior 
(Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Meca Andrade (The New England Center for Children) 
 
Debetedor/Discussant: Richard Graff (The New England Center for Children) 
 



Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A noção de variabilidade tem papel fundamental no sistema 
conceitual da análise do comportamento.Tal noção é indispensável na descrição do comportamento, já 
que a variabilidade é uma característica comportamental básica. É indispensável também na explicação 
do comportamento, pois a variação é um dos processos componente do modelo causal de seleção por 
conseqüências. Além dos desafios teóricos trazidos por esta noção, os analistas do comportamento têm 
buscado desenvolver metodologias apropriadas para a pesquisa e para a intervenção em situações 
problemáticas diretamente relacionadas à variabilidade comportamental. O objetivo central deste 
simpósio é promover uma integração entre dados de pesquisa básica sobre variabilidade 
comportamental e os resultados e problemas encontrados na prática do analista do comportamento em 
seu trabalho com crianças com diagnóstico de autismo. 
 
Stereotypes in Children with Autism at Program Entry and After One Year of EIBI: Comparison to Age  
 
Matched Typically Developing Peers (Estereotipia em Crianças com Autismo no Início do Programa e 
Após uma Ano de EIBI: Comparação com Pares de Mesma Idade com Desenvolvimento Típico) 
 
Amy Geckeler, William Holcomb, Rebecca MacDonald, RENEE MANSFIELD, June Sanchez (The New 
England Center for Children) 
 
Resumo/Abstract: Many children with autism engage in stereotyped and repetitive behavior. Decreasing 
stereotypy and increasing alternative or incompatible responses is often a primary goal for intervention. 
Research has shown that levels of stereotypy in young children with autism vary with age: Children who 
entered treatment at age 2 had lower levels of stereotypy than children who entered treatment at age 4. 
This study compared levels of stereotypy in 2-, 3-, and 4-year-olds with autism during structured and free-
play activities when they entered treatment and one year later and compared to those levels to age 
matched typically developing children. Inter-observer agreement (IOA) data were collected during the first 
3 min of each 10- min videotaped sample; mean IOA was 95.4% (range: 77% -100%). Results from 
typically developing children indicate that levels of stereotypy remain low (below 10%) across all age 
groups. Results from the children with autism indicated that 2-year-olds had lower levels of stereotypy 
(mean: 13%; range: 2% - 20%) than 3-year olds (mean: 23%; range:6% - 36%) and 4-year-olds (mean: 
39%; range:15% - 61%) at the beginning of treatment. After one year of EIBI, levels of stereotypy 
remained the same for 2-year-olds, decreased slightly for the 3-year-olds (mean: 20%; range: 5%-44%) 
and 4-year-olds showed the largest decrease (mean: 24%; range; 7%-36%). Implications for early 
intervention for children with autism are discussed.  
 
Estudo Experimental da Variabilidade de Respostas: A Variação da Duração (Experimental Study of 
Response Variability: The Variation of the Duration) 
 
ADRIANA CRUVINEL, Maria Amália Andery (PUCSP), Silvia Murari (UEL/PUCSP), Viviane Duarte, 
Tereza Maria Serio, Nilza Micheletto (PUCSP) 
 
Resumo/Abstract: Variabilidade de respostas tem sido estudada experimentalmente com diferentes 
metodologias. Uma delas é a que investiga a produção de variabilidade em dimensões que constituem a 
classe de resposta, em especial aquelas dimensões que podem ser caracterizadas como contínuas, tais 
como duração e força de uma resposta. As características da situação experimental envolvidas nesta 
metodologia mais de perto se aproximam dos desafios encontrados pelo analista do comportamento em 
situações de intervenção; os dados assim produzidos podem contribuir para o desenvolvimento de novas 
técnicas de intervenção. Resultados obtidos em experimentos realizados no Laboratório de Psicologia 
Experimental da PUCSP, tendo ratos como sujeitos experimentais, trabalhando com diferentes 
topografias de respostas (focinhar e pressionar a barra) e com a duração de respostas como a dimensão 
que deveria variar, fornecem algumas indicações sobre as contingências envolvidas na produção de 
variabilidade. Um primeiro aspecto é que parece ser necessária a identificação de classes de respostas 
para cada um dos sujeitos experimentais para que se possa estabelecer uma contingência de 
reforçamento de variabilidade, uma vez que a definição do que serão consideradas respostas iguais 
(semelhantes) e o que serão consideradas respostas diferentes (que variam) é indispensável para o 
estabelecimento de critérios de reforçamento. Um segundo aspecto é que a simples diferenciação da 



propriedade duração, indo de durações menores para durações maiores, pode, em alguns casos, ser 
geradora de variabilidade. Finalmente, um terceiro aspecto que os resultados indicam é que, na maioria 
dos casos, o nível de variabilidade produzido parece corresponder às exigências da contingência de 
reforçamento em vigor. 
 
A Noção de Variabilidade e a Análise do Comportamento (The Notion of Variability and the Behavior 
Analysis) 
 
TEREZA MARIA SÉRIO, Nilza Micheletto, Maria Amalia Andery (PUCSP) 
 
Resumo/Abstract: A noção de variabilidade de respostas tem papel central na constituição do sistema 
explicativo elaborado por Skinner. Tal noção tem papel fundamental na descrição do comportamento na 
medida em que está intimamente relacionada a outro conceito, também central, o de classe de 
respostas. Segundo este sistema explicativo, uma resposta, mesmo a mais simples, não se repete. Ao 
ocorrer uma segunda vez, ela já estará mudada; para Skinner, desconsiderar esta variabilidade seria 
uma simplificação muito grande, porém uma simplificação necessária: o conceito de classe de respostas 
parece ser a condição necessária para a elaboração de leis que descrevem o comportamento. Contudo, 
ao tentar elaborar estas leis, o analista do comportamento se defronta com uma dificuldade: a 
identificação da classe de respostas que, à primeira vista, parece ser o ponto de partida de seu trabalho, 
torna-se, na verdade, o último passo de sua análise. Além disso, um passo que é quase que inatingível: 
as classes de respostas têm existência momentânea, estão sendo continuamente constituídas. A noção 
de variabilidade tem também papel fundamental na explicação do comportamento, a variação é parte 
constitutiva do modelo causal proposto por B. F. Skinner: o modelo causal de seleção por 
conseqüências. Dois processos básicos descrevem a causalidade: o processo de variação e o processo 
de seleção; variações aleatórias – nos organismos, nas respostas e nas práticas culturais – são 
selecionadas por suas conseqüências que, ao mesmo tempo, produzem mais variação. Ao conciliar 
variabilidade e causalidade, este sistema explicativo coloca um novo desafio: a seleção da variabilidade. 
 
 
 
#35 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial D 
 
CBM 
 
Português 
 
Lidando com Estresse: Intervenções em Psicologia Clínica da Saúde (Stress and Coping: Clinical-Health 
Psychology Interventions) 
 
Coordenador/Chair: Marilda Lipp (PUC, Campinas) 
 
NEIDE DOMINGOS (Famerp) 
 
LUCIA MALAGRIS (Ufrj) 
 
ELIANA SILVA (Unicastelo) 
 
Resumo/Abstract: O stress é definido como uma reação psicofisiológica complexa provocada por um 
estímulo (estressor) que pode ser externo ou interno, que ameace a homeostase interna do indivíduo. 
Alguns fatores contribuem para o seu desenvolvimento, tais como atividades cognitivas e características 



de personalidade. Diversos sintomas acompanham o stress, que se manifestam universalmente com o 
aparecimento de taquicardia, sudorese, boca seca, tensão muscular e sensação de estar em alerta. 
Qualquer mudança na vida gera um certo nível de stress e quando este aumenta além de determinado 
nível, aumenta a vulnerabilidade do organismo para inúmeras doenças. Para o restabelecimento do 
equilíbrio, o indivíduo necessita adaptar-se ou ajustar-se a nova situação. Qualquer resposta que vise 
esta adaptação pode ser denominada de enfrentamento, independentemente se obteve ou não sucesso. 
Avaliar e identificar os estressores e as estratégias de enfrentamento utilizadas para reduzir o impacto do 
estresse sobre o organismo auxilia indivíduos a lidar com as demandas ambientais ou internas ou com 
um conflito existente entre ambas. As estratégias de enfrentamento variam de indivíduo para indivíduo e 
dependem dos recursos culturais internalizados, de valores e crenças, habilidades sociais, apoio social e 
recursos materiais, que podem não estar disponíveis devido a restrições impostas por condições internas 
(outros valores, transtornos psicológicos, intensidade percebida do nível de ameaça) como por 
condições externas (exigências institucionais, ausência de recursos materiais). Programas de 
intervenção, como controle e redução de stress, auxiliam indivíduos a recuperar recursos internos ou 
desenvolver estratégias mais eficazes para enfrentar adequadamente situações desagradáveis. 
Mediante estas considerações, o objetivo é apresentar programas para redução de estresse no contexto 
clínico e da saúde. 
 
#36 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
CBM 
 
A Dependência Afetiva ("Amar Demais") Sob a Ótica da Terapia Analitico-Comportamental (The 
Affectionate Dependence ("Loving Too Much") Under the Behavior Analytic Therapy Perspective) 
 
Coordenador/Chair: Silvia Canaan-Oliveira (Universidade Federal do Pará) 
 
SILVIA CANAAN-OLIVEIRA (Universidade Federal do Pará) 
 
PATRICIA MARTINS (Hospital Ofir Loyola) 
 
ANA SYLVIA GONÇALVES (Faculdade Ideal) 
 
Resumo/Abstract: Problemas relacionados à vida amorosa das pessoas aparecem freqüentemente no 
contexto terapêutico. Uma dessas problemáticas diz respeito à dependência afetiva comumente 
conhecida como “amar demais”. Este problema se caracteriza como um padrão de comportamento no 
qual o indivíduo mantém um relacionamento que lhe traz intenso sofrimento, colocando em risco o seu 
bem-estar físico e emocional. Apesar de ser mais freqüente em mulheres, esse tipo de comportamento 
também pode ser apresentado por homens. Geralmente a história de vida das pessoas que apresentam 
o padrão de “amar demais” inclui exposição a contingências coercitivas ou modelos parentais de 
superproteção; estas pessoas apresentam um padrão de cuidados excessivos com o parceiro e 
negligência de auto-cuidados, resultando em déficits de assertividade, sentimentos de baixa auto-estima, 
burnout e comportamentos aditivos. Embora esses indivíduos discriminem a aversividade do 
relacionamento e o sofrimento dele decorrente, apresentam comportamentos de fuga-esquiva da relacão 
mas têm dificuldade de sair dela, o que os leva a procurar o atendimento psicoterápico. A relevância 
social e científica de debates sobre o assunto é justificada pela crescente demanda de pessoas que 
sofrem com essa problemática nos consultórios psicológicos e pela escassez de literatura teórica e 
prática (estudos de caso clínico) abordando essa temática sob o enfoque comportamental. Desse modo, 
esta mesa será constituída por discussões teóricas sobre a temática do “Amar demais” e suas 
implicações para a prática clínica comportamental, tendo como base a experiência das autoras no 



atendimento de casos clínicos. A parte teórica consistirá de uma tentativa de discutir o assunto 
relacionado-o à literatura pertinente da Terapia Analitico-Comportamental. Tal discussão será baseada 
numa leitura comportamental do livro "Amar demais" de Robin Norwood visando o estabelecimento de 
possíveis relações entre contingências ambientais atuais e históricas e o comportamento de “amar 
demais”. A parte prática incluirá a descrição do atendimento de casos clínicos de homens e mulheres 
adultos que apresentavam o padrão comportamental de “amar demais”. Portanto, esta mesa pretende 
constituir-se numa oportunidade para se avaliar a eficácia da terapia analitico-comportamental no 
tratamento de indivíduos que apresentam este padrão. 
 
#37 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial H 
 
TPC 
 
Português 
 
O Conceito de Delírio (The Concept of Delirium)  
 
ISAIAS PESSOTI (FMRP) 
 
#38 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Dom Pedro I/II 
 
CBM 
 
Português 
 
Treinamento de Terapeutas: Desafios da Clinica (Training of Therapists: Clinical Challenges) 
 
Coordenador/Chair: Gina Bueno (Universidade Católica de Goiás/Faculdade Camburi) 
 
A Complexidade do Comportamento Humano: Relato de uma Experiência (The Complexity of Human 
Behavior: Report of an Experience) 
 
GINA BUENO (Universidade Católica de Goiás/Faculdade Camburi) 
 
Resumo/Abstract: Por ser a aprendizagem cumulativa e seletiva, o indivíduo discrimina, seletivamente, 
estímulos específicos, tanto reforçadores quanto punidores. E, a partir de então, avalia tais eventos 
como bons ou ruins. Experiências iniciais são decisivas para a formação de conceitos negativistas sobre 
si, o meio e o futuro. Hellen, 30 anos, passou os últimos 4 meses de 2003 hospitalizada em uma clínica 
particular, na Suíça (onde reside), com diagnóstico de Depressão, Pânico e Hipotireoidismo. Aquela era 
a mais longa das hospitalizações a que se submetera naquele país, nos últimos 7 anos. Sendo 
acompanhada por uma equipe multiprofissional. Os ataques de Pânico recorrentes e inesperados 
tornaram-se cada vez mais intensos e aterrorizadores. Seu estado emocional negativo, com perda de 
interesse e desesperança, manteve-se na maior parte do tempo. A farmacoterapia era intensiva e 
abrangente. Hellen retorna ao Brasil 25 quilos mais gorda, a pedido da família, para submeter-se à 



intervenção comportamental cognitiva. Suas auto-regras centrais eram de não se afastar da maleta de 
remédios e que os profissionais de saúde da Suíça não conseguiram ajudar-lhe: “Por que aqui vai ser 
diferente?”, questionou. Ainda em sua primeira sessão, Hellen sofreu um Ataque de Pânico. A causa: 
“Medo que o tratamento terapêutico, aqui no Brasil, exija a suspensão das drogas farmoquímicas”. 
Aquele foi o seu último Ataque de Pânico. Hellen participou de duas sessões semanais de 50 minutos, 
instrumentalizadas pela TCC, e já em sua 12ª sessão teve a retirada de 5 de suas 8 medicações, 
mantendo apenas as referentes ao Hipotireoidismo e a Fluoxetina. Esta última foi suspensa em sua 16ª 
sessão. A fase final do tratamento focou-se no treino de habilidades sociais quanto às culturas 
Brasil/Suíça. 
 
Uma Tentativa de Estudar a Modelagem de Habilidades Terapêuticas: Registros de Supervisão (An 
Attempt at Studying the Shaping of Therapeutic Skills: Supervision Records) 
 
LYLIAN CRISTINA PILZ PENTEADO (Faculdades Padre Anchieta e USF-Itatiba SP) 
 
Resumo/Abstract: O desenvolvimento de um registro de supervisão tem o objetivo de sistematizar dados 
sobre o processo de modelagem de habilidades do terapeuta. Trata-se de um repertório que deve ser 
desenvolvido no próprio atendimento de clientes, dado que o governo por regras ditadas pelo supervisor 
é insuficiente para o estabelecimento de um controle eficaz sobre a atuação em sessão. A literatura tem 
destacado a importância de que os comportamentos do terapeuta estejam sob controle do que o cliente 
faz, sente e diz na sessão. Assim como tem sido enfatizada a importância da ocorrência de 
comportamentos clinicamente relevantes na sessão para que, então, sejam analisadas as contingências 
e para que o terapeuta possa atuar diretamente sobre eles (Kohlenberg s Tsai, 1991), revela-se, então, 
fundamental que o terapeuta aprenda a evocar, observar, interpretar e reforçar. Nalin e Conte (2000, por 
exemplo) têm apresentado evidências sobre a necessidade que tem um terapeuta de crianças de 
desenvolver repertório de estratégias lúdicas, assim como de saber abrigá-las em um conjunto mais 
amplo de objetivos e procedimentos terapêuticos. Queiroz e Guilhardi (2001) discutiram uma concepção 
behaviorista radical de vínculo como produto social das contingências na interação entre duas pessoas, 
analisando evidências de sua construção na relação terapeuta-cliente. Baseando-se em tais afirmações 
e na própria experiência como supervisora em clínica particular e na clínica-escola, os dados obtidos 
através do registro de supervisão poderão ser úteis para a análise da modelagem do repertório de 
atuações do terapeuta dentro do contexto de sessão. Apresenta-se, neste estudo, um conjunto de 
observações a respeito do sistema de registro, bem como da supervisão que podem estar relacionados 
com o repertório do terapeuta. 
 
#39 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
10:45 AM - 12:00 PM 
 
Imperial G 
 
CBM/EDC 
 
Português 
 
Tratamentos Desenvolvidos na Clínica-Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
(Treatments Developed in the Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Clinic) 
 
Coordenador/Chair: Bernard Rangé (UFRJ) 
 
Debetedor/Discussant: Bernard Rangé (UFRJ) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) caracteriza-se 
pela presença de pensamentos intrusivos e recorrentes (obsessões) e comportamentos repetitivos que 



aliviam ansiedade (compulsões). Esses sintomas consomem tempo e causam sofrimento acentuado ou 
prejuízo significativo na vida de pacientes, familiares, amigos e sociedade. Estima-se que entre 1/3 e 
metade dos pacientes adultos apresentem o início dos sintomas na infância.Uma em cada 200 crianças 
e adolescentes sofrem de TOC. De acordo com o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos 
Mentais, 4ª edição [DSM-IV] (APA, 1994), em algum ponto durante o curso do TOC, o indivíduo deve 
reconhecer que as obsessões/compulsões são irracionais. No entretanto, 30% a 50% das crianças com 
TOC não têm crítica em relação aos sintomas. Antes da puberdade, há um predomino de meninos. No 
entanto, há um aumento no número de casos de meninas na adolescência, e a razão entre os gêneros 
alcança uma proporção de 1:1 na idade adulta. Neste trabalho foi realizada uma revisão da literatura 
consultando a base de dados MEDLINE sobre as peculiaridades do TOC em crianças e adolescentes 
assim como os princípios e aspectos práticos do tratamento cognitivo-comportamental dessa população. 
Nos últimos anos, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem sido apresentada como o tratamento 
psicoterápico de primeira escolha do transtorno. Entretanto, ainda existem poucos estudos controlados 
que provam que este tipo de tratamento é tão eficaz nesta população quanto é na população adulta. O 
tratamento adequado além de reduzir os sintomas e o sofrimento causado pelo TOC, também auxiliaria 
na prevenção da recaída e reduziria a morbidade. Dessa forma, é de suma importância que existam 
profissionais capacitados em fazer o diagnóstico correto e treinados em TCC para realização de um 
tratamento adequado. 
 
Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade: Os Professores Conhecem Esse Transtorno? (Attention 
Span and Hyperactivity Disorder: Do Teachers Understand This Disorder?) 
 
LUCIANA RIZO, Bernard Rangé (IP/UFRJ), Paulo Mattos (IPUB/UFRJ) 
 
Resumo/Abstract: Sabe-se hoje que o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um dos 
transtornos mais bem estudados na medicina e os dados gerais sobre sua validade são muito mais 
convincentes que a maioria dos transtornos mentais até mesmo que muitas condições médicas 
(Associação Médica Americana, 1998). Estudos realizados em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
mostram que de 3 a 7% das crianças em idade escolar são portadoras do TDAH (DSM IV-TR, 2002).  
 
Considerando que a escola é um dos principais ambientes de desenvolvimento psicossocial da criança, 
acreditamos ser de grande importância que informações sobre um transtorno tão prevalente na 
população geral sejam amplamente divulgadas entre professores. 
 
A fim de verificar de forma mais precisa o grau de informação dos professores quanto ao TDAH, foi 
desenvolvido um questionário com algumas das afirmativas mais citadas na literatura mas que 
geralmente são desconhecidas pelos professores. Houve uma opção por declarações com maior 
incidência na literatura, pois era necessário um instrumento curto que pudesse ser respondido em breves 
minutos, pois, desta forma, poderia ser facilitada uma maior colaboração por parte dos professores. 
 
Foi confirmado, após análise estatística dos dados, que os professores necessitam de maiores 
informações sobre TDAH. A partir dessa informação mais precisa, foi desenvolvido um programa de 
treinamento para professores sobre como lidar com crianças portadoras de Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade. 
 
Qualidade de Vida em Pessoas com Transtorno da Ansiedade Generalizada (Life Quality in People with 
Anxiety Disorders) 
 
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PEREIRA, Bernard Rangé (UFRJ) 
 
Resumo/Abstract: Nos últimos anos os transtornos de ansiedade ganharam destaque entre os 
transtornos psicológicos, visto a sua grande incidência na população em todo mundo. Além disso, novas 
drogas são descobertas, tratamentos psicológicos aperfeiçoados, novas informações são buscadas na 
tentativa de ajudar aqueles que sofrem de algum transtornos da ansiedade a diminuir seus efeitos. Entre 
estes, o transtorno da ansiedade generalizada talvez seja um daqueles que mais sofreram modificações 
nos seus critérios diagnósticos nos últimos anos, e ainda continua a causar divergências. Atualmente é 



caracterizado por uma preocupação excessiva que ocorre na maioria dos dias, por pelo menos seis 
meses, e vem acompanhada por sintomas como: inquietação, tensão muscular, irritabilidade, fadiga, 
agitação, falta de concentração e problemas com o sono. A preocupação é tida como difícil de controlar 
e pode referir-se a várias questões como saúde própria ou de outras pessoas significativas, segurança 
pessoal, pequenas tarefas da vida diária e outros. Uma questão que ainda é discutida é a probabilidade 
do TAG ser um tipo de transtorno de personalidade, visto que, pessoas com este diagnóstico relatam 
não lembrar exatamente quando o problema teve início e, muitas vezes, não se queixam diretamente 
sobre a preocupação excessiva. Acreditam que ela até as ajuda a evitar problemas futuros, prevenindo-
as sobre acontecimentos indesejados. O tratamento do TAG não tem alcançado os mesmos índices que 
são conseguidos com outros transtornos, talvez devido à grande quantidade de comorbidades 
observadas em pessoas com esse problema. Outra questão é que muitos não procuram tratamento 
porque não consideram estar padecendo de um transtorno psicológico, já que costumam notar mais 
apenas os efeitos físicos. Por não ser um transtorno agudo, específico, suas implicações nem sempre 
ficam claras e isso dificulta a observação de como a qualidade de vida destas pessoas pode estar sendo 
influenciada pelo transtorno. Assim, neste trabalho busco avaliar o impacto do transtorno de ansiedade 
generalizada na qualidade de vida das pessoas, utilizando para isso escalas que avaliam a satisfação 
com a vida, o bem estar subjetivo, afetos positivos e negativos (SLS, SWB e PANAS) além do 
questionário de qualidade de vida SF-36. Participaram da pesquisa sujeitos entre 18 e 65 anos, que 
procuraram atendimento psicológico ou psiquiátrico na Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
também pessoas atendidas em consultórios particulares que foram diagnosticadas como tendo um 
transtorno da ansiedade generalizada como transtorno primário. Buscou-se através desta pesquisa 
confirmar dados encontrados na literatura de que pacientes com TAG, mesmo sem comorbidades, 
apresentam prejuízos em sua qualidade de vida.  
 
A Influência das Habilidades Sociais em Pacientes Fibromiálgicos (The Influence of Social Skills in 
Fibromyalgic Patients) 
 
MARIA AMÉLIA PENIDO, Bernard Rangé, Sandra Fortes (UFRJ) 
 
Resumo/Abstract: Um quadro de dor crônica compromete não apenas a saúde física do indivíduo que 
sofre com a dor, mas também uma grande quantidade de outros problemas que acabam por afetar 
praticamente todos os aspectos da vida da pessoa. Viver com dor crônica exige muito e há uma busca 
contínua por alívio que dificilmente é encontrado, podendo levar a sentimentos de tristeza, 
desmoralização e desesperança. Sofrer de dor crônica não compromete apenas o indivíduo, mas a 
família e pessoas próximas também são afetadas. As conseqüências vão muito além da própria dor, 
ocorrendo uma perda da produtividade, muitas vezes associada com uma perda salarial e um gasto 
grande com despesas médicas, além da frustração com tratamentos que não produzem os resultados 
esperados. A dor é um problema de saúde pública muito grave que afeta milhares de pessoas, com um 
gasto financeiro enorme para a sociedade.  
 
O estudo em questão procurou ajudar na investigação de fatores relacionados a dor crônica, tendo como 
objetivo principal avaliar se a incapacidade de se comportar de forma assertiva é uma característica 
marcante em pacientes com dor crônica, mais especificamente em pacientes com fibromialgia. A 
fibromialgia é uma síndrome crônica, que acomete principalmente mulheres, numa proporção de 9 
mulheres para cada homem, caracterizada por queixa dolorosa músculo-esquelética difusa e pela 
presença de pontos palpáveis hipersensíveis e dolorosos. Afeta aproximadamente 3,7 milhões de 
americanos. No Brasil ainda não existe levantamento oficial, mas estima-se que mais de 50% da 
população feminina possa vir a desenvolver esta síndrome em algum momento de suas vidas. Sintomas 
como fadiga, rigidez muscular, parestesias, alterações do sono, perda de concentração, cólon irritável e 
cefaléia encontram-se geralmente presentes, assim como transtornos psiquiátricos, principalmente 
quadros associados com depressão e ansiedade. Três grupos foram avaliados em relação à 
assertividade através do Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette e Del Prette, 2001), 30 pacientes 
com fibromialgia, 30 pacientes com artrite reumatóide e 60 pessoas constituintes de um grupo controle. 
Os resultados obtidos indicaram uma deficiência em habilidades sociais no grupo experimental. Desde 
os anos 60 as pesquisas têm apoiado o papel que os fatores psicológicos e sociais desempenham um 
papel importante na gravidade e manutenção dos quadros de dor crônica, ressaltando a necessidade de, 



em primeiro lugar, tentar identificar as características físicas, psicológicas e sociais relevantes dos 
pacientes para, em um segundo momento, desenvolver tratamentos adequados para cada grupo de 
pacientes e avaliar a eficácia desses tratamentos. Este estudo procurou contribuir para a identificação de 
aspectos relevantes para a indentificação e o tratamento de pacientes com fibromialgia.  
 
*Esse trabalho conta com o apoio da CAPES 
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Compreendendo Gregor Samsa: Ensaio Comportamental Sobre A Metamorfose de Kafka 
(Understanding Gregor Samsa: A Behavioral Essay on Kafka's Metamorphosis) 
 
HÉLIO JOSÉ GUILHARDI (Instituto de Análise de Comportamento e Instituto de Terapia por 
Contingências de Reforçamento) 
 
Resumo/Abstract: “Quando certa manhã acordei de sonhos intranqüilos, encontrei-me em minha cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso.” Assim, Gregor, inconsciente dos processos comportamentais 
sob os quais foi submetido durante a vida, narra em duas linhas o produto de tais processos. Gregor se 
vê, se sente se comporta como um inseto. Nossos comportamentos e sentimentos são produtos de 
contingências: com quais contingências Gregor interagiu, as quais foram capazes de modelar um 
repertório comportamental tão drástico? Nossos comportamentos exercem controle sobre os 
comportamentos das outras pessoas: o operante produz conseqüências que alteram o contexto social; 
tais conseqüências influenciam o próprio comportamento que as produziu e o determina, por sua vez. O 
ambiente social, constituído pelas pessoas funcionalmente significativas da vida de Samsa, compunha 
um universo bastante homogêneo e restrito, que se mostrou capaz de modelar comportamentos 
deletérios para o desenvolvimento de Gregor. Mostrou-se também, ao mesmo tempo, incapaz de 
selecionar qualquer variabilidade comportamental emitida por ele, que pudesse se converter em 
repertórios incompatíveis com a deterioração comportamental. Gregor descreveu os comportamentos 
dos protagonistas que construíram o seu destino. Faltou-lhe detectar, de forma sistemática as interações 
comportamentais, as relações genuínas de controle que definiram a dinâmica familiar. Gregor só 
conseguiu fugir e se esquivar da sutil e poderosa rede de contingências coercitivas que o aprisionaram. 
Os comportamentos de contra-controle para eliminar as contingências deletérias não puderam ser 
emitidos por um organismo debilitado e dependente. Gregor morreu vítima de contingências de 
reforçamento adversas. O desfecho não tinha que ser necessariamente esse. 
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How Far Can Equivalence Take Us? (Até Onde Pode Nos Levar a Equivalência?) 
 
Carol Pilgrim (University of North Carolina at Wilmington) 
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Comportamento Adjuntivo: Definição e Aplicação. (Adjunctive Behavior: Definition and Application) 
 
LINCOLN GIMENES (Universidade de Brasilia) 
 
Resumo/Abstract: O termo comportamento adjuntivo refere-se a comportamentos que podem ser 
induzidos por contingências tanto do tipo R-S quanto do tipo S-S, mas que não entram na especificação 
da contingência. Um dos objetivos desta apresentação é discutir a definição de comportamento adjuntivo 
e sua classificação como uma classe diferente das classes de operante e respondente. Para tanto serão 
apresentadas as características desse comportamento bem como exemplos de diferentes tipos de 
comportamentos adjuntivos que podem ser observados em diferentes espécies. Além disso será 
discutido as possíveis aplicações de um modelo experimental de comportamento adjuntivo para a 
compreensão e intervenção em problemas clínicos. 
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Basic Principles of Behavior: How to Diagram Basic Behavioral Contingencies (Princípios Básicos do 
Comportamento: Como Traçar o Diagrama de Contingências Comportamentais Básicas) 
 
RICHARD W. MALOTT, Jason T. Otto (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: Using computer-based group instruction, participants will learn how to analyze and 
diagram basic behavioral contingencies. Of course, this will all be done with the help of the usual mind-
blowing multi-media, bone-shaking rock and roll, careful, synapse-popping analytical reasoning, you?ve 
come to expect. Participants will receive a free CD jam-packed with computer-based programmed 
instruction on behavior analysis. (For more info, go to DickMalott.com.) 
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Behavioral Systems Analysis Versus Behavior Analysis: What's the Difference? (Análise de Sistemas 
Comportamentais versus Análise do Comportamento: Qual a Diferença?) 
 
ROGER RAY (Rollins College) 
 
Resumo/Abstract: Behavioral systems analysis has an accumulated research history spanning at least 30 
years, but represents an orientation with still mixed or little understanding within the related field of 
operant behavior analysis. Ray and Brown's (1975) defining animal research and Ray and Ray's (1976) 
illustrative human cross-cultural research served as early demonstrations of the behavioral systems 
approach, while Ray and Delprato (1989) offered a more comprehensive and definitive retrospective 
treatment of its unique methodological strategies and tactics defined by the research available at that 
time. Since Ray and Delprato's publication the term behavioral systems analysis emerged with somewhat 
different meanings as used by others within the operant behavior analysis movement. Although Ray and 
Dauphinot (1988) presented the relevance of the original behavioral systems model for industrial and 
organizational development, the newly emergent meanings and methods emphasized by others focus 
much more exclusively on organizational behavioral issues in business. There is less emphasis in this 
movement on the defining systemic issues and implied philosophical and methodological revisions to 
traditional behavioral analysis than Ray and his colleagues originally articulated.  
 
This first steps session is a brief review of the definitional elements and methodological implications of 
Ray's definitions of the behavioral systems approach. It presents selective data reported in that early work 
to illustrate significant differences in the methods of traditionally defined operant behavior analysis and 
those of behavioral systems analysis. Ray's approach emphasizes the need for multi-behavioral 
descriptions collected and analyzed as a continuous time-series. Such time-series are then probed by 
parametric alterations to determine effects on the operating characteristics of the total behavioral system. 
To illustrate the approach specifically, the presentation reviews data revealing otherwise hidden, but 
significant, systemic changes that occur within discriminative setting schedules (as opposed to 
reinforcement schedules) articulated as field/setting conditions. It uses discriminative setting schedules' 
interaction with internal driving functions, such as biological rhythms in behavioral change rates (or 
velocity), to illustrate the emphasized need for complex time-series data analysis. Data on behavioral 
change rates (or behavioral velocity) in S- periods from three rats exposed to relatively rapid, medium, 
and slow discriminative stimulus schedules were compared with analogous data from a killer whale under 
show-performance schedules to model feedback-controlled interactive contributions by temporal changes 
in both environmental and organismic setting conditions. These data illustrate that such setting factors 
serve as potentially overlooked behavioral dynamics in experiments focused on reinforcement of singular 
classes of operant behavior. 
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Violência Contra a Criança: História, Definições e Etiologia (Child Abuse: History, Definition and Etiology) 
 
MARIA CHRISTINNA MONTEIRO STROKA (Psicóloga Clínica) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho versa sobre a violência enquanto comportamento individual, familiar e 
social e sua transmissão geracional entre pais e filhos. De fato, a violência que permeia a relação de pais 
e filhos é muito maior do que a revelada pelos meios de comunicação de massa. Esta prática não 
encontra justificativas na questão financeira, social ou de saúde das famílias. Tem como elo entre o ato 
agressivo e o papel parental a crença secular de que educar é a relação entre um comportamento de 
autoridade e outro de obediência.  
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Cooperação e Competição: Uma Análise Experimental (Cooperation and Competition: An Experimental 
Analysis) 
 
ANA KARINA C. R. DE-FARIAS (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O comportamento social é definido, por analistas do comportamento, como uma 
situação na qual a emissão e/ou o reforçamento do comportamento de um indivíduo depende, ao menos 
parcialmente, do comportamento de outro(s) organismo(s). Assim, relações cooperativas caracterizam-se 
por “reforçamento mútuo”, de modo que todos os indivíduos recebem reforços se o desempenho do 
grupo atingir um critério específico. No caso de relações competitivas, a distribuição de reforços é 
desigual e excludente, dependendo do desempenho relativo dos indivíduos. Em contrapartida, deve-se 
citar o trabalho individual, no qual se observa uma independência entre respostas e reforços. A escolha 
entre alternativas de cooperação, competição e trabalho individual é típica em nosso dia-a-dia, e de 
grande relevância para o entendimento do comportamento de indivíduos em grupo. No entanto, os 
estudos na área de comportamento social têm sido primordialmente realizados por psicólogos sociais, 
com a utilização de uma abordagem cognitivista. A Análise do Comportamento sofre algumas críticas, 
segundo as quais não seria capaz de investigar satisfatoriamente fenômenos tão complexos quanto os 
comportamentos cooperativos e competitivos. Uma maneira bastante eficaz de demonstrar a 
possibilidade, e adequabilidade, de uma análise experimental do comportamento social refere-se à 
manipulação, em um contexto social, de variáveis cujos efeitos vêm sendo demonstrados na 
investigação do comportamento individual (e.g., magnitude do reforço, custo da resposta, regras). Os 
estudos experimentais nesta área vêm demonstrando que comportamentos sociais variam de acordo 
com as mudanças nas contingências de reforçamento e de punição, tanto quanto comportamentos não-
sociais. Como vantagens de uma investigação experimental, pode-se apontar: (i) ênfase na análise da 
cultura e de sub-grupos; (ii) utilização de uma linguagem não-mentalista, impedindo o obscurecimento 
dos efeitos da história individual; (iii) desenvolvimento tecnológico e metodológico; e (iv) parcimônia, 
devido à utilização de termos e métodos já empregados no estudo de outros tipos de comportamentos. O 
objetivo do presente trabalho será apresentar a definição analítico-experimental para o comportamento 
social, a metodologia por nós utilizada e alguns estudos desenvolvidos na área, concluindo com uma 
discussão acerca das vantagens da utilização de uma análise experimental do comportamento para a 
Psicologia Social. 
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A Subjetividade no Behaviorismo Radical (Covert Events in Radical Behaviorism)  
 
MARIA VIRGÍNIA CARVALHO (Sócia) 
 
Resumo/Abstract: Muitos psicólogos e/ou estudantes de psicologia ainda acreditam que o Behaviorismo 
ignora os sentimentos, os estados mentais, as intenções ou os propósitos. Tais crenças são 
freqüentemente relacionadas ao Behaviorismo conforme salientou Skinner (1982).No primeiro contato 
dos alunos do curso de psicologia com o Behaviorismo tenho notado que à maioria deles têm uma 
percepção errônea acerca da subjetividade no Behaviorismo Radical. Para desfazer essa percepção é 
necessário contextualizar o Behaviorismo. 
 
O Behaviorismo Clássico rejeitou toda e qualquer referência a processos mentais. O Behaviorismo 
Metodológico, que está associado à opção metodológica de Watson, abandonou o estudo da vida mental 
por uma limitação de método e não por considerar que os processos mentais inexistissem. O 
Behaviorismo Mediacional (S-O-R) evidencia uma posição internalista quanto à determinação do 
comportamento. Uma vez que o enunciado S-O-R significa que entre o estímulo e a resposta existe um 
conjunto de eventos ocorrendo no organismo, que são os verdadeiros determinantes do fenômeno 
comportamental. 
 
O Behaviorismo Radical possui tal denominação pelo fato de ser anti-mentalista, ou seja, Skinner é 
radical por negar a existência de fenômenos cuja natureza não seja física. Por negar a existência de tais 
fenômenos a visão de homem skinneriana é monista, ou seja, parte do princípio de que o homem 
interage em sua totalidade com o ambiente.Assim, no Behaviorismo Radical o comportamento é definido 
como a relação entre o organismo e o ambiente. Então, um evento comportamental qualquer que seja 
em um momento dado, é o produto da história de evolução da espécie (filogenética), da história do 
indivíduo (ontogenética) e da história da cultura (cultural).De acordo com Baum (1999) a história 
filogenética selecionou diferentes formas de interação com o ambiente de forma gradual e sucessiva. A 
história ontogenética selecionou as partes do ambiente nas quais os indivíduos reagem e a função que 
elas assumem. A história da cultura selecionou as práticas daquela cultura na qual os indivíduos vivem 
responsáveis por um determinado repertório ou por um tipo de controle especial (regras).Da perspectiva 
behaviorista radical sentir é uma espécie de ação sensorial sendo basicamente resposta de glândulas e 
de musculatura, ou seja, aquilo que sentimos são condições de nosso corpo. Já discriminar o que 
sentimos e falar sobre eles é comportamento aprendido, produto da comunidade verbal que nos ensina a 
descrever o que fazemos, o que pensamos e o que sentimos através da categoria verbal tatear. Para 
maiores informações ver Malerbi e Matos (1992). 
 
Skinner (1982) descreveu vários sentimentos que ocorrem de forma associada a processos 
comportamentais. Meyer (2001) afirma que, segundo Kohlenberg (1987), o terapeuta pode perceber 
através da expressão dos sentimentos e emoções do cliente, no decorrer da terapia, que este está em 
contato com as variáveis controladoras que estão eliciando tal emoção bem como o comportamento 
associado. Dessa forma, o Behaviorismo radical não nega os sentimentos e emoções apenas ressalta 
que eles devem ser tratados como qualquer outro comportamento operante. 
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Independência Funcional Entre Operantes Verbais (Functional Independence Between Verbal Operants) 
 
WANDER PEREIRA DA SILVA (Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento) 
 
Resumo/Abstract: A apresentação explicitará a posição skinneriana sobre a independência funcional 
entre operantes verbais com topografias semelhantes. Em seguida apresentará um resumo das posições 
tradicionais sobre o significado da linguagem e, por último, as investigações empíricas sobre as relações 
de independência ou dependência funcional entre operantes verbais que possuem a mesma estrutura 
formal, particularmente entre tacto e mando, indicando o tipo de experimento padrão da área, os 
resultados encontrados na literatura e as implicações teóricas e práticas desses achados. 
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Introdução ao Conceito de Auto-Controle (Introduction to the Concept of Self-Control)_ 
 
ROBSON CRUZ (PUC-Minas Unid. São Gabriel) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho é uma proposta de apresentação didático introdutório ao conceito 
de autocontrole, numa perspectiva analítico-comportamental. Pretende-se neste trabaho fazer uma 
diferenciação entre o conceito usado no senso comum e na análise do comportamento, demonstrando 
que as explicações mentalistas correntes no uso cotidiano sobre este comportamento dificultam a 
investigação científica sobre o mesmo. Também tem como objetivo discutir o uso desse conceito e suas 
possíveis implicações e aplicações por uma ciência do comportamento. Por fim, ressalta-se importância 
de estudar o autocontrole, considerando-se que esse pode ser de fundamental importância para a 
resolução de inúmeros problemas relativos ao futuro de nossa sociedade. 
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Introdução ao Conceito de Operações Estabelecedoras (Introduction to the Convept of Establishing 
Operations) 
 
RACHEL DA CUNHA (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de operação estabelecedoras vem gradativamente sendo introduzido nos 
cursos básicos de análise do comportamento e nos cursos de motivação. Dada a complexidade do 
conceito, a presente proposta visa introduzir estudantes iniciantes ao conceito de operações 
estabelecedoras. A definição funcional de uma operação estabelecedora é descrita a partir dos efeitos 
que ela exerce sobre o comportamento, evocando-o (reforçamento) ou suprimindo-o (punição); da 
efetividade da eficácia da conseqüência e da efetividade da função discriminativa. A inclusão da variável 
motivacional - operação estabelecedora - na análise funcional do comportamento, implica em ampliar a 
contingência tríplice, de modo que o quarto elemento seja um evento antecedente com funções 
motivacionais, que devam ser diferenciadas das funções discriminativas de um estímulo. O conceito de 
operação estabelecedora foi introduzido pela primeira vez por Keller e Schoenfeld, nos Princípios de 
Psicologia. Jack Michael recuperou esse conceito, propondo uma taxionomia comportamental, 
classificou as operações estabelecedoras em incondicionadas e condicionadas e, identificou três tipos de 
operações estabelecedoras condicionadas. A operação estabelecedora é um conceito importante porque 
é determinante da efetividade de das conseqüências comportamentais. Outro aspecto da importância do 
conceito é devido ao caráter funcional de definição, que permite o estudo e a compreensão do processo 
motivacional com base empírica e conceitual e, termos como querer, necessidade e vontade são 
excluídos da definição motivacional na abordagem analítico-comportamental. Uma análise funcional do 
comportamento que inclua a variável motivacional amplia o poder explicativo e descritivo das 
contingências de reforçamento/punição para quaisquer contexto em que a análise funcional esteja sendo 
realizada. 
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DEV 
 
Português 
 
Estilos Parentais: Uma Correlação Entre Práticas Educativas e Variáveis de Risco para o 
Desenvolvimento do Comportamento Anti-Social (Parental Style: A Corellation Between Educational 
Practices and Risk Variables for  
 
Antisocial Behavior Development) 
 
CAROLINE GUISANTES DE SALVO (Universidade Federal do Paraná), Paula Inez Cunha Gomide 
(Mestrado em Psicología da Infancia e Adolescencia), Gabriela Mello Sabbag (Universidade Federal do 
Paraná) 
 
Resumo/Abstract: O Estilo Parental é o modo como os pais educam seus filhos. O modelo de Estilo 
Parental de Gomide (2003) é composto por sete práticas educativas, sendo cinco relacionadas ao 
desenvolvimento de comportamentos anti-sociais (abuso físico, punição inconsistente, disciplina 
relaxada, monitoria negativa e negligência) e duas favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos 



pró-sociais (monitoria positiva e comportamento moral). Estas práticas tem sido vastamente estudadas 
pela literatura, porém poucos estudos as correlacionam entre si. Assim, falar de práticas educativas 
difere do termo estilo parental, uma vez que este provém do conjunto de práticas parentais, podendo 
coexistir práticas positivas e negativas em um mesmo casal, sendo o diferencial entre um estilo parental 
de risco e não risco a freqüência destas práticas. O Inventário de Estilos Parentais – IEP Gomide (2003) 
fornece um índice final que reflete a força das sete variáveis no modo de educar dos pais. A partir de 
vasto levantamento bibliográfico e de trabalhos teórico - práticos desenvolvidos na UFPR, este trabalho 
tem como objetivo articular achados da literatura internacional com estudos empíricos que correlacionam 
Inventários de Estilos Parentais com variáveis que podem influenciar no desenvolvimento de 
comportamento anti-social. A pesquisa realizada na cidade de Curitiba teve como participantes duas 
famílias com índice de estilo parental positivo, indicativo de maior freqüência de utilização de práticas 
positivas e duas famílias com IEP negativo, que reflete predominância de práticas parentais de risco. 
Estas famílias, compostas por pai, mãe e adolescente do sexo feminino, foram submetidas aos testes: 
Habilidades Sociais Del Prette & Del Prette (2001), Stress para Adultos de Lipp (2000), Inventário Beck 
de Depressão (1997), CDI Depressão Infantil de Bahls e Kossobudzki (2000), Agressividade de Otta e 
Bussab (1998) e Ansiedade de Biaggio e Natalício (1979). Além destes, aplicou-se um check list 
respondido pelo professor que obteve dados sobre comportamentos pró-sociais e anti-sociais dos 
adolescentes. Um jogo com a tríade foi realizado com o objetivo de avaliar comportamento pró-sociais e 
anti-sociais através da observação da interação familiar. Os resultados obtidos com as famílias indicaram 
haver correlação negativa entre o as práticas parentais positivas e os inventários de Stress, Depressão e 
Ansiedade. O resultado do inventário de Habilidades Sociais correlacionou-se positivamente com as 
práticas educativas positivas. Não foi encontrada correlação entre o índice de estilo parental, o teste de 
Agressividade e os comportamentos observados durante o jogo da tríade familiar. 
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CBM 
 
Português 
 
Ciclo Social Doentio (Sick Social Cycle) 
 
ROOSEVELT STARLING (UFSJ) 
 
Resumo/Abstract: Esta apresentação pretende atender a um triplo objetivo: 1) apresentar os conceitos 
fundamentais para o entendimento do controle social do comportamento por contingências de reforço 
negativo, 2) proporcionar ao assistente a oportunidade imediata de praticar sua aprendizagem e 3) ao 
mesmo tempo, apresentar a versão alfa um programa tutorial analítico-comportamental produzido pelo 
autor para PC's, como forma de disseminar e estimular esta tecnogia de ensino. 
 
O programa, que será a base da apresentação, foi elaborado dentro da proposição analítico-
comportamental do "precise teaching", e além de tratar do conteúdo título, oferece a chance do 
estudante percorrer dois Clips de Enriquecimento, avançando e explorando as possibilidades do 
conteúdo básico que são: "O que mudou? Mudou por que?", que trata da discriminação precisa do 
evento atencedente e do evento consequente, pré-requisito para uma avaliação ou análise funcional do 
comportamento e "Contingências entrelaçadas", que explora as consequencias do entralaçe de 
contingências para a manutenção do comportamento social. 
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Português 
 
Alguns Mitos sobre Terapia Comportamental: O Comportamento, a Análise de Sonhos e o  
 
Behaviorista no Hospital (Some Myths About Behavior Therapy: The Behavior, the Analysis of Dreams 
and the  
 
Behaviorist in the Hospital) 
 
MÔNICA VALENTIM (Universidade do Sagrado Coração, Bauru), Lílian Michelan (Clínica Particular), 
Denise Combinato (Hospital Estadual Bauru) 
 
Resumo/Abstract: É comum, ainda hoje, ouvirmos críticas infundadas à Terapia Comportamental, sob o 
argumento de que esta seja muito superficial, porque trabalha "somente" o comportamento e 
desconsidera aquilo que é "realmente importante". Talvez até pela expansão crescente e por uma 
divulgação cada vez maior da eficácia de nossos tratamentos, professores e profissionais de outras 
abordagens contribuem para perpetuar alguns mitos que já foram amplamente discutidos, reforçando 
muitas dessas distorções. Com freqüência, alunos de Psicologia revelam um enorme preconceito com a 
abordagem comportamental, principalmente em função de alguns mal-entendidos que precisam ser 
esclarecidos. Muitos ainda pensam no terapeuta comportamental como alguém frio e manipulador, que 
despreza sentimentos e, portanto, não está apto a trabalhar com as dores mais profundas de seus 
clientes, seja no contexto clínico, ou no ambiente hospitalar. O trabalho em hospital, especificamente, 
encontra-se muito associado àquele desenvolvido na abordagem existencial-humanista. A maioria dos 
alunos ignora a possibilidade de se realizar intervenções comportamentais dentro da Psicologia 
Hospitalar. O objetivo desta proposta de “Primeiros Passos” é desmistificar algumas dessas questões. 
Mônica Valentim irá discutir o conceito de comportamento dentro do behaviorismo radical, abordando o 
dualismo corpo-mente, bem como nossa tendência de atribuir aos encobertos as causas de nossos 
comportamentos manifestos Lílian Michelan falará sobre o trabalho com sonhos na clínica 
comportamental, como mais um recurso a ser explorado pelo terapeuta. Desmistificando a associação 
estrita da análise de sonhos às abordagens psicodinâmicas, enfocará a análise funcional dos sonhos no 
contexto clínico. Para finalizar, Denise Combinato falará sobre as possibilidades de intervenções 
comportamentais dentro da Psicologia Hospitalar. 
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TPC 
 
Português 
 
A Consciência Fonológica: Seus Níveis e Possibilidades como Aliada no Ensino de Escrita e Leitura (The 
Phonological Awareness: Its Levels and Possibilities as a Partner in the Teaching of Reading and 
Writing) 



 
NEYFSOM CARLOS FERNANDES MATIAS (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - São 
Gabriel) 
 
Resumo/Abstract: A habilidade de leitura é uma capacidade que envolve tanto processos pessoais 
quanto sociais, satisfaz a algumas das necessidades envolvidas no processo de comunicação entre as 
pessoas e possui um importante papel no que tange a inserção dos sujeitos na sociedade. A partir dela 
os indivíduos conseguem transitar melhor nos contextos em que estão inseridos, já que é notória a 
presença constante de informações escritas nos vários ambientes sociais. O processo de aprendizagem 
da leitura requer alguns fatores como o contato com as letras e palavras, tanto escrita como faladas; 
maturação e interação do indivíduo com o ambiente, dentre outros. Contudo, o simples contato com a 
língua escrita não é suficiente para provocar nos sujeitos a habilidade de ler. Assim, este trabalho tem o 
escopo de apresentar uma das habilidades que se encontram na capacidade de refletir sobre a 
linguagem, a Consciência Fonológica: que diz respeito à consciência dos sons que constituem as 
palavras faladas e ouvida. Existem dois níveis de Consciência Fonológica: a Consciência Fonológica 
Implícita, que pode ser usada em manifestações espontâneas de palavras, como, por exemplo na 
percepção de rimas; a Consciência Fonológica explicita a qual se pode observar, por ex., através da 
capacidade de segmentação de fonemas e manipulação de sons específicos que compõe as palavras de 
maneira mais consciente. Através de uma incursão pela literatura sobre a Consciência Fonológica 
observa-se que esta tem sido evidenciada como uma habilidade importante na aquisição da leitura e da 
escrita da língua portuguesa. A investigação de seu desenvolvimento pode, pois, proporcionar dados a 
fim de se verificar em que medida os leitores terão ou não dificuldades com as tarefas de leitura e 
escrita. Discutir, então, o conceito de Consciência Fonológica e seus níveis se faz necessário, uma vez 
que os estudos que apontam para esta habilidade como uma forte aliada no fomento de metodologias de 
aprendizagem da leitura e escrita.  
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Imperial D 
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Português 
 
As Múltiplas (Im)possibilidades de Sujeito em Skinner: Um Estudo Epistemológico (The Subject Multiple 
(Im)possibilities in Skinner: An Epistemological Study) 
 
MARIANA SOUZA, Milenna Brun (Fundação para Desenvolvimento das Ciências/ Escola BaHiana de 
Medicina e Saú) 
 
Resumo/Abstract: O modelo de determinação do comportamento humano desenvolvido por B.F. Skinner 
é alvo de diversas críticas, tais como a de que o homem não é um ser agente, capaz de direcionar suas 
ações a partir de sua escolha, não sendo, portanto, livre ou singular. Decerto, destituída destas 
prerrogativas, a teoria behaviorista relegaria, nem a um segundo plano, mas a um “sem lugar”, a noção 
de sujeito.A par disto, tomo como primeiro objetivo problematizar a questão do comportamento enquanto 
objeto de estudo behaviorista, na tentativa de recuperar as possibilidades ou impossibilidades de 
emergência de uma concepção de sujeito em Skinner, dadas as implicações epistemológicas deste 
conceito.Essa reivindicação de um lugar diferenciado para o homem tem origem no pensamento 
filosófico cartesiano e numa concepção de sujeito instituído na Modernidade. Foi René Descartes quem 
primeiro definiu o homem como sujeito, como substância pensante. Desde então, a filosofia vem 
buscando alternativas para responder à questão: quem é esse sujeito? A concepção do homem como 
ser que se autodetermina, como sujeito autônomo, liberdade, razão e consciência, e da subjetividade 



como identidade/unidade substancial, prevaleceu ao longo do desenvolvimento/realização do projeto de 
Modernidade, como fim e medida de todas as coisas.Em que pese a centralidade do pensamento 
moderno, as autoras Sério e Micheletto (1993, p.12), revelam uma tendência implícita na obra de Skinner 
de “dissolução do sujeito, sem que isto implique a negação de uma especificidade humana”. De fato, 
Skinner opera uma apreciação heurística de conceitos centrais do pensamento moderno, tais como 
autodeterminação, liberdade, consciência e racionalidade, na tentativa de desconstrução da idéia de 
sujeito. 
 
Sob o véu da crítica à metafísica moderna, surge a teoria skinneriana e a partir desta sai de cena o 
sujeito livre, racional, consciente e auto-determinado. Agora a cena que comporta a dimensão subjetiva é 
protagonizada pela relação organismo-ambiente. E é dessa interrelação que também é possível 
vislumbrar a emergência de uma nova concepção de “sujeito”. 
 
Ao pensarmos numa possibilidade de uma construção conceitual de sujeito em Skinner, esta [enquanto 
um construto filosófico] deve estar pautada num viés pragmático. Portanto, para dar voz a uma nova 
proposta de compreensão do “sujeito”, e como segundo objetivo deste trabalho, proponho travar um 
diálogo entre os pressupostos teóricos da dimensão subjetiva skinneriana e o pensamento 
neopragmatista de um filósofo americano da atualidade, Richard Rorty. 
 
As objeções ao sujeito da metafísica no neopragmatismo rortyano encontram ressonância na negação 
de instâncias mentalistas do humano em Skinner. Ao destituir o sujeito de instâncias metafísicas, Skinner 
e Rorty apóiam-se na concepção de que qualquer que venha a ser a definição que escolhermos para o 
“sujeito”, esta será sempre o resultado de uma contingência, de um contexto. Assim, estamos diante não 
mais de uma definição única de “sujeito”, mas de inúmeras possibilidades de compreensão deste a partir 
dos instrumentos que o contexto – ou o ambiente – oferece. Abre-se, então, uma fresta através da qual o 
“sujeito” pode ser contemplado, porém não mais passível de uma definição última, universal, mas, ao 
contrário, um “sujeito” em permanente processo de descrição. 
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Imperial G 
 
CBM 
 
Português 
 
O que São Tratamentos Empiricamente Validados (What Are Empirically Supported Treatments?) 
 
SIMONE NENO (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: A avaliação das psicoterapias tem ocupado lugar central nas discussões 
contemporâneas sobre o exercício clínico da psicologia, em grande parte sob pressão de fatores 
econômicos relacionados à oferta de serviços psicológicos no mercado de bens da área de saúde. O 
debate assumiu contornos especiais com a constituição, pela American Psychological Association (APA), 
em 1995, de uma Força Tarefa (Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological 
Procedures) com a função de especificar as intervenções psicológicas validadas. Tratamentos 
empiricamente validados (“empirically validated treatments”) ou tratamentos empiricamente 
fundamentados (“empirically supported treatments”) são aqueles cuja eficácia foi aferida em estudos 
controlados, nos quais participantes selecionados com base em diagnósticos específicos são 
randomicamente alocados para tratamento de acordo com protocolos previamente definidos. O conceito 
de eficácia formulado nesse contexto tem feições próprias das variáveis que motivam os estudos nos 
dias de hoje. Nos anos 80, estudos controlados de eficácia passaram a ser regulados por políticas 



institucionais de financiamento da pesquisa na área de saúde mental e se desenvolveram sob a égide do 
chamado “modelo médico”, que impõe uma lógica médica na abordagem de problemas psicológicos. 
Duas manifestações dessa lógica são: a) a adoção do DSM como referência para a definição dos 
problemas e das condições de eficácia do tratamento; e b) a farmacoterapia e a comparação desta com 
as psicoterapias passam a receber atenção crescente. É esse modelo médico que servirá como 
referência para o sistema privado de atenção à saúde contratar e remunerar o trabalho do psicólogo. A 
fim de garantir que o financiamento do tratamento de saúde mental (psicoterápico ou farmacoterápico) 
seja drenado para intervenções mais rápidas (de menor custo) e de eficácia previsível, as empresas 
passaram a contratar apenas intervenções comprovadas como eficazes à luz do conceito mais 
contemporâneo de eficácia. A iniciativa da APA teria sido uma tentativa de evitar que terceiros 
definissem os modelos de intervenção aceitáveis, mas o resultado não se afasta inteiramente da lógica 
instituída contemporaneamente nos estudos de eficácia. Em decorrência disso, o que a literatura tem 
estabelecido como tratamentos empiricamente validados tem sido objeto de avaliações críticas. De outro 
lado, é reconhecido o fato de que as variáveis econômicas mencionadas são encontradas em diversos 
contextos de atenção à saúde fora dos Estados Unidos, conferindo ao problema da validação empírica 
uma dimensão e repercussão mais amplas. 
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Imperial C 
 
OBM 
 
Português 
 
O que Muda ao Adotarmos o Geranciamento Comportamental nas Organizações (OBM): Afinal até que 
Ponto a Responsabilidade Pelo Desempenho é Apenas do Funcionário? (Baseado em Dados) (What 
Changes When We Use Organizational Behavior Management: How Much is the Employee Responsible 
for His Own Performance? (Data-Based Presentation)) 
 
GIULIANO GARBI (Consultor Organizacional) 
 
Resumo/Abstract: Neste Primeiros Passos em OBM (Organizational Behavior Management / 
Gerenciamento Comportamental nas Organizações) será discutida a responsabilidade atribuída aos 
empregados no que se refere ao desempenho deles, do ponto de vista tradicional e do ponto de vista do 
Gerenciamento Comportamental nas Organizações (GCO). Para mostrar as diferenças dessas 
concepções de homem e principalmente as implicações de cada uma delas na prática, serão 
apresentados os dados de uma intervenção em uma pequena empresa. 
 
Em uma farmácia, pequena empresa privada, foram analisadas as possibilidades de intervenções, tendo 
como critérios o potencial de retorno financeiro e a redução de risco de acidentes relacionados à saúde 
dos clientes.Serão apresentadas as análises dos controles envolvidos nos comportamentos antes da 
intervenção (linha de base) e dos controles envolvidos após a intervenção baseada nos princípios de 
GCO.  
 
O comportamento escolhido foi o comportamento de venda e como indicador foram usados os registros 
das vendas efetuadas (documentos), registradas pelos vendedores através de códigos de identificação 
(quem fez a venda e qual o produto vendido). Por ser uma empresa do ramo de saúde, esta intervenção 
considerou os riscos do aumento de vendas de produtos relacionados à saúde dos consumidores. Foi 
escolhida a remuneração variável por grupo de produtos para que houvesse um maior controle sobre o 
que era vendido. Metas foram estabelecidas e durante a intervenção os funcionários recebiam 
informações gráficas sobre as vendas que efetuavam no período. 



 
Serão apresentados os dados de linha de base, a proposta de intervenção e os resultados disponíveis 
até o momento do congresso da ABA. 
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O Que é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade? (What Is Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder?) 
 
MICHELA RODRIGUES RIBEIRO (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem sido o foco de 
atenção de profissionais que lidam com crianças na atualidade, por se tratar de um problema bastante 
comum e que traz dificuldades em relacionamentos familiares e sociais. Parece ser fácil reconhecer o 
TDAH, pois é sempre aquela criança que “vive no mundo da lua”, ou que tem um “bicho carpinteiro” no 
corpo, pois não fica quieta por nem um minuto. Entretanto, a prática mostra que muitos diagnósticos têm 
sido feitos de forma inadequada. Isto é, muitas crianças, que são agitadas, logo são taxadas de 
hiperativas, sem que tal diagnóstico seja pertinente. O objetivo deste trabalho é apresentar a definição 
de TDAH, incluindo uma discussão analítico-comportamental, bem como sua prevalência, características 
e forma de diagnóstico. Este transtorno foi mencionado na literatura médica a partir da metade do século 
XIX. Entretanto, estudos sistemáticos sobre o tema foram implementados apenas a partir do início do 
século XX. A análise do comportamento, por exemplo, tem poucos estudos recentes sobre o tema, 
entretanto alguns profissionais têm se dedicado ultimamente à compreensão deste fenômeno. O TDAH, 
também denominado de Síndrome Hipercinética, tem prevalência variando de 1,2 a 10% das crianças 
em idade escolar, dependendo da fonte pesquisada, sendo mais observado em meninos do que em 
meninas, na proporção de até 9:1. O transtorno é caracterizado pelos seguintes sintomas: dificuldades 
de manter a atenção, impulsividade e um excessivo nível de atividade motora (hiperatividade). Na 
infância, o TDAH é associado a um grande risco de baixo desempenho acadêmico, fracasso escolar, 
suspensões e expulsões escolares, relações familiares e sociais precárias, ansiedade, depressão, 
agressão, problemas de conduta e delinqüência. Na idade adulta, está associado a casos de problemas 
psiquiátricos, uso e abuso de substâncias, acidente de carro, abuso de velocidade, dificuldades de 
relacionamento social, afetivo e profissional. O diagnóstico é realizado após os 5 anos de idade, com a 
ocorrência dos sintomas por, no mínimo, 6 meses em dois contextos diferentes, como casa e escola. É 
importante enfatizar que o TDAH diz respeito apenas àquelas crianças que apresentam desatenção e 
hiperatividade em um padrão que os diferencia de outras crianças que estão no mesmo nível de 
desenvolvimento, produzindo prejuízos no funcionamento familiar, social e acadêmico. Nesse sentido, o 
diagnóstico deve ser fruto de um conjunto de avaliações, enfatizando aquelas que permitam uma análise 
funcional mais completa, como entrevistas e observação do comportamento em diferentes ambientes. 
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Português 
 
O Que é Terapia Comportamental Construcional? (What is Constructional Behavior Therapy?) 
 
LUC VANDENBERGHE (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Israel Goldiamond desenvolveu na década de ‘70 a noção que sintomas psicológicos 
e comportamento adequado juntamente constituem uma construção em que uma parte não pode ser 
modificada sem afetar a totalidade. Os repertórios inadequados, têm funções muitas vezes importantes 
para a pessoa. Quando estas funções podem ser cumpridas por novos comportamentos mais 
adequados, os inadequados perdem sua utilidade. Na década seguinte, Beata Bakker-de Pree 
contrastou este modelo construcional com a abordagem vigente na terapia comportamental clássica que 
focalizou em primeiro lugar a eliminação de respostas problemáticas. Esta última autora propôs uma 
forma de atuação terapêutica, baseada inteiramente num esforço de deixar o espaço para o cliente 
desenvolver repertórios mais bem-sucedidos, reconstruindo seu próprio estilo de lidar com os desafios e 
as oportunidades da sua vida. Os princípios de atuação da terapia comportamental construcional serão 
ilustrados com exemplos práticos, mostrando como o ambiente terapêutico pode ser usado para 
favorecer a construção de repertórios para o cotidiano. 
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O Que é Imitação? (What is Imitation?) 
 
Ana Carolina Sella, ADRIANA PÍCCOLO, Juliana Tini, Celso Goyos (Universidade Federal de São 
Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de imitação desenvolveu-se (e ainda hoje se encontra) em meio a 
controvérsias teóricas e práticas que persistem, e até se ampliam a cada nova publicação. Dentro da 
própria análise do comportamento podemos encontrar divergências a respeito de quais condições geram 
a imitação e quais termos devem ser utilizados quando nos referimos a processos de aprendizagem que 
envolvem um modelo. Um dos exemplos mais salientes diz respeito a chamada imitação generalizada. A 
imitação generalizada implica no conceito de classe de respostas, no qual essas possuem relações 
semelhantes com estímulos controladores comuns. Segundo a literatura da análise aplicada do 
comportamento, qualquer resposta pode ser considerada imitativa se seguir temporalmente a resposta 
demonstrada por outra pessoa, chamada modelo, e se for funcionalmente controlada pela resposta do 
modelo. Para que se possa dizer que uma imitação é generalizada, respostas imitativas novas e não 
reforçadas diferencialmente devem ocorrer quando há uma demonstração adequada da resposta alvo 
por um modelo. Faz -se importante ressaltar que alguns autores argumentam que o conceito de imitação 
generalizada é uma redundância, pois o conceito de imitação, por si só, implica em que respostas novas 
e não reforçadas aconteçam. Propõe-se discutir, neste trabalho, o conceito de imitação generalizada, e 
outros conceitos relativos à imitação, como por exemplo matched dependent, cópia, aprendizagem 
observacional, entre outros, buscando delimitar seus viéses e limitações. 
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Estudar o Comportamento Animal para Quê? (Why Study Animal Behavior?) 
 
ÉRIK LUCA DE MELLO (FESURV-GO) 
 
Resumo/Abstract: A maioria dos cursos de Psicologia Geral e Experimental (PGE) no Brasil propõe, 
como o nome sugere, se debruçar sobre o estudo experimental dos organismos humanos e não 
humanos. Em alguns casos, o conteúdo ministrado em PGE é a Análise Experimental do 
Comportamento que tem como preocupação principal, apresentar, esclarecer e promover tarefas ao 
estudante como o estudo de princípios do behaviorismo radical, processos comportamentais e as 
práticas de observação de comportamento em laboratório e manipulação de algumas variáveis 
envolvidas com o comportamento analisado. Outra parte do conteúdo abordado em PGE diz respeito aos 
fenômenos cognitivos como atenção, memória e pensamento que também podem ser submetidos à 
experimentação em laboratório. É comum para grande parte dos alunos que iniciam as práticas do 
laboratório no curso de graduação a seguinte dúvida: “Por que se estuda o comportamento animal se 
nós seremos psicólogos e estamos interessados em entender as pessoas?” Parte da resposta para a 
pergunta advém de um histórico de algumas áreas das profissões hoje chamadas da saúde, como 
farmácia, medicina, psicologia, fisiologia, entre outras. Como base teórica, os princípios de Darwin em 
sua teoria da evolução das espécies sustentam o porquê olhar para diversos organismos e comparar 
estruturas e funções de seus comportamentos que os mantêm sobrevivendo até os dias atuais, o que 
ajuda a entender comportamentos dos humanos. Muitas das justificativas para o uso de outros 
organismos que não os humanos em virtude da praticidade de manutenção com os animais como 
pombos, ratos, galinhas, peixes, macacos, etc em laboratório. Estudos com esses animais fomentaram 
dados que promoveram, por exemplo, a defesa de teorias behavioristas como as de Tolman, Hull e 
Skinner ou teorias cognitivistas, como a de Seligman. De maneira geral, parte dos estudos realizados por 
etólogos, zoólogos e psicobiolólogos também ajudam na compreensão do lado humano do 
comportamento animal. A presente fala tem como objetivo esclarecer esse caminho entre o estudo do 
comportamento animal para a compreensão do comportamento humano destacando os pontos histórico, 
teórico e prático acima mencionados. Como também, apresentar posturas atuais pró e contra o uso do 
animal em laboratório. 
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Procedimentos Alternativos para o Estabelecimento de Comportamentos Complexos (Baseado em 
Dados) (Alternative Procedures for the Establishment of Complex Behaviors (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Martha Hübner (Universidade de São Paulo) 
 
Debetedor/Discussant: Martha Hübner (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A produção de comportamentos complexos vem sendo 
objeto de investigação em diversos estudos em Análise Experimental do Comportamento. Serão 
descritos e analisados três estudos exploratórios que forneceram dados iniciais para identificação de 
procedimentos alternativos para o estabelecimento de tais comportamentos em diferentes contextos.  
 
Respostas de Observação em Pombos Mantidas Pela Produção de Estímulos Compostos (Pigeons' 
Observing Responses Maintained by the Production of Compound Stimuli) 
 
MARCELO BENVENUTI, Gerson Tomanari (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Quatro pombos foram expostos a um procedimento de resposta de observação 
formado por tentativas discretas. Configurações específicas de estímulos compostos foram planejadas 
de maneira que o elemento discriminativo desses estímulos residiu em relações específicas entre seus 
componentes, e não em cada um dos componentes, isoladamente. Cada tentativa da sessão começava 
com o disco de resposta iluminado por cor branca e terminava ora com a apresentação de alimento 
independente das respostas dos pombos, ora com ausência do alimento (p=0,5). Respostas de bicar o 
disco, de acordo com o esquema VI, produziam um de quatro estímulos compostos correlacionados com 
a disponibilidade ou não de alimento ao final de cada tentativa. Dois dos estímulos compostos – 
vermelho/vertical e verde/horizontal - foram correlacionados com a disponibilidade do alimento. Dois 
outros estímulos compostos – vermelho/horizontal e verde/vertical – foram correlacionados com a 
ausência do alimento. Na Fase 1, respostas ao disco produziam simultaneamente os dois componentes 
do estímulo composto. Esta primeira fase incluiu um procedimento de correção em que o estímulo 
composto foi apresentado nos 5 segundos finais das tentativas mesmo não havendo respostas ao disco 
branco. Ao longo das sessões da Fase 1, houve variabilidade na porcentagem de estímulos produzidos 
pelos pombos e no número de respostas emitidas. A porcentagem de produção dos estímulos 
compostos foi, de uma maneira geral, maior nas sessões iniciais do que ao longo das sessões, mesmo 
com a manutenção das mesmas condições experimentais. Contudo, o procedimento de correção 
contribuiu para aumentar a porcentagem de estímulos compostos produzidos nas sessões. Na Fase 2, à 
qual apenas um dos quatro pombos foi submetido, respostas durante as tentativas produziam os 
componentes do estímulo composto separadamente – um segundo esquema VI entrava em vigor logo 
que o primiro componente do estímulo composto houvesse sido produzido. Nas primeiras sessões da 
Fase 2, a porcentagem de produção do primeiro componente do estímulo composto ocorreu em 
praticamente 100% das tentativas, enquanto a porcentagem de produção do segundo componente do 
estímulo ocorreu em menos de 40% das tentativas. Ao longo das sessões, com a diminuição e o 
aumento gradual do valor do VI para a produção do segundo componente do estímulo composto, houve 
um aumento gradual na porcentagem de produção do segundo componente nas sessões. Estes 
resultados indicam que é possível que respostas de observação sejam mantidas pela produção de 
estímulos compostos formados de maneira que o elemento discriminativo desses estímulos resida em 
combinações específicas dos seus componentes 
 
Relações Condicionais com Estímulos Compostos em Humanos (Conditional Relations with Compound 
Stimuli in Humans) 
 
PAULA DEBERT, Maria Amélia Matos (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Diversos estudos com sujeitos não humanos revelaram dificuldades em produzir 
controle de estímulos generalizado ou relações condicionais emergentes por meio do procedimento 
padrão de matching-to-sample. Apesar de ter sofrido algumas críticas (Carter & Werner, 1978), Zentall e 
Hogan (1975) parecem ter produzido desempenhos em pombos que foram interpretados como 



envolvendo um controle de estímulos por relações de identidade utilizando pares de estímulos exibidos 
sucessivamente em uma chave seccionada (procedimento go/no-go). Com o intuito de avaliar o tipo de 
relação de controle que se estabeleceria a partir de um procedimento similar ao de Zentall e Hogan 
(1975), o presente estudo envolveu uma versão adaptada deste procedimento que foi empregada com 
participantes humanos adultos. Foram apresentados sucessivamente estímulos compostos formados por 
componentes arbitrários (A1B1, A2B2, A3B3, B1C1, B2C2, B3C3, A1B2, A1B3, A2B1, A2B3, A3B1, 
A3B2, B1C2, B1C3, B2C1, B2C3, B3C1 e B3C2) em uma tela de computador. Respostas emitidas na 
tela na presença dos seis primeiros compostos eram seguidas de reforço, enquanto respostas emitidas 
na tela diante dos outros 12 não eram reforçadas. Nos testes foram empregadas estímulos compostos 
formados por recombinações dos mesmos componentes dos estímulos compostos do treino. Tais testes 
eram semelhantes àqueles comumente empregados em estudos na área de equivalência de estímulos 
(simetria, transitividade e equivalência). Os resultados dos testes indicaram que todos os participantes 
apresentaram respostas consistentes com o treino nos testes de simetria e quatro participantes 
apresentaram respostas consistentes com o treino nos testes de transitividade e equivalência. Concluiu-
se que um procedimento similar ao de Zentall e Hogan (1975), além de produzir relações de controle por 
estímulos compostos novos, pode estabelecer relações condicionais entre os componentes dos 
estímulos compostos. Portanto, o procedimento ora analisado pode ser uma alternativa viável ao 
procedimento matching-to-sample.  
 
O Papel do Comportamento Verbal na Formação de Categorias em Crianças Pré-Escolares (The Role of 
Verbal Behavior in the Formation of Categories by Preschool Children) 
 
CAIO MIGUEL, Anna Petursdottir, James Carr, Jack Michael (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: Estudos recentes sugerem que o comportamento verbal pode desempenhar um papel 
importante na formação de classes de estímulos em crianças e adultos. O presente estudo teve como 
objetivo principal avaliar o papel do comportamento verbal na formação de conceitos associativos. 
Utilizou-se um teste de categorização diferente dos comumente usados na literatura analitica 
comportamental para a verificação do desenvolvimento de relações condicionais. Quatro crianças entre 
3-5 anos de idade foram treinadas a tatear categorias (norte ou sul) de 6 mapas de estados americanos 
através de um procedimento de tentativas discretas. Após o treino, as crianças foram expostas a um 
teste de categorização no qual o experimentador selecionava uma das figuras e pedia para que a criança 
lhe entregasse as “outras” (que fizessem parte da mesma categoria). Duas das crianças foram capazes 
de categorizar após o treino de tatos. Uma das crianças que não demonstrou formação de categorias, 
também não foi capaz de escolher figuras de acordo com o modelo auditivo (linguagem receptiva), 
sugerindo que tanto o repertório do falante (tato) quanto o do ouvinte (receptivo) desempenham papéis 
importantes no desenvolvimento de categorias. Os dados também sugerem casos de dependência e 
independência entre os repertórios do falante e ouvinte. O presente estudo indica que o treino de tatos 
pode ser um método eficaz para o ensino de conceitos associativos/categorização. Os resultados obtidos 
também validam o uso de medidas alternativas para a formação de classes de estímulos. 
 
#63 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom Alfonso 1/2 
 
CBM 
 
Português 
 
Terapia por Contingências de Reforçamento com Crianças: Um estudo de caso (Therapy Through 
Contingencies of Reinforcement with Children: A Case Study) 
 



Patrícia Piazzon Queiroz (Instituto de Análise Aplicada de Comportamento) 
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Atualidades em Medicina Comportamental (Atualities in Behavioral Medicine) 
 
Coordenador/Chair: Mauro Veisberg (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A reunião de técnicas desenvolvidas pela terapia e 
modificação do comportamento, fez com que surgisse uma área de estudo, conhecida como Medicina 
Comportamental. Uma das técnicas consagradas e de grande utilidade no tratamento de transtornos de 
ansiedade; somatoformes e de humor, é o Biofeedback. Com o avanço da psiconeuroimunologia na 
ciência, pudemos constatar a sua importância na medicina comportamental, não só pelas explicações 
psicofisiológicas produzidas pelo organismo, mas o avanço na ciência do comportamento, como forma 
de tratamento. 
 
Psiconeuroimunologia (Psychoneuroimunology) 
 
ANTONIO BARBOSA REZENDE, JR (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A psiconeuroimunologia na medicina comportamental, trouxe importantes 
contribuições no campo das ciências naturais; médicas e comportamentais. Sua contribuição na 
medicina comportamental foi de grande valia, tanto para o conhecimento das suas relações com outras 
ciências, quanto no tratamento de determinados transtornos mentais.  
 
Dor Crônica (Chronic Pain) 
 
GILDO ANGELOTTI (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A Dor Crônica atinge 40 % da população brasileira, sendo que 80% das pessoas que 
procuram o sistema de saúde o fazem por causa da dor. Estudos controlados, mostram que fatores 
psicológicos afetam condições médicas e por sua vez, aumenta o número de pessoas que buscam 
tratamento. A terapia cognitivo-comportamental aliada a Medicina Comportamental, apresentam 
resultados satisfatórios na modificação do comportamento doloroso, auxiliando os individuos novas 
habilidades e formas de enfrentamento. 
 
Técnicas em Medicina Comportamental (Exercise in Behavioral Medicine) 
 
JOSÉ ROBERTO LEITE (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: As técnicas comportamentais foram de grande valia para o tratamento de fobias, 
pânico, obsessão e compulsão, ansiedade de forma geral. O Biofeedback, técnica consagrada pela 
medicina comportamental, ensina o sujeito a se auto-observar a partir de respostas psicofiológicas 
produzidas pelo organismo em situções consideradas ameaçadoras/catastróficas. Tal mecanismo, 



orienta o paciente a adquirir um maior conhecimento sobre o próprio organismo, reduzindo as respostas 
consideradas insatisfatórias. 
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Autism Spectrum Disorders (ASD): Prevalence and Early Intervention in Canada (Data-Based 
Presentation) (Distúrbios do Espectro do Autismo: Prevalência e Intervenção Precoce no Canadá 
(Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Toby L. Martin (University of Manitoba and St. Amant Centre) 
 
Debetedor/Discussant: Toby L. Martin (University of Manitoba and St. Amant Centre) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This symposium will include three presentations. The first will 
provide the results of an epidemiologic study on the prevalence of pervasive developmental disorders in 
several provinces in Canada. This will be followed by an overview of the publicly funded ABA program for 
preschool children with ASD in the Province of Manitoba. Lastly, the outcomes of the first year of that 
program will be presented. Implications for future research and service will be discussed. 
 
Prevalence of Pervasive Developmental Disorders in Canada (Prevalência de Distúrbios de 
Desenvolvimento no Canadá) 
 
C. T. YU (University of Manitoba and St. Amant Centre), Hélène Ouellette-Kuntz, Helen Coo, Jeanette 
Holden (Queen's University) 
 
Resumo/Abstract: Prevalence estimates of pervasive developmental disorders (PDD) from studies in 
Europe, Asia, and United States appear to be rising over the last 15 years. Except for one 1988 study on 
the prevalence of autism in Nova Scotia, data for Canada have been notably absent. We need updated 
information and more comprehensive studies to assist in service planning for children with PDD in 
Canada. The Autism Spectrum Disorders – Canadian-American Research Consortium (ASD-CARC) is 
conducting an epidemiologic study on the prevalence of PDD. Prevalence per 10,000 for children 
between 2-14 years old during 2002 was found to be 29.4 in the Province of Manitoba and 37.7 in Prince 
Edward Island. Data collection is ongoing in British Columbia and the Yukon, Alberta, Southeastern 
Ontario, and Newfoundland & Labrador. Updated results from various regions will be presented. 
 
A Publicly Funded ABA Program for Pre-School Children with ASD in Manitoba (Um Programa ABA 
Público para Pré-Escolares com ASD (Distúrbios do Espectro do Autismo) em Manitoba: Resultados do 
Primeiro Ano) 
 
M. ANGELA C. P. CORNICK, Daniela Fazzio (St. Amant Centre) 
 
Resumo/Abstract: The St. Amant Pre-School ABA Program is a publicly funded home-based program 
offering 36 weekly hours of one-to-one teaching to children diagnosed with Autism Spectrum Disorders, 
between ages 2 and 5 at the start of the program. The program aims at designing and implementing 
highly intensive and structured teaching programs with focus on the acquisition of skills and modification 
of challenging behaviours. The program is offered for a period of 3 years in which the skills necessary for 



the expansion to less structured environments is carefully planned according to each child’s abilities. Key 
features of the program will be described, such as curriculum, service delivery, progress evaluation 
methods, staffing structure, ratio, and qualifications, and undergraduate and graduate practicum training 
in partnership with the Psychology Department at the University of Manitoba and the St. Cloud University. 
 
A Publicly Funded ABA Program for Pre-School Children with ASD in Manitoba: First-Year Outcomes. 
(Um Programa ABA Público para Pré-Escolares com ASD (Distúrbios do Espectro do Autismo) em 
Manitoba) 
 
DANIELA FAZZIO (St. Amant Centre), M. Angela C. P. Cornick (St. Amant Centre) 
 
Resumo/Abstract: The St. Amant Pre-School ABA Program started delivering services in the province of 
Manitoba in 2002. Currently, it serves 49 families in rural and urban areas of the province. Forty children 
have completed the 6-month progress evaluation and 20 have completed their first year in the program. 
Outcomes of both evaluation periods will be presented in terms of skill acquisition based on the 
curriculum employed. An Excel database used for data collection for individual performance in all areas 
and target skills in the curriculum is presented, as well as graphing and data summaries that permit such 
an analysis of outcomes. All children acquired skills in the period analyzed.  
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Behavior Analysis in the Classroom (Análise Comportamental em Sala de Aula) 
 
Coordenador/Chair: Edward K. Morris (University of Kansas) 
 
The Skinnerian Classroom: Ironies in Intrinsic and Extrinsic Motivation (A Sala de Aula Skinneriana: 
Ironias da Motivação Intrínseca e Extrínseca) 
 
EDWARD K. MORRIS, Gregory P. Hanley, Rachel H. Thompson (University of Kansas) 
 
Resumo/Abstract: This paper reviews, in chronological order, B. F. Skinner’s primary source publications 
on education concerning the use of intrinsic and extrinsic motivation in the classroom. Many constructivist 
educators argue that the former is necessary and sufficient, and that the latter undermines learning, while 
most behavior analysts defend extrinsic motivation. Skinner, in contrast, took a more integrative stance. 
Historically, he first recommended intrinsic motivation. Later, he noted that this sometimes fails, in which 
case teachers should program it. Later still, he noted that even this sometimes fails, in which case 
teachers should use extrinsic motivation. When and where possible, however, he consistently 
recommended returning to intrinsic motivation. Skinner, then, agreed with “best practices” on both sides 
of the controversy, but also recommended their integration. That is, best practices were not (a) either 
constructivist educational practices or behavior-analytic practices, but (b) constructivist practices and 
behavior-analytic practices. 
 
Individualized Treatment in Behavior Analysis is Here: The Comprehensive Application of Behavior 
Analysis to Schooling (Tratamento Individualizado em Análise de Comportamento: a aplicação 
abrangente da Análise do Comportamento à Educação) 
 



ROBIN NUZZOLO-GOMEZ, Mapy Chavez Brown, Lisa Morsillo, Joann Pereira, Grant Gautreaux, Kathy 
Meincke (Columbia University Teachers College) 
 
Resumo/Abstract: The comprehensive application of behavior analysis to schooling model of education 
utilizes over 200 empirically tested tactics from the corpus of behavioral literature to solve learning 
difficulties of classified and non-classified students in the United States, Ireland, and England. Specific 
tactics have been identified as effective when used contingently with students on varying levels of verbal 
behavior from pre-speaker, to reader-writer, on to students with self-editing repertoires. We report the 
results of over 20 experiments on the pre-school, elementary, and middle-school level which show how 
the identification of the problem in the learn unit or its context determines which intervention(s) are more 
likely to be effective in solving these learning difficulties. 
 
Analise de Contingências de Reforço para Aprendizagem em uma Classe de Alfabetização  
 
de Idosos (Analysis of Reinforcement Contingencies for Learning in an Adult Literacy Class) 
 
MERCEDES CUNHA CHAVES DE CARVALHO, Tiago Sales Larroudé de Man (Faculdade Ruy Barbosa) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo é identificar e analisar contingências de reforço presentes 
numa experiência de alfabetização de adultos pelo sistema Paulo Freire. O trabalho se desenvolveu 
numa comunidade de baixa renda de Salvador próximo ao campus de uma Instituição de Ensino 
Superior e como exigência acadêmica de um trabalho de extensão, tendo como população alvo adultos 
não alfabetizados. Foram sujeitos deste estudo 11 mulheres na faixa etária de 60 e 80 anos. O contexto 
específico para a alfabetização esteve sob a dependência de condições eventuais ligadas à estrutura do 
bairro, ora ocorrendo no salão da associação de moradores, ora no salão paroquial de uma igreja. Os 
dados foram coletados através de registro cursivos de observação por vários observadores participantes 
do curso de psicologia. A metodologia neste estudo baseia-se nos princípios de aprendizagem tal como 
são discutidos pela análise experimental de comportamento levando em consideração: condições 
antecedentes (contexto ambiental e história de vida), conseqüências (reforçadoras ou punitivas) e 
análise das respostas de aprendizagem. O material utilizado era composto de folhas de papel metro, 
pinceis atômicos, revistas velhas e também todos os materiais disponíveis no ambiente de trabalho que 
possibilitassem textos num grau de dificuldade possível à condição dos educandos, tais como anúncios e 
faixas de campanha. As técnicas pedagógicas utilizadas foram as discussões sociológicas e ficha da 
descoberta, segundo a proposta freireano de alfabetização, leitura de textos, ditados, soletração e 
silabação de palavras. Posições epistemológicas tão diferentes a respeito dos fenômenos de 
aprendizado (behaviorismo radical e sistema Paulo Freire) não impediram que se encontrasse um 
grande numero de correlações verificadas no contexto de atuação de alunos e mediador em sala de 
aula. Dentro destes dois diferentes olhares teóricos foi possível analisar eventos de uma mesma de uma 
mesma prática do mediador que aumente a probabilidade de alfabetização bem como aquelas que se 
tornaram contraproducentes ao processo educativo. 
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Formação do Analista e Sintetizador de Comportamentos: Multidimensionalidade, Integração e 
Encadeamento na Intervenção Técnica Direta, no Ensino de Outros Agentes de Mudança 
Comportamental, na Produção de Conhecimento e na Gestão de Contingências de Reforçamento 



(Behavior Analyst Education: Multidimensionality, Integration and Chaining in Direct Technical 
Intervention, Teaching of Other Behavior Modification Agents, Knowledge Production, and Management 
of Reinforcement Contingencies) 
 
SÍLVIO PAULO BOTOMÉ, Olga Mitsue Kubo (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Vários conceitos relacionados à formação em ensino superior necessitam avaliação e 
delimitação precisa: aptidões, competências, habilidades, prontidão, pré-requisitos, conteúdos, 
conhecimento, comportamento, objetivos, currículo. A Análise do Comportamento possibilita grande 
precisão na formulação desses conceitos e distinções importantes para a formação de analistas e 
sintetizadores de comportamento. A começar pelas contribuições a respeito do comportamento como 
uma relação das respostas de um organismo com aspectos do meio e das contingências de 
reforçamento como um dos tipos de relação do meio com o comportamento de um organismo. Essas 
contribuições propiciam uma distinção entre atividade, comportamento, competência como um grau de 
qualificação do comportamento, objetivos de aprendizagem e outros conceitos relacionados à formação 
em análise e síntese do comportamento. As várias concepções de currículo – como um projeto do 
campo de atuação – e suas relações com o comportamento ficam mais claras para um planejamento da 
formação nesse campo de atuação. Um ponto de partida para realizar esse trabalho é constituído pelas 
classes gerais de situações com as quais um analista e sintestizador de comportamentos precisa estar 
apto a lidar: fenômenos e processos desconhecidos, inacessíveis, não controláveis, ou conhecidos, 
acessíveis e controláveis em diferentes combinações. Tais situações constituem parte de classes gerais 
de comportamentos que, por sua vez, constituem quatro tipos básicos de intervenção profissional: a) 
direta e técnica, b) indireta, por meio de capacitação de agentes de mudança de comportamento, c) 
indireta, por meio de produção de conhecimento, d) indireta, por meio da administração (gestão) de 
contingências de reforçamento em organizações, instituições ou sociedades. Cada uma dessas classes 
gerais, por sua vez, é constituída por cadeias comportamentais “estratégicas” (gerais) que tem 
interações entre si, constituindo um sistema comportamental complexo e uma espécie de matriz para o 
projeto do campo de atuação profissional. Isso possibilita articular e integrar conceitos sobre “tetos de 
compreensão” (classes de controle de estímulos) a considerar na formação de um profissional do 
comportamento e sobre âmbitos de atuação como objetivos “estratégicos” para intervenção profissional. 
Tais conceitos, relacionados com os conceitos de mercado de trabalho, campo de atuação, área de 
conhecimento, tipos de conhecimento e processos de conhecer básicos, possibilitam ampliações nos 
critérios e procedimentos para planejamento do campo profissional. Várias concepções e tendências 
sobre planificação do ensino superior podem ser compreendidas com as contribuições da análise do 
comportamento, e utilizadas de maneira apropriada num projeto de ensino que especifique as principais 
cadeias comportamentais do repertório desse tipo de profissional. 
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Behavioral Schedules of Reinforcement (Esquemas Comportamentais de Reforçamento) 
 
Coordenador/Chair: Jorge Oliveira-Castro (Universidade de Brasilia) 
 
Brand Choice: Separating and Comparing Intra- and Inter-Consumer Price Elasticities ) Escolha de 
Marcas: Separando e Comparando Preços Intra- e Inter-consumidores) 
 



JORGE OLIVEIRA-CASTRO (Universidade de Brasília), Gordon Foxall, Teresa Schrezenmaier (Cardiff 
University) 
 
Resumo/Abstract: Elasticity coefficients have been frequently used to measure consumers’ 
responsiveness to price in the marketing literature. When elasticity coefficients are calculated on the 
basis of disaggregate panel data, where each consumer purchase is included in the analysis and there 
are several data points for each consumer, overall coefficients at the product category level may be a 
resulting combination of intra- and inter-consumer elasticities. Intra-consumer elasticity would occur if the 
same consumers tended to buy larger quantities when prices are lower (i.e., price promotions and/or 
cheaper brands). Inter-consumer elasticity would occur if consumers that buy smaller quantities, in 
average, also bought more expensive brands, in average. The present paper attempted to separate these 
possible choice patterns by analyzing inter- and intra-consumer elasticity coefficients for nine different 
supermarket product categories. Panel data from 80 consumers, who scanned their purchases into a 
handheld barcode reader after each shopping trip, during 16 weeks were used. Inter-consumer elasticity 
was calculated for each product category using the average quantity bought and price paid by each 
consumer, in log-log coordinates. Intra-consumer elasticity was calculated for each consumer using the 
quantity bought and price paid, in all purchases across all product categories, in log-log coordinates. 
Inter-consumer elasticity coefficients were negative for all product categories and statistically significant (p 
< .05) for seven of them. Intra-consumer elasticity coefficients were negative for 93.4% of consumers and 
statistically significant (p < .05) for 75% of them. The occurrence of inter-consumer elasticity could imply 
that disagreggate group analyses of elasticity might yield different results than within-consumer analyses. 
In order to test this, individual elasticity coefficients were calculated for each consumer purchasing in 
each of the three product categories that showed the largest number of purchases during the period (i.e., 
cookies, breakfast cereals, cheese). The comparisons of within-consumer elasticity coefficients obtained 
for each of the three categories indicated that the results of within-consumer analyses were similar to 
those obtained with disaggregate group data for each product category. These results suggest that the 
impacts of price promotions may be overestimated if researchers and managers do not consider the 
possible effects of inter-consumer elasticity. The findings also suggest that, when comparing price 
elasticity obtained for different product categories, overall-disaggregate, within-consumer, and inter-
consumer analyses yield similar results. 
 
Risk Taking and Rule Making (Correndo Riscos e Criando Regras) 
 
MARK R. DIXON (Southern Illinois University) 
 
Resumo/Abstract: This paper will discuss the role of a verbal repertoire and rule governance on risk 
taking behavior. Risk taking often develops, is maintained, or eventually terminated though a complex 
interaction between verbal behavior and programmed contingencies. The data from a series of studies 
will be presented that illustrate schedule control during risk taking rarely occurs. The first set of 
experiments examined the gambling behavior of slot machine players who were presented with 
concurrent schedules of equal probabilities, and only differed in terms of the types of non-reinforced trials. 
Substantial deviations from the matching law occurred, and the deviations were enhanced via arbitrary 
relational responding in a novel context. The second set of experiments investigated the role that social 
behavior of a group of confederate gamblers would have on a naïve gambler during a variety of risk 
taking tasks. Results suggest that various rules (“tracks” or “augments”) emitted by confederates could 
produce substantially different degrees of risk taking in a naïve participant. The implications of a verbally 
based conceptualization of risk taking for the assessment, diagnosis, and treatment of excessive risk 
takers will be presented.  
 
Interferência de Variáveis Situacionais na Emissão de Comportamento Assertivo: Um Estudo com 
Estudantes Universitários (Interference of Situational Variables on Emission of Assertive Behavior: A 
Study with University Students) 
 
Rodrigo Fernando Pereira, Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie) 
 



Resumo/Abstract: O tema da assertividade é objeto de estudo dentro da psicologia comportamental há 
mais de meio século. O termo habilidade social vem sendo muito utilizado ao se falar da assertividade, 
que é vista por alguns autores, embora não de uma maneira consensual, como um dos aspectos da 
habilidade social, que é a luta pelos direitos. Neste trabalho foi utilizado o termo assertividade como 
conjunto de classes de respostas que envolvem desde o reconhecimento de emoções e sua expressão 
adequada até a consciência dos direitos individuais e a exigência do cumprimento deles frente a outras 
pessoas ou agências controladoras. Num grupo de 30 estudantes de psicologia de terceiro semestre da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie foi explorada a freqüência de comportamento assertivo em 
diferentes situações contingenciais e, identificados alguns dos fatores que inibiam o comportamento 
assertivo. A técnica de coleta de dados consistiu em um questionário dividido em duas partes (- primeira 
parte: uma escala de freqüência, em que as 13 classes de resposta eram propostas em três áreas: 
trabalho ou estudo, em casa e num ambiente de lazer, na qual o sujeito apontava a freqüência com que 
emitia os comportamentos sugeridos; - segunda parte: relato dos fatores que julgavam ser inibidores de 
seu comportamento, apenas, naquelas situações em que se atribuíram baixas freqüências). Os dados 
foram analisados quantitativamente, indicando as médias de freqüência por sujeito, por área do 
questionário, por sexo e por questão, a fim de identificar qual o grau de assertividade em situações 
gerais e específicas. Na análise qualitativa por sujeito, os mesmos foram classificados como 
hipoteticamente passivos e hipoteticamente assertivos de acordo com sua média de freqüência em cada 
área. Outra análise consistiu, a partir do método de análise experimental do comportamento, em 
identificar nas respostas dos sujeitos aqueles procedimentos que, presumivelmente, estavam explicando 
a baixa freqüência de comportamentos assertivos (punição, reforçamento, regras, extinção, entre 
outros). Os resultados indicaram que, em quase todos os sujeitos, os procedimentos que 
majoritariamente explicaram a não emissão de comportamentos assertivos nas diferentes áreas foram o 
controle aversivo (punição - 55 entre os 212 processos analisados e reforçamento negativo - 85 entre 
212 processos). Independentemente da freqüência de comportamento assertivo, a falta de emissão do 
mesmo foi fruto dos mesmos processos e na mesma intensidade. As pessoas em geral preferem não se 
comportar a fazê-lo, pelo medo de serem punidas ou rejeitadas, assim esses comportamentos passivos, 
muitas vezes são coagidos por agentes controladores coercitivos. 
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Instrução Programada e Testes Neurocomportamentais Computadorizados: Avaliação e Treinamento de 
Comportamentos de Segurança no Trabalho (Baseado em Dados) (Computerized Programmed 
Instruction and Computerized Neurobehavioral Tests: Evaluation and Training of Safe Work Behavior 
(Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: David Alan Eckerman (Universidade de Brasília) 
 
Debetedor/Discussant: João Claudio Todorov (Universidade de Brasília) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: Três projetos serão descritos que usam a informática para 
melhorar a segurança de trabalhadores aplicando princípios comportamentais. Dois projetos foram feitos 
no Brasil e um nos Estados Unidos. Todos os projetos utilizam a tecnologia desenvolvida por W. Kent 
Anger de Oregon Health & Science University. As versões brasileiras são desenvolvidas com a 
colaboração de Lincoln Gimenes da Universidade de Brasília. 
 



Avaliação Neurocomportamental Dos Efeitos de Solventes e Monitoramento Comportamental de 
Trabalhadores em Manutenção de Aviões (Neurobehavioral Evaluation of the Effects of Solvents and 
Behavioral Monitoring of Aircraft Maintenance Workers) 
 
LINCOLN DA SILVA GIMENES, Ana Beatriz Dupré Silva, Patrícia Regina Lopes Galvão (Universidade 
de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Trabalhadores em manutenção de aviões estão constantemente em risco de 
exposição tóxica a solventes em função das diferentes tarefas exercidas nessa atividade. Uma grande 
variedade de solventes está presente nas diferentes oficinas que cuidam da limpeza e consertos de 
peças, lavagem das aeronaves, manutenção de estofamentos, pintura, e regulagem de motores. As 
sérias conseqüências produzidas pela exposição a solventes requer que os trabalhadores envolvidos 
sejam avaliados periodicamente para detecção de déficits neurocomportamentais indicadores de 
exposição tóxica, bem como sejam monitorados comportamentalmente em relação às práticas de 
segurança no trabalho. Cento e quarenta trabalhadores de uma unidade de manutenção de aviões foram 
avaliados utilizando-se a bateria de testes neurocomportamentais computadorizados BARS, sendo que 
59 deles trabalhavam diretamente com a manutenção - exposição a solventes - e 81 exerciam outras 
atividades na unidade - controle. Numa primeira etapa, 30 participantes do grupo exposto e 60 do grupo 
controle tiveram suas avaliações realizadas uma vez durante o dia. Numa segunda etapa, o restante 
teve duas avaliações realizadas, uma no início do expediente e outra no final do expediente diário. Além 
disso, os participantes foram entrevistados para aferição de seus conhecimentos sobre os produtos 
manuseados e sobre cuidados necessários nesse manuseio, bem como foram observados para 
verificação da utilização de equipamentos de segurança. A primeira avaliação não mostrou diferenças 
estatisticamente significativas entre o grupo exposto e o grupo controle. Entretanto, quando separados 
por tipo de oficina, o grupo de manutenção de estofamentos apresentou desempenho inferior, 
estatisticamente significativo, ao grupo controle (p<0,05) nos testes Digit Span e Tapping, sugerindo um 
efeito deletério da exposição aos agentes tóxicos utilizados. A segunda avaliação demonstrou diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05) entre o grupo exposto e o grupo controle nos testes Digit Span, 
Serial Digit Learning e Symbol Digit. Nos testes Digit Span e Serial Digit Learning foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os escores no início e no final do expediente, 
para o grupo exposto, sugerindo um efeito cumulativo da exposição. Os dados coletados nas entrevistas 
indicaram a inexistência de treinamento específico para utilização de equipamento de segurança bem 
como desconhecimento dos possíveis efeitos nocivos dos agentes tóxicos utilizados. Observações no 
local de trabalho constataram baixo índice de utilização de equipamento de segurança. Os dados 
mostram a necessidade de constante avaliação dos trabalhadores em exposição a solventes e o 
desenvolvimento treinamento adequado para a redução de riscos. 
 
Implicações da Avaliação Neurocomportamental de Trabalhadores Expostos ao Chumbo em Fábricas de 
Baterias para Automóveis (Implications of Neurobehavioral Evaluation with Workers Exposed to Lead in 
Car Battery Plants) 
 
JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI (UNESP-Bauru), Lincoln da Silva Gimenes 
(Universidade de Brasília), David Alan Eckerman (Universidade de Brasília), Tassiana Almeida Barros, 
Camila Casaleti (UNESP-Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Exposição ocupacional e ambiental ao chumbo por trabalhadores tem sido uma das 
principais preocupações na área de toxicologia comportamental. Ocupacionalmente, montagem de 
baterias de automóveis representa uma exposição de alto risco para os trabalhadores. O presente 
trabalho relata estudos com trabalhadores expostos ao chumbo em fábricas de baterias para avaliar os 
efeitos neurocomportamentais da exposição ao chumbo. A avaliação neurocomportamental foi realizada 
com a versão em português do Behavioral Assessment and Research System BARS, um sistema de 
testes computadorizados com instruções escritas e orais. Quarenta e quatro trabalhadores da linha de 
montagem de baterias de três fábricas e 42 trabalhadores controle de uma companhia de transporte 
participaram do estudo. Nove testes (Delayed Matching-to-Sample, Reaction Time, Tapping, Selective 
Attention, Symbol-Digit, Digit Span, Progressive Ratio, Serial Digit Learning, and Continuous 
Performance) foram utilizados. Os testes foram administrados no local de trabalho dos participantes, com 



sessões com seis participantes, de duração aproximada de uma. Amostras sangüíneas foram coletadas 
dos participantes controle para determinação do índice de chumbo no sangue enquanto que para os 
trabalhadores expostos esse índice foi obtido dos registros médicos mantidos pelas fábricas. Para as 
medidas neurocomportamentais, diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) mostraram um déficit 
no grupo exposto, em comparação com o grupo controle, em três dos testes usados: Symbol Digit, Digit 
Span e Serial Digit Learning. Nos outros testes (com exceção de Progressive Ratio), embora 
estatisticamente não significativo, as diferenças entre os grupos foram na mesma direção, isto é, 
mostraram um desempenho inferior para o grupo exposto. Embora não tenha sido encontrado diferenças 
no índice de chumbo no sangue entre os dois grupos, o alto índice no grupo controle e o fato de que as 
amostras dos dois grupos foram avaliadas em diferentes ocasiões e por diferente laboratórios levanta 
questões sobre a qualidade dos índices obtidos. Mesmo assim, o grupo exposto apresentou um 
desempenho geral inferior em todos os testes, com uma exceção, sugerindo um efeito deletério 
associado com a exposição ocupacional ao chumbo. Os dados suportam a necessidade de 
monitoramento comportamental periódico para detecção de indicadores de exposição que não os 
biológicos, além da necessidade de treinamento específico para o estabelecimento de comportamentos 
de segurança no trabalho. As dificuldades na condução de tais estudos de campo quanto a obtenção de 
indicadores biológicos de contaminação confiáveis também serão discutidas junto com as implicações 
sociais e políticas da contaminação ocupacional e ambiental pelo chumbo. 
 
Instrução Programada Computadorizada para Treinamento de Segurança no Trabalho na Area de 
Serviço Alimentar em Hospital (Computerized Programmed Instruction for the Training of Safety Workers 
in the Area of Hospital Food Service) 
 
DAVID ALAN ECKERMAN (Univsersidade de Brasília), Tammara Ammerman, Heather Fercho, Diane S. 
Rohlman, W. Kent Anger (Oregon Health & Science University) 
 
Resumo/Abstract: Acidentes ocorreram freqüentemente com cozinheiros, ajudantes de cozinha, e 
copeiros na área de serviços alimentares em grande hospitais. Os perigos incluem deslizar e cair em 
superfícies dificilmente limpas, tensões nas costas causadas por levantamento de peso, uso perigoso de 
escadas, e manipulação imprópria de produtos químicos. Em adição, os trabalhadores não sabem como 
usar corretamente extintores de incêndio ou como relatar corretamente acidentes e incendios. A 
instrução programada foi usada para ensinar estes e outros fatores de segurança. Para determinar o 
impacto deste treinamento, foram feitas observações do comportamento do trabalhador e perguntas aos 
trabalhadores sobre práticas seguras de trabalho, ambas antes e depois do treinamento. A instrução 
programada foi desenvolvida usando um sistema computadorizado de instrução programada (cTRAIN) 
que permite o desenvolvimento de uma série de unidades de informação feitas em texto (escritos e 
falados), fotos, e videos. Cada unidade é reapresentada até que o trabalhador responda corretamente a 
cada uma das séries de perguntas sobre essa informação. Como os participantes do treinamento não 
liam bem, a disponibilidade da conversão de texto para fala foi importante para ter um treinamento bem 
sucedido ja que todo o material escrito também foi apresentado oralmente. Baseado nas respostas 
corretas às perguntas, durante e após do treinamento, este último foi altamente bem sucedido, não 
importando a habilidade de leitura do trabalhador (por exemplo, lavadores de prato/limpadores de chão 
aumentaram de 72 a 93%; trabalhadores de escritório de 78 a 98%). Os trabalhadores julgaram o 
treinamento de segurança como altamente eficaz (a média da avaliação foi entre a categoria mais alta e 
a penúltima mais alta). Baseado nas observações do comportamento do trabalhador, entretanto, o 
treinamento foi menos bem sucedido (por exemplo, 44 de 67 práticas seguras do trabalho foram 
melhoradas). Nós concluímos que para promover um comportamento seguro, se requer um bom 
treinamento fatual e também boas contingências de trabalho que mantenham este comportamento. 
Agora que nós demonstramos um bom treinamento, nós estamos mais preparados para ajudar a 
desenvolver boas contingências de trabalho. (Confiabilidade de dados: o conhecimento sobre segurança 
foi medido por seleções de múltipla-escola ou por respostas verbais dadas durante observações no lugar 
de trabalho, Uma em cada cinco observações do lugar de trabalho foi feita por dois indivíduos, com 
média de 90% para a concordância de item-por-item ).  
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Changing the Higher Education System with Behavior Systems Analysis (Alterando o Sistema de 
Educação Superior com Análise de Sistemas de Comportamento) 
Chair: Andree Fleming-Holland (Universidad Veracruzana) 
 
Discussant: Ernest A. Vargas (B. F. Skinner Foundation) 
 
 
Implementation of a Mission-Driven Strategic Plan and Its Impact in the University and Its Community 
(Implementando um Plano Estratégico Direcionado à Missão e seu Impacto na Universidade e em sua 
Comunidade) 
MARIA E. MALOTT (Malott & Associates) and Marco Wilfredo Salas-Martínez (Pedagogic University) 
 
Resumo/Abstract: The Pedagogic University of the State of Veracruz has been engaged in a multiple-
year application of behavioral systems analysis to enable its academic and organizational reform. 
Previous phases consisted of a detailed data-base study of the demographic, economic, and educational 
characteristics of the State of Veracruz; a detailed data-base analysis of the universities effectiveness, 
efficiency, and costs; and the formulation of a five-year strategic plan based on the previous analyses and 
focused on areas with highest opportunities for success. The areas of improvement identified were: 
significant disconnects between the university programs and basic the needs of the State; market 
saturation of degrees offered by the university; and inadequate resources, process, and physical 
infrastructure to prepare the students to impact the well-being of the state’s community. This presentation 
discusses the strategies implemented in each area of improvement, results obtained thus far, and next 
steps. 
 
Improving the Quality of a MA Program in Behavior Analysis: Case Study (Aprimorando a Qualidade de 
um Curso de Graduação através da Análise do Comportamento: Um Estudo de Caso) 
 
Sebastián Figueroa-Rodríguez, Ana Delia López-Suárez, Marco Wilfredo Salas-Martínez (Universidad 
Veracruzana, Mexico) 
 
 
Resumo/Abstract: In last times, significant changes in Mexican Higher Education Policies has 
dramatically evolved, to stress and reward Quality, in both processes and outcomes. Such state of 
affairs, claims academic programs to show outputs via the accountability process. Some challenges has 
to be solved, introducing main academic and administrative improvements in order to get the 
accreditation of excellence from the National Council of Science and Technology (CONACYT), an office 
of Mexico's Federal Government for Educational issues. 
 
This presentation describes strategies in search of improvements in a Master Program in one of the 
largest Mexican Public Universities. Efforts were made to inpinge on factors such as: faculty 
strengthening, curriculum redesign, terminal efficiency, productivity, infrastructure and so on. Terminal 
efficiency, for instance was improved through the implementation of a behavioral research supervisory 
system (Malott, 2000). 
 
In search of excellence some links have been made. One of the most important, is the Multiregional 
Liaison of four recognized MA Programs in Psychology (PIFOP). Principal agreement search to organize 
activities such as an interinstitutional Colloquy in order to share students and faculty research advances. 



As a result, students and faculty has the opportunity to publish their work increasing productivity 
indicators. 
 
By this time, all students in the MA Program have a scholarship from CONACYT. Mainly, next steps is 
getting ABA International Accreditation. 
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Conducting Organizational Behavior Management (OBM) and Performance Management (PM) Projects: 
How to Do It and Some Recent Results (Data-Based Presentation) (Conduzindo Projetos de 
Gerenciamento de Comportamento Organizacional (OBM) e Gerenciamento de Desempenho (PM): 
Como Fazê-lo e Algumas Recentes (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: John Austin (Western Michigan University) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This symposium will consist of 3 papers. The first will be an 
overview of the OBM approach to improving work performance, and the second and third presentations 
will describe various projects we have conducted, and present data from these projects. 
 
Teaching People to Conduct Organizational Performance Management Projects (Ensinando Pessoas a 
Coordenar Projetos de Gerenciamento de Desempenho Organizacional) 
 
JOHN AUSTIN (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: This presentation will cover the basics of teaching PM (i.e., OBM) to students or 
managers so that they might conduct performance improvement projects independently. The basic stpes 
involved are: pinpointing; developing a measurement system; diagnosing the problem; developing the 
solution; and evaluating the effects. 
 
Increasing Safe Handling of Sharps During Surgical Procedures (Aumentando Comportamentos de 
Preparação de Equipamentos de Fisioterapia Empregando Esclarecimento da Tarefa, Feedback Gráfico 
e Modificação de Ambiente de Trabalho) 
 
NICOLE E. GRAVINA, Thomas Cunningham, John Austin (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: Surgical procedures were observed to record the number of times sharps were passed 
safely among surgical staff. A multiple baseline design across surgical staff groups was used to evaluate 
the effects of task clarification, goal setting, and feedback on the pinpoint (safe sharps handling). A 
substantial increase in the safety of surgical staff in both groups was observed immediately following the 
implementation of the intervention. 
 
Increasing Physical Therapy Equipment Preparation Behaviors Using Task Clarification, Graphic 
Feedback and Modification of Work Environment 
 



NICOLE E. GRAVINA, Michelle VanWagner, John Austin (Western Michigan University) 
 
Resumo/Abstract: The purpose of this study was to assess the effects of task clarification, graphic 
feedback, and work environment modification on employee completion of items on 2 behavioral checklists 
for morning preparation procedures at a physical therapy clinic. The first checklist involved preparation of 
equipment in a therapy room. The second checklist involved preparation of a changing room. The study 
employed a multiple baseline design across checklist items. During baseline the average percentage of 
completion for the therapy room checklist was 18.4%. The average percentage completion for the change 
room checklist during baseline was 56.5%. During intervention the average for equipment preparation in 
the therapy room increased by 64.7% to 83.1%, while the average for changing room preparation 
increased by 39.3 % to 95.8%. The results of this study suggest that the task clarification, graphical 
feedback, and modification of work environment were effective in increasing preparation task completion. 
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Culture and Art (Cultura e Arte) 
 
Coordenador/Chair: Elizabeth Spencer (Emerson College/Private Practice) 
 
The Power of Potential Space in Art and Psychotherapy (O Poder do Espaço Potencial na Arte e na 
Psicoterapia) 
 
ELIZABETH SPENCER (Emerson College/Private Practice) 
 
Resumo/Abstract:Potential space is the opening that allows for the unknown, for surprise. This is 
experienced in the play of psychotherapy. Potential space is necessary for change and growth and in the 
process of creating art. Artists describe the anxiety they experience and tolerate in order to make a work 
of art. They describe seeking out experience of something unknown: this experience is both disquieting 
and pleasurable. Works of art articulate bodily and affective experience that is often out of our awareness. 
The artist creating the work and the viewer experiencing the work are surprised by their reaction to it. It 
speaks to them on a deep level and often puts them into contact with parts of themselves of which they 
had not been cognizant. Viewing the art involves at least a moment of recognition about ourselves. We 
connect with our present and our past in a different way. The opportunity for this experience involves 
potential space: Initially for the artist to create the work he must embark into the unknown in order to put 
previously inarticulated experience into form. Art that is authentic and resonates with the viewer embodies 
potential space in that it provides an opening and a space for the viewer to make his own relationship to 
the work and experience it and make meaning of it. This talk will explicate this process and experience 
with vignettes about clinical and creative process. Slides illustrating the concepts and experience will 
accompany the talk. 
 
Culture-Sensitive Functional Analytic Psychotherapy (Psicoterapia Analítico-Funcional Sensível à 
Cultura) 
 
LUC VANDENBERGHE (Universidade Católica de Goiás) 
 



Resumo/Abstract: Differences in culture and values orientation between therapist and client may be a 
threat to therapy effectiveness. Culture-sensitive therapy has been defined according to dimensions like 
the therapist’s awareness of the client's culture, distinguishing between culture and pathology, and taking 
culture into account in therapy. Functional Analytic Psychotherapy (FAP) is behavior analytically 
conceptualized talk-therapy that focuses on the client therapist relationship. This distinctive interpersonal 
focus makes FAP particularly vulnerable to cultural differences. Elements from the radical behaviorist 
core of FAP are called upon to argue how this vulnerability implies in potential sensitivity to capture and 
use relevant issues in the therapy process as an opportunity to enhance treatment. Functional 
contextualism, the continuous functional analysis of what happens in the client-therapist relationship, the 
functional analytic view of personality and of pathology, as well as the focus on Skinner’s analysis of 
verbal behavior, avoid the common pitfalls of talk-therapy with clients belonging to other cultures, and 
turns FAP into a potentially highly culter-sensitive form of psychotherapy.  
 
Constructional Behavior Analytic Ideas About the Concept of a “Structured Environment” (Idéias da 
Análise Construcional do Comportamento sobre o Conceito de "Ambiente Estruturado") 
 
PAUL J. H. ANDREOLI (Innosearch Development Support BV) 
 
Resumo/Abstract: Treatment and rehabilitation programs for people suffering from psychiatric or 
developmental disorders try to make use of the environment in order to induce successful behavior and to 
reduce disfunctioning. At one hand the room for functioning is restricted by rules and measures and at the 
other hand successful behavior is facilitated by offering a program of scheduled activities. Very often 
these activities are made to measure to ‘disorder specific characteristics’: each patient category has his 
own specific program. Constructional Behavior Analysis emphasis that each person has his own pattern 
of successful behavior: behavior which promotes someone’s well being. Facilitating successful behavior 
reduces disfunctioning. For each person a unique set of stimuli controls this person’s successful behavior. 
The presence of these stimuli and the possibility to respond to them determine the chance on successful 
behavior. From this perspective a structured environment is not determined by the obligation to 
participate in scheduled activities but can be characterized as an environment in which stimulus 
operations can effect successful behavior. The client is invited in finding his way of getting involved in 
things that can - or should - be done. Daily life offers a lot of leads for functioning successfully. So a 
structured environment should be an environment in which daily life brings clients back into action. 
Examples will be given how this idea has effected treatment and rehabilitation programs and has made 
strong differentiation in patient categories less evident.  
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Psicologia do Desenvolvimento: Perspectiva Comportamental (Developmental Psychology: A Behavioral 
Perspective) 
 
Coordenador/Chair: Yara Kuperstein Ingberman (Universidade Federal do Paraná) 
 
ENEIDA LEONE SOUZA (Ufpr) 
 
ANDRESSA SALES (Ufpr/fempar) 
 



DECIO ZANONI (Ufpr/unc-sc/puc-pr) 
 
Resumo/Abstract: Este simpósio tem por objetivo discutir a questão da psicologia do desenvolvimento 
sob a perpectiva do analista do comportamento. O primeiro trabalho desenvolve a questão das 
discussões teóricas, o segundo descreve a aquisicão do comportamento social e o terceiro da 
ansiedade. Os autores, enfocando a aprendizagem de comportamentos analisa a questão das práticas 
parentais como fornecendo as contingencias que se estabelecem para o aparecimento de 
comportamentos considerados adaptados assim como não adaptados. 
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English 
 
Experimental Analysis of Human Relational Learning: Theory and Applications (Data-Based Presentation) 
(Análise Experimental de Aprendizagem Relacional Humana: Teoria e Aplicações (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Carol Pilgrim (University of North Carolina, Wilmington) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: This symposium will present three papers concerning the 
experimental analysis of relational learning in humans. The first paper concerns the well-known but as yet 
poorly understood differential outcomes effect. Briefly, the DOE is exhibited as enhanced learning 
outcomes when different performances to be learned are followed by discriminably different reinforcing 
consequences. The paper will (a) present some of the clearest data yet obtained demonstrating the DOE 
in participants with developmental limitations and (b) discuss possible processes involved from a behavior 
analytic perspective. The second paper will describe the results of an extensive, long-term program of 
research that has addressed theoretical and methodological aspects of symbolic functioning in individuals 
with developmental limitations and in nonhuman primate models. Behavioral analysis of the prerequisites 
for symbolic function has led to applications as diverse as evaluating the capacity for emergent 
generative stimulus relations in participants with little or no verbal behavior to the reliable production of 
basic literacy skills in children who have exhibited substantial histories of failure in school. The third paper 
also reports data from a long-term research program, and it will help to place the previous two papers in 
broader context. Briefly, this paper will describe and illustrate with data what may be termed “the 
translational research cycle” in the experimental analysis of behavior. Translational research and its 
outcomes are well-known within the biomedical sciences but the concept has yet to be systematically 
applied within the experimental analysis of behavior. In broadest overview, this symposium will illustrate 
current research on relational learning in humans that has implications for both theory and practice. It is 
likely to be of interest not only to behavioral scientists with basic research interests but also to applied 
researchers and practitioners who are interested in applying research findings in regular and special 
educational settings. 
 
Equivalence-Class Formation and Expansion Via Class-Specific Reinforcers (Formação e Expansão de 
Equivalência de Classes via Reforçadores Específicos) 
 
CAROL PILGRIM (University of North Carolina, Wilmington) 
 
Resumo/Abstract: This paper will review results from previous work in this lab in which young children 
with autism showed equivalence-class formation and expansion via class-specific reinforcement. AB and 
CD conditional discriminations were trained with multi-element (auditory, visual, and edible) class-specific 



reinforcers, and probe performances revealed the formation of seven-member classes (ABCD and the 
auditory, visual, and edible reinforcer elements). Next, identity matching with E and F stimuli produced 
either the class-specific edible reinforcer (e.g., for correct E matches) or the class-specific auditory-visual 
compound (e.g., for correct F matches). Probe performances revealed that the classes had expanded to 
include nine members. Results will also be reported from new efforts to expand the classes via simple 
discrimination training conducted with the same multi-element reinforcers. For example, choosing G1 
(versus X2 or X3) will produce reinforcer 1, choosing G2 (versus X1 and X3) will produce reinforcer 1, and 
so on. Probe trials will assess arbitrary matching relations between the G stimuli and A,B,C,D,E, and F 
stimuli. 
 
Stimulus Equivalence and its Prerequisites: Research and Applications (Equivalência de Estímulos e 
seus Pré-Requisitos: Pesquisa e Aplicações) 
 
JULIO C. DE ROSE, Deisy de Souza (Universidade de Sao Carlos) 
 
Resumo/Abstract: The experimental analysis of behavior has approached symbolic relations as 
generative stimulus equivalence relations. The present work summarizes results of a long-term research 
program organized along two main lines. The first concerns symbolic function and its prerequisites. It has 
three goals: (1) To elucidate the necessary and sufficient conditions for equivalence relations; (2) To 
investigate nonhumans’ potential to exhibit emergent relations; (3) To validate the equivalence model 
through studies of equivalence acquisition with developmentally-limited humans. The second line 
concerns applications to teaching, with the goals of investigating the processes of generative 
recombination in reading and writing. The experimental results have shown that emergent relations 
depend, in a crucial way, upon the stimulus control topographies engendered in the baseline. Another 
finding is that these topographies are extremely sensitive to nuances in the procedures used to teach the 
baseline relations, due to pre-current behaviors (attending and stimulus observation) through which the 
learner contacts the instructional material. In summary, the research has shown that procedures for better 
controlling baseline stimulus control topographies have resulted in the emergence of untrained stimulus-
stimulus relations in nonhumans (Cebus apella). The research program has also developed teaching 
procedures to foster generalized reading and writing repertoires in children with learning problems. 
 
Translational Behavior Analysis: From the Laboratory to the Classroom/Clinic (Análise Comportamental 
Translational: Do Laboratório para a Sala de Aula/Clínica) 
 
WILLIAM J. MCILVANE, Karen M. Lionello-DeNolf (University of Massachusetts Medical School - Shriver 
Center), Romariz Barros (Universidade Federal do Pará), Joanne B. Kledaras (Protestant Guild Learning 
Center/Praxis, Inc.), Karen L. Mahon (Praxis, Inc.), Charles Hamad (University of Massachusetts Medical 
School - Shriver Center/Praxis, Inc.) 
 
Resumo/Abstract: This paper will describe results from a long-term program of research with humans with 
developmental limitations who have been difficult or impossible to teach via typical special education 
methods. The program began and continues in highly-controlled settings (e.g., an automated teaching 
laboratory) that permits precise control of discriminative and reinforcing stimuli. Work in such settings has 
led to a variety of novel, effective methods for teaching symbolic relations to people with limited symbolic 
functioning. These methods have also been applied outside the laboratory. Some techniques have been 
developed to the point that widespread applications are now feasible. In summary, the paper will present 
a data-based research story that illustrates that the experimental analysis of behavior can have a 
translational research cycle that parallels that in the biomedical sciences. It will also show that basic 
laboratory research may inspire applications that go far beyond the original focus. Techniques developed 
for teaching symbolic skills to people with severe mental retardation have found applications in areas as 
diverse as money-skills training and second-language instruction for individuals who function at a much 
higher behavioral level. 
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Problemas de Saúde e Co-morbidade (Health Disorders and Co-morbidity) 
 
Coordenador/Chair: Renato Caminha (Universidade de Vale do Rio dos Sinos) 
 
Software de Tratamento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático (Post-Traumatic Stress Disorder 
Treatment Software) 
 
RENATO CAMINHA (Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS), Joddy Sachaffer (UNISINOS) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho se propõe apresentar um software que está sendo utilizado com 
crianças em nossa clínica escola, denominado Caixa de Memória, desenvolvido pelo por nossa equipe 
de pesquisa na Universidade do vale do Rio dos Sinos, Unisinos-RS. O referido software funciona como 
modelo, como uma forma de simulação computacional, dos processos cognitivos desencadeados a partir 
da psicopatologia chamada de Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
 
O software Caixa de Memória possui ainda características de uso terapêutico e de instrumento de 
mensuração no processo de psicoterapia cognitiva com crianças no tratamento do TEPT.O TEPT se 
caracteriza por ser uma psicopatologia que atinge essencialmente a memória através do pareamento de 
estímulos associados a um evento traumático e do conteúdo emocional multisensorial associado ao 
trauma. O instrumento em questão se propõe a integrar técnicas de Auto Instrução (metacognitivas) e de 
Dessensibilização Sistemática basicamente, a fim de proporcionar uma reconfiguração do processo 
mnêmico. A memória ao fim do processo terapêutico tende a perder características semânticas em prol 
do desenvolvimento de características episódicas. 
 
O uso terapêutico da Caixa de Memória se dá após o diagnóstico positivo de TEPT, em crianças de 
ambos os sexos na faixa etária de 08 a 12 anos de idade, sendo o corte de faixa etária feito devido a 
proximidade cognitiva representacional destas crianças. O processo terapêutico é composto de 12 a 14 
sessões individuais e o processo de avaliação pré e pós teste é feito pelo próprio software num sistema 
de mensuração constante do efeito das lembranças traumáticas através dos registros emocionais.Ao 
final do processo o software proporciona ao paciente utilizar as estratégias aprendidas em terapia fora do 
ambiente terapêutico nos mais diversos contextos. Isso é possível pelo sistema que envolve sons, cores 
e figuras representacionais que constituem o software. Temos encontrado significativa redução dos 
efeitos clínicos do TEPT bem como do próprio diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
nos paciente tratados com o auxílio terapêutico do instrumento Caixa de Memória. 
 
Instrumento de Orientação em Serviço de Quimioterapia (Orientation Instrument in Chemotheraoy 
Service).  
QUEILA PIERRE FERNANDES, Thais de Lima Bezerra, Diana Tosello Laloni (Hospital e Maternidade 
Celso Pierro, PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: OBJETIVO O objetivo do presente trabalho é descrever a criação de um instrumento 
de orientação de pacientes em tratamento quimioterápico e/ou acompanhantes por meio de folheto, 
desenvolvido para o Serviço de Quimioterapia do Hospital e Maternidade Celso Pierro. JUSTIFICATIVA 
Havendo uma representação sócio-cultural do câncer em nossa sociedade repleta de mitos e estigmas, 
acrescida da falta de informações e controle com relação aos fatores de risco e das dificuldades no 
modo de enfrentamento psicológico que cada indivíduo possui, percebeu-se a necessidade de orientar 
os pacientes em tratamento quimioterápico e/ou acompanhantes a fim de proporcionar uma maior 



adesão ao tratamento. METODOLOGIA (PARTICIPANTES/SUJEITOS) Uma comissão representante da 
equipe de profissionais do Serviço de Quimioterapia, constituída por duas psicólogas, uma médica 
oncologista e uma enfermeira; desenvolveram um folheto a ser utilizada como instrumento de orientação. 
(PROCEDIMENTOS) O folheto desenvolvido foi constituído por informações a respeito do câncer, seu 
diagnóstico e tratamento; e o texto de composição foi elaborado a partir de discussões da comissão de 
profissionais da equipe sobre os questionamentos mais freqüentes feitas pelos pacientes e/ou 
acompanhantes durante as consultas médicas e os atendimentos realizados pelo serviço de psicologia. 
Assim, buscou-se redigir as perguntas e respostas a fim de compor um texto, no qual a linguagem não 
se constituísse de terminologia técnica, favorecendo uma melhor compreensão das informações, das 
quais dependem a adesão ao tratamento. O instrumento desenvolvido passou então por trato 
publicitário, no qual o texto foi adaptado para o público-alvo, ilustrado e transformado em formato de 
folheto educativo para ser distribuído aos pacientes de câncer e acompanhantes, que estão em 
tratamento de quimioterapia. RESULTADOS Portanto o instrumento elaborado possibilita orientações de 
um maior número de pacientes e/ou acompanhantes, ampliando a eficiência das intervenções de 
orientação da equipe. 
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Modalidades de Interverção Psicológica em Hospitais 
 
Hospitals’ Psychological Intervention Modalities 
 
Coordenador/Chair: Cloves Amorim (Pucpr) 
 
CLÁUDIA L. MENEGATTI (Unicenp) 
 
CLOVES AMORIM (Pucpr) 
 
GIOVANA AVI (Univali) 
 
Resumo/Abstract: Os participantes são profissionais com mais de dez anos de experiência emHospitais 
gerais. O tema gerador do debate deve ser como eu trabalho,ou sejadescrever operacionalmente o fazer 
cotidiano de suas intervenções. CláudiaMenegatti foi pioneira nos serviços de UTI na cidade de Curitiba, 
tendopublicado um capítulo na coleção "Sobre Comprtamento e Cognição". É mestreem Psicologia pela 
UFPR, docente do Curso de Psicologia da UNICENP e tambémdocente do Curso de Especialização em 
Psicologia Hospitalar da PUCPR, deveráanalisar a atenção e intervenção aos pacientes com dor.Cloves 
Amorim, Será o coordenador - Ex Piscólogo do Seviço de Psicologia doHospital Pequeno Príncipe e do 
Serviço de Transplante de Medula Óssea doHospital das Clínicas do Paraná, é doutornado em 
Psicologia Básica pelaUniversidade Complutense de Madrid.É docente do Curso de Psicologia 
daPUCPR, ministrando aulas nos cursos da área da Saúde. Atualmente realizaconsultoria e 
treinamentos em Psicologia Hospitalar, também é docente doCurso de Especialização em Psicologia 
Hospitalar, abordará as relações depoder e as interações ntre os diferentes profissionais da Equipe de 
Saúde.Finalmente Giovana Avi, mestre em Psicologia, atualmente Diretora do Cursode Psicologia da 
UNIVALI em Itajaí -SC, é também docente do mesmo curso,atuando também como supervisora em 
Psicologia Hospitalar, tem vastaexperiência em tratamento de pacientes HIV positivos e com Aids. 
Abordaraestratégias de intervenção em pediatria onde desenvolve atual;mente suaspráticas. 
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Questões Atuais Sobre Controle Aversivo: Preconceitos e Pesquisa Básica (Baseado em Dados) 
(Recent Issues on Aversive Control: Preconceptions and Basic Research (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: João Cláudio Todorov (UCG) 
 
Debetedor/Discussant: Maria Helena Hunziker (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A pesquisa básica sobre controle aversivo em análise do 
comportamento teve seu auge nos anos 50/60, sendo sua freqüência bastante reduzida nas últimas 
décadas por razões supostamente éticas/morais, que aparentemente substituíram as razões científicas 
para esse estudo. Paralelamente, foi crescente a quantidade de trabalhos publicados sobre o uso de 
controle aversivo em situações aplicadas. O presente simpósio tem por objetivo questionar 
cientificamente essa restrição “moral” à pesquisa básica sobre o controle aversivo do comportamento, 
mostrando a relevância dessa área do conhecimento para a compreensão do comportamento como um 
todo, inclusive para permitir uma análise mais acurada e um planejamento eficaz em situações de 
intervenção. Serão apresentados três conjuntos de pesquisa básica, um com humanos e dois com 
animais não humanos (Rattus norvegicus). A linha de estudos com humanos abordará a questão da 
manutenção do seguimento de regras, quando estas se tornam discrepantes das contingências 
programadas. Os resultados indicam que o seguimento ou não da regra discrepante depende, ao menos 
em parte, do grau de aversividade da conseqüência produzida pelo comportamento de seguir essa regra 
(se extinção ou punição negativa). Um segundo conjunto de estudos mostrará que o desamparo 
aprendido não ocorre indistintamente frente a estímulos aversivos ou apetitivos, sendo, aparentemente, 
um efeito peculiar da incontrolabilidade de estímulos aversivos. Esse tipo de investigação tem sido 
limitado, no laboratório animal, pelo uso exclusivo do choque elétrico como estímulo aversivo, 
dificultando a distinção entre os efeitos decorrentes da aversividade ou da similaridade entre os 
estímulos manipulados nas diferentes fases experimentais. O terceiro conjunto de estudos oferece uma 
alternativa a essa questão, relatando pesquisas que visam desenvolver tecnologia para uso de outros 
estímulos aversivos, que não o choque elétrico, no laboratório animal. Nesses estudos foram testados os 
efeitos de um jato de ar quente como estímulo punidor positivo (contínuo e intermitente), verificando a 
generalidade dos princípios estabelecidos com choque elétrico. Os primeiros resultados indicam que o 
jato de ar quente seria um evento punidor eficiente em situação de laboratório, ampliando as 
possibilidades de investigação na área. Além disso, o equipamento desenvolvido para essas pesquisas 
parece adequado do ponto de vista científico, ético e econômico, permitindo que seu uso seja assimilado 
por outros laboratórios. Esse conjunto de trabalhos defenderá a relevância de se retomar a pesquisa 
básica sobre o controle aversivo uma vez que ele é crítico para a adaptação do indivíduo ao seu meio 
ambiente. 
 
Seguimento de Regras e Contingências Aversivas (Rule-Governed Behavior and Aversive Control) 
 
CARLA PARACAMPO (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Na literatura de comportamento governado por regras tem sido sugerido que a 
manutenção ou não do seguimento de regras depende, em parte, do tipo de conseqüências produzidas 
pelo comportamento de seguir regras. Alguns resultados de uma série de pesquisas relacionadas têm 



apoiado esta sugestão. Tais pesquisas, realizadas com crianças de sete a nove anos de idade, têm 
utilizado um procedimento que, de modo geral, consiste em comparar o desempenho de participantes 
expostos a regras correspondentes as contingências com o desempenho de participantes não instruídos, 
antes e após mudanças não sinalizadas nas contingências de reforço programadas no experimento. 
Juntos os resultados de tais pesquisas têm mostrado que o seguimento de regras é mais provável de ser 
abandonado quando produz conseqüências aversivas do que quando produz outros tipos de 
conseqüências. Mais especificamente, estes resultados têm mostrado que quando as regras 
correspondem às contingências de reforço, o seguimento de regras tende a ser mantido indefinidamente, 
uma vez que todos os 44 participantes destes estudos, seguiram regra correspondente. Contudo, 
quando as regras tornam-se discrepantes, pela mudança nas contingências de reforço programadas, o 
seguimento de regras sob algumas condições tende a ser mantido e, sob outras, tende a deixar de 
ocorrer. O seguimento de regra tende a ser mantido quando após a mudança nas contingências, o 
seguimento de regra deixa de produzir reforçadores. Sob tais condições observou-se que 22 de 24 
participantes seguiram a regra discrepante, ou seja, não mudaram seus desempenhos acompanhando 
as mudanças nas contingências, independentemente de se a mudança nas contingências era ou não 
sinalizada. E o seguimento de regra tende a deixar de ocorrer quando após a mudança nas 
contingências, o comportamento de seguir regras produz perda de reforçadores, uma vez que 10 de 12 
participantes abandonaram o seguimento de regras sob tais condições. Tais resultados sugerem que se 
pode alterar a probabilidade futura do seguimento de regras vir a ser ou não mantido manipulando-se as 
suas conseqüências. 
 
O Jato de ar Quente como Estímulo Punidor (Hot Air as the Aversive Stimulus) 
 
MARCUS BENTES (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: A linha de pesquisa visa testar o efeito de um jato de ar quente como estímulo punidor 
positivo (contínuo e intermitente), verificando a generalidade dos princípios estabelecidos com choque 
elétrico. Em todos os experimentos foram usados ratos albinos (Rattus norvegicus) e uma caixa de 
condicionamento operante adaptada com um orifício no teto sobre a barra e uma tela de arame 
separando o interior da caixa de um secador de cabelo acoplado ao teto do equipamento. No 
experimento 1, os dois sujeitos foram expostos inicialmente a quatro sessões de CRF (linha de base) e 
duas sessões de punição (contínua e intermitente). No Grupo A (punição contínua) e no Grupo B 
(punição intermitente) apresentou-se contingente a cada RPB uma gota de água e um jato de ar quente 
com duração de 5” em CRF no primeiro e em FR3 no segundo. No Grupo A a média de RPB durante a 
linha de base foi de 311 e nas sessões de punição contínua observou-se um total de 9 e 1, 
respectivamente. No Grupo B a média de RPB durante a linha de base foi 161 e nas sessões de punição 
intermitente observou-se um total de 30 e 63, respectivamente. A redução na freqüência foi mais 
acentuada na punição contínua (97,1%) do que na intermitente (81,4%). Observou-se também uma 
recuperação do responder na segunda sessão de punição intermitente (aumento de 110% da 1a para a 
2a), enquanto na punição contínua ocorreu uma nova queda (redução de 88,9% da 1a para a 2a). Os 
dados em parte corroboram a literatura, mas a tendência de queda no Grupo A e a tendência de 
recuperação no Grupo B ainda precisavam de mais testes. Um experimento complementar (Experimento 
2) foi então realizado. Neste, outro rato foi exposto a três sessões de CRF iniciais e seis sessões de 
punição contínua. A média de RPB em CRF foi de 156,33. As freqüências durante as sessões de 
punição foram respectivamente 20, 21, 28, 32, 34 e 36 (média de 28,5). Diferentemente dos dados 
anteriores (com duas sessões de punição contínua), observou-se uma gradual e consistente perda da 
função punitiva do ar quente mesmo durante a apresentação contínua do estímulo. Os dados 
parcialmente replicam os resultados com choque elétrico, especialmente em relação a redução mais 
proeminente do responder quando submetido a punição contínua. Contudo, a tendência de recuperação 
maior após a punição intermitente ainda precisaria ser mais bem estudada. Atualmente há quatro 
pesquisas em andamento. Na primeira, testa-se o efeito de diferentes histórias de fortalecimento de uma 
classe de respostas diante do mesmo estímulo punidor: sujeitos experimentais com diferentes histórias 
de fortalecimento da RPB (CRF, VR e IV) são confrontados com a mesma intensidade de ar quente de 
forma intermitente. Na segunda, busca-se esclarecer o efeito das punições contínua e intermitente ao 
longo de uma longa história de exposição ao evento: Grupos de ratos com a mesma história de 
fortalecimento da RPB são submetidos a diferentes esquemas de punição (contínua e intermitente) 



durante 10 sessões. Em uma terceira, testa-se além do efeito do esquema de punição (contínuo e 
intermitente) a ordem de exposição aos esquemas: um grupo de ratos é primeiro submetido a punição 
contínua e depois passa pelo recondicionamento e novamente pela punição, só que agora intermitente e 
por fim mais uma fase de recondicionamento. O outro grupo começa pela punição intermitente e 
somente na segunda fase é exposto a punição contínua. Na quarta, testa-se o efeito da apresentação 
contingente e não contingente do jato de ar quente sobre a freqüência de RPB e sobre respostas de 
exploratórias e emocionais. Até aqui, o jato de ar quente mostrou-se um evento punidor eficiente em 
situação de laboratório. O equipamento, por sua vez, parece adequado do ponto de vista científico e uma 
alternativa interessante do ponto de vista ético e econômico. 
 
Diferentes Efeitos de Estímulos Incontroláveis Aversivos e Apetitivos (Different Effects of Uncontrollable 
Aversive or Appetitive Stimuli) 
 
MARIA HUNZIKER (Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Diversos estudos em nosso laboratório vêm mostrando desamparo aprendido apenas 
quando os estímulos manipulados são aversivos, sendo os resultados com estímulos apetitivos 
contraditórios. Analisamos um conjunto de pesquisas que manipularam estímulos apetitivos (água) e 
aversivos (choque elétrico), tanto na fase de tratamento (incontrolabilidade) como de teste 
(aprendizagem operante). Os sujeitos foram ratos, albinos, Wistar, machos, tratados com delineamento 
de grupo (n=8). Nos estudos com choques em ambas as fases, o desamparo foi sistematicamente 
replicado. Porém, quando foi utilizado estímulo apetitivo no treino, os animais aprenderam normalmente 
a resposta no teste de fuga. Quando o teste utilizou reforçador positivo, os resultados foram divergentes: 
desamparo com contingência de FR, e ausência de desamparo com esquema múltiplo-concorrente. 
Esses resultados sugerem que o controle de estímulos, contido na contingência de reforçamento 
múltiplo-concorrente, pode ser um fator relevante na produção do desamparo. Os experimentos que 
temos conduzido não variaram os estímulos apetitivos (água) nem os aversivos (choques). Portanto, em 
alguns deles o delineamento implicou em semelhança física entre os estímulos de treino e teste, 
condição essa não presente nos demais. Para se separar essas duas classes de variáveis (aversividade 
versus similaridade) seria necessário que o laboratório dispusesse de diferentes estímulos com funções 
aversivas ou apetitivas, para eliminar a similaridade entre os estímulos utilizados nas duas fases 
experimentais. A dificuldade técnica de se estabelecer, no laboratório com ratos, um bom controle 
experimental sobre outro estímulo aversivo, que não o choque elétrico, tem limitado que se ampliem 
essas investigações. Portanto, essa análise aponta para questões de ordem técnica e conceitual : 1) 
técnicamente, que outros estímulos aversivos podem oferecer uma boa base de controle experimental 
para serem utilizados em pesquisas com ratos? 2) conceitualmente, o desamparo é restrito apenas a 
contextos aversivos, ou depende da similaridade entre os contextos de treino e teste? A resposta à 
primeira pergunta possibilitará responder a segunda, com implicações teóricas que abrangem a 
generalidade dos efeitos de estímulos incontroláveis e a análise do desamparo como modelo animal de 
depressão. 
 
#78 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial I 
 
OTH/CSE 
 
Português 
 
Futebol: Teoria e Pratica em Analise do Comportamento (Soccer: Theory and Practice in Behavior 
Analysis) 
 



Coordenador/Chair: Eduardo Cillo (Centro Universitário Newton Paiva-bh/mg) 
 
EDUARDO CILLO (Centro Universitário Newton Paiva - Bh/mg) 
 
WALMOR LARGURA (Faculdade de Educação da Unicamp e Uniararas) 
 
FABIANO LOUREIRO (Centro Universitario Newton Paiva) 
 
Resumo/Abstract: A producao da analise do comportamento aplicada ao esporte tem crescido e se 
diversificado. Basta uma rapida revisao de literatura para que se encontrem diversos tipo de trabalhos e 
pesquisas. No caso do Brasil a modalidade esportiva mais popular, o futebol, tem chamado a atenção de 
pesquisadores de diversos centros de ensino e pesquisa. Neste oportuno momento pretende-se 
apresentar a produção variada de alguns destes pesquisadores, englobando analises teoricas e 
apresentando dados de pesquisa que possam representar os trabalhos que estão sendo produzidos. 
Desde uma análise geral de metacontingências que envolvem o futebol até a apresentação de dados de 
pesquisas bastante específicas sobre a aplicação de procedimentos experimentais e o ensino de 
habilidades fundamentais para esportistas. A pergunta a ser respondida refere-se justamente ao 
entendimento dos participantes sobre as possibilidades da análise do comportamento no fornecimento 
de subsidios para a prática dos analistas: temos produção conceitual e de pesquisa que permita aplicar a 
analise do comportamento ao ambiente esportivo brasileiro?  
 
#79 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Dom João 
 
CBM/TPC 
 
Português 
 
O Estabelecimento de Objetivos na Clínica Comportamental: Questões Teóricas, Práticas e Éticas (The 
Establishment of Objectives in the Behavioral Clinics: Theoretical Practices and Ethical Issues 
 
Coordenador/Chair: Carlos Augusto Medeiros (Ibac, Iesb, Uniceub) 
 
WANDER CLEBER M. P. DA SILVA (Ibac, Ucb) 
 
JOÃO VICENTE MARÇAL (Ibac, Uniceub) 
 
CARLOS AUGUSTO MEDEIROS (Ibac, Iesb, Uniceub) 
 
Resumo/Abstract: Um aspecto fundamental da Clínica Comportamental diz respeito aos objetivos do 
tratamento. O compromisso com a pesquisa empírica, mesmo em um contexto clínico é a marca 
registrada da área, tornando o estabelecimento de objetivos claros no início do tratamento uma condição 
necessária para comparação posterior dos resultados. Entretanto, pouco se fala na literatura sobre o 
estabelecimento de objetivos. Como se fosse algo banal após a condução das análises funcionais dos 
comportamentos do cliente. Contudo, não se tem clareza sobre o que se quer dizer com estabelecer 
objetivos. Muitos aspectos devem ser levados em consideração no estabelecimento dos objetivos. Um 
desses aspectos diz respeito à ética, em que o terapeuta pode coagir inconscientemente o seu cliente a 
assumir o padrão do terapeuta de felicidade. Neste sentido, o terapeuta corre o risco de impor aos seus 
clientes os próprios valores pessoais, assumindo-os como gerais, contrariando a concepção funcionalista 
da Análise do Comportamento. Outro aspecto diz respeito a que tipo de acontecimento tornaria a vida do 
cliente mais feliz? E qual seria a melhor maneira disto acontecer? Uma distinção importante que se deve 



fazer é entre adaptado e feliz. O que é ser adaptado afinal? Ou melhor, adaptado para quem? Para o 
cliente ou para os outros? O modelo para um jovem de que este deve namorar, fazer faculdade, estágio, 
ter amigos e fazer academia não cabe em todos. A dona de casa de propaganda de margarina não é o 
padrão desejável para muitas mulheres. Outro ponto fundamental é a contínua reavaliação dos objetivos 
no decorrer da terapia, de forma a contemplas novidades na vida do cliente ou mesmo análise funcionais 
imprecisas. Por fim, os objetivos devem levar em consideração o repertório de entrada do cliente e 
reconhecer as limitações do progresso que este pode atingir. Não se pode esquecer que quanto o 
experimentador aumenta o valor do FR abruptamente, o sujeito experimental pára de responder, mas se 
o valor é aumentado gradativamente, a freqüência que resposta pode atingir níveis surpreendentes. 
Dentro deste contexto, a presente mesa pretende abordar a análise e a proposição dos objetivos gerais 
e específicos, envolvendo discussões sobre análise molar x molecular das contingências de reforço e 
punição, a filosofia behaviorista radical e o conceito de adaptabilidade, questões éticas e parâmetros 
para estabelecimento de objetivos, eficácia de estratégias e outros.  
 
#80 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial E 
 
CBM/VRB 
 
Português 
 
Terapeuta e Cliente em Confronto: Manejo Clínico da Aversividade na Sessão (Therapist and Client 
Confront Each Other: Clinical Management of Aversiveness in Session) 
 
Coordenador/Chair: Regina Wielenska (Amban-ipqhc-fmusp) 
 
REGINA WIELENSKA (Amban-ipqhc-fmusp) 
 
JAÍDE REGRA (Ipusp) 
 
ROBERTO BANACO (Puc-sp) 
 
Resumo/Abstract: A relação terapêutica usualmente pressupõe o estabelecimento de uma interação não-
aversiva entre cliente(s) e terapeuta durante as sessões. Entretanto, podem surgir confrontos entre os 
participantes: divergências sérias de opinião, desrespeito a acordos préviamente estabelecidos ou 
conflitos éticos são algumas das ocorrências possíveis. Quais fatores controlam a ocorrência destes 
confrontos? Quais conseqüências produzem ? De que modo conduzir o episódio? Como analisar estes 
episódios e tornar a experiência confrontativa uma forma de aprendizagem favorável ao andamento da 
terapia? Estas e outras questões serão discutidas, com base na prática clínica com diferentes 
populações e problemas.  
 
#81 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
2:00 PM - 3:15 PM 
 
Imperial B 
 
EAB 
 



Português 
 
Contingências Verbais nos Estudos da História de Incontrolabilidade: Algumas Alternativas 
Metodológicas (Baseado em Dados) (Verbal Contingencies in the Studies of the History of 
Uncontrollability: Some Methodological Alternatives (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Josele Abreu-Rodrigues (Universidade de Brasília) 
 
JOSELE ABREU-RODRIGUES (Universidade de Brasília) 
 
ELISA SANABIO-HECK (Universidade Católica de Goiás) 
 
EDHEN LAURA LIMA (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A exposição a eventos incontroláveis comumente produz um retardo na aprendizagem 
de novos comportamentos (insensibilidade comportamental). Esse efeito tem sido atribuído à expectativa 
de independência entre respostas e eventos ambientais, em detrimento da experiência prévia com 
incontrolabilidade per se. A presente mesa redonda tem como objetivo apontar dificuldades teóricas e 
metodológicas relacionadas ao papel da expectativa em situações de incontrolabilidade, bem como 
oferecer alguns exemplos de estratégias experimentais alternativas. O primeiro estudo (O conceito de 
expectativa nos estudos de incontrolabilidade: questões teóricas e metodológicas - Josele Abreu-
Rodrigues & Elisa Tavares Sanabio Heck) discute alguns problemas relacionados ao status causal 
atribuído à expectativa, tais como: (a) expectativas não são manipuladas, são apenas inferidas a partir 
dos relatos, (b) relatos podem estar sob o controle de diversas variáveis e, assim, podem consistir em 
descrições imprecisas das contingências em vigor, (c) as variáveis manipuladas não são consideradas 
como fonte primárias de controle e (d) os resultados sobre possíveis relações funcionais entre relatos e 
desempenhos no teste são inconsistentes. As duas apresentações seguintes consistem em tentativas de 
minimizar esses problemas. Assim sendo, o segundo estudo (História de incontrolabilidade, relatos 
verbais e sensibilidade comportamental - Elisa Tavares Sanabio Heck & Josele Abreu-Rodrigues) 
investigou o papel da exposição a eventos incontroláveis e da modelagem de relatos verbais sobre a 
sensibilidade comportamental a mudanças nas contingências. Na Fase de Treino do Experimento 1, dois 
grupos de estudantes universitários emitiram seqüências de respostas para interromper tons controláveis 
ou incontroláveis, sendo a variação no responder permitida, mas não exigida, para ambos grupos. Na 
Fase de Teste, a fuga de tons controláveis exigia variação nas seqüências emitidas para todos os 
participantes. O Experimento 2 diferia do anterior à medida que metade de cada grupo foi exposta a 
modelagem de relatos de incontrolabilidade e, a outra metade, a relatos de controlabilidade. No 
Experimento 1, os tons incontroláveis produziram maior variabilidade comportamental durante a Fase de 
Treino e maior sensibilidade à contingência de variação na Fase de Teste do que os tons controláveis. 
Esse efeito não se manteve, entretanto, quando a exposição aos tons incontroláveis foi aliada a 
modelagem de relatos de controlabilidade (Experimento 2). Esses resultados sugerem que a historia de 
incontrolabilidade não produz necessariamente insensibilidade comportamental e que os efeitos da 
incontrolabilidade podem ser alterados por contingências verbais. O segundo estudo (Efeitos da história 
de reforçamento e da autoverbalização sobre a generalização da correspondência dizer-fazer - Edhen 
Torquato de Araújo Lima & Josele Abreu-Rodrigues) avaliou o papel do grau de controlabilidade e do tipo 
de autoverbalização na generalização da correspondência dizer-fazer. Três grupos de crianças se 
diferenciavam, no treino de correspondência, quanto à probabilidade de reforço para a correspondência 
(100%, 50%, 0%) e ao tipo de autoverbalização (repetição do dizer ou de números). Após o treino, a 
generalização da correspondência foi testada com dois novos comportamentos. Para os grupos 100%, 
somente os participantes expostos à repetição do dizer mostraram generalização da correspondência. 
Para os grupos 0%, não foi observada correspondência no teste de generalização, principalmente para o 
grupo exposto a repetição de números. Para os grupos 50%, os resultados foram assistemáticos. Tais 
achados sugerem que (a) a generalização da correspondência é afetada pela história de reforçamento e 
(b) as autoverbalizações relacionadas ao conteúdo da tarefa podem facilitar a generalização da 
correspondência. 
 
#82 Palestra de Convidado/Invited Address 



 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial C, D, E, F, I, J 
 
English 
 
B. F. Skinner: Life, Work, and Family Memories 
JULIE S.VARGAS (B. F. Skinner Foundation) 
 
#83 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4B 
 
AUT 
 
English 
 
Advanced Analysis of Verbal Behavior (Análise Avançada de Comportamento Verbal) 
 
Coordenador/Chair: Masaya Sato (Teikyo University) 
 
A Behavior Analysis of Irony (Uma Análise Comportamental da Ironia) 
 
MASAYA SATO (Teikyo University) 
 
Resumo/Abstract: Irony is a kind of distorted tact. Ironical verbal behavior is reinforced by listener’s 
emotional behavior elicited by the discrepancy between discriminative stimulus and emitted tact. 
Therefore, irony is a kind of mand. 
 
Behavior as a Function of Instructional History or How Kids Learn to Say the Darndest Things 
(Comportamento Verbal Generativo como Função da História Educacional ou Como as Crianças 
Aprendem a Dizer as Coisas Mais Incríveis Generative Verbal) 
 
R. DOUGLAS GREER, Robin A. Nuzzolo-Gomez, Lauren Stolfi, Mapy Chavez Brown, Lynn Yuan, 
Anjalee S. Nirgudkar, Hye-Suk Park (Columbia University Teachers College) 
 
Resumo/Abstract: We present five experiments (all with direct and reliable measures of 90% 
interobserver agreement or better) on the effect of multiple exemplar instruction on the emission of 
“generative verbal behavior.” Three experiments demonstrated the induction of untaught mand and tact 
functions in young children with autism as a function of multiple exemplar instructional experiences (i.e., 
instruction alternating the establishing operations for each operant across a subset of adjective-object 
pairs). In a third experiment, we found young children with autism diagnoses who did not have a naming 
repertoire, acquired the repertoire as a function of multiple exemplar experiences. Finally, in two 
experiments, young children with autism emitted “creative production” of verb forms as a function of 
multiple exemplar instruction with regular verbs. Together these experiments show that rwe induced 
instances of generative verbal behavior a function of a multiple exemplar instructional history. 
 
#84 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 



13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 3 
 
BPH/OTH 
 
Português 
 
Transtornos de Ansiedade: Das Técnicas Psicoterápicas as Intervenções Farmacológicas 
 
Anxiety Disorders: From Psychotherapeutic Techniques to Pharmacological Interventions 
 
Coordenador/Chair: Renato Caminha (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos) 
 
RICARDO WAINER (Puc-rs) 
 
RENATO CAMINHA (Unisinos) 
 
NERI PICCOLOTO (Ulbra-rs) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho se propõe a abordar modelos de intervenção cognitiva nos 
respectivos transtornos de ansiedade: Pânico com Agorafobia, Fobias Especificas e no Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático. Serão discutidos os modelos cognitivo-comportamentais explicativos das 
estruturas psicopatológicas dos transtornos em questão bem como os principais avanços nas técnicas 
cognitivo-comportamentais e farmacológicas de tratamento destas psicopatologias. Serão detalhados os 
limites de cada tipo de intervenção, combinada ou individual, as principais comorbidades presentes nos 
transtornos, o prognóstico de cada transtorno especificamente, assim como o tempo previsto no 
tratamento para esbatimento de sintomas básicos a ponto de descaracterizar o diagnóstico. Do ponto de 
vista dos modelos de intervenção serão discutidos os efeitos comparativos envolvendo o tratamento: 
apenas psicoterapia, apenas farmacologia ou o tratamento combinado – psicoterapia farmacologia. 
 
#85 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom João 
 
DDA 
 
English/Português 
 
Behavioral Deficits: Control by the Antecedent Stimulus (Déficits Comportamentais: O Controle pelo 
Estímulo Antecedente) 
 
Coordenador/Chair: Toby Martin (St. Amant Center/University of Manitoba) 
 
Understanding the Effects of Antecedent Choices on Activity Performance in Persons with Developmental 
Disabilities (Compreendendo os Efeitos de Escolhas Antecedentes no Desempenho de Atividades em 
Pessoas com Atraso de Desenvolvimento) 
 
TOBY MARTIN, Sara Spevack, C. T. Yu (St. Amant Centre/University of Manitoba), Garry Martin 
(University of Manitoba) 



 
Resumo/Abstract: Choice is an important dimension of quality of life for persons with developmental 
disabilities. Some data indicate that these individuals show more desirable levels of task engagement, 
inappropriate behaviors, and happiness indicators when working at self-selected activities than when 
working at assigned activities. However, we argue that in much of this research, the reinforcers available 
in the chosen activities versus the assigned activities were not equitable. In several studies with 
participants with severe and profound disabilities, we attempted to separate the effects of choice from the 
effects of preferred tasks by assigning a previously chosen task in the no-choice, high preference 
condition. Positive effects of choice were small, and found only in some participants and on some 
behavioral measures. All studies used within-subjects alternating treatments, and obtained high inter-
observer agreement (above 90%) on each measure. We hypothesized that persons who do not show a 
choice effect may not have had a desirable history of choice opportunities. In two subsequent studies, 
one focusing on happiness indicators, the other on task engagement, we unsuccessfully attempted to 
condition a choice effect in persons who had not shown it. The processes responsible for choice effects in 
adults have yet to be experimentally isolated. 
 
Using Derived Stimulus Relations to Establish Functional Communication Skills in Adults with Severe 
Disabilities (Usando Relações de Estímulos Derivados para Estabelecer Habilidades de Comunicação 
Funcional em Adultos com Deficiências Severas) 
 
RUTHANNE REHFELDT (Southern Illinois University), Shannon Root (Florida Institute of Neurological 
Rehabilitation), Christine Halvey (Southern Illinois University) 
 
Resumo/Abstract: The purpose of the reported projects was to assess whether a reinforced history of 
relational responding would be sufficient for the establishment of derived mands in adults with severe 
mental retardation and communication deficits. In our first study, we taught three participants to mand for 
desired items by exchanging pictures of preferred items with caregivers in exchange for the items 
themselves. We then taught participants to conditionally relate the pictures to their corresponding printed 
words. Finally, participants were tested, in the absence of reinforcement, for their ability to mand for 
desired items by exchanging the correct printed word with a caregiver in exchange for the items 
themselves. All three participants emitted novel mand forms in the absence of reinforcement, and one 
participant maintained two derived mands at one month follow up. In our second study, we taught three 
participants to vocally mand for desired items. Participants were then taught to conditionally relate each 
item to at least two other items that were categorically related. Finally, participants were tested, in the 
absence of reinforcement, for their ability to vocally mand for the novel items. Preliminary results suggest 
that a reinforced history of relational responding is sufficient for producing vocal mands for novel items, 
and these effects may transfer to the tact repertoire. 
 
Ouvindo o Pai da Criança Com Deficiência Mental: Uma Caracterização Preliminar no Brasil (Listening to 
the Mental Disability Child's Father: A Preliminary Characterization in Brazil) 
 
NANCY CAPRETZ BATISTA DA SILVA, Ana Lúcia Rossito Aiello (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: A interação pai-criança merece tanta atenção quanto a que é dada a da mãe, já que 
ambos constituem os principais cuidadores de uma criança. Muitos serviços e atendimentos dirigidos à 
família têm a mãe e a criança como alvo, sem incluir o pai. Somado a isso, as mudanças pelas quais a 
sociedade passa (mulher no mercado de trabalho, aumento do número de homens cuidando dos filhos, 
etc.) e a carência de estudos na área justificam o objetivo desse estudo: caracterizar o papel do pai na 
criação da criança com deficiência mental. Para tanto, treze pais (homens) de crianças portadoras de 
deficiência mental de escolas especiais públicas, com idade entre dois e quatro anos foram entrevistados 
em suas residências com o Questionário de Caracterização do Sistema Familiar (características 
demográficas da família e rede social de apoio), com o Guia Geral de Transcrição dos Dados de 
Entrevista (participação e apoio dispensados, sentimentos e expectativas quanto à participação e 
influência dos avós) e com a Entrevista de Caracterização do Papel do Pai Brasileiro na Educação da 
Criança com Deficiência Mental (participação na vida da criança, percepções sobre a paternidade, como 
seus pensamentos e relações são afetados pelas inabilidades de seu filho, etc.). Além disto, 



responderam ao QRS-F (estresse relacionado à presença da criança com atraso de desenvolvimento), 
PSOC (auto-estima) e FES (nível de empoderamento). Quanto à estimulação e apoio disponível para a 
criança no ambiente domiciliar, foi aplicado o Inventário HOME. A pesquisa ocorreu nas cidades de São 
Carlos e Ribeirão Preto (São Paulo-Brasil) e os pais deviam estar vivendo com as crianças há, no 
mínimo, seis meses. Os resultados indicaram que estes pais adotam um papel tradicional, no qual as 
atividades primárias centram-se ao redor do mundo do trabalho, realizando poucas atividades de 
cuidados com seus filhos. Entretanto, mostraram despender várias horas do seu dia em companhia das 
crianças e se revelaram fonte de apoio emocional e financeiro para as mães. Os pais do estudo são 
estressados, mas em um nível razoavelmente baixo; confirmando dados da literatura, indicaram uma 
auto-estima razoavelmente alta, porém, não se perceberam tão satisfeitos quanto eficazes com seu 
papel e; consideram-se militantes, competentes, eficazes e com conhecimento para resolver questões 
relacionadas aos filhos. O ambiente domiciliar, na maior parte dos casos, não era encorajador de 
aprendizagens. Todos se enquadraram em suas descrições de um bom pai e se consideraram uma 
figura importante na vida da criança.  
 
#86 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Pedro I/II 
 
OBM 
 
Português 
 
Orientação Comportamental Considerando Problemas de Saúde (Behavioral Orientation Concerning 
Health Problems) 
 
Coordenador/Chair: Adriana Garbim 
 
Exame e Descrição das Funções Previstas para os Agentes Comunitários de Saúde do Programa de 
Saúde da Família e das Competências Requeridas Pelas Ações do PSF (Examination and Description of 
Functions Expected from the Community Agents of the Family Health Program and Required 
Competences by its Actions) 
 
Leila Maria do Amaral Campos Almeida, ADRIANA GARBIM, Ana Paula Vedovato Maestrello, Heloísa 
Lopes Queiróz, Thaís Helena Machado 
 
Resumo/Abstract: Esta pesquisa faz parte de um projeto maior iniciado em 2001, junto a um programa 
de saúde pública. Tem como objetivos analisar e descrever as habilidades e competências dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) envolvidos no desenvolvimento 
do Programa de Saúde da Família (PSF); examinar a interação comunidade x PSF e ofertar aos ACS o 
conhecimento produzido. O procedimento consistiu: na leitura dos documentos geradores do PSF com 
vistas à caracterização do programa e sua implantação; na análise dos documentos extraindo as ações 
planejadas para o ACS (e profissionais envolvidos) no PSF; na análise e descrição das habilidades 
previstas inferindo possíveis relações de controle antecedentes e conseqüentes, decompondo-as em 
classes gerais e específicas de comportamento; na verificação junto à enfermeira e uma ACS de quais 
comportamentos previstos pelo programa para o ACS são emitidos; na observação e descrição da 
interação dos ACS com a comunidade: três observações na recepção dos pacientes da UBS e dezenove 
observações nas orientações domiciliares. O exame dessas funções permitiu identificar: que se 
apresentam em diferentes graus de especificidade - ainda como grandes classes de comportamento que 
impedem a identificação dos comportamentos específicos que os ACS devem apresentar no exercício de 
suas funções; e a ausência ou não previsão de comportamentos pré-requisito para alguma das funções 
esperadas. Como principal resultado produziu-se a descrição e análise das habilidades previstas pelo 



programa e decomposição das habilidades requeridas pelas ações do PSF. Isto permitiu que das classes 
gerais de ações se chegasse a algumas classes específicas de comportamento, ou seja, à inferência de 
possíveis relações de controle antecedentes e conseqüentes. A decomposição das classes gerais de 
comportamento gerou 52 classes específicas organizada em 3 categorias: ações previstas e emitidas –
10 previstas são emitidas; ações previstas e não emitidas em situações em que seriam necessárias ou 
que se refere a sua necessidade – 38; ações previstas e não emitidas pela incompreensão do que se 
espera do ACS ou por não serem factíveis – 4 ações. Estes dados sugerem que o programa prevê 
funções cabíveis a outros profissionais que exigem o envolvimento de outras instituições (família, igreja); 
ausência de contingências para o aparecimento e manutenção de muitos dos comportamentos previstos; 
ações com formulações precárias que inviabilizam a compreensão; a presença de ACS que não 
consideram importante os usuários conhecerem o sistema atual de saúde; o programa faz referência à 
ações e não comportamentos. 
 
Exame de Uma Experiência de Implantação do Programa de Saúde de Família: Percepção da Equipe de 
Profissionais (Examination of an Experience of Implantantion from a Family Health Program: Perception 
from  
 
Professionals) 
 
ANA PAULA VEDOVATO MAESTRELLO, Leila Maria do Amaral Campos Almeida, Heloísa Lopes 
Queiróz, Adriana Garbim, Thaís Helena Machado 
 
Resumo/Abstract: O psicólogo na saúde tem uma atuação marcadamente de recuperação e intervenção, 
com pouca prevenção, manutenção ou promoção de comportamentos significativos. Promover estes 
comportamentos exige o controle das condições que os produzem, assumindo-se, aqui, a noção de 
comportamento como a relação entre o que o organismo faz e o ambiente em que o faz. Considerando 
que o Programa de Saúde da Família (PSF), do Ministério da Saúde, sugere uma mudança preventiva 
no atendimento à população, este trabalho que é parte de um projeto maior de 2001, teve como objetivo 
examinar e descrever a interação comunidade versus PSF a partir da percepção da equipe de trabalho 
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Participaram do estudo: enfermeira, médico, cinco Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e dois auxiliares de enfermagem. A produção dos dados incluiu 
observação de reuniões da equipe e entrevistas com os sujeitos. Principais resultados: A) caracterização 
da equipe quanto a idade e formação acadêmica; B) classes e subclasses de falas da equipe relativas às 
ações empreendidas na comunidade: b1) predomina na comunidade a percepção de que o PSF é 
constituído apenas pelos subprogramas desenvolvidos e que estes são desvalorizados; b2) a ausência 
de reclamação, o acolhimento do ACS nas casas e busca pelo atendimento na UBS indicam aceitação 
do programa pela comunidade; b3) consideram a informação verbal suficiente para envolver a 
comunidade; C) situações-problema identificadas pela equipe, justificativas e sugestões de 
equacionamento: c1) baixa adesão aos subprogramas, pela não compreensão da importância do 
tratamento e das orientações, pelos pacientes, com a sugestão de que registrem as ações desenvolvidas 
por orientação médica ou do ACS; c2) organização precária dos registros sobre os pacientes pela 
incompreensão dos ACS sobre sua importância – sem sugestão de equacionamento; c3) conflito entre o 
PSF e a Comissão de Saúde do bairro pela desvalorização do PSF pela comissão como tentativa de se 
manter na estrutura vigente, com a sugestão da inserção de membros da equipe do PSF neste estrutura; 
c4) incompreensão do ACS quanto à filosofia do PSF – espera resultados imediatos da população ao 
programa, com a sugestão da retomada do treinamento. Conclui-se pela necessidade de capacitação 
dos ACS quanto a noção de comportamento como multideterminado para permitir que compreendam as 
situações de dificuldades encontradas e as enfrentem com maior chance de acerto, com destaque para a 
compreensão da análise das variáveis de controle do comportamento de não adesão à tratamentos e 
orientações feitas em saúde. 
 
Exame de uma Experiência de Implantação de um Programa de Saúde Familiar para Promover o 
Aleitamento Materno (Examination of an Experience of Implantation from a Family Health Program to 
Promotion of Breastfeeding) 
 



Leila Maria do Amaral Campos Almeida, HELOÍSA LOPES QUEIRÓZ, Ana Paula Vedovato Maestrello, 
Thais Helena Machado, Adriana Garbim 
 
Resumo/Abstract: O interesse pelo tema deriva de um estudo desenvolvido em 2001 sobre a relação 
aleitamento materno–condições hospitalares, cujos resultados determinaram que se investigasse 
situações que se caracterizam como os ambientes naturais do aleitamento: a casa e a família, a 
comunidade onde vivem a mãe e seu bebê e os serviços públicos de saúde. Este estudo teve por 
objetivo o exame de uma experiência de implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 
relação às práticas e tendências do aleitamento materno. Foi conduzido num PSF de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), de uma cidade de São Paulo, junto à equipe: enfermeira, cinco Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e dois auxiliares de enfermagem; e trinta moradores do bairro. Os dados 
foram coletados em entrevista estruturada realizada durante as visitas domiciliares do ACS e na UBS, 
gravada e analisada extraindo as possíveis relações de controle presentes nas falas. Os resultados 
encontrados junto à população revelam que: a) a maioria tem informações precisas sobre os benefícios 
do aleitamento materno; b) na alimentação do bebê prevalece o aleitamento materno nos quatro meses 
iniciais e continuidade com mamadeira (43% das respostas) seguido do Aleitamento Materno Exclusivo 
(AME), 33%, com mamadeira aparecendo como complemento ou sozinha, em 15% das respostas; c) a 
condição determinante predominante para o AME é a informação sobre os benefícios do leite materno; e 
para a introdução da mamadeira como complemento, ou sozinha, o choro da criança sinalizando leite 
insuficiente; d) a orientação médica é a principal fonte de informação, seguida de palestras nos serviços 
públicos de saúde. Os dados dos profissionais mostram: a) informações dadas à população referem-se 
ao AME para além dos seis meses, sem administração de remédios ou alimentos; b) são dadas por 
instrução verbal com apoio de informações televisivas; c) acreditam influenciar para o aleitamento 
materno predominante, com complemento, não para o AME. Na avaliação das práticas e tendências do 
aleitamento os resultados revelam que 33% dos sujeitos praticaram o AME por 180 dias, demonstrando 
um aumento em relação aos últimos vinte anos (134 dias); o trabalho impediu o AME em 6% dos 
sujeitos; e foram variáveis determinantes do AME para 60% dos sujeitos: (a) a informação sobre os 
benefícios para o bebê; (b) o custo dos alimentos substitutos do leite materno. Este conjunto de dados 
levou à constatação da importância do papel do PSF na divulgação do AME como uma questão de 
saúde pública.  
 
#87 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 1A 
 
EAB 
 
Português 
 
Comportamento do Consumer: Parâmetros de Controle Comportamental (Consumer Behavior: 
Parameters of Behavioral Control) 
 
Coordenador/Chair: Roberta Pohl (Universidade de Brasilia) 
 
Efeitos do Nível de Reforço Informativo das Marcas Sobre a Duração do Comportamento de Procura 
(Effects of Informational Brands' Reinforcement Levels over Search Behavior Duration) 
 
ROBERTA POHL, Célia Leite, Juliana Sousa, Viviane Tiago, Jorge Mendes de Oliveira-Castro 
(Universidade de Brasilia) 
 
Resumo/Abstract: Antes de comprar um produto ou serviço, as pessoas geralmente gastam algum 
tempo procurando por produtos e serviços de melhor qualidade e preço. Em termos operantes, esse 



comportamento de procura pode ser interpretado como um comportamento precorrente auxiliar que pode 
diminuir ou parar de ocorrer com o aumento do treino. Estudos anteriores que adotaram uma 
metodologia de observação direta relataram que a duração da procura por unidade de produto 
selecionado é maior para produtos com preço médio maior, e que o efeito do preço médio do produto é 
maior que possíveis efeitos da variação do preço. De acordo com o modelo comportamental, o 
comportamento do consumidor ocorre na interseção entre o cenário de consumo e a história de 
aprendizagem do indivíduo que sinalizam conseqüências aversivas ou reforçadoras. As conseqüências 
reforçadoras podem ser de dois tipos informativas e utilitárias. O reforçamento informativo, mediado por 
outras pessoas, está relacionado ao nível de status social, prestígio e aceitação alcançados pelo 
consumidor ao adquirir um produto ou serviço. Pesquisas anteriores sobre escolhas de marca de 
produtos de supermercados observaram uma menor elasticidade de demanda para consumidores que 
compram predominantemente marcas com alto nível de reforço utilitário e informativo. Esses achados 
sugerem a investigação dos possíveis efeitos do nível informativo das marcas sobre a duração da 
procura, que foi o principal objetivo do presente trabalho. Para isso, foram observados 1447 
consumidores comprando três produtos (sabão em pó, margarina e café) em quatro lojas de duas redes 
de supermercados. Os produtos foram escolhidos com base no número de marcas ofertadas, diferenças 
entre os preços das marcas, e localização dos produtos. As marcas de cada um dos produtos foram 
classificadas em três níveis de reforço informativo, com base em resultados de um questionário, aplicado 
em 172 pessoas, que solicitava aos respondentes que classificassem o quanto as marcas eram 
conhecidas e o nível de qualidade de cada uma. A duração da procura por unidade escolhida diminuiu 
com o aumento do nível de reforço informativo das marcas, para os três produtos. Esses resultados 
sugerem o desenvolvimento de um conceito de “força de marca” o qual inclua a duração da procura 
como uma de suas medidas. 
 
Comportamento do Consumidor: Efeitos da Média e Variação do Preço Sobre a Duração da Procura 
(Consumer Behavior: Effects of Price Average and Price Variation on the Duration of Search Behavior) 
 
MANOEL RODRIGUES-NETO (IESB), Jorge Oliveira-Castro 
 
Resumo/Abstract: A procura almeja, dentre outros, aumentos na magnitude dos reforços (ganhos em 
qualidade) e diminuições dos custos (preços mais baixos) na compra de produtos. Assim, sendo a 
procura pré-compra influenciada pelas conseqüências do comportamento de compra e consumo, esta 
pode ser considerada com um comportamento precorrente, ou mediador para o comportamento de 
compra. A literatura tem indicado efeitos de diversas variáveis, como o preço base e a variação de 
preços, na predição da freqüência e duração da procura. Estudos anteriores têm atribuído uma tendência 
de duração maior da procura por produtos com preços médios mais elevados a uma provável relação 
direta entre preço base e variação de preços. Deste modo, quanto maior a variância de preços 
observada, maior seria a probabilidade de que a procura mais demorada seja reforçada. O presente 
estudo pretendeu isolar estas duas variáveis seguindo uma análise operante, propondo uma 
investigação sobre os efeitos do preço base e variação de preços sobre a duração do comportamento de 
procura por produtos em um supermercado, utilizando uma metodologia de observação direta do 
comportamento dos consumidores. No Experimento 1, visando investigar os efeitos do preço base, foram 
utilizados produtos com variação semelhante de preços e preços médios diferentes. No Experimento 2 
visando investigar os efeitos da variação de preços, foram selecionados dois produtos com variações de 
preço diferentes e preços base semelhantes. Os resultados no Experimento 1, segundo análises de 
variância (One-Way ANOVA), indicaram uma menor duração da procura para produtos com prelos 
médios diferentes e variação de preços semelhantes. No Experimento 2, a duração da procura por 
produtos com preços semelhantes e variação de preços diferentes não diferiu significativamente (One-
Way ANOVA). Desta forma, os resultados não corroboram sugestões de estudos anteriores. A partir dos 
dados do presente estudo, sugere-se uma influência maior do preço base que a variação de preços 
sobre a duração do comportamento de procura pro produtos em um supermercado. 
 
Definindo Comportamento Controlado por Regras (Defining Rule-Controlled Behavior) 
 
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE (Universidade Federal do Pará) 
 



Resumo/Abstract: Na linha de pesquisa que investiga o comportamento governado por regras tem sido 
proposto que um comportamento está sob controle de regra quando ele é estabelecido por uma regra e 
que a insensibilidade às conseqüências programadas é uma propriedade definidora do comportamento 
controlado por regras. Também tem sido proposto que o verdadeiro seguimento de regra ocorre apenas 
antes que o comportamento de seguir regra tenha tido oportunidade de ser afetado pelas 
conseqüências. Depois disso, o comportamento é controlado por contingências. Uma proposição 
alternativa sugere que nem todo comportamento estabelecido por uma determinada regra pode ser 
classificado de puramente controlado por regras. Sugere também que para ser classificado de controlado 
por regras, o comportamento estabelecido por uma regra tem que ocorrer independentemente de suas 
conseqüências imediatas. Sugere ainda que a insensibilidade às conseqüências não deveria ser 
considerada uma propriedade definidora do comportamento controlado por regras, uma vez que há 
evidências experimentais mostrando que este comportamento pode ser sensível às suas conseqüências 
imediatas. Além disso, o termo insensibilidade talvez não seja o mais adequado para descrever o 
comportamento que se segue à apresentação de uma regra correspondente às contingências. Assim, o 
comportamento controlado por regras deveria ser definido com base na sua independência em relação 
às suas conseqüências imediatas e não com base na sua insensibilidade a essas conseqüências. A 
substituição do termo insensibilidade por independência na descrição do controle por regras tem a 
vantagem de permitir distinguir claramente o comportamento controlado por regras, tanto do 
comportamento controlado por contingências, quanto do comportamento controlado pela interação entre 
regras e contingências. Deste modo, pode-se dizer que um dado exemplo particular de comportamento 
pode ser classificado de controlado por contingências quando ele é estabelecido por suas 
conseqüências imediatas, independentemente de uma descrição antecedente das contingências. Pode 
ser classificado de controlado por regras quando o comportamento que se segue à apresentação de uma 
regra é o previamente especificado pela regra e este comportamento ocorre independentemente de suas 
conseqüências imediatas. E pode ainda ser classificado de controlado pela interação entre regra e 
contingência quando é estabelecido por uma regra e sua manutenção depende de suas conseqüências 
imediatas. Por esta proposição, então, o comportamento de seguir, por definição, ocorreria 
independentemente das conseqüências imediatas por ele produzidas, mas não independentemente das 
conseqüências mediadas socialmente para o responder de acordo com regras. A apresentação constará 
de uma análise crítica dessas proposições. 
 
#88 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial A 
 
EAB/EDC 
 
Português 
 
Aplicações Educacionais de Resultados de Pesquisas Sobre Equivalência de Estímulos (Educational 
Applications of Results of Research on Stimulus Equivalence) 
 
Coordenador/Chair: Jose Gonçalves Medeiros (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Debetedor/Discussant: Celso Goyos (Unversidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A análise do comportamento tem produzido um volume 
considerável de dados de pesquisas com relevantes aplicações educacionais, por permitirem a 
compreensão dos processos de aprendizagem. Os estudos sobre equivalência de estímulos tem tido 
como objeto de estudo processos envolvidos na leitura, na escrita e na aritmética, tendo sido propostos e 
avaliados procedimentos aplicáveis à alfabetização, ao ensino de resolução de problemas aritméticos, de 
manuseio de dinheiro e outros. O primeiro estudo descrito consistiu do ensino, via computador, de um 



repertório de leitura e escrita a alunos do Ensino Fundamental no laboratório de informática da escola e 
do efeito desse treino sobre comportamentos em sala de aula. No contexto da sala de aula, foram feitas 
observações diretas dos comportamentos acadêmicos e dispersivos dos alunos e da professora, antes e 
depois da intervenção. Os resultados do procedimento experimental indicam que, dos 11 participantes, 
apenas três não conseguiram ler e escrever as palavras de generalização. Os resultados do 
procedimento de observação indicam que, após a intervenção, houve um aumento da porcentagem de 
comportamentos acadêmicos e não acadêmicos em torno de 10% para cinco dos participantes. No 
segundo estudo foi desenvolvido, aplicado e avaliado sistematicamente um currículo para ensinar 
estudantes de Educação Especial a manusear dinheiro. Os estímulos eram palavras ditadas; numerais 
impressos; numerais intercalados com sinais da adição; conjuntos de moedas e notas; preços 
impressos; moedas e notas verdadeiras. Discriminações condicionais foram treinadas via computador, 
seguidas por sessões de testes, para avaliar a emergência de novas relações e a generalização para 
materiais, arranjos e ambientes diferentes. Os testes adicionais foram aplicados após 3 e 6 meses. Os 
cinco participantes que finalizaram as quatro fases do estudo adquiriram e mantiveram a habilidade de 
manusear o dinheiro nos diferentes contextos avaliados. O terceiro estudo visou ensinar relações de 
equivalência entre diferentes formas de apresentação de problemas aritméticos de adição a sete alunos 
de Ensino Fundamental e testar o efeito desse treino na resolução de problemas desse tipo. O 
procedimento consistiu de pré-teste, treino de discriminação condicional, testes de equivalência e pós-
teste, sendo os estímulos problemas aritméticos de adição impressos nas formas de balanças, de 
sentenças verbais escritas e de operações. Todos os participantes apresentaram um aumento na 
porcentagem geral de acertos no pós-teste, sendo que seis dos sete participantes apresentaram 
aumentos superiores a 20%. Os resultados dos procedimentos avaliados demonstram as bases 
empíricas que apóiam a proposição dos mesmos como tecnologia de ensino. 
 
Emergência de Comportamentos Acadêmicos em Sala de Aula como Função do Ensino de 
Comportamento Textual em Laboratório (Emergency of Academic Behaviors in the Classroom as a 
Function of Teaching Textual Behavior in the Laboratory) 
 
JOSÉ GONÇALVES MEDEIROS (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Os métodos de alfabetização utilizados em sala de aula não têm diminuído os índices 
de repetência nas séries iniciais. Por essa razão, o presente trabalho enfocou o comportamento textual 
de leitura e escrita como objeto de estudo. Para isso, foi utilizado o software Mestre@. Os objetivos 
foram o ensino de um repertório de leitura e escrita e o desenvolvimento e sistematização de um 
procedimento de ensino, via software. Na composição das palavras de ensino, sílabas semelhantes 
foram alocadas tanto na primeira, segunda, como na terceira posição das diferentes palavras para 
aumentar o controle discriminativo da leitura. O procedimento utilizado foi o de exclusão. Dois grupos 
foram compostos: para o Grupo 1 foi solicitada a nomeação oral do estímulo modelo antes de escolher e 
ou montar as palavras que estavam sendo ensinadas e, para o Grupo 2, a condição nomeação oral não 
esteve presente. Além da realização do procedimento experimental, foi realizado, também, no contexto 
da sala de aula, um procedimento de observação direta do comportamento dos participantes do estudo 
com o objetivo de verificar a emergência de novas relações em outro contexto, decorrentes do ensino 
das palavras no procedimento experimental. Foram observados os comportamentos acadêmicos e 
dispersivos dos alunos e da professora em duas condições: antes do início do procedimento 
experimental e depois do seu término, tendo por base categorias comportamentais previamente 
definidas. Os resultados indicam uma alta probabilidade da aprendizagem sem erro das relações 
ensinadas bem como leitura das palavras de generalização no laboratório de informática da escola, além 
de mostrar efeitos diferenciais entre os grupos, isto é, facilitação para o grupo não submetido ao 
procedimento de nomeação oral. Os dados de sala de aula mostram um aumento da porcentagem dos 
comportamentos acadêmicos e não acadêmicos após do procedimento experimental. A discussão dos 
dados enfoca tanto a polêmica relativa ao uso da nomeação oral quanto à ausência de uma avaliação 
mais ampla dos efeitos dos procedimentos de equivalência em contextos acadêmicos formais dos 
participantes. Pode-se afirmar que estamos demonstrando apenas a relevância científica dos dados. 
Desse modo, o presente estudo propõe um procedimento para verificar mudanças que vão além das 
encontradas em situações experimentais controladas do laboratório. Todos os participantes 



apresentaram um aumento na porcentagem geral de acertos no pós-teste, sendo que seis dos sete 
participantes apresentaram aumentos superiores a 20%. 
 
Matemática para Indivíduos Deficientes Mentais: Contribuições da Análise Comportamental 
(Mathematics for Mentally Retarded Individuals: Contributions of Behavior Analysis) 
 
ROSANA ROSSIT, Celso Goyos (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Sistemas convencionais relacionados à matemática, como numeração, medidas, 
tempo, dinheiro, etc são fundamentais para que as pessoas possam atuar na comunidade. Enquanto as 
pessoas com desenvolvimento normal costumam dominar as habilidades de contagem e fazer pequenas 
compras na comunidade, às vezes antes de entrarem na escola, as pessoas com deficiência mental 
usualmente apresentam dificuldades na aquisição desses comportamentos, mesmo quando ‘ensinadas’ 
através de métodos acadêmicos tradicionais. Os comportamentos envolvidos no manuseio de dinheiro 
são complexos devido a ampla rede de relações a ser estabelecida e a quantidade ilimitada de 
combinações possíveis para um mesmo valor monetário. Alguns autores apontam para a eficácia do 
paradigma de equivalência de estímulos para viabilizar esse tipo de ensino, devido ao seu potencial para 
a formação de classes de estímulos equivalentes e para propiciar a emergência de relações derivadas 
de treinos anteriores. O objetivo deste trabalho foi desenvolver, aplicar e avaliar um currículo, baseado 
no paradigma de equivalência de estímulos, para ensinar deficientes mentais a manusear dinheiro. 
Participaram 11 pessoas com deficiência mental, idades entre nove a 32 anos, ambos os sexos, sendo 
todos estudantes de uma escola de Educação Especial. Os estímulos utilizados foram palavras ditadas; 
numerais impressos; numerais intercalados com sinais da adição; conjuntos de moedas e/ou notas; 
preços impressos; moedas e notas verdadeiras. Quatro estudos foram conduzidos para o treino de 
diferentes relações envolvidas no comportamento de manusear dinheiro. O procedimento de ensino foi 
aplicado através do programa computacional Mestre®. Após algumas relações terem sido treinadas, 
uma sessão de preparação para os testes, em extinção, antecedeu as sessões de testes para avaliar a 
emergência de novas relações e a generalização para materiais, arranjos e ambientes diferentes. Os 
testes foram aplicados imediatamente após o treino e follow-up após três e seis meses para avaliar a 
manutenção da aprendizagem. Os resultados demonstraram a eficácia do currículo informatizado 
sugerido e dos procedimentos de ensino utilizados, constatada a aquisição de habilidades complexas 
num período de tempo reduzido quando comparado ao tempo de vida e de escolarização. Uma ampla e 
complexa rede de relações matemáticas foi ensinada a partir do treino direto de apenas algumas dessas 
relações. A informatização do ensino agilizou o processo de ensino-aprendizagem, aumentou a 
confiabilidade dos dados e controlou as contingências, de forma a ensinar exatamente conforme o 
planejado. 
 
Efeito de Relações de Equivalência Sobre a Resolução de Problemas Aritméticos (The Effect of 
Equivalence Relations on Arithmetic Problem Solving) 
 
VERÔNICA Bender HAYDU, Lucita Portela da Costa, Elsa Maria Mendes Pessoa Pullin (Universidade 
Estadual de Londrina) 
 
Resumo/Abstract: O paradigma da equivalência de estímulos tem sido usado para o desenvolvimento de 
diversos procedimentos aplicáveis ao ensino de leitura, escrita, aritmética e outros. O presente estudo 
visou ensinar relações de equivalência entre diferentes formas de apresentação de problemas 
aritméticos de adição e testar o efeito desse treino na resolução de problemas desse tipo. Participaram 
do estudo nove alunos de 1ª série do Ensino Fundamental, submetidos previamente a um teste de 
leitura. Os setes participantes que apresentaram habilidade de leitura realizaram um pré-teste com 
problemas aritméticos e foram selecionados por terem apresentado menos do que 70% de acertos nesse 
teste. Problemas aritméticos de adição impressos nas formas de balanças, de sentenças verbais escritas 
e de operações foram usados como estímulos-modelo e de comparação. O procedimento consistiu de: 
pré-teste, treino de discriminação condicional das relações A-B e A-C, testes de equivalência das 
relações B-A, C-A, B-C e C-B, e pós-teste. O pré e pós-testes continham 45 problemas aritméticos de 
adição diferentes, nas formas de balança, sentença verbal escrita e operação, com a incógnita nas 
posições a, b e c. O treino de discriminação condicional consistiu de 54 tentativas com estímulos-modelo 



na forma de balança (A) e estímulos de comparação nas formas de operação (B) ou de sentença verbal 
escrita (C). No pré-teste, os participantes apresentaram porcentagens médias de acerto que variavam de 
37,8% a 64,4%. As menores porcentagens de acertos ocorreram nos problemas em forma de operação 
e de sentença verbal escrita, com incógnitas nas posições a e b. Seis dos sete participantes 
apresentaram mais do que 90% de acertos nos testes das relações emergentes de equivalência de 
estímulos. Todos os participantes apresentaram um aumento na porcentagem geral de acertos no pós-
teste, sendo que seis dos sete participantes apresentaram aumentos superiores a 20%. No pós-teste, 
foram obtidas menores diferenças nas porcentagens de acertos nos problemas em forma de sentença 
verbal escrita e de operação em comparação com os problemas na forma de balança, e entre problemas 
com incógnitas nas posições a e b, em comparação com os que tinham a incógnita na posição c. Esses 
resultados permitem concluir que o procedimento de ensino levou à emergência de relações de 
equivalência entre as diferentes formas de apresentação dos problemas e que isso contribuiu para que 
os participantes melhorassem o desempenho na resolução de problemas aritméticos de adição, 
reduzindo o efeito das variáveis testadas, posição de incógnita e forma de apresentação dos mesmos. 
 
#89 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 1B 
 
BPH/CBM 
 
English 
 
Epilepsy and Animal Analogue for Treatment (Data-Based Presentation) (Epilepsia e Análogo Animal 
para Tratamento (Baseado em Dados)) 
 
Coordenador/Chair: Carlos F. Aparicio (University of Guadalajara) 
 
Evaluation of an RCT ACT Model in the Treatment of Refractory Epilepsy in India (Avaliação de um 
Modelo RCT/ACT no Tratamento de Epilepsia Refratária na Índia) 
 
TOBIAS LUNDGREN, JoAnne Dahl (University of Uppsala, Sweden) 
 
Resumo/Abstract: The development and evaluation of non-pharmacological treatment of epilepsy is 
essential, not in the least for non-western cultures where antiepileptic drugs are not assessible to most 
persons suffering from epilepsy. The present study evaluates an ACT model of treatment of persons with 
refractory epileptic seizures. The design was an RCT group (n=40) with two conditions: ACT and a Yoga 
condition, an individual session, two group sessions, and one individual. Dependent measures were 
seizure frequency, and duration, blood serum levels, quality of life, a specially designed AAQ for 
epilepsy.Results of a 6 month follow-up of this study will be presented in this paper. 
 
Evaluation of an RCT ACT Model in the Treatment of Refractory Epilepsy in Africa (Avaliação de um 
Modelo RCT/ACT no Tratamento de Epilepsia Refratária na África) 
 
JOANNE DAHL, Tobias Lundgren (University of Uppsala, Sweden) 
 
Resumo/Abstract: Creating and evaluating non-pharmacological treatment of epilepsy is essential not in 
the least in Africa where antiepileptic drugs are non assessible for most persons with epilepsy. The 
present study shows an evaluation of a RCT of an ACT modelled treatment in a individual group design 
(n=40). The control condition entailed manual based reflective listening. The treatment was short, only 
two individual and two group sessions. Dependent measures included, seizure frequency and duration, 



quality of life and a specially designed AAQ for epilepsy. The results of a 6 month follow-up will be 
presented here. 
 
Effects of Haloperidol in the Rats’ Discrimination Between Rich and Lean Alternatives (Efeitos do 
Haloperidol na Discriminação entre Rich and Lean em Ratos) 
 
CARLOS F. APARICIO, Francisco Velasco (University of Guadalajara) 
 
Resumo/Abstract: It has been shown that haloperidol does not interfere with the discrimination that rats 
established between two alternatives that differed in probability of reinforcement. In those studies 
haloeridol impaired the motor system, but it did not affect the rats’ sensitivity to reinforcement. The 
present study tested the generality of these findings in a choice situation where a changeover lever 
required a different number of responses (1, 4, 8, 16, or 32) to alternate between two levers. Conditions 
lasted for several days, and the reinforcer ratio for the levers changed seven times. After eight rats 
received enough training in the choice situation, two doses of haloperidol (0.04 and 0.16 mg/kg) were 
assessed (ip) over a period of 48 days. The results showed that pressing on the levers for food was not 
suppressed by haloperidol, but the ratio of responses varied across drug conditions and changeover 
requirements. The parameter s of the generalized matching relation showed that haloperidol did not affect 
sensitivity to reinforcement, but the parameter b indicated that the drug impaired the motor system. The 
implications of these results for a general model of anhedonia will be discussed. 
 
#90 Sessão de Exposições Orais/Paper Session 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 4A 
 
DEV 
 
English/Português 
 
Gerontology (Gerontologia) 
 
Coordenador/Chair: Paul J. H. Andreoli (Innosearch Development Support BV) 
 
Behavioral Gerontology: Problematic Interactions in Nursing (Gerontologia Comportamental: Interações 
Problemáticas em Enfermagem) 
 
PAUL J. H. ANDREOLI (Innosearch Development Support BV) 
 
Resumo/Abstract: The quality of the interactions between certified nursing assistants (CNA’s) and elderly 
people in need of care has a great impact on the emotional well being of both parties. Problematic 
interactions are characterized as very uncomfortable and very often have a dominating influence on the 
relation between CNA’s and the person in need of care. CNA’s blame their ‘problematic’ clients for 
unfounded anger, obsessive demanding or egocentric antisocial behavior while clients blame the failure 
to disrespect, indifference and an unprofessional attitude. Behavior analysis of both problematic and 
successful interactions between professionals and their clients reveals the function of the behaviors under 
concern and opens the way to more successful interventions by CNA’s. This will be demonstrated by 
several cases in residential settings and in community care.  
 
Eventos Significativos na Linha de Vida de Idosos: Um Estudo de Caso (Significative Events in Elderly's 
Life Line: A Case Study) 
 
ALINE MENEZES, Alice Moreira (UFPA) 



 
Resumo/Abstract: A psicologia econômica se caracteriza como área recente e em ascensão, que 
procura identificar como a economia afeta o indivíduo e como este, com o seu modo de agir, afeta a 
economia. Nesta área, predominam estudos quantitativos, em geral com adolescentes e adultos. 
Contudo, considerando o panorama atual de distribuição etária nas populações, torna-se urgente o 
desenvolvimento de estudos qualitativos envolvendo a velhice. Este trabalho objetivou estudar as 
relações estabelecidas entre eventos afetivos e financeiros ao longo da vida de idosos. Para tal, foi 
desenvolvida uma metodologia intitulada “Eventos Significativos na Linha de Vida”. Foi realizado um 
estudo de caso com uma mulher, 60 anos, solteira, membro de dois Clubes de Melhor Idade de Belém - 
PA. O procedimento consistiu na realização de três entrevistas semi-estruturadas com ênfases distintas 
e tendo duração aproximada de 30 minutos: 1) Eventos financeiros; 2) Eventos afetivos; e, 3) Processo 
de envelhecimento. Era solicitado que o participante destacasse algum evento, relativo ao tema em 
questão, que fosse marcante para ele. Eram levantados os eventos antecedentes e subseqüentes a 
este, aumentando a abrangência do relato a toda a vida do indivíduo. A primeira etapa de análise do 
material transcrito consistiu na organização do conteúdo cronologicamente e disposição dos mesmos em 
um diagrama de duas linhas: uma para eventos afetivos e outra para financeiros. O diagrama foi 
discutido considerando a incidência de eventos afetivos, financeiros, afetivos e financeiros, positivos, 
negativos e a direcionalidade dos mesmos. A segunda etapa consistiu em uma análise categorial. Para 
tal, optou-se por utilizar seis categorias estabelecidas a priori para aspectos financeiros (Transcendência, 
Desigualdade, Prazer, Conflito, Altruísmo, Sofrimento), sete a posteriori para aspectos afetivos 
(Resistência, Autonomia, Resignação, Perda, Religiosidade, Sociabilidade, Diversão) e seis a posteriori 
para as categorias de contexto (Família Construída, Trabalho, Auto-Percepção, Sociedade, Família De 
Origem, Lazer). Os resultados indicaram que as ocorrências de eventos afetivos e de financeiros estão 
inter-relacionadas. Eventos são descritos tanto como afetivos quanto como financeiros. Além disso, a 
ocorrência de um é indicada como conseqüência do outro. O contexto mais observado foi o de Auto-
percepção (55). O componente afetivo mais mencionado foi Autonomia (31) e o financeiro foi Altruísmo 
(9). Tais dados possibilitam a discussão da relação entre estes fatores e o efeito dos mesmos na 
qualidade de vida de idosos. A metodologia utilizada parece ser válida para análise integrada de dois 
aspectos interligados em um continuum temporal, contribuindo para o quadro metodológico da psicologia 
econômica. 
 
Fontes e Sintomas de Stress em Juízes e Servidores Públicos: Diferenças Entre Homens e Mulheres 
(Sources and Symptoms of Stress in Judges and Public Servants: Differences Between Men and 
Women) 
J. B. OLIVEIRA (PUC- Campinas) 
 
Resumo: A fim de comparar homens e mulheres quanto as suas principais fontes externas de stress; à 
freqüência de Padrão de Comportamento Tipo A e à sintomatologia predominante nos 2 gêneros, 
entrevistaram-se 107 pessoas, das quais, 67 mulheres e 40 homens, contando entre 25 e 54 anos, 
aproximadamente. Utilizaram-se os seguintes instrumentos: Formulário de identificação dos 
participantes; Levantamento de Fontes de Stress; Inventário de Sintomas de Stress (ISSL) e Escala de 
Padrão de Comportamento Tipo A. Não houve diferença significativa entre os gêneros, quanto à idade, 
estado civil, escolaridade e existência ou não de filhos. Observou-se que 79% das mulheres e 60% dos 
homens apresentaram stress e não se detectou diferença significativa quanto às fases, embora 
houvesse um número maior de sintomas entre as mulheres. Em ambos os sexos, houve maior 
freqüência de sintomas psicológicos; nas mulheres, 72% dos sintomas e, nos homens, 62%. Não foi 
observada diferença significativa entre gêneros, quanto à freqüência de Padrão de Comportamento Tipo 
A. Verificou-se correlação positiva entre stress e Padrão de Comportamento Tipo A nas mulheres, mas 
não nos homens. Finalmente, não houve diferença significativa entre gêneros quanto à freqüência de 
fontes de stress, embora os homens tenham apresentado freqüência significativamente maior de duas 
fontes de stress: sentimento de insegurança quanto a questões financeiras e necessidade de administrar 
com severidade a renda familiar.  
 
Abstract: In order to compare men and women regarding to their main external sources of stress; to the 
frequency of Behavior Pattern Type A and to the predominant symptomatology in both genders, 107 
people were interviewed, among which, 67 women and 40 men, counting between 25 and 54 years old. 



The following instruments were used: Identification form of the participants; sources of stress survey; 
Stress Symptoms Inventory (I.S.S.L) and scale of Behavior Patern Tipe A. There was not any significant 
difference concerning the age, the civil status, scholarship and existence or not of descendants among 
the genders. It was observed that 79% of women and 60% of men presented stress and no significant 
difference was detected concerning the phases, although there was a large number of symptoms among 
women. In both sexes, there was a larger rate of occurence of psycologic symptoms; among women, 
72% of symptoms and, among men, 62%. It was not observed any significant difference among genders, 
regarding the frequency of Behavior Pattern Tipe A. It was verified positive correlation between stress 
and Behavior Patern Tipe A. It was verified positive correlation between stress and Behavior Patern Tipe 
A in women, but not in men. Finally, there was not significant difference among genders regarding the 
frequency of stress sources; although, men presented a significant larger frequency of two stress 
sources: feeling of insecurity as to financial issues and necessity of severe administration of family 
income.  
 
 
#91 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial H 
 
CBM/CSE 
 
Português 
 
Abandono, Institucionalização e Adoção de Crianças: Problemas e Soluções (Baseado em Dados) 
(Institutionalization and Child Adoption: Problems and Solutions (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Lidia Weber (Ufpr) 
 
CYNTHIA PRADA (Ufscar) 
 
IEDA MAZZO (Uel) 
 
LIDIA WEBER (Ufpr) 
CAROLINE DUARTE DOS SANTOS (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: A multiplicidade de fatores que orienta o estudo da adoção tem se apresentado como 
um dificultador da análise das condições que participam da realidade de famílias por adoção devido ao 
questionamento em torno dos resultados obtidos. Com o objetivo de articular alguns destes aspectos, a 
presente composição se propõe a discutir uma relação teórica e prática, com o enfoque da Análise do 
Comportamento, sobre institucionalização, estilos parentais e risco psicológico. Tal discussão, além de 
estruturar um debate sobre os temas, propõe-se também a apresentar propostas de intervenção para as 
condições problemáticas à realidade da adoção. Para tanto serão expostas três pesquisas; duas com 
enfoque descritivo e uma com caráter de intervenção. A primeira descreve o relato de crianças 
institucionalizadas em dois distintos modelos de abrigos e as implicações destes no desenvolvimento 
infantil de crianças candidatas à adoção. Esta descrição identifica as condições que contribuem para o 
estabelecimento e manutenção de comportamentos complicadores do desenvolvimento social destas 
crianças, destacando-se a dificuldade de se expressar. O segundo trabalho enfoca os prováveis fatores 
que estruturam estigmas em torno das famílias por adoção e enfatiza a descrição de estilos parentais 
apresentados na confrontação com tais condições, podendo ser uma delas a história de 
institucionalização da criança. Tal estudo fundamenta a descrição destes fatores sociais na organização 
de um trabalho preventivo com essas famílias. O terceiro estudo apresenta como a modificação de 
fatores estigmatizados pode ocorrer por meio do acompanhamento psicológico de uma família por 



adoção. Este enfoque orienta-se na desestruturação da relação entre risco psicológico e adoção, sendo 
esta entendida inicialmente pelos pais como uma condição per se a apresentação de problemas pela 
criança adotada. Os resultados apresentados por estes estudos indicam que as condições que envolvem 
a adoção devem ser circunscritas ao ambiente no qual encontram-se inseridas, contrapondo-se às 
abordagens que sinalizam a adoção como um fator per se à apresentação de problemas. Desta forma, a 
adoção é alocada em uma condição de construção social destacando não somente seus aspectos 
problemáticos mas também os benefícios que pode apresentar tanto ao adotante como ao adotado. 
 
#92 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial G 
 
CSE/TBA 
 
Português 
 
Serviços de Apoio Psicológico a Comunidade por Meio de Terapias Comportamentais e Cognitivas 
Oferecidadas pela Universidade (Baseado em Dados) (Psychological Support Through Behavioral and 
Cognitive Therapies to the Community Provided by University Services (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Ed Melo Golfeto (Universidade de Ribeirão Preto) 
 
ED MELO GOLFETO (Unaerp) 
 
TERESINHA PAVANELLO GODOY COSTA (Unaerp) 
 
ELIANA SALIM XAVIER (Unaerp) 
 
Resumo/Abstract: Os terapeutas comportamentais e cognitivos se encontram fortemente introduzidos a 
três décadas na promoção de saúde mental confirmado por Kazdin nos primórdios da modificação de 
comportamento, quando este mesmo autor iniciava a qualidade de vida como um forte indicador das 
mudanças comportamentais após a terapia. Com o propósito de desenvolver a saúde mental da 
comunidade em geral e dos alunos em especial a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) tem investido 
em diferentes serviços de apoio a comunidade, principalmente dentro do enfoque comportamental e 
cognitivo e com suporte em pesquisa. Para o aluno universitário tem promovido sessões terapêuticas 
individuais em Aconselhamento Psicológico Breve de até 14 sessões, no SeAP (Serviço de Apoio 
Psicopedagógico ao Aluno), além da prevenção de dificuldades por meio de grupos de Método de 
Estudos e da Orientação Vocacional. Inventários de Qualidade tem sido aplicados na comunidade 
acadêmica em geral para identificar as dificuldades encontradas pelo aluno ao ingressar na 
Universidade. Índices de Importância X Satisfação deste aluno na área acadêmica alcançaram as 
maiores médias para Qualidade dos Professores, Grade Curricular, Relacionamento com Professores e 
Infra-estrutura da Universidade. Esses são alguns dos resultados das pesquisas que tem dado suporte 
as estratégias de atendimento desenvolvidas neste serviço. Paralelamente, alunos do curso de 
Psicologia fazem atendimento a comunidade em geral, que é carente de apoio psicológico frente a uma 
grande variedade de queixas.Este atendimento realizado pelos alunos das etapas finais promove o 
aprendizado da utilização deste modelo de intervenção. Inicia-se também um serviço de apoio 
psicológico aos funcionários da Universidade para atender as demandas de adequação profissional 
aliadas ou não a dificuldades pessoais. Em todos estes serviços o enfoque tem sido principalmente na 
Terapia Comportamental e Cognitiva, que tem se mostrado bastante efetiva por sua atuação focal, que 
permite resultados positivos após intervenções breves. Isto será mostrado em 3 diferentes trabalhos dos 
diferentes serviços de apoio a comunidade da Universidade. 
 



#93 Simpósio/Symposium 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Alfonso I/II 
 
CBM 
 
Português 
 
Psicoterapia da Obesidade e do Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (Baseado em Dados) 
(Psychotherapy for Obesity and Binge Eating Disorders (Data-Based Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Mônica Duchesne (IEDE/IPUB-UFRJ) 
 
Debetedor/Discussant: Denise Cerqueira Leite Heller (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo do Símposio/Symposium Abstract: A incidência da obesidade tem aumentado nos últimos vinte 
anos. Muitos obesos apresentam transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP). O TCAP 
caracteriza-se pela ocorrência de episódios de compulsão alimentar (ECA) na ausência de 
comportamentos compensatórios extremos para evitar o ganho de peso. Há evidências de que os 
obesos com ECA apresentam maior gravidade da psicopatologia associada e uma pior resposta às 
abordagens terapêuticas. O primeiro trabalho que será apresentado descreve um programa de 
tratamento para crianças obesas. Ele é realizado por uma equipe multiprofissional na cidade de Curitiba. 
O programa envolve estratégias para aumentar o autocontrole da criança, diversificar seu repertório 
comportamental com o aumento de atividades reforçadoras, melhorar a capacidade para resolução de 
problemas, desenvolver habilidades sociais e aumentar a auto-estima. Os pais participam do tratamento, 
o que favorece a manutenção do peso perdido. A orientação aos pais abrange diversos temas, tais 
como: estabelecimento de limites e manejo de ansiedade. Neste modelo de tratamento, 40% dos 
pacientes apresenta perda de peso. O segundo trabalho que será apresentado descreve um programa 
de tratamento para adultos adaptado a partir do modelo desenvolvido por Fairburn, Marcus e Wilson. 
Esse modelo tem sido amplamente utilizado em diversas pesquisas, em decorrência de sua grande 
eficácia. Os voluntários da pesquisa foram recrutados no ambulatório do Grupo de Obesidade e 
Transtornos Alimentares do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia no Rio de Janeiro. O 
programa de tratamento compreendeu 19 sessões semi-estruturadas de 90 minutos. Ele é realizado em 
grupo e é dividido em três estágios. No Estágio I são utilizadas técnicas cognitivas e comportamentais 
para implementar hábitos alimentares saudáveis, aumentar o controle sobre os ECA, aumentar a 
atividade física e aumentar a capacidade para resolução de problemas. No Estágio II é aprofundada a 
modificação do sistema de crenças, sendo abordadas vários tipos de distorções cognitivas e crenças 
disfuncionais. O estágio III estabelece estratégias para prevenção de recaída. Os pacientes que já 
concluíram o programa de tratamento apresentaram diminuição ou remissão dos ECAS, diminuição dos 
sintomas depressivos e perda de peso. A insatisfação com a imagem corporal e o distúrbio de percepção 
do tamanho corporal são importantes fatores no desenvolvimento e manutenção dos transtornos 
alimentares. Eles correlacionam-se com maiores taxas de insucesso no tratamento e maior recaída. 
Apesar disso, vários programas de tratamento têm abordado esses fatores de forma superficial. O 
terceiro trabalho da mesa descreve as estratégias terapêuticas a serem utilizadas para abordar o 
distúrbio da imagem corporal. 
 
Terapia Conitivo-Comportamental de Obesos com Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica 
(Behavior Cognitive Therapy for Obese Persons with Compulsive Disorder) 
 
MÔNICA DUCHESNE (IEDE/UFRJ), José Carlos Appolinario, Bernard Rangé (UFRJ) 
 



Resumo/Abstract: O presente trabalho objetiva descrever um programa de tratamento cognitivo-
comportamental para pacientes obesos com transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP). O 
TCAP caracteriza-se pela ocorrência de episódios de compulsão alimentar (ECA) na ausência de 
comportamentos compensatórios extremos para evitar o ganho de peso. Durante os ECA o indivíduo 
apresenta um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar, ingere grandes 
quantidades de alimento mesmo estando sem fome, come mais rapidamente do que o normal e até 
sentir grande desconforto físico. Em geral esses episódios são sucedidos por sentimentos de tristeza, 
culpa e repulsa por si mesmo. O programa de tratamento descrito neste trabalho foi adaptado a partir do 
modelo desenvolvido por Fairburn, Marcus e Wilson para o tratamento individual da Bulimia Nervosa. 
Esse modelo tem sido amplamente utilizado em diversas pesquisas, em decorrência de sua grande 
eficácia. Os voluntários da pesquisa foram recrutados no ambulatório do Grupo de Obesidade e 
Transtornos Alimentares do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. A avaliação dos sujeitos foi 
realizada utilizando-se a “Structured Clinical Interview for DSM-IV” (SCID-P). Os sujeitos responderam 
também à “Binge Eating Scale” (uma escala de avaliação da gravidade do comportamento alimentar 
compulsivo) e ao Inventário Beck de Depressão. O programa de tratamento compreendeu 19 sessões 
semi-estruturadas de 90 minutos. As primeiras 16 sessões foram semanais e as demais quinzenais. O 
programa é realizado em grupo e é dividido em três estágios. No Estágio I são utilizadas técnicas 
cognitivas e comportamentais para estabelecer um padrão regular de alimentação, implementar hábitos 
alimentares saudáveis, aumentar o controle sobre os episódios de compulsão alimentar, aumentar a 
atividade física, aumentar a capacidade para solução de problemas e favorecer a modificação de 
pensamentos disfuncionais. No Estágio II é aprofundada a modificação do sistema de crenças, sendo 
abordadas vários tipos de distorções cognitivas e crenças disfuncionais. Neste estágio são focalizadas a 
preocupação excessiva com o peso e o formato corporal, a baixa auto-estima, o perfeccionismo, os 
preconceitos associados à obesidade, dentre outras questões. O estágio III estabelece estratégias para 
prevenção de recaída, favorecendo a manutenção das mudanças. A relação terapêutica também é 
priorizada para que haja melhor adesão do paciente ao tratamento. Os pacientes que já concluíram o 
programa de tratamento apresentaram diminuição ou remissão dos ECAS, diminuição dos escores na 
“Binge Eating Scale”, diminuição dos sintomas depressivos e alguma perda de peso. 
 
Tratamento Multiprofissional de Crianças Obesas (Multi-professional Treatment for Obese Children) 
 
DENISE CERQUEIRA LEITE HELLER (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A obesidade infantil apresenta-se atualmente como epidemia.Estima-se que cerca de 
17,6 milhões de crianças no mundo, com idade inferior a cinco anos,sejam obesas.No Brasil,nos últimos 
vinte anos, houve um aumento de 240% nos casos de obesidade infantil.O ganho de peso nas crianças 
acontece geralmente em função de uma combinação de fatores incluindo:hábitos alimentares,carga 
genética,estilo de vida, fatores psicológicos e etnia.A obesidade isola e estigmatiza além de influenciar 
negativamente no desenvolvimento da auto imagem e auto estima.Para atender esta população foi 
criado um programa de atendimento multiprofissional composto por uma psicóloga,uma nutricionista e 
uma terapeuta ocupacional e seus respectivos alunos estagiários em uma universidade de Curitiba..Este 
trabalho visa modificar o estilo de vida de toda a família fazendo assim com que a criança emagreça de 
forma saudável e seja capaz de manter o peso perdido.A criança é atendida semanalmente, pela 
nutricionista,psicóloga e terapeuta ocupacional.Uma vez por mês os pais participam de um grupo de 
orientação conduzido pelas três profissionais.São discutidas dificuldades encontradas no tratamento de 
seus filhos e estratégias de combate são propostas.A maior dificuldade apresentada refere-se a 
qualidade da alimentação e ao sedentarismo. Estas famílias tendem a dar muita importância para a 
comida e maioria das atividades de lazer estão atreladas a ela (ver tv e comer,fazer lanches para a 
família,almoço de domingo,etc).A s desculpas mais freqüentes para não seguir as orientações são que 
as guloseimas tem de existir para os irmãos ou para as visitas;que não dá tempo de praticar atividade 
física durante a semana e no final de semana os pais alegam estar muito cansados e portanto preferem 
a televisão aos parques.Além das orientações das equipes da nutrição e da terapia ocupacional o 
atendimento psicológico prevê implementar o autocontrole na criança,seu repertório comportamental 
com aumento de atividades reforçadoras assim como sua capacidade para resolução de 
problemas.Questões pertinentes a auto-estima e auto imagem são trabalhadas e o treino em habilidades 
sociais é feito.Com os pais treina-se soluções de problemas,prevenção de respostas além de lidar com 



todas as dificuldades oriundas do próprio padrão de interação 
parental:limites,punições,ansiedade,etc.Tem-se um índice de sucesso de 40% e a maior dificuldade 
encontrada neste tipo de trabalho é a permanência dos pais no programa,provavelmente em função dos 
resultados serem lentos e o custo de resposta elevado.Parece necessário que mais pesquisas na área 
sejam feitas para implementar o tratamento desta patologia. 
 
Beleza, Imagem Corporal e Transtornos Alimentares (Beauty, Body Image and Eating Disorders) 
 
SIMONE MANCINI CASTILHO (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: O conceito do belo não é estático. O ideal ocidental de beleza modificou-se ao longo 
do tempo e as preferências estéticas corporais variaram ao longo dos séculos. Entretanto, conforme a 
sobrevivência da espécie torna-se uma preocupação cada vez menos saliente, muitas vezes a 
sociedade tem adotado ideais de forma e peso que podem ser incompatíveis com a biologia do ser 
humano. A imagem corporal, ou seja, o modo de perceber, sentir, pensar e agir em relação ao próprio 
corpo, vulnerável às rígidas exigências estéticas socialmente impostas, pode se alterar e se tornar um 
sintoma presente, com freqüência, na obesidade e nos transtornos alimentares. A distorção da imagem 
corporal na obesidade, por exemplo, parece ser mais resistente à mudança nos indivíduos obesos desde 
a infância. Na bulimia e na anorexia nervosa, por sua vez, este mesmo sintoma está associado às 
maiores taxas de recaída. As características deste sintoma e as possíveis estratégias terapêuticas a 
serem utilizadas visando sua modificação estarão sendo abordadas durante a apresentação. 
 
#94 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Imperial B 
 
EDC/OTH 
 
Português 
 
Experiência Acadêmica Norteada Pela Análise do Comportamento (Teaching Psychology-Based on the 
Behavior Analysis Principles) 
 
Coordenador/Chair: Roseli Hauer (Fepar - Cetecc) 
 
GIOVANA ROCHA (Fepar -act - Usp) 
 
SOLANGE MACHADO (Fepar - Utp) 
 
ALFREDO HAUER JUNIOR (Fepar) 
 
Resumo/Abstract: Esta mesa visa ampliar a discussão de como os analistas do comportamento atuam 
em instituições de ensino de Psicologia, baseados nesta teoria e não apenas ensinando-a. A conduta do 
analista do comportamento deve ser norteada por principios teóricos desta teoria nos vários campos da 
atuação acadêmica, enão apenas nas disciplinas de análise do comportamento ou clínica 
comportamental. Os exemplos relatos nesta mesa remetem-se à três experiências distintas: atuação do 
professor tutor analista do comportamento, um serviço de atendimento aos alunos coordenado por um 
analista do comportamento e princípios da análise do comportamento para ensinar em outras disciplinas. 
A conclusão é de que a abordagem é efetiva para a conduta acadêmica em vários campos, tornando 
clara a eficácia dos profissionais que dela fazem uso. As atividades citadas serão minuciosamente 
descritas, podendo inclusive servir de modelo para atuação de outros profissionais que contribuem para 
formação de novos psicólogos e/ou analistas do comportamento. 



 
#95 Palestra de Convidado/Invited Address 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Dom Alfonso III 
 
CBM 
 
Português 
 
O Mito Dos Mundos Separados: Lidando com o Stress do Trabalho e da Família (The Myth of Separated 
Worlds: Dealing with Family and Occupacional Stress) 
 
MARILDA NOVAES LIPP (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Por muito tempo, se acreditava que o melhor trabalhador era aquele que conseguia 
separar bem o mundo pessoal do mundo ocupacional e que era possível mantê-los separados. Porém, o 
processo de feedback emocional entre a ocupação exercida e a família forma um circulo fechado e se 
torna impossível atingir a plenitude humana sem que um certo nível de competência seja alcançado nas 
duas áreas. Adicionalmente, a qualidade de vida para ser considerada ideal necessariamente implica no 
preenchimento de certos quesitos básicos nas áreas social, afetiva, profissional e a da saúde. Pesquisas 
atuais mostram que o melhor funcionário que uma empresa pode ter é aquele que é feliz e as empresas 
se empenham para envolver as famílias em funções sociais, palestras e atividades que revelam suas 
metas e filosofia, entendendo que é um mito manter os dois mundos separados. A presente palestra 
abordará como o ser humano, inseparável nos múltiplos aspectos de sua constituição, indissociável do 
que é e sente, pode atingir sua auto-realização ocupacional e afetiva adotando medidas de prevenção do 
stress que, se não controlado, poderia prejudicar a ótica do mundo ao seu redor. Os princípios da 
abordagem cognitivo-comportamental serão propostos como base para um trabalho preventivo do stress 
na família, no trabalho e na sociedade. 
 
#96 Mesa Redonda/Panel Discussion 
 
13/8/2004 
 
3:45 PM - 5:00 PM 
 
Paço dos Nobres 2 
 
CBM 
 
Português 
 
Avaliaçãoe Intervenção em Habilidades Sociais de Diferentes Populações e Contextos (Baseado em 
Dados) (Social Skills Assessment and Intervention in Distinct Populations and Contexts (Data-Based 
Presentation)) 
 
Coordenador/Chair: Maura Freita (Universidade Estadual de Londrina) 
 
ADRIANA AGUIAR (Universidade Federal de São Carlos) 
 
ANTONIO PAULO ANGÉLICO (Universidade Federal de São Carlos) 
 
MIRIAM VILLA (Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP) 



 
Resumo/Abstract: A busca pelo aprimoramento nas relações interpessoais tem sido enfatizada 
mundialmente como uma perspectiva para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, de modo que 
pesquisas devem ser direcionadas para a avaliação e promoção de habilidades sociais de diferentes 
populações e em diferentes contextos de interação. A qualidade das relações interpessoais de crianças 
e adultos pode proporcionar-lhes condições saudáveis de desempenharem os papéis sociais e, assim, 
melhores possibilidades de atenderem expectativas socioculturais que estão implícitas nos grupos em 
que se inserem. Dessa forma, essa mesa redonda tem por objetivo apresentar pesquisas de avaliação e 
de intervenção em habilidades sociais que estão sendo conduzidas pelo grupo RIHS – Relações 
Interpessoais e Habilidades Sociais da UFSCar (www.rihs.ufscar.br), com diferentes populações e 
discutir pontos inerentes ao desenvolvimento dessas habilidades conforme as especificidades de cada 
contexto. Adriana Augusto Raimundo de Aguiar apresentará resultados de um programa de Treinamento 
de Habilidades Sociais/Comunicativas desenvolvido com um grupo de adultos deficientes mentais, cujos 
resultados evidenciados pelo alcance dos objetivos, satisfação dos familiares e melhora na habilidade 
dos participantes em desempenharem componentes treinados, mostram a efetividade dos 
procedimentos e instrumentos propostos. Maura Gloria de Freitas apresentará os resultados da 
avaliação do repertório de crianças deficientes visuais em comparação com crianças videntes, segundo 
a percepção que pais e professores têm de seus desempenhos sociais. Os resultados indicaram que 
crianças deficientes visuais apresentam maiores déficits de desempenho social para os comportamentos 
avaliados por Greshan & Elliott (1990) como Cooperação e Autocontrole e melhor desempenho nos 
comportamentos avaliados como Assertividade. Miriam Bratfisch Villa apresentará um estudo cujo 
objetivo foi desenvolver um instrumento de avaliação dos comportamentos socialmente habilidosos no 
contexto conjugal e que resultaram em um Inventário de Habilidades Sociais Conjugais (IHSC). Antonio 
Paulo Angélico exporá os resultados de uma pesquisa desenvolvida com adolescentes com síndrome de 
Down que teve como objetivo caracterizar seus desempenhos sociais assertivos, passivos ou agressivos 
em situações planejadas de interação e os resultados apontaram déficits de respostas assertivas no 
repertório social da amostra. Assim, analisar criticamente questões conceituais e teóricas do campo das 
habilidades sociais, bem como caracterizar e promover repertório social de diferentes populações 
através do desenvolvimento de instrumentos e procedimentos de avaliação, tem sido a preocupação dos 
integrantes do grupo RIHS, visando melhores relações interpessoais e qualidade de vida ao ser humano.  
 
#97 Sessão de Paneís/Poster Session 
 
 
 
13/8/2004 
 
6:00 PM - 7:30 PM 
 
Português/English 
 
Sessão de Paneís #1 (Poster Session #1) 
 
AUT 
 
 
 
1. Um Programa de Interação Social e Brincadeira Entre Crianças Normais e Crianças com Autismo (A 
Program of Social Interaction and Play with Peers for Children with Autism) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ANA PASTOR, José Julio Carnerero, LAURA MONTENEGRO, Mª. 
TERESA LARA, ROSA CUESTA (Centro de Alta Eficacia para la Enseñanza del Lenguaje, AL-
MUDARÏS) 
 
Resumo/Abstract: Diversas pesquisas já realizadas, concluiram a importância da participação e da 
interacão entre crianças com autismo e seus irmãos no ensino e na aprendizagem de habilidades sociais 
e do brincar adequado. O propósito deste trabalho é apresentar uma intervenção realizada para 



a aquisição de habilidades de interaçao social e do brincar de forma adequada com crianças de 
desenvolvimento normal. Esta atividade foi denominada “Oficina de interação social e brincadeiras entre 
crianças”. Este programa teve duração de 8 meses e foi realizado com 3 crianças com o diagnóstico de 
autismo e 3 de desenvolvimento normal. Os objetivos da intervenção foram: 1) Modelar o 
comportamento das crianças de desenvolvimento normal, a fim de que adquirissem as habilidades 
necessárias para ser modelo das crianças com autismo. 2) Ensinar as crianças diagnosticadas com 
autismo habilidades básicas e pré-requisitas para a interação social. Utilizou-se para o ensino 
destas habilidades, atividades estruturadas com brincadeiras de imitação motora, seguimento de 
instrução, atividades de jogos motores, atividades grafo-motoras e jogos com brinquedos. Tomaram-se 
dados de cada uma das atividades realizadas durante o projeto. Cada uma das atividades foram 
compostas por um número determinado de tentativas de aprendizagem repetidas em cada uma das 
sessões. 
 
 
 
2. Imitate and Model Play Program (O Programa de Jogar pelo Modelo e Imitar) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ANNABELLE GUERCIO (Summit Educational Resources) 
 
Resumo/Abstract: The purpose of the Imitate and Model Play Program is to give Severely Autistic 
students the ability to play without making errors. It is a rapid approach to improving play skills and 
attaining new skills that otherwise may take months to acquire. The data shows that students have made 
progress following this lesson plan with minimal negative behaviors being demonstrated due to the quick 
response of reinforcers upon completion of each step. 
 
 
 
3. O Trabalho do Acompanhamento Terapeutico na Interação Social (Social Integration in Therapeutic 
Accompaniment) (CSE). FERNANDA SANTOS 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho refere-se à 
um Acompanhamento Terapêutico realizado no período de agosto de 2003 à junho de 2004. 
 
O desenvolvimento do Acompanhamento Terapêutico foi com uma Paciente com Síndrome de Asperger 
(C. 30 anos). 
 
A síndrome de Asperger é também chamada de “Desordem de Asperger”, sendo esta uma categoria 
relativamente nova na desordem de desenvolvimento, o qual representa uma desordem no 
desenvolvimento neurológico, muito freqüentemente de causa desconhecida e semelhante as 
anormalidades qualitativas que tipifica o autismo. Os desvios e anormalidades ocorrem em três amplos 
aspectos do desenvolvimento: relacionamento social, uso da linguagem para a comunicação e certas 
características de comportamento e estilo envolvendo características repetitivas e estereotipadas. É a 
presença dessas três categorias de disfunção, que pode variar de relativamente amena a severa, que 
clinicamente define todas as desordens pervasivas de desenvolvimento da Síndrome de Aspeger. O 
transtorno difere do autismo por não haver atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo ou de 
linguagem. Embora muitas vezes é comum que a inteligência global seja marcantemente desajeitada. 
 
É altamente provável que pelo menos em alguns casos representem variedades leves de autismo. Há 
uma forte tendência para que as anormalidades persistam na adolescência e na vida adulta, e episódios 
psicóticos ocasionalmente ocorrem no início da vida adulta. 
 
O Acompanhamento Terapêutico é entendido como uma estratégia de atendimento em indivíduos com 
algum sofrimento psíquico e visa a reintegração social e a reintegração familiar desses indivíduos. O 
trabalho acontece em espaços públicos, em que o Acompanhante Terapêutico media o contato do 
cliente com o ambiente em que está inserido, ou seja, auxiliar a participar de seu meio social e ajuda-lo 
a organizar seu cotidiano de uma forma saudável.O trabalho do acompanhante terapêutico é, 



fundamentalmente assistencial, e o período de tempo que o Acompanhante Terapêutico, varia de acordo 
com as necessidades do cliente. Todo o trabalho é feito junto à uma equipe muldiciplinar.  
 
O acompanhante terapêutico, ao atuar em nível não interpretativo, mostra ao paciente modos diferentes 
de atuar e reagir frente às dificuldades da vida cotidiana. Pois o sujeito é influenciado pelo meio em que 
vive e por sua vez, é capaz de modificá-lo. 
 
 
 
Palavras-chaves: Síndrome de Asperger, Autismo, Acompanhamento terapêutico, Reinteração Social. 
 
 
 
4. Ensino de Habilidades Básicas a uma Criança com Autismo (Teaching Basic Skills to a Child with 
Autism) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANGELA DUARTE, Eciene Oliveira, 
Nicolau Quinta, Jakelyne Rasmussem, Lucilia Silva, Andre Vasconcelos (Universidade Católica de 
Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O trabalho apresenta dados relativos à aquisição de habilidades básicas por uma 
criança com autismo. Na fase de linha de base a criança era não verbal, não fazia contato olho a olho, 
não seguia instruções e engajava em comportamentos disruptivos. Consideradas pré-requisito para o 
desenvolvimento de comunicação funcional, as habilidades ensinadas incluiram contato olho a olho, 
seguir instruções, apontar para fotos de pessoas da família e vocalizações. Os procedimentos incluíram 
princípios básicos da Análise Aplicada do Comportamento. As sessões sempre incluíram um terapeuta e 
pelo menos um observador que garantia a fidedignidade dos registros dos dados. Os resultados 
mostram que houve a aquisição das habilidades de contato olho a olho e seguir instruções. A habilidade 
de apontar para figuras de pessoas familiares não ocorre de forma consistente. O número de 
vocalizações aumentou consideravelmente e inclui formação de algumas palavras completas. 
 
 
 
5. Ensinando Comunicação Oral a uma Criança com Microcefalia e Autismo (Teaching Oral 
Communication to a Child with Microcephaly and Autism) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ANGELA DUARTE (Universidade Católica de Goiás), Julie Donahue (South Shore Mental 
Health) 
 
Resumo/Abstract: Apresentação de estudo de caso em que procedimentos da Análise Aplicada do 
Comportamento foram usados para aumentar a frequência da comunicação oral de um menino de 5 
anos de idade com diagnóstico de Microcefalia e traços de autismo com marcante e contínua regressão 
no desenvolvimento. Os procedimentos de Reforçamento Positivo e Modelagem foram ensinados à mãe 
da criança e aos professores e em apenas 3 meses houve um grande aumento no número de palavras 
faladas bem como no vocabulário verbal da criança. 
 
 
 
6. The Effects of Inclusive Education Through Problem Solving Activities in A Group Focusing on 
Increasing Social Interactions for Children with Autism (Os Efeitos da Educação Inclusiva através de 
Atividades de Solução de Problemas num Grupo Voltado ao Aumento de Interações Sociais em Crianças 
com Autismo) (CBM). SANG BOK LEE, Gyeong Hee Seo, Sung Ae Kim, Hyun-Mi Mun, Eun Jung Lee, 
Hyo Jung Moon (Daegu University) 
 
Resumo/Abstract: This study examined the effects of problem solving activities in a group in inclusive 
program for children with autism to increase social interactions and to decrease inappropriate behaviors. 
From the research the social interaction divided with approach behaviors and reaction behaviors. The 
inappropriate behaviors in the study defined the behaviors which related to inappropriate hand motion of 
each child showed. Three of elementary school boys with autism and 120 of typically developing peers 



also participated in the study. This study used multiple probe design across subjects. Data was collected 
using interval recording system and event recording system for each group of target behaviors for 10 
minute observation. The results showed the followings. First, the problem solving activities in a group in 
inclusive program increased all the subjects' social interactions. Second, the intervention decreased all 
the subjects' inappropriate behaviors. Third, the intervention secured its social validity for all the 
participants in the study.  
 
The outcome of the study contributes the preliminary data to the field-based inclusion programs for 
children with autism in inclusive educational setting. According to the findings of the study, it suggest 
several things for the future studies. First, it suggest that the students with autism having limited language 
abilities should be provided with art programs for inclusive educational activities. Second, it suggest that 
for successful inclusion, the interventions for inappropriate behaviors of the students with autism and the 
understandings of peers in a regular education for the characteristics of their behaviors should be 
conducted prior to the inclusion. 
 
 
 
7. The Picture Exchange Communication System: An Effective Alternative (O Sistema de Comunicação 
Através de Troca de Figuras: Uma Alternativa Eficaz) (EDC). LUISA ROSARIO FERRANDIZ (Pyramid 
Educational Consultants del Peru - Director), Andrew Bondy (Pyramid Educational Consultants, Inc. - 
President) 
 
Resumo/Abstract: The Picture Exchange Communication System (PECS) is an AAC System designed 
specifically to minimize difficulties with communication skills. Was designed primarily for young children 
with autism and used for a period of time just with them. At the present is being used successfully for kids 
and adults with limit communication skills, either to supplement their existing speech or to act as their 
primary method of expressive communication. 
 
From our perspective there are not pre-requisites for a child to learn to functionally communicate her/his 
wants and desires. To functionally communicate, it is necessary for a person to approach someone and 
then deliver a message. And this is what PECS definitely enables to a person to do. A child does not 
have to be nonverbal, to start using PECS, also children who say some words but do not initiate their 
communication with those words, can benefit with our system. 
 
The PECS protocol consists in a sequence of six phases. In the first phase, children are taught to initiate 
communication. The second phase expands the use of pictures to other people, places and rewards. In 
the third phase, making specific choices between pictures is addressed. The fourth phase teaches the 
child to construct simple sentences, and also we began to teach children to be more specific about what 
they want by teaching them to use attributes to qualify their request. The fifth phase assures that children 
can respond to the direct question, 'What do you want?". Phase six teaches children to comment about 
various items and activities. 
 
The key to the success of PECS, as with other communication system, is to be used as often as possible. 
Limit its use, does not promote the development of spontaneous, functional communication. 
 
We will be presenting data and research information about PECS use with kids and adults.  
 
 
 
8. Using Mantra and Natarajee Meditation to Decrease Level of Distress for Mothers of Children with 
Autism (Mães de Crianças com Autismo) (CBM). Kyong Bong Kim, JEONGIL KIM, Kee Yeon Min, Yun 
Hee Lee, Jeen Hwa Lee (Lotus Flowers Children Center) 
 
Resumo/Abstract: This study examined the effects of mantra and natarajee meditation to decrease level 
of distress for mothers of children with autism. The study had three specific purposes. First, it was to see 
if effects of mantra and natarajee meditation to decrease level of distress for parents of children with 



autism. Second, it was to see if change in the level of distress produced any collateral effects. Thirty 
mothers of children with autism spectrum disorders and thirty mothers of typically developing children 
participated in the study. EEG activity, MMPI, and social validity were employed for data collecting in the 
study. As the result of the study, the experimental group showed the decreased level of distress. 
 
 
 
CBM 
 
 
 
 
 
9. Effect of Aroma Therapy to Increase Prosocial Behaviors and Decrease Disruptive Behaviors for 
Children with Socially With Behavior Disorders (Efeito de Aromaterapia para Aumentar Comportamentos 
Pr´s-Sociais e Reduzir Comportamentos Inadequados em Crianças com Distúrbios Sociais de 
Comportamento) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). JEONGIL KIM, Kee Yeon Min, Yun 
Hee, Jeen Hwa Lee (Lotus Flowers Children Center) 
 
Resumo/Abstract: This study examined the effect of Aroma therapy to increase prosocial behaviors and 
decrease disruptive behaviors for children with behavior disorders for children with behavior disorders. 
Twenty children with behavior disorders and twenty of typically developing peers participated in the study. 
Direct observation and EEG activity were used for data collection in 30 minutes of aromatherapy using 
two aromas which were relaxing odors and calming odors. The result showed as follows. First, 16 of the 
children in the experimental group increased prosocial behaviors and decreased disruptive behaviors. 
Second, the behavior change was maintained when the intervention was completed. Third, the 
experimental group showed increased beta power, suggesting increased drowsiness, they were reported 
feeling more relaxed and performed the given task more accurately following aromatherapy. 
 
 
 
10. Uma Comparação Entre Crianças e Adolescentes com Enurese Noturna: Impacto, Comportamento e 
Tolerância Materna (A Comparison Between Children and Adolescents with Nocturnal Enuresis: Impact, 
Behavior and Maternal Tolerance). MARIANA CASTRO ARANTES, Edwiges Ferreira de Mattos Silvares 
 
Resumo/Abstract: O objetivo do estudo foi comparar o grau de impacto da experiência de enurese, 
comportamento geral e a tolerância materna ao problema em crianças e adolescentes. 36 crianças (5 a 9 
anos) e 22 adolescentes (10 a 16 anos) foram entrevistados segundo um roteiro semi-estruturado e, com 
base em critérios desenvolvidos para este estudo, foram associadas categorias de impacto ao conjunto 
de respostas apresentadas. Suas mães preencheram a Lista de Verificação Comportamental para 
Crianças e Adolescentes de Achenbach (CBCL), a qual retorna escores de problemas de 
comportamento que podem estar dentro de uma faixa considerada clínica, e também a Escala de 
Tolerância de Morgan & Young, a fim de avaliar a atitude em relação à enurese. As crianças 
apresentaram uma maior porcentagem de escores de problemas de comportamento dentro da faixa 
clínica. Nenhuma diferença significativa foi encontrada no grau de impacto da enurese noturna entre 
crianças e adolescentes e nos escores relativos à tolerância de suas mães. 
 
 
 
11. Um Olhar Psicológico nas Mulheres Mastectomizadas (A Psychological Look at Masectomized 
Women) (CSE). MARILDA SILVA, Sandra Lopes (ABPMC) 
 
Resumo/Abstract: Para a maioria das mulheres receber o diagnóstico de câncer representa um evento 
importante e ao mesmo tempo catastrófico. Segundo Massie e Holland (1984), a capacidade que o 
individuo possui para adaptar-se ao diagnóstico depende da ameaça que a doença representa a seus 
objetivos: idade; ajuste emocional; apoio social e ainda os fatores que estão relacionados à doença tais 



como local do tumor; sintomas incapacitantes, variáveis do tratamento e prognóstico.O diagnóstico do 
câncer é uma experiência estressora na vida dos pacientes, tendo esses pacientes necessidade de 
suporte psicológico para a continuidade do tratamento.O estudo teve como objetivo verificar sintomas 
depressivos em pacientes mastectomizadas e formas de enfrentamento da doença. Utilizou-se a 
pesquisa quantitativa como abordagem metodológica, seguindo-se a Teoria Cognitiva Comportamental. 
A partir dos resultados atribuídos pelo instrumento utilizado, Inventário de Beck (BDI) respondidos pelas 
pacientes, pode-se constatar presença de sintomas de depressão bem como distorções cognitivas, 
considerando que a forma que a mulher convive e entende o câncer de mama dependerá dos recursos 
psicológicos que ela tem disponível. Assim, buscou-se na Terapia Cognitiva Comportamental o apoio 
teórico como proposta terapêutica através de técnicas comportamentais e cognitivas para o processo de 
mudança da visão de si mesmo, do mundo e do futuro, e principalmente trabalhar a impotência, 
desesperança e falta de controle da doença e o prognóstico, buscando formas mais adaptativas para 
viver e enfrentar o quadro patológico. 
 
 
 
12. Actions that Facilitate the Development of Children in Pediatric Intensive Care Unit (Actions That 
Facilitate the Development of Children in a Pediatric Intensive Care Unit) (DEV). Tânia Gracy Martins do 
Valle, ANA CAROLINA NAVES MAGALHÃES, Rita Nathalia Berti Bredariolli, Iara Luisa Mastine, Erica 
Lais Tanaka, Maria Angélica Nunes (UNESP-Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Internação em U.T.I. pediátrica é uma situação nova e ameaçadora para a criança 
hospitalizada já que tal ambiente freqüentemente desfavorece a humanização e estimulação. A rotina 
peculiar das atividades, as intervenções invasivas, a probabilidade iminente da morte e a ausência de 
reforçadores, podem contribuir para a emissão de comportamentos pouco adaptativos, como respostas 
agressivas, não colaboração no momento dos procedimentos, choro contínuo e insônia por parte do 
paciente. A internação na U.T.I. pode ser prejudicial ao desenvolvimento infantil, pois a criança fica 
privada do convívio social e do contato constante com seus pais/acompanhantes, sem possibilidade de 
desempenhar as atividades que anteriormente faziam parte de sua rotina. As teorias psicológicas do 
desenvolvimento humano enfatizam a contribuição do brincar como uma das formas de amenizar as 
reações adversas provocadas pela hospitalização na infância. O brincar é um incentivo à diversão e 
entretenimento e se for sistematizado serve como uma intervenção educacional e terapêutica. A 
ausência de estímulos atrativos na U.T.I. faz com que o brincar sirva para acalmar, tranqüilizar, distrair e 
suprir a carência daqueles estímulos essenciais para desenvolvimento na infância. No caso de crianças 
maiores pode-se contribuir para o abandono de crenças negativas ou falsas relacionadas à doença e 
recuperação ao fornecer a elas, de forma lúdica, informações sobre a situação vivenciada e 
esclarecimento de dúvidas e anseios. Tendo em vista essas necessidades, iniciou-se um estágio 
curricular, em que estagiárias do curso de Psicologia, através de ações humanizadoras e facilitadoras, 
tinham por objetivo aumentar a qualidade dos relacionamentos entre pacientes, pais/acompanhantes e 
equipe interdisciplinar, promover o enfrentamento frente à situação hospitalar, minimizar o aparecimento 
de comportamentos pouco aptos e facilitar o aparecimento daqueles que podem tornar a internação 
muito mais saudável. Participaram desta intervenção crianças e seus pais/acompanhantes da U.T.I 
pediátrica de um Hospital Estadual. Os procedimentos com as crianças foram: contar estórias, cantar, 
assistir fitas de vídeo, estimulação sonora, estimulação visual e estimulação tátil. Já com os 
pais/acompanhantes os procedimentos foram: incentivo na busca de esclarecimentos com relação ao 
quadro clínico do paciente junto à equipe interdisciplinar e orientação psicológica durante e após o 
período de visitas. Verificou-se melhora na comunicação entre pacientes, familiares e equipe 
interdisciplinar e menor contrariedade na adesão ao tratamento. Os comportamentos das crianças foram 
mais positivos; elas choraram menos, ficaram mais calmas e mais colaboradoras. Estes resultados 
confirmam a importância do apoio psicológico dentro da U.T.I. tornando essencial a presença do 
psicólogo neste contexto. 
 
 
 
13. Orientação para Crianças na Situação Pré-cirúrgica com Estórias Infantis (Instructive Stories for 
Children in the Pre-surgery Situation). Tânia Gracy Martins do Valle, ANA CAROLINA NAVES 



MAGALHÃES, Rita Nathalia Berti Bredariolli, Maristela de Fatima Assumpção, Rafaela Ferreira da Silva, 
Iara Luisa Mastine (Universidade Estadual Paulista - Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Durante seu desenvolvimento a criança passa por diversas situações estressoras. 
Uma das experiências mais ansiogênicas para o indivíduo é a hospitalização; e em crianças este fato 
pode acarretar medo, dor, sensação de culpa e reações inadequadas durante a internação. Segundo 
pesquisas, a hospitalização produz um aumento de condutas inapropriadas das crianças, sendo assim, 
percebe-se a necessidade de analisar o repertório comportamental dos pacientes, pois aquele pode 
provocar experiências desconfortáveis e reações emocionais desadaptativas. Propõe-se, então, 
investigar a influência de variáveis contextuais sobre as experiências de crianças hospitalizadas em 
situação pré-cirúrgica. Avaliou-se a necessidade de um trabalho que propicie à criança a sensação de 
domínio e autocontrole da situação, através da apreensão das informações sobre todas as fases do 
processo cirúrgico. Com base na literatura pode-se afirmar que o uso de contos infantis específicos é 
psicologicamente efetivo nestas ocasiões, pois descrevem o contexto hospitalar, motivam a comparação 
de tal informação com a realidade vivenciada pela criança e facilitam a elaboração de regras a partir do 
contato com tal situação. Os personagens da estória fornecem modelos de enfrentamento para a criança 
e estimulam a imitação de padrões de comportamentos adequados. As instruções facilitam as respostas 
e podem tornar-se regras, quando os sujeitos são modelados a responder tornam-se mais sensíveis às 
mesmas e assim podem responder às contigências de forma menos inadequadas. A presente pesquisa 
foi realizada em um Hospital de Bauru, com o objetivo de investigar se há diferenças comportamentais 
entre crianças que receberam informações sistematizadas a respeito do processo cirúrgico e aqueles 
que não obtiveram tais orientações. Participaram da pesquisa 20 crianças de 05 a 10 anos e estas foram 
separadas em dois grupos (A e B). Para tanto foram utilizados três estratégias: o conto de estória infantil, 
desenho relacionado a estória e entrevista sobre o desenho. O grupo A ouviu uma estória simples sem 
caráter informativo e o grupo B ouviu a estória informativa de Ruben Alves: "A operação de Lili". As 
estratégias mencionadas colaboraram para a alteração de contingências que controlavam padrões 
comportamentais possibilitando respostas mais adaptativas nas crianças do grupo B. Estas 
desenvolveram comportamentos mais adequados para lidarem com a situação pré-cirúrigica, do que as 
crianças do grupo A. Diante destes dados, concluí-se a importância de orientação sistematizada para 
crianças numa fase pré-cirúrgica, aumentando seu repertório adaptativo, controlando sua ansiedade e 
tornando-o mais cooperativo com a equipe de profissionais do hospital. 
 
 
 
14. Adaptação, Aplicação, e Análise do Questionário de Assertividade para a Terceira Idade (Measuring 
Assertiveness Among Elderly People). NELY MARIA S. DE CASTRO (Unicentro Newton Paiva, Belo 
Horizonte – MG), Wellington de Albuquerque (Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte – MG) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo da pesquisa: nossa investigação consistiu em verificar a relação entre 
escolaridade e nível de assertividade em indivíduos da terceira idade. Segundo Peterson (2000) 
comportamentos de indivíduos assertivos são mais elaborados e não tendem a oscilar entre 
comportamentos inassertivos e agressivos. Para Gallassi & Galassi (1977) o desenvolvimento de 
assertividade leva ao maior equilíbrio da auto-expressão, pois uma vez que o indivíduo é assertivo, ele 
tende, por exemplo, a lutar pelos seus direitos sem demonstrar respostas emocionais de ansiedade, ao 
mesmo tempo respeita os direitos alheios. Caballo (2003) afirma que um indivíduo, ao se expressar, 
tende a propiciar um ambiente social e emocional mais rico. Para Falcone (2000) a emissão deste tipo 
de comportamento está associada também a uma capacidade de escutar acuradamente e se colocar no 
lugar do interlocutor. O desenvolvimento da assertividade torna um facilitador de competência social 
(Buck, 1991 apud Caballo, 2003). A pesquisa consistiu na adaptação e aplicação de 71 Questionários de 
Assertividade para indivíduos da terceira idade com o objetivo de verificar o nível da assertividade em 
três subcategorias: (1) Contexto Familiar (N=20); (2) dois Centros de Convivência (CC) em situação de 
risco (N=39) e (3) Centro de Convivência de Classe Média (N=12) em Belo Horizonte. Para a tabulação e 
a análise descritiva dos dados utilizamos o aplicativo estatístico SPSS. O trabalho teve dois momentos. 
O primeiro, a utilização da correlação do nível de assertividade com as seguintes variáveis 
independentes: local de vivência; faixa etária e escolaridade. Estas consistem na variável independente 
(ambiente) e aquela na variável dependente (resposta) (Skinner, 1953/1994). Momento seguinte, a 



identificação dos coeficientes de variação, ou seja, o grau de heterogeneidade no nível de assertividade 
apresentados pelos idosos(as) em cada uma das subcategorias supracitadas. Principais Conclusões: (1) 
Quanto maior a escolaridade do indivíduo, em geral, maior será o nível de assertividade. Há uma 
correlação (Spearman) modesta, porém significativa, 0,288, com significância de 0,007. (2) Os 
resultados dos questionários apontaram uma pontuação de assertividade maior entre os idosos(as) que 
freqüentam centros de convivência de nível sócio econômico médio (127,7 pontos) e contexto familiar 
(114 pontos) do que os idosos(as) de CC’s em situação de risco (103,7 e 99,4 pontos). (3) A 
escolaridade dos participantes da pesquisa é maior também nos dois primeiros grupos. O de Contexto 
Familiar, mais assertivos independente da idade. (4) Quanto à variável faixa etária (45 a 54 anos/ 55 a 
64 anos/ 65 a 74 anos/ 75 ou mais), percebemos um avanço no nível da assertividade a medida em que 
se envelhece (99,4 ; 100,2 ; 115,9 ; 119,5 , respectivamente). Isto confirma a teoria de que, com o 
avançar da idade o indivíduo tende a não ter mais receios para falar o que pensa (Kastembaum, 1981; 
Papalia e Olds, 1997/2000). 
 
 
 
Palavras-chave: terceira idade, intervenção comportamental e assertividade 
 
 
 
15. Formas Alternativas de Atendimento Psicológico em Clínicas-Escolas: Grupos Recreativos de Espera 
no IP-USP (Alternative Ways of Psychological Support in Clinical-School Centers: Recreational Waiting 
Groups at the Psychology Institute (USP) (CSE). MARINA MONZANI DA ROCHA, Edwiges Ferreira de 
Mattos Silvares (Instituto de Psicologia USP-SP) 
 
Resumo/Abstract: A partir das conclusões de Silvares (1992) sobre o baixo alcance das clínicas-escola 
com relação aos objetivos de atendimento a comunidade, surgiram trabalhos buscando novas formas de 
atendimento, como um movimento para a superação deste problema de caráter prático. Programas que 
buscavam novas formas de atendimento clínico, como a inversão do fluxo do atendimento psicológico 
(ao invés de o cliente ir até a clínica-escola, é esta que vai até ele, através do atendimento psicológico 
prestado em bases de apoio da clínica) e Grupos de Espera Recreativos – GER (grupos de crianças 
que, após sua inscrição e triagem pelos serviços da clínica-escola, lá brincam semanalmente, até serem 
atendidas pelos serviços de psicologia), foram propostos. Neste segundo enfoque, Guerrelhas (2000), 
trabalhando com grupos de queixas diversificadas, comprovou a eficácia do GER: 92,9% das crianças 
que participaram da recreação persistiram na clinica, enquanto apenas 50% das que aguardaram em 
casa mantiveram interesse no atendimento. A rica observação comportamental realizada pela autora 
comprovou, também, a eficácia do GER como instrumento de avaliação comportamental. Silvares & Putz 
(2001) e Facco (2002), buscaram comprovar os resultados obtidos por Guerrelhas (2000), trabalhando 
com queixa monossintomática: enurese noturna. Enquanto 45,5% das crianças que participaram do GER 
continuaram interessadas no atendimento, 75% das crianças que aguardaram em casa (GEC) 
mantiveram o interesse em ser atendidas. Esses resultados contraditórios nos levaram a questionar a 
eficácia do GER no que diz respeito à prevenção da evasão do atendimento. O presente trabalho é uma 
tentativa de esclarecer esta questão. Reduzindo o número de sessões do GER para 8, encontramos 
resultados semelhantes aos de Guerrelhas (2000). Todas as crianças que participaram do GER 
continuaram interessadas em ser atendida no Projeto Enurese; já das que esperavam pelo atendimento 
em casa, apenas 43% manteve o interesse. Com relação ao papel de avaliação diagnóstica pode-se 
dizer que o GER mostrou-se novamente muito eficaz. Através da análise das sessões recreativas 
pudemos identificar os casos indicados para o atendimento em grupo oferecido pelo Projeto Enurese e 
aqueles que mereciam outro tipo de atenção ou atendimento. 
 
 
 
16. Análise de Estratégias Não-Facilitadoras para Hospitalização de Crianças com Câncer (Analysis of 
Non-Facilitator Coping Strategies from Hospitalization in Children with Cancer) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ALESSANDRA MOTTA, Sônia Enumo (Universidade Federal do 
Espírito Santo) 



 
Resumo/Abstract: O tratamento do câncer infantil caracteriza-se por ser prolongado, demandando um 
tempo considerável de hospitalização e expondo a criança a procedimentos médicos invasivos. É preciso 
se adaptar a essa situação utilizando estratégias de enfrentamento adequadas. O mais comum, porém, é 
que respostas não adaptativas sejam observadas no hospital, comprometendo o enfrentamento da 
doença. Buscando identificar e analisar as estratégias não-facilitadoras do enfrentamento da 
hospitalização, foram entrevistadas 28 crianças, 67,9% meninos e 32,1% meninas, 6 a 12 anos, inscritas 
no Serviço de Onco-Hematologia de um hospital público de Vitória, ES. Foi aplicado o Instrumento de 
Avaliação das Estratégias de Enfrentamento da Hospitalização–AEH– Conjunto A, composto de 21 
pranchas com desenhos cujos temas retratam estratégias de enfrentamento da hospitalização, entre elas 
algumas estratégias não-facilitadoras (chorar, brigar, ficar triste, desanimar, sentir medo, culpa, pensar 
em fugir, esconder-se, fazer chantagem, dormir e pensar em milagre). Ao ser apresentada às pranchas 
referentes a essas estratégias não-facilitadoras, a criança deveria descrevê-las e responder o quanto 
cada figura representava o que ela tem feito no hospital; em seguida, era solicitada a justificar sua 
resposta. As justificativas para a escolha ou negativa dessas estratégias foram submetidas à análise 
funcional, identificando-se os eventos antecedentes e conseqüentes relacionados às estratégias de 
enfrentamento não-facilitadoras. Os dados indicaram que os comportamentos de dormir (85,7%), pensar 
em milagre (64,3%), desanimar (60,7%), ficar triste (57,1%), sentir medo (57,1%) e chorar (53,6%) foram 
os mais freqüentemente relatados pelas crianças. A análise funcional mostrou que as justificativas para a 
escolha desses comportamentos se apoiaram principalmente em eventos antecedentes relacionados ao 
contexto da doença e do tratamento (procedimentos médicos, efeitos da medicação e rotina do 
tratamento); e também ao ambiente hospitalar (rotina hospitalar e ociosidade). Pensar em milagre 
ocorreu pelas conseqüências positivas desencadeadas (alivia sensações de mal-estar). Os 
comportamentos menos freqüentemente relatados foram: pensar em fugir (3,6%) e se esconder (7,1%), 
com justificativas baseadas na conseqüência negativa de que estes comportamentos prejudicam o 
percurso do tratamento. No geral, os relatos verbais indicam ser a exposição a procedimentos invasivos 
um importante estressor da hospitalização, podendo ser incorporadas ao seu tratamento psicológico 
técnicas que facilitam o enfrentamento adequado, como o relaxamento, a imaginação e a distração, e o 
ensaio de conduta, entre outras. Dessa forma, o instrumento em questão possibilita não só a avaliação 
das estratégias de enfrentamento da hospitalização, mas também fornece subsídios à implementação de 
procedimentos de intervenção adequados a cada caso no contexto hospitalar. 
 
 
 
17. Análise Comportamental da Adesão ao Tratamento em Candidatos a Transplante de Fígado 
(Analysis of the Behaviors Showed by Liver Transplant Candidates) (CSE; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). OSWALDO LONGO, JR., Vera Amaral (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo da presente pesquisa foi descrever e analisar classes de comportamentos 
indicadores de adesão e não adesão ao tratamento em candidatos ao transplante de fígado, que 
permaneceram em lista de espera. Participaram 18 adultos, de ambos os sexos, idade entre 20 a 59 
anos, m=50 anos (Dp= +9 - 9,), distribuídos em 3 grupos de 6 participantes cada, segundo a 
permanência na fila de espera do transplante: Grupo de Início, Grupo de Meio e Grupo de Final. Foram 
utilizados ficha de identificação com dados demográficos e utilizados protocolos contendo dados de 
adesão ao tratamento relativo à: adesão à dieta; repouso e exercícios físicos; medicação; exames e 
retornos médicos; atividades sociais e; enfrentamento psicológico. Os dados foram avaliados em relação 
aos comportamentos de adesão em três momentos: antes das instruções fornecidas pela equipe médica 
a respeito dos cuidados com a saúde, trinta dias após terem recebido tais instruções e 60 dias após. Os 
dados demográficos não revelaram diferenças estatísticas entre os grupos. Foram encontradas 
diferenças significantes nos comportamentos de adesão relacionados à dieta entre os grupos (p= 0,024) 
e entre as fases (p= 0,006). Índices máximos de adesão foram encontrados em relação aos exames e 
retornos médicos; próximos ao máximo em relação à dieta; repouso e exercícios físicos; medicação e; 
enfrentamento psicológico e; baixos índices de adesão em relação às atividades sociais. Pesquisas 
futuras sobre causas específicas dos comportamentos de adesão e não adesão às recomendações 
médicas são sugeridas. 
 



 
 
Palavras-chave: Adesão ao tratamento; Transplante de Fígado; Psicologia. 
 
Apoio financeiro: Bolsa CAPES II. 
 
 
 
18. Análise dos Efeitos de um Programa Psicológico de Preparação de Crianças Hospitalizadas para 
Procedimentos Médicos (Analysis of the Effects of Psychological Programs for Preparation of Medical 
Procedures of Hospitalized Children) (DEV). Maria Rita Zoéga Soares, SOUZANNE LANGNER 
DUPONT, Vivian Marques Figueira de Mello (UEL), Tallita Fahl Kemmer (UEL/Cnpq) 
 
Resumo/Abstract: Nos últimos anos, estudos têm demonstrado a importância de condições favoráveis ao 
incentivo de comportamentos, organização ambiental e arranjos de atividades nas instituições de saúde 
que atendem crianças, como estratégias para a promoção de oportunidades de desenvolvimento 
psicológico. A forma de organizar uma unidade hospitalar infantil deve considerar um ambiente que 
atenda mais adequadamente às necessidades de seu desenvolvimento e de sua recuperação. 
Pesquisas nessa área têm demonstrado que o desenvolvimento de um repertório mais adaptativo resulta 
de fatores fortemente ligados ao arranjo de oportunidades no ambiente hospitalar. Nesse sentido, deve-
se pensar na qualidade de vida das crianças nessa condição, considerando tanto características 
ambientais, como físicas, sociais e emocionais do paciente pediátrico. O presente estudo está sendo 
realizado em um hospital na periferia da cidade de Londrina, tendo como referencial teórico a Análise do 
Comportamento. Os dados estão sendo coletados com 30 crianças que serão distribuídas igualmente 
em três grupos: Grupo Experimental I, Grupo Experimental II e Grupo Controle. O Grupo Experimental I 
está sendo submetido a um programa de atividades que inclui a leitura de livros de histórias infantis na 
preparação para intervenções médicas. O Grupo Experimental II está sendo submetido a um programa 
de atividades que inclui a simulação de procedimentos médicos. O Grupo Controle não está sendo 
submetido a qualquer programa de preparação para procedimentos médicos. O recurso lúdico foi 
escolhido como alternativa, porque pode desempenhar três funções no contexto hospitalar: recreativa ou 
uma alternativa de diversão nesse contexto; educativa, quando é empregado como estímulo ao 
desenvolvimento da criança e função terapêutica, quando auxilia no trabalho para diminuir o medo e a 
ansiedade durante a permanência no hospital. Os dados obtidos até o presente momento indicam que o 
referido programa produz mudanças comportamentais, de tal forma que a internação passa a ser 
considerada uma condição menos aversiva para a criança, através da ampliação de seu conhecimento 
acerca de aspectos relacionados à doença e à hospitalização otimizando assim, a eficácia terapêutica da 
hospitalização infantil. 
 
 
 
19. Raiva para Fora x Raiva para Dentro: Estudo com Mulheres Portadoras de Câncer Mama (Anger Out 
x Anger In: A Study of Women with Breast Cancer) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
ELIANY NEVES (PUC-Campinas/Famerp), Ana Lucia Ivatiuk, Claudia Shiota, Vera Amaral (PUC-
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Mesmo com todos os trabalhos desenvolvidos atualmente no sentindo da prevenção 
do câncer de mama, este ainda pode ser considerado a primeira causa de mortalidade entre as 
mulheres, tanto em nível de Brasil, como em nível mundial. Vários fatores de risco podem explicar o 
aumento ocorrido nas taxas de mortalidade por câncer de mama no Brasil. O maior problema, está no 
impacto social que este pode gerar nas mulheres e seus familiares. A busca de aprimoramento nos 
processos de intervenção e apoio psicológico junto a esta população levou a uma preocupação com os 
aspectos psicossociais envolvidos nos processos de diagnóstico e tratamento da doença, de forma 
especial às respostas emocionais. Dentre estas respostas emocionais encontra-se a raiva, que pode ser 
compreendida como um forte sentimento de injustiça, derivadas de comparações com pessoas sadias. 
Uma das formas de avaliar a Raiva é através do Inventário de Expressão de Raiva como Estado e Traço 
(S.T.A.X.I.). A expressão da raiva seria conceituada como tendo três componentes principais: 1) envolve 



a expressão da raiva em relação a outras pessoas ou objetos do meio, nomeada de raiva para fora; 2) a 
raiva dirigida para dentro, ou seja, a repressão dos sentimentos, chamada de raiva para dentro e 3) as 
diferenças individuais no grau em que uma pessoa tentaria controlar a expressão da raiva. Este estudo 
teve como objetivo avaliar se as mulheres com câncer de mama tem um índice maior de raiva pra dentro 
ou raiva pra fora. Participaram do estudo 29 mulheres, portadoras de câncer de mama, provenientes de 
uma Central de Quimioterapia de um Hospital de Base do Interior de São Paulo. A idade variou dos 35 
aos 85 anos, sendo que a idade média da amostra foi de 56 anos. Os dados obtidos demonstraram que 
50,2% das participantes expressavam a raiva apenas pra dentro, 46,2% ambos os casos, ou seja, tanto 
pra dentro, como pra fora, apenas 3,5% não expressam a raiva de forma alguma e, ainda, nenhuma das 
participantes expressava a raiva apenas pra fora. Pode-se concluir, que aquelas que expressavam tanto 
pra fora como pra dentro, teriam um controle maior sobre a forma de expressão da raiva, porém é 
necessário um maior número de estudos na área. 
 
 
 
20. Terapia Mediada por Animais: Histórico, Áreas de Aplicação, e Resultados Terapêuticos (Animal 
Assisted Therapy: History, Applied Settings, and Therapeutic Outcomes). KARINA C.T. WERNEQUE, 
João Carlos Muniz Martinelli (Nucleo de Estudo em Análise de Comportamento e Prática Cultural) 
 
Resumo/Abstract: A presente pesquisa tem como objetivo revisar a literatura sobre “Terapia Mediada por 
Animais”, que vem sendo considerada um modelo eficaz no tratamento dos diversos transtornos físicos 
ou psicológicos ou a superar dificuldades decorrentes de seqüelas oriundas de danos físicos e 
psicológicos, incluindo déficits genéticos, neurológicos e transtorno de estresse pós-traumático. Pretende 
expor o percurso histórico, áreas de aplicação e resultados terapêuticos obtidos com a utilização da 
terapia mediada por animais, além da demonstração de como esta abordagem poderá contribuir com 
transformações nos atendimentos psicológicos ou médicos, aumentando sua eficácia ou adesão do 
paciente ao tratamento tendo como modelo analítico à análise do comportamento. Tem se verificado que 
diferentes intervenções e estudos em diversas áreas de atuação profissional (assistência social, 
fisioterapia, geriatria, psicologia, psicopedagogia, veterinária entre outras) relatam a importância e 
eficácia da inclusão de animais de estimação entre as atividades propostas nos tratamentos 
recomendados a pessoas em faixas etárias distintas. Os locais de utilização de animais como 
“instrumento terapêutico” inclui ambientes domésticos, hospitais gerais e psiquiátricos, clínicas de 
reabilitação, consultórios psicológicos, escolas e creches, ambiente de trabalho, lazer, prisões, vias 
públicas, na prática esportiva entre outros. Tem se incluído entre o grupo de pessoas que se 
beneficiariam com tal tratamento, portanto, pessoas idosas, adultos, adolescente, crianças vítimas de 
violência doméstica, pacientes soro positivo para HIV (SIDA), pessoas com mal de Alzheimer, com 
diversos tipos de câncer, cardiopatias, AVC, déficits físicos (perda de membros; problemas físicos 
decorrentes de acidentes); portadores de necessidades especiais (deficiências visuais, auditivas, 
autismo, portadores de paralisia cerebral) ou psicológicos (depressão, baixa alta-estima ,ansiedade, 
solidão, transtorno de estresse pós-traumático entre outros), prisioneiros, estudantes entre outros. Estes 
grupos de pessoas e outras mais têm se beneficiado do contato com o animal e vêm apresentando 
resultados significativos no tratamento mediado por este. 
 
 
 
21. Ansiedade na Abordagem Cognitivo-Comportamental: Estudo Exploratório (Anxiety in the Cognitive-
Behavioral Approach: An Exploratory Study) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Rejane 
Teresinha Machado Wagner (ULBRA-Iniversidade Luterana do Brasil) 
 
Resumo/Abstract: Apresentamos uma prática realizada no estágio curricular de Psicologia clínica, na 
Clínica-Escola da ULBRA. Trata-se de um estudo exploratório de duas clientes com transtorno 
depressivo. Para as intervenções utilizou-se a abordagem Cognitivo-Comportamental e para avaliar a 
ansiedade o Inventário Beck de ansiedade. Uma das características fundamentais da terapia cognitivo-
comportamental, segundo seus idealizadores, é o fato de basear-se em uma formulação clínica dos 
problemas do cliente. Isto significa que, mediante entrevistas e instrumentos de avaliação e medida, o 
terapeuta buscará integrar a história do cliente e seus problemas atuais de uma forma diferenciada, que 



lhe permitirá desenvolver estratégias específicas para lidar com as dificuldades apresentadas na busca 
de ajuda psicológica.Os casos escolhidos foram de duas clientes que denominaremos de M. e S. 
diagnosticadas por avaliação psiquiátrica como portadoras de Transtorno Depressivo e acentuada 
ansiedade conforme DSM-IV, sendo que uma cliente usa medicação. A sensação de impotência perante 
as situações novas e difíceis gera nos clientes depressivos uma ansiedade, ativando crenças acerca de 
suas baixas capacidades.com a utilização do Inventário Beck (BAI) podemos avaliar o grau de ansiedade 
de um cliente. Aplicamos a escala no inicio de cada sessão temos um primeiro ponto de avaliação da 
ansiedade que será trabalhado durante a mesma. No final, após outra aplicação, verificamos a que grau 
ficou esta ansiedade, avaliando o conteúdo utilizado na sessão. Nos casos apresentados M. e S., 
podemos inferir que no começo de cada sessão havia um aumento da ansiedade, onde podemos 
verificar nos gráficos apresentados. Constatamos que ambas as clientes, uma com medicação 
Fluoxetinaâ 60mg e outra sem medicação, apresentaram redução de seu grau de ansiedade após cada 
sessão. Na terapia Cognitivo-Comportamental trabalhamos com as crenças e distorções cognitivas, 
fazendo a psicoeducação, explicitando o transtorno e a ansiedade relacionada. O cliente e conduzido a 
discutir sobre as situações abordadas e inteirando de como as mesmas interferem no seu 
comportamento. Tanto no caso de M. como no de S. foram trabalhados os papéis familiares, busca de 
emprego, relacionamento conjugal e baixa auto-estima. Oriundas de pais agressivos; infâncias difíceis; 
períodos escolares conturbados; responsabilidades inadequadas às idades: casamentos mal elaborados 
e situações econômicas instáveis, tanto M. com S. conseguiram o entendimento das situações e 
assimilar as suas influências negativas. Foram utilizadas as estratégias terapêuticas: resolução de 
problemas, reestruturação cognitiva e automonitoramento. Os procedimentos da terapia cognitivo-
comportamental visam reduzir a ansiedade, ensinando os clientes a identificar, avaliar, controlar e 
modificar seus pensamentos negativos relacionados com o perigo de passar mal e a desenvolver 
habilidades de enfrentamento das sensações corporais.As melhoras são observadas na comparação das 
avaliações anteriores e posteriores ao atendimento. Trabalho de conclusão de curso de psicologia – 
Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e Animais – ULBRA- Universidade 
Luterana do Brasil 
 
 
 
22. Atendimento de Criança com Queixa de Dificuldades Escolares a Partir da Análise das Contingências 
de Reforçamento (Attending to a Child with a Complaint of School Difficulty Through Analyses of 
Reinforcement Contingences). NANCY CAPRETZ BATISTA DA SILVA (João Paulo Batista da Silva e 
Cacilda Capretz Batista da Silva), Kátia Segre 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo relata o atendimento de uma criança, L.T.A., do sexo masculino, 
sete anos, cursando a pré-escola II, cujo pai procurou atendimento em terapia infantil apresentando a 
seguinte queixa: “A professora falou que ele tá com um pouco de dificuldade... fala, mas ele parece que 
não ouve... ele não está acompanhando as outras crianças. Algumas coisas ele escreve de cabeça para 
baixo”. L.T.A., vive em ambiente restrito em estimulação acadêmica e cognitiva, apresentava respostas 
inadequadas às perguntas, dificuldade em manter a atenção e entendimento. Passava grande parte do 
tempo com o avô, o qual controlava e desobedecia. Nas sessões mostrou-se obediente, com tom de voz 
e postura adequados, pedia permissão, relatava acontecimentos de seu dia-a-dia muitas vezes de forma 
fantasiosa e distorcida, gostava e jogava bem futebol, era reforçado positivamente com 
brincadeiras/jogos e atenção da família. Verificou-se que em sua estória de vida não foram apresentados 
estímulos suficientes para desenvolvimento de um repertório acadêmico adequado. A ausência dos pais 
e a falta de controle sobre o comportamento da criança pelo avô, facilitava a manutenção de 
comportamentos inadequados. Foram estabelecidos como objetivos para a terapia: desenvolver 
repertório de discriminação às estimulações acadêmicas e às conseqüências de seus comportamentos e 
aumentar o repertório de respostas adequadas. Como procedimento terapêutico, o cliente foi colocado 
em contato com contingências relevantes de seu ambiente. Seu repertório acadêmico foi investigado 
através de desenhos, algarismos, letras, palavras, pinturas, atividades de separação de letras e 
algarismos, ordenação de algarismos, escrita de nomes com cartões, por modelo, tentativa e erro e 
também um pré-teste do Programa de Ensino de Leitura e Escrita (pareamento de figura com palavra 
impressa). A professora foi orientada de forma que auxiliasse a criança em sua carteira e com material 
impresso. Com o avô, a orientação foi focada no estabelecimento de limites. Aos pais as orientações 



visavam aumento do repertório social e um maior número de atividades em conjunto com a criança, por 
exemplo, passeios e brincadeiras. Encaminhou-se L. para o reforço escolar com profissional da área 
visando aquisição de repertório para ingresso na 1a. série. Como resultados passou a relatar suas 
experiências mais coesa e coerentemente e aumentou sua discriminação de estímulos ambientais, como 
falas. As atividades de letras e algarismos não inseriram novos repertórios no cliente; a professora 
relatou que a ajuda na carteira e material impresso não acarretou mudanças no comportamento da 
criança, porém sua atenção às tarefas melhorou, mas estas eram feitas rápida e erroneamente, 
conseqüenciadas com atividades no parque. 
 
 
 
23. Transtorno de Personalidade Evitativa e Fobia Social: Apresentação de um Caso Clínico (Avoidance 
Personality Disorder and Social Phobia: Presentation of a Clinical Case). Cristiane Ramos Figueiredo 
(UFRJ- Rio de Janeiro), Renata Maria Catello Branco (UFRJ- Rio de Janeiro) 
 
Resumo/Abstract: O transtorno de personalidade evitativo caracteriza-se por uma evitação 
comportamental, emocional, cognitiva generalizada, reforçada por temas cognitivos como 
autodepreciação, medo de rejeição interpessoal e crença que emoções e pensamentos desagradáveis 
são intoleráveis. 
 
Pacientes com este tipo de transtorno de personalidade têm dificuldade de ser amáveis, mas desejam ter 
mais amizades. Têm poucos amigos e normalmente compartilham de pouca intimidade com qualquer 
pessoa. Eles têm um sentimento de tristeza e solidão reforçados pelo medo de serem rejeitados nas 
relações interpessoais. 
 
O transtorno de ansiedade social, ou fobia social, caracteriza-se pela pessoa ter um medo exagerado de 
passar vergonha na frente dos outros, medo de demonstrar ansiedade ou de fazer as coisas erradas e, 
consequentemente, medo da rejeição. Esta ansiedade acaba impossibilitando o indivíduo de realizar 
certas atividades consideradas bastante comuns pelos outros, tais como, iniciar e/ou manter conversas, 
falar no telefone, pedir informações a estranhos, ir a festas, entre outras. 
 
 
 
Caso Clínico:  
 
M., 24 anos, solteiro, nível superior completo. Procurou atendimento devido a sua timidez, que o 
atrapalhava em vários aspectos da sua vida. Nunca teve namorada, não fez estágio durante a vida 
acadêmica, não muda para um emprego melhor porque não consegue entregar Currículo Vitae, tem uma 
vida social calma com poucos amigos e não consegue fazer novas amizades, o que o deixa aflito. Evita 
lugares novos e pessoas desconhecidas, principalmente com medo de ser rejeitado. 
 
Inicialmente fez grupo de psicoterapia para fobia social e depois continuou fazendo psicoterapia 
individual, quando foi diagnosticado com transtorno de personalidade evitativo.  
 
No tratamento em grupo houve treinamento e aperfeiçoamento de habilidades sociais, explicação e 
treinamento de assertividade, habilidade de falar em público. Essas atividades eram treinadas no grupo 
através de cenas, em role–playings e individualmente durante a semana através de exposições. Ao 
mesmo tempo também era feito um trabalho de parte cognitiva, como preenchimento de registros de 
pensamentos, identificação e discussão de distorções cognitivas e da crença nº 1 de Albert Ellis. 
Posteriormente, na terapia individual, foram debatidas as crenças no 03 e 02 de Albert Ellis.  
 
Após um ano de tratamento, M. aprendeu a fazer reestruturações cognitivas, adquiriu habilidades sociais 
básicas e conseguiu dar o seu primeiro beijo. Ele já consegue puxar assunto com mulheres, apesar de 
ainda possuir um medo da rejeição. M. consegue agora falar sobre sentimentos desagradáveis e não os 
evitando mais. 
 



 
 
24. Pesquisas Enfocando Análises Comportamentais de Sessões de Ppsicoterapia (Behavior Analytic 
Research Projects Studying Psychotherapy Sessions) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
SONIA MEYER (USP) 
 
Resumo/Abstract: A busca de metodologia de pesquisa clínica com delineamento de sujeito único fez 
parte de oito estudos realizados e de pelo menos outros quatro que estão em desenvolvimento. 
Categorias iguais foram usadas em: Meyer, “O emprego da orientação por terapeutas comportamentais”; 
Donadone, “O uso da orientação em intervenções clínicas por terapeutas comportamentais experientes e 
pouco experientes”; Huang, “O uso da orientação em terapia via Internet”. Estes estudos verificaram 
apenas a ocorrência do comportamento dos terapeutas de orientar seus clientes. Foram estudados 25 
terapeutas iniciantes e experientes atendendo 49 clientes em 127 sessões. Extenso treino de 
categorização permitiu fidedignidade satisfatória. Variáveis de controle do comportamento de orientar 
não foram identificadas, sugerindo que análise do comportamento de terapeutas com categorias pré-
definidas e sem o estabelecimento de relação com o comportamento de clientes não produz informações 
consistentes.  
 
Nos estudos de Barbosa, “Relação entre mudanças de peso e competência social em dois adolescentes 
obesos durante intervenção clínica comportamental” e Yano, “Tratamento padronizado e individualizado 
no transtorno do pânico”, o método usado envolveu o desenvolvimento de categorias de comportamento 
dos clientes baseadas na observação clínica do terapeuta, com definições que permitiram juizes calcular 
grau de concordância na categorização. O sistema foi aplicado em todas as sessões permitindo estudar 
o processo de mudança e analisar tendências dos comportamentos.  
 
No estudo de Brandão, “O manejo das emoções por terapeutas comportamentais”, a partir das 
transcrições das fitas foram selecionados trechos em que ocorriam episódios de emoção do cliente, 
categorizadas as falas dos terapeutas que ocorriam imediatamente antes e após a expressão emocional 
do cliente, bem como o restante das falas do terapeuta que pertenciam àquele trecho selecionado. As 
categorias foram pré-definidas.  
 
No estudo de Novaki, “Influência da experiência e de modelo na descrição de intervenções terapêuticas” 
cinco sessões foram analisadas por terapeutas iniciantes e experiente. As categorias foram criadas a 
partir da análise das respostas. Para verificar a influência do modelo foi possível utilizar um delineamento 
de linha-de-base múltipla.  
 
E no estudo de Nardi, “Psicoterapia com equivalentes funcionais do comportamento de dor” foram 
analisadas sessões gravadas e transcritas e foi possível identificar variáveis de controle do 
comportamento do terapeuta, mas não foram criadas categorias replicáveis. 
 
O conjunto dos estudos permite a discussão da gravação de sessões, pré-definição de categorias ou sua 
criação a partir dos dados, delineamentos descritivos e experimentais, formas de obter fidedignidade e 
as possibilidades e dificuldades de identificação de variáveis de controle. 
 
 
 
25. Mudanças Comportamentais e Cognitivas Entre as Avós e o Casal Após o Nascimento do Primeiro 
Neto (Behavioral and Cognitive Alterations Between Grandmothers and a Couple after the Birth of the 
First Grandchild) (DEV). SIBELY BARROS, Jesiana Almeida, Grasielle Orihuela (Universidade de 
Taubaté) 
 
Resumo/Abstract: Considerando que a chegada de um neto é uma variável interveniente na dinâmica 
familiar, e que é cada vez mais comum a presença das avós como cuidadoras e auxiliares dos pais na 
criação dos filhos, a presente pesquisa teve como objetivo analisar as mudanças comportamentais que 
influenciaram nas relações intergeracionais entre as avós e o casal após o nascimento do primeiro neto. 
Para compreendermos tais questões, utilizamos como delineamento o estudo de caso que foi realizado 



nos municípios de Taubaté-SP, São José dos Campos-SP e São Paulo-SP. Os participantes 
selecionados pertenciam a duas diferentes gerações, sendo 2 pais, 5 mães e 2 avós paternas e 2 
maternas cujos primeiros netos tinham de 9 meses a 1 ano e 5 meses e eram filhos únicos. Os dados 
foram coletados através de entrevistas semi-abertas por pautas e analisados qualitativamente. De 
acordo com a literatura pesquisada e com resultados encontrados, concluímos que o nascimento do 
primeiro neto é uma das mais marcantes transformações familiares, através da qual ocorrem mudanças 
comportamentais e cognitivas significativas, tais como: 1) o casal passa a identificar-se como família e 
ser reconhecido por seus pais como adulto; 2) as avós revivem a emoção da maternidade e relembram 
suas relações com as próprias mães e avós; 3) o papel de avó pode ser exercido através de uma figura 
de apoio e orientadora, cuidadora e/ou de curtir os netos; 4) o casal impõe limite às interferências das 
avós, mas ao mesmo tempo reconhece sua função de auxílio e solicita sua presença para substituí-lo 
quando necessário; 5) as avós maternas participam e interferem mais ativamente nos cuidados do neto 
do que as avós paternas. Sendo assim, o nascimento do primeiro neto estabelece novos papéis sociais e 
familiares e transforma as relações intergeracionais havendo, portanto, uma revisão e uma re-
significação da parentalidade para a família. 
 
 
 
26. Alternativas Cognitivo-Comportamentais para Pacientes Portadores de Insônia (Behavioral-Cognitive 
Alternatives for Patients with Sleeplessness) (TPC). DJENANE CONCEIÇÃO, Maria Rachel Escocard, 
Maurício Escocard (Universidade Estácio de Sá) 
 
Resumo/Abstract: A correria do mundo moderno glorifica aqueles que dormem pouco. A máxima “tempo 
é dinheiro” contribui para redução da quantidade de horas que uma pessoa passa dormindo, levando-a a 
substituir seu descanso necessário e merecido por horas extras em atividade. Mais da metade da 
população mundial experimenta ou já experimentou episódios de insônia, transitórios, de curta duração 
ou crônicos, associados freqüentemente a circunstâncias adversas de vida. Alguns casos podem evoluir 
para a insônia crônica, seja pela não eliminação do fator estressante seja por aquisição de hábitos 
inadequados de sono, ou pela presença de algum transtorno psiquiátrico, principalmente os de 
ansiedade. Aqueles que não experimentam uma boa noite de sono poderão experimentar de sonolência 
diurna a maior incidência em acidentes de trânsito e perda do emprego, já que os efeitos de privação do 
sono são cumulativos e progressivos. Apesar da grande incidência na população, por mais que 
pacientes insones percebam sua presença e incomodem-se com ela, não lhe dão grande importância, só 
o fazendo na medida em que ela torna-se cada vez mais freqüente e insuportável. Fatores psicológicos 
têm um papel muito importante em sua etiologia, pois crenças irrealistas sobre a quantidade de sono não 
vividas são freqüentemente encontradas nos clientes insones. Estes tendem a associar os sintomas a 
causas internas, o que gera ansiedade e desesperança, agravando cada vez mais o quadro. Os métodos 
mais utilizados para o tratamento da insônia, são o farmacológico, os que procuram reduzir o estresse e 
a atividade psicofisiológica negativa, além dos que buscam promover o controle de estímulos externos 
que influem negativamente no sono. A terapia cognitivo-comportamental é também uma forma de lidar 
com a insônia. Do ponto de vista cognitivo, os objetivos são chamar a atenção do indivíduo para seus 
pensamentos distorcidos e elaborar uma ligação entre estes, seus sentimentos e suas ações visando 
produzir mudanças no pensamento e no sistema de crenças do cliente que levam a alteração emocional 
e comportamental duradoura com relação ao dormir. Pretende-se capacitar o indivíduo a controlar seu 
padrão de sono e aumentar o gerenciamento de seus pensamentos disfuncionais - principal degrau para 
a conduta inadequada. Do ponto de vista comportamental o tratamento visa promover nova 
aprendizagem adaptativa e mudança ambiental, de modo que o indivíduo se torne apto a identificar e 
resolver os problemas e riscos oriundos de seu comportamento disfuncional. Objetiva-se criar uma nova 
rotina, que leve a vivência do sono mais saudável e reparador. 
 
 
 
27. Considerações Comportamentais-Cognitivas Sobre um Estudo de Caso Sobre Depressão (Behavior-
Cognitive Considerations in a Case Study of Depressions) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). PRISCILA REZENDE (ESTUDANTE SÓCIO) 
 



Resumo/Abstract: O presente trabalho será apresentado com foco em estudo de caso 
 
atendido em uma clínica-escola em que a queixa inicial referia-se a 
 
sintomatologia do quadro depressivo. 
 
A autora deste arranjo comportamental-cognitivo visa possibilitar, através 
 
da apresentação de algumas possibilidades conceituais, baseadas na 
 
aprendizagem, estratégias de ação, percepção do ambiente, sistema de 
 
crenças, pensamentos inerentes a cada indivíduo, a compreensão pelo leitor 
 
frente a instalação desse comportamento desadaptativo referente ao 
 
fenômeno depressivo. 
 
Essas possibilidades compreensivas designam possíveis fatores 
 
desencadeantes (Sa/Sd) e mantenedores do responder disfuncional. 
 
Entretanto, torna-se imprescindível para a mesma o trabalho de 
 
reestruturação cognitiva com o paciente, bem como a análise funcional de 
 
seus comportamentos como meio para reverter a valência desses fatores 
 
desencadeantes e mantenedores do responder desadaptativo e 
 
conseqüentemente ressurgir ou contingenciar respostas providas de 
 
habilidades sociais. 
 
A relevância desta apresentação está voltada para a visão multifatorial 
 
explicativa do fenômeno depressivo, já que, a explanação das diversas 
 
possibilidades pode facilitar a compreensão do comportamento manifesto 
 
evitando a restrição interpretativa de muitos profissionais. 
 
 
 
DADOS: LEWINSOHN(1974), ´DZURILLA & NEZU(1982), SELIGMAN(1975), BECK, 
 
ELLIS & MEICHENBAUM(1975), YOUNG(1994). 
 
 
 
28. Terapia Cognitivo-Comportamental no Tratamento da Baixa Auto-Estima: Mudando a Estrutura 
Familiar (Behavioral-Cognitive Therapy in the Treatment of Low Self-Esteem: Changing the Familiar 
Structure) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). GLÁUCIA BETÂNIA ALVES, Aline Henriques 
Reis, Renata Ferrarez Fernandes Lopes, Maria Aparecida da Silva Moreira (Universidade Federal de 
Uberlândia) 
 



Resumo/Abstract: A intervenção cognitivo-comportamental mostrou-se efetiva no tratamento da baixa 
auto-estima, mas predomina na literatura o atendimento com adultos. Embora o princípio seja o mesmo, 
a terapia infantil e adolescente requer algumas adaptações. O objetivo deste trabalho é mostrar a 
eficácia da TCC em atendimento clínico realizado com pré-adolescente em estágio supervisionado na 
clínica-escola da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, a partir de um estudo 
de caso. O paciente (R.) tem 12 anos, cursa a 6ª serie, mora com a mãe, padrasto e irmão materno. 
Apresentava no início do tratamento traços hiperativos de dependência e pouca habilidade de resolução 
de problemas devido à excessiva preocupação e superproteção materna. Possuía dificuldade em 
relacionar-se com o padrasto, que apresentava traços narcísicos e histriônicos. R. apresentava 
também ansiedade, baixa auto-estima, sonambulismo e sobrepeso. Trabalhou-se conjuntamente com os 
pais estilos de educação parental, auto-estima positiva, padrões de temperamento, agressividade, bem 
como tarefas de auto-ajuda visando a aproximação de R. e o padrasto. Posteriormente as sessões de 
orientação passaram a ser individuais. Trabalhou-se com o padrasto sua dificuldade em lidar com 
situações corriqueiras, seu estilo impositivo e o hábito de avaliar tudo em termos de certo e errado. 
Orientou-se a mãe sobre a premência em dar mais liberdade ao filho para que ele pudesse aprender a 
resolver os problemas que surgissem. Trabalhou-se relaxamento com R. visando diminuir a ansiedade 
que culminava nos episódios sonambúlicos, tarefas de auto-ajuda buscando aproximação com o 
padrasto e atividades para compreensão dos sentimentos. Em seguida, implementaram-se estratégias 
de resolução de problemas, manejo com os pais, tarefas para desenvolver calma, reflexão e melhorar a 
auto-estima de R. e maneiras de reforçar o esforço dos pais na implementação de mudanças. R. não 
tem mais episódios sonambúlicos, apresenta melhora substancial da auto-estima, a mãe não controla 
mais sua dieta (R. agora o faz), aceitou que viesse sozinho e de ônibus para terapia, e ainda generalizou 
o aprendizado para o outro filho e para as próprias dificuldades pessoais; o padrasto já consegue 
relativizar suas exigências exageradas, reconhece as situações em que funciona como estímulo 
discriminativo para as explosões de raiva de R. e tem implementado mudanças nesse sentido, inclusive 
com colegas de serviço. Os resultados clínicos demonstraram eficácia da terapia cognitivo-
comportamental no tratamento da auto-estima e ampliação da autonomia deste pré-adolescente, pois as 
metas terapêuticas foram alcançadas, produzindo melhora na qualidade de vida não apenas do paciente 
como de sua família. 
 
 
 
29. Participação Parental no Desenvolvimento da Auto-Estima Infantil (Parental Participation in the 
Development of the Infantile Self). GLÁUCIA BETÂNIA ALVES, Aline Henriques Reis, Maria Aparecida 
da Silva Moreira (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: As crianças, principalmente as mais jovens, não possuem capacidade de fazer 
julgamentos sobre sua competência ou importância, elas utilizam adultos como referência, 
principalmente os pais. É essencialmente através de seus reforços e punições, sejam eles automáticos 
ou conscientes, que a criança desenvolve gradativamente a opinião sobre si mesma, ou seja, adquire 
auto-estima positiva ou negativa.Os pais são modelos para as crianças, elas acreditam ser o que eles 
dizem que são e tendem a se comportar de forma a atender às fantasias e expectativas deles, a se 
enquadrar no que esperam delas. Quando os pais tratam a criança como uma pessoa importante, ouvem 
sua opinião, dão atenção e elogiam seus comportamentos positivos, a criança valoriza e repete tais 
comportamentos, se sente uma pessoa querida, importante e competente, ou seja, desenvolve auto-
avaliação positiva. De maneira inversa, pais que são cuidadores omissos na educação de seu filho ou 
são exigentes demais não valorizando suas habilidades e comportamentos positivos, contribuem para 
que a criança se perceba como incompetente, incapaz, sem valor, desenvolvendo em conseqüência 
disso, auto-estima negativa.É a percepção negativa ou positiva de si mesma que vai influenciar de forma 
direta o desenvolvimento emocional da criança, já que a auto-estima é tanto moduladora quanto 
mediadora entre comportamentos e emoções. Como as fantasias e expectativas dos pais em relação à 
competência ou incompetência de seus filhos são componentes essenciais na formação da auto-estima 
infantil, podemos dizer que elas são determinantes na estruturação equilibrada da personalidade e das 
emoções da criança. Dessa forma, pais que têm expectativas mais realistas sobre as capacidades e 
habilidades de seus filhos; que fornecem atenção sensível e responsiva; elogiam conquistas; fornecem 



apoio e estimulação no alcance de objetivos, são pais que ajudam seus filhos a experimentarem a 
vivência de emoções de forma equilibrada e a crescer da melhor forma possível em todos os sentidos. 
 
 
 
30. Análise de Contingências de Reforço em Sessões de Equoterapia com Criança com Paralisia 
Cerebral (Contingencies of Reinforcement Analysis in Hippotherapy with a Child with Cerebral Paralysis) 
(EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Ana Rúbia Wolf Gomes, OLGA MITSUE KUBO 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Importantes descobertas sobre os benefícios oriundos da relação de pessoas com 
animais tem sido feitas nos últimos 15 anos do século XX. A exploração planejada a partir dessas 
descobertas tem possibilitado a utilização de animais das mais variadas espécies como coadjuvantes 
terapêuticos em contextos dos mais diversos. Uma relação em particular entre pessoas e cavalo tem 
sido utilizada e difundida nos meios profissionais pelos benefícios que são produzidos às pessoas por 
meio dessa relação. Os benefícios da montaria são amplamente demonstrados, principalmente, em 
pessoas com limitações ou dificuldades severas. Por ser um recurso valioso de intervenção e por 
constituir em área de estudo recente, é justificada a relevância social e científica de produzir 
conhecimento sobre as contingências sob as quais interações entre pessoas com paralisia cerebral, 
terapeutas e cavalo em sessões de Equoterapia ocorrem. Foram feitas observações diretas das 
interações entre criança, terapeutas e cavalo ocorridas em seis sessões, com duração aproximada de 30 
minutos cada. Essas sessões foram realizadas por profissionais vinculados a uma instituição privada, 
localizada em cidade de médio porte no Estado de Santa Catarina. As interações ocorridas foram 
registradas em filmes e, posteriormente, transcritas cursivamente. A análise das interações permitiu 
identificar: a natureza da classe de estímulos antecedentes as respostas apresentadas pela criança, a 
natureza da classe de respostas da criança e a natureza das classes de estímulos conseqüentes às 
suas respostas. Organizados e tratados esses componentes foram apresentados na forma de médias de 
respostas e de freqüências de conseqüências em função 1. das características das condições 
antecedentes presentes; 2. dos iniciadores da interação, 3. do tipo de respostas e 4. da pertinência das 
conseqüências apresentadas por terapeutas e familiares da criança. Os resultados possibilitaram 
descobrir que a criança responde com médias mais altas aos antecedentes “brincadeiras, cantigas e 
exercícios” e “cavalo”; as respostas de vocalizar, sorrir, rir e olhar ocorreram em maiores quantidades 
quando os iniciadores das interações foram os terapeutas; a grande maioria das respostas motoras, 
incluindo as de tocar no cavalo, ocorreram com auxílio de um dos terapeutas. Em relação às 
conseqüências apresentadas nas sessões, elas ocorreram com freqüências mais altas do que as 
freqüências das repostas da criança, para todas as sessões; a natureza das conseqüências foram, na 
sua grande maioria, orais em contraste com as motoras e foram, na sua grande maioria, conseqüências 
positivas. Esses dados possibilitam caracterizar de maneira mais precisa a natureza das relações 
estabelecidas entre criança, terapeutas e cavalo; elucidar as funções que cada componente do contexto 
terapêutico assumiu em relação à criança atendida e a natureza das contingências estabelecidas por 
terapeutas na situação de atendimento à criança.  
 
 
 
Palavras-chave: Contingências de reforço no processo terapêutico; Análise funcional do comportamento; 
Equoterapia; Educação Especial; crianças com paralisia cerebral 
 
 
 
31. Contribuições da Psicologia para a Promoção da Saúde: Programa de Reeducação Comportamental-
Alimentar em Âmbito Comunitário (Contributions of Psychology for the Promotion of Health: Behavioral-
Feeding Re-education Program in a Community Environment) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). SYLVIO ÁLLAN, Alessandra Costa, Bruna Carvalló, Marilu Cruz, Eleonora Ferreira 
(Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, Universidade Federal do Pará) 
 



Resumo/Abstract: A desnutrição energético-protéica é uma das principais doenças responsáveis pelos 
casos de morte de crianças em todo o mundo. Ela está relacionada, principalmente: (1) a um aporte 
alimentar insuficiente ou não balanceado; (2) à condições de saúde inadequadas, e (3) à carência sócio-
econômica e cultural. Uma abordagem analítico-comportamental da saúde considera importante, para a 
reversão desse quadro, a participação dos familiares como mediadores ou agentes de mudança, uma 
vez que estes constituem parte do ambiente natural e social das crianças. Neste sentido, um dos 
principais desafios do Programa de Atenção à Criança de 0 a 5 anos com Desnutrição Primária (PACD) 
do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) tem sido favorecer a adesão dos cuidadores 
(ou mediadores) ao tratamento, o estabelecimento de medidas de prevenção de novas doenças e a 
promoção de saúde. O objetivo do presente trabalho foi identificar variáveis que contribuem para a não 
adesão dos cuidadores ao tratamento no PACD e elaborar estratégias de intervenção que possam 
favorecer esta adesão. Treze famílias inscritas no PACD foram selecionadas para participar do estudo, 
as quais foram incluídas utilizando-se como critério: (1) permanência no programa há mais de um ano; 
(2) assiduidade às consultas pelo menos durante os três meses anteriores ao início do estudo; (3) 
residência em localidades onde há maior concentração de casos atendidos pelo programa, e (4) estado 
nutricional inalterado ou oscilante durante a permanência no programa. As atividades programadas 
foram desenvolvidas no ambulatório do HUBFS, por meio de entrevistas semi-dirigidas e 
acompanhamento das consultas, e na comunidade da amostra, através de visitas domiciliares. Os 
resultados mostraram que as principais variáveis responsáveis pela não adesão dos cuidadores ao 
tratamento foram: (1) a imprecisão das orientações prescritas pelos profissionais de saúde; (2) o custo 
da resposta em seguir as regras prescritas; e, (3) práticas culturais concorrentes com as contingências 
programadas pelos profissionais de saúde. A partir disso, foram desenvolvidas palestras na comunidade 
da amostra, com o objetivo de promover a compreensão das orientações prescritas. Simultaneamente, 
foi elaborado um procedimento de instrução programada, com base no relato verbal dos cuidadores em 
relação às dificuldades destes em seguir as orientações prescritas, e delineado comportamentos 
intermediários, a fim de atingir progressivamente os objetivos propostos. Estas medidas podem contribuir 
para o estabelecimento de novas práticas que promovam a melhoria do estado nutricional das crianças. 
 
 
 
32. Biofeedback e Resistência Galvânica da Pele: Medidas em Pacientes com Síndrome do Intestino 
Irritável e em Indivíduos Saudáveis (Biofeedback and Galvanic Resistance of the Skin: Measures in 
Patients with Irritable Intestine Syndrome and in Healthy Individuals). ALINE CRISTINA CAMPREGHER, 
Cinthia Simes Moretti, Michelle Sampaio, Karina Magalhães Brasio (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A Síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio funcional do aparelho digestivo 
caracterizado por variações quantitativas da reatividade motora intestinal e da percepção sensorial 
visceral a estímulos, como distensão e contrações espontâneas, ingestão de alimentos e stress. A SII 
pode ser definida como um transtorno biopsicossocial no qual alterações da percepção sensorial e da 
motilidade do intestino são moduladas por informações do sistema nervoso central com sintomas 
resultantes da integração das atividades motoras, sensoriais e autonômicas. O objetivo deste estudo é 
avaliar e comparar a intensidade da resistência galvânica da pele (resposta autonômica) de pacientes 
com SII e de indivíduos saudáveis. Os participantes deste estudo formarão dois grupos distintos, um 
experimental e outro controle, compostos de 16 pessoas cada. Até o presente momento, existem 8 
pacientes em cada um dos grupos. O GE é proveniente de um estudo sobre a eficácia do Treino de 
Controle de Stress para o tratamento da SII e o GC é constituído por pessoas saudáveis e voluntárias do 
mesmo hospital universitário dos pacientes do GE. A coleta de dados ocorre individualmente e irá 
totalizar 10 medidas distintas, realizadas semanalmente com a utilização do medidor galvânico de 
resistência da pele (Aparelho de Biofeedback). A duração das medidas é de 3 minutos e as mesmas são 
registradas em forma de gráficos específicos. Por serem medidas individuais cada paciente possui um 
número variado destas, ou seja, alguns ainda não possuem as 10 medidas completas. Os resultados são 
analisados comparando as medidas intra e inter grupos. A unidade de medida deste aparelho de 
biofeedback é o KOM, cujo valor é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o valor obtido 
menor a excitação da resposta autonômica. A média das medidas dos pacientes com SII é de 1062,58 
KOM, enquanto a dos pacientes saudáveis é de 14673,69 KOM. Estes resultados demonstram, até o 



momento, que os pacientes do GE apresentam maior nível de excitação da resposta autonômica em 
comparação aos pacientes do GC. Os dados obtidos comprovam uma possível relação entre um alto 
nível de excitação autonômica e a SII, confirmando a hipótese de que a sintomatologia desta 
enfermidade causa um aumento da resistência galvânica da pele. Espera-se que os resultados obtidos 
contribuam para o avanço de conhecimentos referentes ao nível de intensidade de um dos componentes 
do sistema nervoso autonômico (resistência galvânica da pele) em pacientes portadores da SII.  
 
 
 
Palavras-chave: síndrome do intestino irritável, resistência galvânica da pele, biofeedback. 
 
 
32a. Intervenção Cognitivo-Comportamental em um Caso de Fobia Social (Cognitive-Behavioral 
Treatment for a Case of Social Phobia Disorder). TERESA CRISTINA MARTINS SILVA, Lúcia Regina De 
Biagi Cava (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho relata um caso atendido no Centro de Psicologia da Universidade 
Federal de Uberlândia. Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, 22 anos, que após uma avaliação 
diagnóstica e uma conceituação do caso, preencheu aos critérios do DSM-IV para o quadro de Fobia 
Social. As intervenções foram feitas utilizando estratégias e técnicas da abordagem cognitivo-
comportamental. O estabelecimento da aliança terapêutica deu-se através do princípio do empirismo 
colaborativo, sendo feito nesta etapa o levantamento de metas da paciente. Seqüencialmente, partiu-se 
para a identificação e avaliação dos pensamentos automáticos utilizando o registro de pensamentos 
automáticos e o questionamento socrático, procurando analisar e ajustar os erros no processamento 
cognitivo. Ao passo que o afeto e os comportamentos decorrentes destes pensamentos também eram 
avaliados. Nesta etapa, as distorções cognitivas identificadas foram: catastrofização, uma vez que a 
paciente previa que a maioria das situações de interação social seriam negativas e desagradáveis; 
leitura mental, o qual a mesma julgava que as outras pessoas não iriam conversar com ela, e a 
percebiam como uma pessoa desinteressante; filtro mental, sendo que a paciente abstraía 
indevidamente um recorte negativo, ao invés de considerar o quadro geral da situação e 
magnificação/minimização, na medida em que atribuía a si ou aos outros o fracasso de suas interações, 
supervalorizando os aspectos negativos. Com a utilização da técnica da flecha descendente, pode-se 
chegar as regras e crenças condicionais: “As pessoas devem achar que eu sou caladinha ou tímida”, 
“Devo agradar as pessoas o tempo todo para que gostem de mim”, “Se eu ficar caladinha, então não vou 
errar e não serei criticada”, “Se eu demonstrar que estou zangada, estarei sendo desagradável”. 
Chegou-se a crenças centrais acerca de sua competência/incompetência: “sou burra”, “sou incapaz” e de 
amor/desamor: “não sou amável”. Intervenções comportamentais, como o Treino de Habilidades Sociais, 
foram empregadas a fim de simular situações ansiogênicas, para que a paciente treinasse a 
assertividade e encontrasse estratégias de enfretamento, e posteriormente as utilizasse em 
circunstâncias reais. Os resultados foram significativos, na medida em que a paciente começou a 
identificar e contestar suas distorções e pensamentos disfuncionais passou a perceber o futuro como 
promissor, fazendo planos para o mesmo; além de enfrentar de maneira assertiva situações de interação 
social, alcançou suas metas, tais como “ser menos tímida”, “fazer faculdade”, “emagrecer”, “ser menos 
triste” e “arrumar emprego”, pois a obtenção das mesmas dependia diretamente da superação do quadro 
de fobia social. 
 
 
 
33. Alterando o Comportamento Obsessivo-Compulsivo em Relacionamentos Amorosos através da 
Análise Comportamental Clínica (Changing the Obsessive and Compulsive Behavior in Loving 
Relationships Through Clinical Behavior Analysis) (TPC). JOÃO VICENTE DE SOUSA MARÇAL (IBAC - 
Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento) 
 
Resumo/Abstract: A Análise Comportamental Clínica (ACC) se caracteriza pela aplicação dos princípios 
oriundos da Análise Experimental do Comportamental ao setting terapêutico. Embasada no 
Behaviorismo Radical, a ACC se utiliza da análise de relações funcionais históricas e atuais para, 



através da relação terapeuta-cliente, compreender as variáveis determinantes dos comportamentos 
públicos e privados (incluindo estímulos e respostas) apresentados pelo cliente. A compreensão destas 
relações de controle do comportamento permite ao terapeuta, em conjunto com o seu cliente: identificar 
a motivação para a mudança, porque esta ainda não ocorreu apesar do sofrimento, quais as estratégias 
e suas conseqüências. A proposta terapêutica é: se determinados contextos resultaram na dependência 
amorosa, intenso sofrimento e impotência, são os contextos (históricos e atuais) que devem ser 
modificados. A mudança nestes contextos pode significar refazer a história de vida. 
 
Maria tem 23 anos, e teve uma relação homossexual interrompida por decisão da namorada a cinco 
meses. Maria está desesperada desde então, pensa em morrer constantemente, vive ligando para a ex e 
aprontando escândalos na faculdade onde estudam, onde todos sabem o que está acontecendo. Está 
totalmente descontrolada já que sua ex a trata com carinho mas decididamente não quer voltar. O círculo 
de amizades é o mesmo. Maria não trabalha e está com o dia ocioso, o que aumenta a necessidade da 
outra. Sua relação sempre foi intensa e obsessiva, vivia para a namorada e não aceitava ficar sem vê-la 
constantemente. Foi diagnosticada por um psiquiatra como portadora de Transtorno Obsessivo 
Compulsivo, tomou remédio por 2 meses e abandonou por não ver resultados. Havia passado por outras 
terapias, também sem encontrar resultados. Na terapia atual evidenciou-se que a cliente foi criada pela 
avó numa ambiente de pouco afeto e totalmente sem limites, onde sempre se sentiu a "rainha da casa". 
Isto ocorre até hoje. A partir desta Análise, a cliente começou a reconhecer ou identificar uma série de 
características suas: baixíssima resistência à frustração, "egocentrismo", forte comportamento 
manipulativo (maquiavelismo), dependência afetiva, enorme dificuldade em fazer pelos outros sem um 
ganho imediato, arrogância, atitudes inconseqüentes, pouco auto-controle, características vingativas, 
dissimulações constantes, ausência de planejamento, pouca disciplinas, ausência de objetivos a longo 
prazo, etc. Toda esta análise funcional descaracterizou o mito da doença psíquica ou qualquer outra 
forma de mentalismo (a causa do comportamento tem origem em condições internas, sejam elas naturais 
ou metafísicas) e deixou-a a par de que tudo o que ela vinha era inevitável em função dos contextos em 
que ela viveu e que, consequentemente, estava sem alternativas para lidar com o problema. A análise 
identificou também a funcionalidade e não funcionalidade do seu repertório. Maria verificou que o seu 
sofrimento não foi um acidente, mas decorrência natural de um processo que se desenhou desde a 
infância. Maria reconheceu que encontrava-se em total despreparo para as dificuldades naturais da vida 
adulta e que, devido ao um baixo autocontrole, tinha pouca motivação para mudança. Este processo de 
autoconhecimento e entendimento das relações funcionais que regem o desenvolvimento humano serviu 
como uma operação estabelecedora do processo de mudança. Se o que ela viveu e vive era 
responsável por tudo isso, novos contextos deveriam ser vivenciados. Isto implicaria em mudanças 
graduais e constantes, desenvolvidas nos seus contextos naturais de vida. Algumas formas de mudança 
ocorreriam mais rapidamente do que outras. Formas antigas e ainda funcionais permaneceriam 
automaticamente. Maria aumentou a freqüência de atividades socialmente reforçadoras, voltou a 
trabalhar, buscou situações de autonomia (e.g. foi morar sozinha), exercitou 'fazer pelos outros', arcou 
com as conseqüências dos seus atos e diversas outras mudanças que, entre outras conseqüências, 
levou a um afastamento natural da ex . Maria fazia duas sessões por semana e todas estas mudanças já 
haviam ocorrido após três meses e meio de terapia. A cliente relatou enorme satisfação com o processo 
terapêutico e considerava que raramente ela poderia ter adquirido de outras formas o nível de 
autoconhecimento e poder de mudança que ela adquiriu através da Análise Comportamental Clínica. 
 
 
 
34. Características do Serviço Ambulatorial de Psicologia no Hospital Escola (Characteristics of 
Ambulatorial Psychology Services in the University Hospital) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Camila Coelho, CAROLINA TALLI (PUC - Campinas), Diana Laloni (Hospital Maternidade 
Celso Pierro/PUC - Campinas), Evelyn Christina Barrelin, Mariana Cunali (PUC - Campinas), Queila 
Pierre Fernandes (Centro de Ciências da Vida/PUC - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os procedimentos de triagem e 
avaliação dos pacientes que buscam atendimento psicológico junto ao Serviço Ambulatorial de 
Psicologia de um Hospital Escola, do município de Campinas/SP. Adotando como referência o modelo 
biopsicossocial e a teoria comportamental, este trabalho considera fundamental a compreensão da 



relação comportamento/saúde, a partir do estudo dos fatores comportamentais preditivos da doença ou 
saúde, o que significa identificar como as pessoas se comportam em relação á própria saúde, quais as 
variáveis culturais e sociais que determinam os comportamentos de prevenção e adesão ao tratamento. 
A relação psicológica que determina à manutenção, recuperação ou perda da saúde biológica 
compreende a interação de 3 fatores fundamentais: 1) a história interativa do indivíduo; 2) as 
competências funcionais ao interagir com uma situação geral determinada; 3) a modulação dos estados 
biológicos do organismo por parte das contingências ambientais que definem uma situação 
(Iñesta,1990). Foram estudados os protocolos de triagem de 99 pacientes que passaram pelo 
procedimento de entrevista do Ambulatório de Psicologia do Hospital Escola, entre os dias 11 de Março 
á 24 de Junho. Assim, a partir do modelo descrito, foram analisados os critérios de triagem e os 
encaminhamentos médicos; por meio dos quais constatou-se que algumas especialidades médicas 
identificam essa relação comportamento/saúde, mais que outras, que a distribuição dos pacientes por 
gênero varia nas diferentes patologias e a distribuição dos pacientes por faixa-etária, tanto na população 
masculina como feminina, encontra-se predominantemente entre os 35 e 60 anos de idade. 
 
 
 
35. Caracterização da Atuação Psicológica no Serviço de Cirurgia Pediátrica do HCFMRP-USP 
(Characterization of Psychological Intervention in a University Hospital's Pediatric Surgery Service) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIANA MENDONÇA, Renata Gorayeb, Maria de 
Fátima Tazima, Yvone Vicenti, Silvio Tucci, Ricardo Gorayeb (Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O ambiente hospitalar geralmente é descrito como um local em que o indivíduo 
internado é privado da sua rotina diária, seus familiares, o convívio social e seus bens. É um local no 
qual a ocorrência de fragilidade emocional é esperada. Na maioria das vezes, o paciente passa por 
procedimentos invasivos, que quando mal vivenciadas pode levar ao surgimento futuro de seqüelas 
emocionais de grande complexidade. Com a criança isso torna-se ainda mais severo na medida em que 
os profissionais da saúde deparam-se com os limites da comunicação e pouca compreensão e 
percepção que elas possuem do que está acontecendo consigo. Este estudo teve o objetivo de 
caracteriza a atuação da Psicologia no Serviço de Cirurgia Pediátrica do HCFMRP-USP. Foram 
analisados os protocolos de entrevista e seguimento psicológico além dos prontuários médicos de 190 
crianças e adolescentes, na faixa etária de dois meses à 17 anos, atendidas, pela psicologia, na 
enfermaria da cirurgia pediátrica nos anos de 2002 e 2003. Verificou-se que, diante dos principais 
procedimentos médico adotados: avaliar e diagnosticar a criança, propor um tratamento clínico ou 
cirúrgico e realizar a cirurgia e cuidados médicos hospitalares, a atuação da psicologia foi voltada para 
quatro principais procedimentos: a) realização de atendimentos individuais para fornecer suporte 
emocional aos cuidadores no contexto de doença e internação de suas crianças. b) aplicação de 
técnicas de dessensibilização sistemática com as crianças de acordo com as demandas apresentados. 
c) atendimento de preparação e orientação pré e pós intervenções tanto para as crianças, como para os 
cuidadores e; d) realização de reuniões interdisciplinares com todas as categorias de profissionais da 
saúde que compõe a equipe da cirurgia pediátrica visando o atendimento biopsicosocial tanto da criança 
como de seu cuidador. Verificou-se que os procedimentos adotados na atuação psicológica desta 
enfermaria, permitiram que os aspectos afetivos e os medos diante da internação e da complexidade das 
doenças, sejam trabalhados de forma a minimizar sintomas como ansiedade e depressão, tanto para as 
crianças como para os cuidadores, fazendo com que a família ao receber informações e cuidados 
especializados sinta mais segurança e aceitação dos procedimentos médicos adotados e colabore de 
forma adequada para a atuação da equipe de saúde. Ainda é válido ressaltar a relevância da integração 
interdisciplinar dos profissionais que propicia, que a internação das crianças seja uma experiência não 
traumática para elas e seus cuidadores. 
 
 
 
36. Terapia Analítico-Comportamental Infantil com Orientação de Pais: Relatando à Adaptação Escolar 
(Child Behavior Analytic Therapy with Parents Orientation: Relating School Adaptation) (DDA; Baseado 



em Dados/Data-Based Presentation). Mônica Salinas Serra Novelli, Gláucia da Motta Bueno 
(Universidade São Francisco) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve como objetivo descrever o atendimento infantil com orientação 
de pais, sob o enfoque da análise do comportamento. Participaram do estudo uma cliente da clínica-
escola da Universidade São Francisco, com 4 anos de idade, do sexo feminino, atualmente cursando o 
2º Infantil e seus pais. Foram realizadas 35 sessões de 50 minutos, sendo 19 com a cliente e 16 com os 
pais. Durante os atendimentos, foram utilizadas técnicas comportamentais, a fim de eliminar o repertório 
relacionado ao medo de ir à escola, proporcionando sua adaptação à rotina escolar. Os resultados foram 
bem-sucedidos, visto que a participante do estudo obteve progresso no processo de adaptação escolar, 
sendo que, paralelamente, os pais foram orientados sobre como lidar com o seu comportamento e como 
prover o enfrentamento a tal situação, apresentando também, uma diminuição em seus comportamentos 
de birra. Concluiu-se com o estudo que a terapia analítico-comportamental infantil pode ser muito eficaz 
com crianças de faixa etária entre 3-4 anos, quando a orientação de pais se faz presente. Sugere-se que 
outros estudos sejam realizados para o delinamento de uma linha de trabalho que leve os pais a 
aderirem e contribuirem com a terapia. 
 
 
 
Palavras-chave: terapia analítico-comportamental infantil, orientação de pais, adaptação escolar. 
 
 
 
37. Circulation as Behavior: Applied and Clinical Behavior Analysis of Elevated Blood Pressure 
(Circulação como Comportamento: Análise Comportamental Clínica e Aplicada da Pressão Arterial 
Elevada) (TBA). MARTTI T. TUOMISTO, Raimo Lappalainen, Tero E. Timonen, Jyrki Ollikainen 
(University of Tampere, Finland) 
 
Resumo/Abstract: Circulation was regarded as a machine-like mechanic system in medicine for a century 
ago. Especially with the advent of behavioral medicine in the 70’s and 80’s it was understood that 
responses to environmental stimuli can both change and be changed in relation to cardiovascular 
responses primarily through the balance of the autonomic nervous system and neuroendocrinological 
functions. Some researchers (e.g., Engel, 1986) have maintained that circulation be treated as behavior 
(i.e., as any other behavior) and explained using contingencies of survival and contingencies of 
reinforcement. Evidence exists that cardiovascular responses may be predicted and influenced through 
respondent (e.g., Fredrikson, Tuomisto, & Sundin, 1991), and operant conditioning, relational frames, and 
rule-governed behavior. According to this approach, cardiovascular responses such as blood pressure 
elevations are qualities of specific behavior (cf. emotions). Different cardiovascular-behavioral processes 
may be going on simultaneously and the same cardiovascular behavior may have different functions 
depending on the context in which it occurs. This significantly widens possibilities for the treatment of 
cardiovascular risk factors, disorders, and diseases compared to traditional surgical and drug treatments 
even without adding the possibilities of behavioral pharmacology. This perspective may include some 
basic concepts of cardiology and physiology. Such concepts are phylogenetic cardiovascular behavior 
and acquired physiological adjustments to pathological processes and diseases and they may be 
understood in terms of permanent physiological environment or establishing operations for cardiovascular 
and other behavior. 
 
Elevated blood pressure or hypertension is a major risk factor for other cardiovascular problems and 
mortality. Applied and clinical behavior analysis has been used in a few instances to understand and treat 
the problem. However, large-scale applied projects have not been undertaken even if cardiovascular 
diseases and hypertension are among the most costly and common problems in modern societies and 
behavior analysis has been a tremendous success in many areas of life. There are, however, positive 
signs that behavioral medicine and cardiology are advancing. We have, for instance, been able to predict 
hypertension and the need for antihypertensive medication (Tuomisto et al., in press) using standardized 
behavioral challenges in the laboratory. In our view, it is important that the great possibilities of applied 
and clinical behavior analysis of elevated blood pressure and cardiovascular behavior are highlighted and 



developed within behavior analysis. Elevated blood pressure behavior may be analyzed clinically, 
especially concentrating on behavior that is negatively reinforced or punished while maintaining essential 
everyday activities and struggle towards a valuable life. 
 
 
 
38. Caso Clínico: Ansiedade na Adolescência (Clinical Case: Anxiety in Adolescence). SANDRA LOPES 
(ABPMC) 
 
Resumo/Abstract: Ansiedade, medos e preocupações são ocorrências comuns na infância. De acordo 
com o modelo cognitivo (Friedberg, 2004), esses adolescentes experimentam alterações psicológicas, de 
humor, comportamental, cognitivas e interpessoais, neste caso o paciente apresentava sintomas 
corporais e somáticos. Paciente do sexo masculino com 12 anos apresentando sintomas 
fisiológicos, fortes dores estomacais na hora de ir para escola, tendo como marca principal da ansiedade 
a evitação. Após avaliação médica foi encaminhado para terapia.O período de avaliação contou com 
entrevistas clínicas junto aos pais, observação sobre o comportamento disfuncional, avaliação familiar. 
Na conceituação cognitiva apresentou as seguintes crenças centrais: “ As pessoas ficarão contrariadas 
ou aborrecidas se eu disser as coisas que quero dizer. “ Coisas ruins podem acontecer”. Os 
Pensamentos automáticos eram: “Se for a escola algo ruim pode acontecer, então é melhor faltar 
aula”.”Não sei o que dizer ao aproximar das pessoas, por isso devo evitá-las.” A Intervenção Cognitiva 
Comportamental constou de informações sobre ansiedade, técnicas de manejo, treino de imaginação, 
registro das situações de ansiedade (RPD), modelação, exposição ao vivo, reestruturação cognitiva e 
habilidades sociais. Após 4 sessões com intervalo semanal, M. já apresentava novos pensamentos que 
poderiam substituir seus diálogos internos e as dores estomacais já haviam desaparecido.Após 7 
sessões o paciente já se inscreveu para participar dos jogos escolares na modalidade de 
basquete.Atualmente as sessões são quinzenais onde são feitas revisões do que ele poderia fazer no 
futuro quando enfrentar situações que provoquem ansiedade, lembrando que os medos e preocupações 
precisam ser enfrentados em vez de apenas falar sobre eles, desenvolvendo assim uma auto eficácia 
genuína. 
 
 
 
39. Intervenção Cognitva-Comportamental em um Caso de Transtorno Obsessivo Compulsivo (Cognitive 
and Behaviorial Interventions in a Case of Obsessive Compulsive Disorder). TERESINHA GODOY 
COSTA PAVANELLO, Aline Giovanne Vedovato, Betânia Lisboa dos Santos 
 
 
Resumo/Abstract: O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de 
obsessões e/ou compulsões. As obsessões são idéias intrusivas, sem sentido, recorrentes e 
persistentes, que aumentam a ansiedade, causando desconforto pela referência a eventos catastróficos 
antecipados. As compulsões são comportamentos repetitivos e sem propósito, de aspecto ritualístico, 
caracterizados por premências irresistíveis e que reduzem a ansiedade e o desconforto pela esquiva ou 
neutralização das idéias obsessivas. Ambas ocupam grande tempo do dia de um paciente (pelo menos 
mais de uma hora por dia), o que acarreta grande estresse, interferindo significativamente na rotina 
normal, na função profissional, nas atividades sociais e nos relacionamentos interpessoais. Portanto o 
objetivo da presente proposta de intervenção clínica foi de analisar a contribuição da terapia cognitiva 
comportamental no atendimento de um caso de transtorno obsessivo compulsivo. O sujeito desta 
pesquisa foi um paciente do sexo feminino, de 29 anos, procedente da cidade de Ribeirão Preto, 
atendido na clínica multiprofissional da UNAERP. A paciente foi atendida semanalmente durante uma 
hora, totalizando 17 sessões no período de 5 meses. De acordo com o histórico da paciente, o transtorno 
iniciou-se aproximadamente há 09 anos, agravando-se nos últimos três anos após uma possível traição 
matrimonial. O sintoma predominante da paciente era a compulsão por limpeza, incluindo principalmente 
a limpeza da casa e de si mesma. Para o tratamento da paciente foram utilizadas técnicas cognitivas 
comportamentais tais como: monitoramento de comportamento, nos quais a cada sessão a paciente 
relatava suas dificuldades e seus êxitos quanto a modificação de seus comportamentos, sendo que a 
paciente era reforçada, atingindo ou não a tarefa proposta; lição de casa, como por exemplo tentar com 



que a paciente diminuísse seus comportamentos de passar três panos compulsivamente nos cômodos 
da casa e diminuir a freqüência com que lavava suas mãos; ensaio comportamental, como em uma 
situação em que a paciente ensaiou com as estagiárias a forma como iria conversar com seu marido 
sobre a sua raiva; trabalho com os pensamentos automáticos disfuncionais e as crenças intermediárias. 
Após a aplicação destas técnicas notou-se uma grande melhora no quadro de compulsão apresentado 
pela paciente, sendo que na maioria das técnicas que lhe foram aplicadas a mesma teve êxito. É 
interessante destacar que o objetivo primordial da terapia cognitiva comportamental é a eliminação dos 
sintomas obsessivos compulsivos, diminuindo o sofrimento psíquico do paciente, além de levar a 
paciente a pensar sobre as seus padrões de pensamentos errados e rígidos, suas crenças irracionais e 
comportamentos inadequados. Conclui-se que a terapia cognitiva comportamental pode ser um 
excelente método de intervenção em casos de TOC, eliminando em um período curto de tempo 
comportamentos e pensamentos que levam o paciente a um sofrimento psíquico muito grande e que 
interferem sobremaneira em sua vida. É importante ressaltar que a paciente permanece em atendimento. 
 
 
 
40. Questionamento Compulsivo: A Análise Clínica de Comportamento Pode Ajudar? (Compulsive 
Questioning: Can Clinical Behavior Analysis Help?). LUCILENE PRADO SILVA, Luc Vandenberghe 
(Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este pôster pretende ilustrar a relevância clínica dos conceitos de saber verbal e não 
verbal, de Steven Hayes, e dos modos emocional, racional e sábio, de Marsha Linehan. Primeiramente, 
estes conceitos serão interpretados no quadro da teoria skinneriana do comportamento verbal e de 
sentimentos. O modelo skinneriano concebe sentimento como efeito colateral de exposição às 
contingências. Define pensamento (ou raciocínio) como comportamento verbal que serve para resolver 
problemas e destaca que controle verbal pode alienar o individuo das contingências. Depois, será 
discutido um impasse no tratamento de uma cliente com problema de perguntar compulsivo. Serão 
apresentadas tentativas de explorar a dinâmica do confronto entre terapeuta e cliente, que ocorre devido 
às tentativas da cliente de resolver seus sentimentos numa análise estreitamente racional. As tentativas 
da cliente de combater seus sentimentos com a razão, levaram-na a espirais de questionamento 
compulsivo, aprofundando sua angústia. A partir desta análise conceitual, a terapeuta percebeu que 
ajudá-la nesta análise aumentaria o controle verbal e os conflitos entre terapeuta e cliente e escolheu 
levar a cliente a abandonar a luta, aceitar o conflito como inevitável já que reflete as incoerências do seu 
cotidiano e confiar em sua percepção para fazer escolhas. 
 
 
 
41. Crenças Conjugais: Uma Revisão (Couple Beliefs: A Review). RAPHAEL FISCHER PEÇANHA 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Bernard Pimentel Rangé (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) 
 
Resumo/Abstract: A quantidade de casais que procuram tratamento psicológico é significativa nos locais 
destinados à saúde mental. Os componentes cognitivos estão diretamente relacionados com o nível de 
satisfação conjugal, das expectativas positivas em relação ao tratamento e da colaboração dos parceiros 
na mudança mútua. Um indivíduo quando contrai o matrimônio já tem formuladas algumas crenças sobre 
como deveria ser um relacionamento em geral e o seu próprio. Um dos fatores relacionados aos conflitos 
é a manutenção de crenças inadequadas sobre uma relação conjugal. O objetivo deste trabalho foi 
revisar a literatura científica para se encontrar crenças conjugais disfuncionais, com o objetivo de integrá-
las, posteriormente, na construção de um instrumento de avaliação psicológica. Esta revisão foi realizada 
em periódicos nacionais e internacionais. Alguns foram pesquisados nas principais bibliotecas das 
universidades do município do Rio de Janeiro. Outros periódicos foram consultados em páginas 
específicas da internet. A terapia cognitiva com casais afirma que as crenças básicas sobre a díade e os 
relacionamentos em geral estão ligadas a graus de discórdia, insatisfação e/ou desajustamento ocorrido 
no passado e no presente. Crenças são idéias ou pensamentos absolutistas, rígidos e 
supergeneralizados. Elas ainda influenciam a formação de uma série de suposições, expectativas e 
regras sobre a relação conjugal que também são disfuncionais. Baseados nelas, cada cônjuge tende a 



interpretar e a reagir de forma idiossincrática a questões como respeito, fidelidade, sexo, educação dos 
filhos, finanças, etc. Foram encontradas crenças como “o desacordo entre o casal é negativo”, “parceiros 
não mudam o comportamento”, “o bom relacionamento não deve ter problema algum”, entre outras. O 
tratamento de relações íntimas conturbadas segue uma estrutura básica para a admissão dos casais. 
Inicialmente, o clínico avalia o caso através de entrevistas, inventários e questionários. Os inventários 
são utilizados também ao longo do tratamento como uma forma de avaliar a sua evolução. Enfim, os 
juízos elaborados, as interpretações das situações cotidianas e as decisões tomadas em relação ao 
comportamento do parceiro estão relacionados, estreitamente, com suas crenças. Provavelmente, a 
construção de um instrumento auxiliará na captação de informações que possam ser omitidas no 
primeiro contato do psicoterapeuta com o casal, além de diminuir o tempo gasto com a terapia. 
 
 
 
42. Rituais Encobertos, Dificuldades Discriminativas, e Atipicalidades: Desafios na Abordagem 
Diagnóstica e Psicoterápica do TOC (Covert Rituals, Discriminative Problems and Atypical Presentations: 
Challenges to OCD Assessment and Psycotherapy) (TPC). CAROLLINE MIKOSZ, André Astete (GATH 
Saúde Mental) 
 
Resumo/Abstract: Embora seja progressivamente reconhecido como uma patologia freqüente, o 
transtorno obsessivo compulsivo (TOC) continua sendo um desafio diagnóstico e terapêutico para 
médicos e psicoterapeutas. É desta forma para os primeiros por esperarem apresentações típicas como 
rituais de lavagem ou verificação para o reconhecimento; e é assim para os psicoterapeutas por 
freqüentemente esperarem encontrar o quadro em personalidades rígidas e metódicas, um engano 
histórico que confundiu a patologia com a dimensão anancástica do caráter. No presente relato 
exploramos casos que foram encaminhados para psicoterapia por psiquiatras e neurologistas sob 
diagnósticos variados ou mesmo inconclusos, que vieram a ser caracterizados como TOC. Tais casos 
revelam aspectos que dificultaram seu diagnóstico diferencial e que só puderam ser superados graças à 
investigação sistemática característica do método psicoterápico. Dentre os diagnósticos prévios incluem-
se síndromes depressivas, ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno paranóide de personalidade e 
transtorno ansioso social. Todos os casos foram posteriormente confirmados como exemplares de TOC 
por psiquiatras quando reencaminhados. São discutidos os mecanismos que levaram os diagnósticos a 
serem elucidados, bem como o trabalho de psicoeducação e aumento da capacidade discriminativa dos 
pacientes a respeito da ocorrência do fenômeno obsessivo em sua experiência psicológica cotidiana. 
 
 
 
43. Repugnância, Temores Fundamentais, e Obsessões de Contaminação: As Dimensões 
Psicopatológicas de um Fenômeno Psicológico Comum (Disgust, Essential fears and Obsessions of 
Contamination: The Psychopathologic Dimension of an Ordinary Psychologic Phenomenon). 
CAROLLINE MIKOSZ, André Astete, Carolina Froehmer (Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz - 
Aliança Saúde/PUCPR) 
 
Resumo/Abstract: Por muito tempo esquecida pela psicologia e psiquiatria contemporâneas, a 
repugnância ou “nojo” é novamente foco de investigação. Estudos de neuroimagem funcional descrevem 
padrões específicos de resposta neural a estímulos aversivos repugnantes, sugerindo uma 
especialização do encéfalo em seu reconhecimento; investigações psicopatológicas e em psicologia 
experimental, implicam o temor de experimentar repugnância na gênese de fenômenos fóbicos, bem 
como expressões quantitativamente anormais de repugnância a contaminantes ambientais irrelevantes 
em portadores de obsessões de contaminação e rituais de lavagem; no TOC observam-se padrões de 
neuroimagem funcional distintos entre portadores de rituais de lavagem e verificação, submetidos a 
estímulos específicos, que sugerem que a resposta neural é relativa à qualidade fundamental do 
fenômeno, e não ao fato de serem tais padrões marcadores de uma resposta obsessiva. Tais dados 
sugerem um espectro de fenômenos que vão da aversão saudável e adaptativa a formas disfuncionais 
de percepção repugnante, todos associados a uma base psicofisiológica comum. Ilustramos a discussão 
com o relato de caso de TOC atendido em nosso serviço, marcado por obsessões de contaminação. 
 



 
 
44. Depressão e Imagem Corporal no Tratamento Interdisciplinar da Obesidade (Depression and Body 
Image in the Interdisciplinary Treatment of Obesity) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Tenille Stesse, Priscila Bedore, Patrícia Petillo, Rita Moreira, Telma Costa, PAULA MORA (Unaerp) 
 
Resumo/Abstract: Obesidade é uma doença de origem multifatorial e além de fatores genéticos e 
ambientais, fatores psicológicos podem estar envolvidos. O objetivo deste trabalho é determinar, por 
meio de escalas de avaliação, a relação entre o excesso de peso e o sentimento de depressão (estado 
de humor deprimido) e a avaliação da auto-imagem corporal em pacientes que freqüentam a clínica de 
nutrição do CIAN (Centro Interdisciplinar de Apoio Nutricional). Foram avaliados 14 sujeitos do sexo 
feminino com idade compreendida entre 12 e 64 anos, utilizando-se como instrumento o Inventário de 
Depressão de Beck (IDB, 1961) e o Questionário de Imagem Corporal (BSQ, 1987). Os resultados 
parciais mostraram que dos 14 pacientes avaliados 42,9% deles apresentaram depressão segundo os 
critérios propostos por Beck. 21,4% deles apresentaram disforia e 35,7% deles não apresentaram 
sintomas de depressão. Com relação à imagem corporal, 64,3% deles indicaram uma distorção intensa, 
14,3% uma distorção moderada e apenas 21,4% deles uma leve distorção da imagem. Alteração do 
humor (depressão) e distorção da imagem corporal estão presentes em pacientes obesos, significando a 
importância e necessidade de um programa psicoterapêutico que facilite o trabalho de intervenção 
nutricional.  
 
 
 
Palavras-chave: OBESIDADE, DEPRESSÃO, IMAGEM CORPORAL, EXCESSO DE PESO.  
 
 
 
45. Depressão em Pacientes Portadores de Hepatite C em Tratamento com Interferon Alfa e Ribavirina 
(Depression in Hepatitis C Patients Treated with Interferon Alpha and Ribavirin) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). E. Tiemi MIYAZAKI, M.Cristina Miyazaki, Rita Silva, Patricia Pereira, 
Melissa Maia, Poliana Lima (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A infecção causada pelo vírus da hepatite C (HCV) é hoje uma das principais causas 
de doenças hepáticas crônicas. Além dos problemas associados à doença, como o estreito contato com 
o sistema de saúde, custos e mudanças no estilo de vida, muitos pacientes deverão conviver com os 
efeitos colaterais da medicação utilizada no tratamento da hepatite C. Visando avaliar um dos principais 
sintomas associados ao tratamento da hepatite C, este estudo teve como objetivo avaliar sintomas de 
depressão em pacientes utilizando interferon alfa e ribavirina. Participantes: foram avaliados 42 
pacientes, 15 do sexo feminino e 27 do sexo masculino, com idade entre 22 e 63 anos (IM: 46,76 .;DP: 
10,14), antes e durante o tratamento, realizado no ambulatório de hepatites virais da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto. Material: foi utilizado termo de consentimento pós-esclarecido e 
Inventário Beck de Depressão. Procedimento: Após a consulta médica e indicação para início do 
tratamento, os pacientes foram convidados a participar do estudo. Aqueles que concordaram assinaram 
termo de consentimento livre pós esclarecido e responderam ao Inventário Beck de Depressão antes do 
início e mensalmente durante o tratamento. Resultados: o escore médio do Inventário Beck de 
Depressão foi 14,81 antes do tratamento, 16,07 no primeiro mês, 14,15 no segundo, 15,36 no terceiro, 
10,08 no quarto, 10,55 no quinto mês e 9,55 no sexto. Considerando os escores de corte estabelecidos 
para a versão em português, do primeiro ao terceiro mês os pacientes apresentaram “nível leve” e após 
o terceiro “nível mínimo” de depressão. Considerando individualmente os escores, nove pacientes 
apresentaram “nível moderado a grave” e precisaram ser encaminhados para atendimento psicológico 
individual. Conclusões: Diante dos resultados obtidos, conclui-se que um número considerável destes 
pacientes apresenta depressão e sofrimento emocional durante o tratamento. Isto reforça a necessidade 
de uma atenção diferencial, com atendimento interdisciplinar, para evitar que os sintomas de depressão 
prejudiquem ainda mais a qualidade de vida e a própria adesão ao tratamento. 
 
 



 
46. Depressão em Pacientes com Distúrbio de Pânico com e sem Agorafobia (Depression in Patients 
with Panic Disorder with and without Agoraphobia) (DDA). THANIA GOMES DE MATOS, Evandro 
Gomes de Matos (NATA- Unicamp) 
 
Resumo/Abstract: Introdução: A literatura tem apontado que o Transtorno do Pânico (TP) com e sem 
agorafobia é uma entidade altamente comorbida, com outros transtornos mentais, 
ocorrendo freqüentemente associada com a depressão, que resulta numa evolução e prognóstico mais 
graves, e numa pior resposta às intervenções terapêuticas habitualmente utilizadas. 
 
Objetivo: Comparar a associação entre TP, com e sem agorafobia, e depressão.  
 
Sujeitos: Foram estudados 138 pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, que 
preencheram critérios diagnósticos para TP, segundo o DSM-IV. Foram excluídos os pacientes com 
transtornos orgânicos cerebrais e usuários de drogas e álcool.  
 
Material e Método: Todos os pacientes foram atendidos no Núcleo de Atendimento dos Transtornos de 
Ansiedade (NATA) do ambulatório de psiquiatria, do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, 
da FCM/UNICAMP. Os diagnósticos de TP e agorafobia, segundo os critérios do DSM-IV, foram feitos 
através de entrevista psiquiátrica realizada por residente R2, e confirmados pelo docente que coordena o 
NATA. Os sintomas depressivos foram avaliados através da aplicação do Inventário de Depressão de 
Beck (BDI), por uma psicóloga, e foi considerado como ponto de corte o escore de 21 pontos.  
 
Resultados: Dos 138 pacientes, 51 (36,95%) foram diagnosticados com TP e agorafobia. Destes, 40 
(78,43%) apresentaram sintomas depressivos e 11 (21,57%) não, contra 45 (51,72%) e 42 (48,28%), 
respectivamente, de um total de 87 (63,05%) pacientes com TP sem agorafobia. 
 
Discussão: O presente estudo apresenta uma alta associação entre TP e sintomas depressivos, que 
ocorre em mais da metade dos casos. A presença de agorafobia aumenta as chances do aparecimento 
desses sintomas. A possível explicação, para este achado, é que a evitação agorafóbica produz uma 
diminuição na qualidade de vida do indivíduo, pelo prejuízo no exercício profissional e pelo impedimento 
de atividades de lazer, resultando em sentimentos de desmoralização, dependência e desamparo. Estes 
resultados são limitados, uma vez que a amostra é pequena, e estudos com número maior de pacientes 
devem ser feitos, no futuro, para a confirmação desses dados. 
 
 
 
47. Sintomas Depressivos no Transtorno do Pânico: Um Estudo Clínico (Depressive Symptoms in Panic 
Disorder: A Clinical Study) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Evandro Gomes de Matos, 
THANIA GOMES DE MATOS (Núcleo de Atendimento dos Transtornos de Ansiedade (NATA) FCM-
Unicamp) 
 
Resumo/Abstract: Introdução: Transtorno do Pânico (TP) apresenta-se, comumente, associado com 
outros transtornos mentais, especialmente a depressão. O objetivo do presente trabalho é o de investigar 
a associação entre essas duas patologias em pacientes ambulatoriais com TP. 
 
Sujeitos: Foram estudado 138 pacientes, sendo 94 mulheres e 44 homens com idades entre 18 e 65 
anos, que preencheram critérios diagnósticos para TP segundo o DSM-IV. Foram excluídos os pacientes 
com transtornos orgânicos cerebrais e usuários de drogas e álcool.  
 
Material e Método: Todos os pacientes foram atendidos no Núcleo de Atendimento dos Transtornos de 
Ansiedade (NATA) do Departamento de Psicologia Médica da FCM/Unicamp O diagnóstico de TP (DSM-
IV) foi feito através de entrevista psiquiátrica, realizada por residente R2, e confirmado pelo docente que 
coordena o NATA. A depressão foi avaliada através da aplicação do Inventário de Depressão de Beck 
(BDI) por psicóloga integrante do grupo do NATA, considerando-se escore 21 como ponto de corte.  
 



Resultados: Oitenta e nove pessoas (64,5%) apresentaram depressão e destes 65 (73,04%) são 
mulheres e 24 (26,97%) homens. 
 
Discussão: Sintomas depressivos são muito freqüentes em pacientes com TP. Na literatura concernente 
gira em torno de 30 à 80% Na nossa amostra atingiu cerca de 2/3 dos pacientes, demonstrando a 
necessidade de atenção dos profissionais que lidam com pacientes diagnosticados com TP. Nossa 
pesquisa foi limitado pela pequena amostra e há necessidade de que mais estudos sejam realizados no 
futuro para confirmar estes dados. 
 
 
 
48. Depressão: Uma intervenção Baseada na Terapia Cognitivo-Comportamental (Depression: An 
Intervention Based on Behavioral-Cognitive Therapy). MARA RÚBIA BORGES, Marília Nunes 
Fernandes, Aline Henriques Reis, Maria Aparecida da Silva Moreira, Dárcio Tadeu Lisboa Oliveira 
(Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A depressão é uma doença psíquica, ligada a um estado afetivo. E é um dos 
distúrbios mentais mais freqüentes nos dias de hoje. Ela se caracteriza por impotência, incapacidade de 
satisfação no meio ambiente, isolamento; níveis rebaixados de atividade; retraimento; perda de interesse 
nas diferentes atividades; concentração debilitada; indecisão; perda de sono e apetite; sensação de 
fracasso; auto-reprovação e culpa; incapacidade de reação; imobilidade; falta de prazer real; perda de 
energia; fadiga; desânimo; rigidez; dificuldade em expressar e entrar em contato com seus sentimentos, 
etc.  
 
Assim este trabalho visa ilustrar técnicas cognitivas e comportamentais para o tratamento da depressão, 
baseadas em um caso clínico atendido na Clínica – escola da Universidade Federal de Uberlândia com 
uma paciente de 47 anos, casada, mãe de três filhos, que foi encaminhada com queixa de dificuldade de 
relacionamento. Após avaliação percebeu-se que a paciente preenchia todos os critérios descritos no 
DSM-IV para o Transtorno Depressivo Maior com Características Melancólicas e apresentava a 
dificuldade de relacionamento como uma conseqüência de suas distorções cognitivas, além disto a 
paciente apresentou uma certa dificuldade para se engajar no modelo o que resultou na busca de 
técnicas alternativas e adaptações das já existentes para o tratamento. Assim as técnicas foram: 
programação de atividades, de forma que a paciente tenha apenas que marcar as atividades realizadas, 
agradáveis ou não, ao invés de escrevê-las; avaliação do grau de prazer em cada atividade descrita 
(domínio e prazer) realizada com a terapeuta; treino de assertividade com folhetos ilustrativos 
exemplificando os comportamentos; confrontação com a realidade e role-play de modo a enriquecer a 
percepção da paciente nas diversas situações e o quanto essa percepção é distorcida; técnicas de 
reatribuição a fim de que a paciente perceba exatamente a sua atribuição de causalidade (externa ou 
interna) nos eventos; cartões de soluções nos quais situações são descritas e para as quais a paciente 
deve propor a solução; e escala visual da depressão, na qual a paciente possa inserir valores de acordo 
com seu humor diário. 
 
Assim após a intervenção através de observação clínica e da aplicação do Inventário Beck de Depressão 
percebeu-se que a paciente apresentou remissão de sintomas, de forma que houve redução das 
distorções cognitivas e baixa no escore relativo à escala. 
 
Desta forma o tratamento proposto foi efetivo à paciente citada, e espera-se que ele possa ser entendido 
a outras pessoas deprimidas e até mesmo para pacientes com outros transtornos. 
 
 
 
49. Transtorno de Hiperatividade: Interfaces do Atendimento Infantil e da Orientação de Pais na Terapia 
Cognitivo-Comportamental (Hyperactivity Disorder: Interfaces of the Childish Treatment and Parent's 
Orientation in Behavioral-Cognitive Therapy) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARA 
RÚBIA BORGES, Aline Henriques Reis, Renata Ferrarez Fernandes Lopes, Maria Aparecida da Silva 
Moreira, Marilia Nunes Fernandes (Universidade Federal de Uberlândia) 



 
Resumo/Abstract: Este trabalho ilustra a utilização da abordagem Cognitivo-Comportamental no 
tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em estudo de caso atendido na 
clínica-escola da Universidade Federal de Uberlândia .A criança(E.). tem sete anos, cursa a primeira 
série e foi trazido para atendimento pela mãe. De acordo com relatórios médicos e escolares, relatos 
maternos e observação clínica, (E.) preenche os critérios diagnósticos de TDAH tipo combinado e 
apresenta transtorno desafiador opositivo em co-morbidade. A avaliação neurológica é normal. Logo os 
problemas do paciente têm a seguinte etiologia: vulnerabilidade genética ao TDAH ; falta de estrutura e 
desorganização do ambiente familiar marcado pela falta de limites e de rotina . De acordo com o modelo 
de Young, esta etiologia levaria a esquemas desadaptativos precoces de falta de limites, caracterizados 
por comportamentos verbais e não verbais ligados a insistência de poder fazer , dizer ou ter o que queira 
imediatamente. A intervenção deu-se em dezoito sessões semanais com o paciente, simultâneas à 
orientação materna. As sessões com a criança contaram com roteiro de sessão ilustrado (Treinamento 
de correspondência usado para modelar correspondência entre a conduta verbal e não 
verbal) ; procedimentos lúdicos empregados no treinamento de atenção a partir de jogos do tipo pare e 
pense ( auto-instrução), treino de solução de problemas, respeito a limites e regras e aumento de 
comportamentos de pró-ajuda social (por exemplo através de jogos interativos) técnicas que 
foram essenciais na diminuição do isolamento social, no desenvolvimento do senso de auto-eficácia e 
melhora da auto-estima. Na orientação de pais forneceu-se orientações teórico/práticas 
sobre necessidades infantis de sensibilidade e responsividade das pessoas e estabilidade do ambiente ; 
informações sobre TDAH e métodos de organização de rotina,delimitação de regras e limites.(treino de 
auto instrução; auto-avaliação e auto reforço implementados em casa) ; Utilizou-se também, 
questionamento socrático, roleplay e metáforas, para que a mãe aprendesse a identificar/responder 
adaptativamente a crenças disfuncionais sobre educação infantil e aumentasse a capacidade de 
resolução de problemas. Observou-se durante a terapia redução dos sintomas hiperativos (correr, 
dispersar-se, abrir portas de outras salas)e agressivos (jogar objetos, sujar o ambiente, recusar guardar 
material). A criança apresentou também novos comportamentos verbais e não verbais, desenvolvendo 
algumas habilidades sociais, tais como conversação com a terapeuta, cooperação, persistência nas 
atividades e respeito a regras e figuras de autoridade.Tais comportamentos remodelados e emergentes 
mostram a importância do trabalho simultâneo de orientação de pais e atendimento infantil em 
síndromes como esta. 
 
 
 
50. Desenvolvimento de Sistema Interativo para Tratamento de Fobias (Development of an Interactive 
System for the Treatment of Phobias). MARIÉLE CORTEZ, Antonio Neto, Julian Boralli, Cristiano Lemos 
(Cientistas Associados) 
 
Resumo/Abstract: A terapia comportamental tem sido considerada a mais eficaz para o tratamento de 
fobias. O tratamento visa extinguir ou reduzir a ansiedade e a evitação expondo sistematicamente os 
indivíduos às situações ou objetos temidos. Cerca de 60% a 85% das pessoas que sofrem destes 
transtornos não procuram ajuda devido ao enorme medo de confrontar o objeto ou a situação fóbica. 
Apesar da terapia tradicional conseguir bons resultados, é necessário desenvolver ferramentas que 
encorajem estas pessoas a procurar novas formas de tratamento, por exemplo, utilizando Ambientes 
Virtuais (AV’s) que possuem características que podem ultrapassar os resultados obtidos pelos 
tratamentos convencionais. 
 
Este projeto visa gerar um sistema interativo (SI) composto por um módulo de controle principal e cinco 
módulos para tratamentos de fobias como acrofobia, agorafobia, fobia social, zoofobias e claustrofobia, 
associados a um aparelho de biofeedback capaz de obter dados sobre as variações fisiológicas do 
cliente durante a exposição. Além desses módulos, serão desenvolvidos módulos básicos, isto é, a 
interface interativa do terapeuta e a do usuário, com hardware especial para aumentar a sensação de 
imersão e presença do usuário. Os módulos de tratamento fornecerão ao terapeuta opções de cenários 
controlados por um sistema com diversas configurações de tratamento, treinamento e de obtenção de 
dados por meio do biofeedback. 
 



O procedimento convencional em geral não é alterado, apenas a forma de exposição do cliente é 
alterada. Se um indivíduo é imerso em um AV causador de medo, a exposição torna-se possível, tendo, 
o fóbico, a oportunidade de aprender que a situação não apresenta perigo de fato.  
 
Durante a sessão de terapia, o cliente interage com o AV por uma interface específica para ele, 
geralmente um visor em capacete e dispositivos como mouse ou simuladores de controles reais. 
Pretende-se desenvolver um sistema que utilize a exposição ao AV, mas que também detecte o estado 
de ansiedade e estresse do cliente, permitindo que este interaja com o sistema, aprendendo a 
discriminar a relação entre suas respostas fisiológicas e o momento em que se sente mais ansioso, 
quando então poderia utilizar-se de outras ferramentas, como por exemplo, o relaxamento. 
 
Resultados de estudos na área comprovaram a eficácia dos AV’s para o tratamento de fobias, 
apresentando resultados até melhores que os obtidos em exposições imaginárias e in vivo. Faz-se 
necessário desenvolver projetos e pesquisas no país que utilizem recursos tecnológicos como 
ferramenta importante no tratamento de transtornos psicológicos e na área da saúde em geral.  
 
 
 
51. Desenvolvimento de Repertório Social em uma Criança com Privações Afetivas (Development of 
Social Skills in a Child with Affective Deprivation). MILEANE COSTA ASSIS DE OLIVEIRA (Universidade 
Federal de São Carlos), Lilian Medeiros, Renata Cristina Gomes (Instituto de Análise de Comportamento 
de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O presente relato refere-se a um caso clínico em andamento e tenta mostrar algumas 
implicações de um repertório social pobre aliado à falta de reforços positivos e privações afetivas na vida 
de uma criança. Pedro, 11 anos, têm um histórico médico relativamente vasto para sua idade. Tomava 
remédios psiquiátricos, para pressão arterial, para emagrecer e sofreu um episódio identificado como 
convulsivo há um ano atrás, possivelmente causado por estes últimos. Foi recentemente diagnosticado 
como apresentando “baixo desenvolvimento cognitivo” para a idade. A mãe trouxe como queixas 
relacionadas ao filho problemas na escola, falta de amigos, “ataques nervosos”, perdas momentâneas de 
memória e, recentemente, “crises de ansiedade”, durante as quais esfregou as mãos e coçou a cabeça 
insistentemente. Ela refere-se ao filho como “paradão”, “desligado” e “doido”. Já nas primeiras interações 
com a terapeuta verificou-se contradição com os diagnósticos médicos: o cliente mostrou-se inteligente e 
elaborado verbalmente. De fato, durante as sessões e em atividades terapêuticas de rolling-playing o 
que ficou claro foi falta de repertório social da criança, produzida e mantida possivelmente pelo 
empobrecido ambiente social e afetivo em que vive. Passa muito tempo sozinho: nunca teve amigos, 
irmãos são mais velhos e pais trabalham o dia todo. Visto isso, a terapia foca-se no desenvolvimento de 
habilidades sociais e na discriminação do cliente de seu repertório pobre. Ao longo das sessões a 
terapeuta mostrou-se uma grande fonte reforçadora para a criança e, ao insistir no fato do cliente ter de 
fazer amigos, acabou inadvertidamente reforçando-o a inventar histórias elaboradas nas quais havia feito 
vários amigos novos e dava-se bem com eles. As histórias incluíam atividades em grupo e o 
planejamento de uma festa. A mentira não se manteve, à medida que a terapeuta percebeu falhas nas 
histórias, aplicando punições verbais leves. Os relatos da mãe e cliente contribuíram na identificação das 
contingências responsáveis pelos padrões de comportamento apresentados: o cliente vive sob controle 
aversivo (punição negativa), caracterizado pela falta de atenção. A mãe, ao ficar sob controle dos 
sintomas apresentados (convulsões, amnésias...) e dar atenção ao filho somente quando este está 
doente, modelou não intencionalmente o comportamento do filho de apresentar sintomas. A terapeuta 
entrou em contato com a escola do cliente, confirmando a hipótese da não veracidade do déficit no 
desenvolvimento. Os resultados até o momento incluem a suspensão das idas constantes ao médico, o 
acompanhamento psicoterápico, e desde o início da terapia, a não ocorrência de crise nervosa. 
 
 
 
52. Diabetes Mellitus, Anorexia Nervosa, e TOC: Complexo Ritualistico Combinado na TCC (Diabetes 
Mellitus, Anorexia Nervosa and OCD: A Ritualistic Complex Combines in Behavioral-Cognitive Therapy). 
MICHELLE NIGRI LEVITAN 



 
Resumo/Abstract: Sintomas obsessivos são freqüentemente encontrados em pacientes com Transtornos 
alimentares, principalmente na Anorexia Nervosa (AN). A associação entre AN e Transtorno Obsessivo - 
Compulsivo (TOC) é bastante comum. Cerca de 24% dos pacientes com AN permanecem com o 
diagnóstico de TOC mesmo após a exclusão de obsessões com alimentos e forma corporal. Cerca de 
17% dos pacientes com AN apresentam diabetes mellitus tipo 1 (DM1), indicando uma associação 
importante. 
 
Apresentação do caso 
 
A. sexo feminino, 18 anos, solteira, estudante. Iniciou acompanhamento no Instituto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia , apresentando índice de massa corporal de 15,7kg/m2. Além da AN, paciente 
apresentava depressão maior, TOC e DM1 (início aos 8 anos de idade) e diversos tipos de déficits em 
habilidade sociais. 
 
Desenvolvimento da AN: Devido a uma fase de sobrepeso na infância, relata que seus colegas de classe 
a xingavam de “A. gorda”. Aos 15 anos procurou vestido para sua festa debutante, mas ”achava que 
nada cabia”, cancelando a festa. Iniciou a prática excessiva de exercícios e diminuiu a quantidade e 
qualidade de ingestão alimentar. Algumas vezes, omitiu doses diárias de insulina, por medo de engordar. 
Começou a apresentar rituais associados à alimentação, tais como esfarelar o pão. 
 
Pensamentos automáticos: ”já que não vou ter festa de 15 anos, vou emagrecer”, “vou compensar a 
minha ingesta de doces na bicicleta ergométrica”.  
 
Crenças centrais e intermediárias: "é preciso ser respeitado pelos outros para eu ter valor", “se não for 
magra, não terei valor para o mundo","não sou aceita". 
 
Intervenções psicoterápicas 
 
Foram delineadas as seguintes metas de tratamento: adquirir controle sobre a alimentação e controle do 
diabetes, diminuição dos sintomas de TOC, e desenvolvimento das habilidades interpessoais. 
 
- Exposição e prevenção de respostas dos rituais relacionados ao TOC 
 
- Redução gradativa da quantidade de exercícios físicos  
 
- Reestruturação cognitiva a respeito de controle de seu exame de glicemia, alimentação, 
perfeccionismo, valor dado à magreza  
 
- Treinamento em habilidades sociais  
 
- Estabelecimento de metas alimentares: não esfarelar pão de manhã, misturar os alimentos,não deixar 
restos no prato. 
 
Desde o início do tratamento, A. já eliminou mais de 90% dos rituais, melhorou a alimentação, aumentou 
o círculo de relações sociais, ingressou na faculdade de nutrição e tem mantido o diabetes controlado. 
Os resultados apontam a eficácia da TCC, que foi associada ao acompanhamento nutricional e 
psiquiátrico para auxiliar no tratamento das comorbidades 
 
 
 
53. Comportamento Alimentar: Uma Analise Funcional (Eating Behaviour: A Functional Analysis). 
PATRÍCIA DRABECK, Patrícia Pires Duda 
 
Resumo/Abstract: Estudar o comportamento alimentar nem sempre implica numa analise da condição 
alimentar, principalmente em termos de contingências de reforçamento. O presente trabalho refere-se ao 



relato de um diagnostico comportamental com o intuito de fornecer informações complementares ao 
tratamento de emagrecimento de duas mulheres, acompanhado por uma fisioterapeuta dermato-
funcional, em Irati-Paraná.A fisioterapeuta realizou oito encontros com as clientes onde propôs um 
levantamento inicial sobre o historia pessoal das mesmas, assim como orientações sobre hábitos 
alimentares e exercícios físicos. As clientes apresentam padrões de emagrecimento diferentes entre si, 
apesar das instruções e encaminhamentos serem padronizados. Duvidas sobre o que estaria interferindo 
no processo de emagrecimento das clientes, levaram ao pedido de uma analise comportamental. O 
levantamento diagnostico encontra-se em andamento e esta sendo realizado em oito encontros 
semanais, com o objetivo de identificar parte da historia de reforçamento (aquisição, manutenção e 
funcionalidade de comportamentos alimentares, assim como comportamentos correlatos). Para Skinner 
(1974) cada ser humano deve ser entendido´´como um lugar, um ponto em que múltiplas condições 
genéticas e ambientais se reúnem em efeito conjunto. Como tal, ela permanece indiscutivelmente 
única...Sendo assim, e importante reconhecer o ser humano em emagrecimento ``. 
 
 
 
54. Efeitos do Comportamento de Uma Mãe Sobre a Resposta Alimentar de uma Paciente Renal Crônica 
Infantil (Effects of a Mother's Behavior on Feeding Reponse of a Cronically Renal Infant Patient). 
MARCELA SILVA ANDRADE (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
Resumo/Abstract: O comportamento alimentar de crianças desnutridas pode ser modificado, alterando-
se a função deste comportamento. No presente estudo de caso, a mãe de uma criança de 5 anos que 
apresentava desnutrição foi alvo de uma intervenção comportamental que pretendia aumentar o número 
de calorias ingeridas pela criança, aumentando assim sua massa corporal.  
 
A criança possuía doença renal crônica, ainda não diagnosticada, sendo acompanhada pela equipe de 
pacientes pediátricos renais crônicos no Ambulatório Bias Fortes-HC-UFMG. A equipe multidisciplinar já 
havia decidido pela sonda nasogástrica para modificar o quadro clínico da criança. A intervenção 
comportamental, junto à mãe e cuidadora primária da criança, foi uma tentativa para que não fosse 
necessária essa intervenção.  
 
Os atendimentos foram semanais, no consultório do ambulatório, com duração de aproximadamente 1 
hora. As primeiras sessões tinham com objetivo levantar hipóteses a respeito das contingências 
envolvidas neste déficit de comportamento alimentar. Para linha de base foi realizado um diário onde a 
mãe relatava o que a criança comia, em qual quantidade, o que estava ocorrendo antes dela se 
alimentar, como a mãe a chamava para a refeição e o que ocorria após as refeições (A-B-C). A mãe 
relatava por escrito ou oralmente como se sentia quando a criança não se alimentava ou se alimentava 
pouco. Percebeu-se que a mãe mantinha o comportamento de “comer pouco” da criança, dando muita 
atenção quando esta emitia este comportamento alvo.  
 
A mãe relatou se sentir triste, chateada e ansiosa quando isso ocorria. A mãe foi instruída sobre 
mudança de seu comportamento com relação à criança. Ela iria reforçar a criança com atenção (falar 
sobre, elogiar, fazer carinho, etc) quando esta ingerisse qualquer quantidade de alimento e faria 
extinção, ignorando quando a criança não se alimentasse.  
 
A criança havia perdido 400 grs na semana anterior à essa intervenção. Em todas as sessões 
subseqüentes, a instrução foi retomada e verificou-se com a mãe como estava ocorrendo a modelagem. 
O resultado após 15 sessões foi um ganho de 11% do seu peso, de 12 kg para 13,300 Kg, além de 
modificações comportamentais na hora da refeição (pedir a mãe a refeição, beber no copo ao invés da 
mamadeira). 
 
Assim, a modificação do comportamento da mãe, considerada ambiente para a filha, resultou na 
modificação do seu comportamento. Novamente se confirmou que a mãe pode ser um “veículo” para se 
conseguir alcances com crianças que apresentam déficits ou excessos comportamentais na área da 
saúde.  
 



 
 
55. Enurese e Encoprese: Quando o Problema Está na Familia (Enurese and Encoprese: When the 
Problem is the Family). Vanessa Marmentini, Patricia Cristina Novaki (UNIPAR) 
 
Resumo/Abstract: O termo Encoprese denomina a situação de defecação inadequada, em qualquer 
quantidade e consistência nas roupas ou em locais impróprios, quando tem idade para faze-lo em locais 
próprios, na ausência de patologia estrutural, mais de uma vez ao mês, por pelo menos três meses, a 
partir dos três anos, trazendo conseqüências emocionais negativas para a criança. A Enurese é uma 
descarga involuntária de urina, durante o dia ou à noite, em crianças com idade escolar, na ausência de 
defeitos congênitos ou adquiridos do sistema nervoso ou do trato urinário. É um déficit comportamental 
na aquisição e manutenção do controle do ato de urinar. Assim, os quadros de enurese e encoprese 
requerem tratamento, pois podem ter efeitos significativos no desenvolvimento psicológico, pelos efeitos 
negativos da convivência dela com outras crianças e com a família, repercutindo na auto-estima, no 
desempenho escolar, relacionamento com professores e pares. Contingências ligadas à defecação 
adequada e inadequada propiciam o estabelecimento de variáveis intervenientes como respostas de 
avaliação positiva e negativa. Concomitante com respostas adequadas/inadequadas são eliciadas 
respostas emocionais como raiva, ansiedade e satisfação, condicionadas na história do sujeito. As 
contingências afetam não só o comportamento expresso, mas também respostas encobertas. O objetivo 
do trabalho foi auxiliar uma criança de seis anos a discriminar situações de eliminação mais adequada e 
controle de estímulos físicos e ambientais, reorganizando sua percepção acerca do problema e sobre si 
mesma. Os atendimentos clínicos ocorriam duas vezes na semana, no CPA da UNIPAR/Cascavel. 
Realizou-se entrevista inicial com os pais, para descrever as contingências que mantém o quadro, a 
história familiar e médica, os problemas recorrentes, a história de treino e tratamento, obtendo dados da 
competência emocional e comportamental dos pais. Posteriormente fez-se a intervenção clínica com a 
cliente, trabalhando com comportamentos encobertos através de jogos, família de bonecos e animais, 
estórias, modelagem em massinha, registro no calendário de xixi/cocô. Concomitante as intervenções 
com a criança foram realizadas orientações aos pais sobre como lidar com os comportamentos 
apresentados pela criança. Na avaliação observou-se que os comportamentos-problemas apresentados 
pela criança surgiam para obter atenção dos pais, quando demonstravam pouca interação com ela. Pela 
intervenção foi possível orientar os pais sobre como favorecer uma interação adequada com a criança 
sem, contudo fortalecer a conduta inadequada da mesma, enfocando também o estabelecimento de 
limites. Com a criança enfatizaram-se formas mais adequadas de sinalizar que necessita de afeto e 
atenção. As ocorrências de xixi e cocô desapareceram. 
 
 
 
56. Avaliação e Intervenção Junto ao Paciente Grave Hospitalizado: Um Estudo de Caso (Evaluation and 
Intervention with a Severe Hospitalized Patient: A Case Study) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). MARCELA RODRIGUES (Universidade de Brasília), Keylla Viana (Hospital Universitário 
de Brasília), Suely Guimarães (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: As características do contexto e as peculiaridades da assistência ao paciente no 
ambiente hospitalar demandam atendimento rápido e eficiente por parte do psicólogo. Esse atendimento 
deve ser direcionado a problemas comportamentais específicos, deve atender as necessidades e 
objetivos do paciente e deve permitir a mensuração de variáveis relevantes em cada etapa do processo 
evolutivo do doente. O programa de intervenção nesse contexto deve incluir a seleção e a definição do 
problema, o estabelecimento de objetivos mensuráveis e a descrição da conduta técnica promotora do 
bem estar físico e emocional do paciente. Este trabalho é um estudo de caso que descreve um programa 
de intervenção realizado na enfermaria de Clínica Médica do Hospital Universitário de Brasília. O 
participante foi um paciente de 62 anos, em sua primeira hospitalização, com diagnóstico de infarto 
agudo do miocárdio e de doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagista há 30 anos, com dieta típica 
hipergraxa e hipersódica e atividade ocupacional estressante, com demanda de esforço físico 
acentuado. A avaliação comportamental do paciente mostrou os seguintes focos para intervenção: 
dificuldade de adaptação à rotina hospitalar, percepção do hospital como ambiente aversivo; baixa 
colaboração com a equipe; ansiedade para retornar ao lar; medo dos procedimentos invasivos; pouca 



compreensão sobre o diagnóstico, tratamento e prognóstico; e comportamentos de risco para as duas 
condições clínicas diagnosticadas. Com esta demanda, o programa foi elaborado com os objetivos de 
favorecer a adaptação do paciente ao contexto médico-hospitalar; reduzir estados emocionais 
desfavoráveis; promover adesão ao tratamento e modificação de comportamentos de risco; treinar o 
paciente para identificar e remover agentes estressores manipuláveis e desenvolver técnicas de 
enfrentamento a estressores não manipuláveis. A conduta para alcance dos objetivos incluiu o 
fornecimento de informações e esclarecimentos sobre procedimentos médicos e a rotina da enfermaria; 
ressignificação do contexto hospitalar; treino em técnicas de relaxamento; reestruturação cognitiva de 
crenças disfuncionais; e dessensibilização para os procedimentos invasivos com avaliação dos custos e 
benefícios desses procedimentos. Os resultados, observados e avaliados a cada intervenção mostraram 
a ocorrência de comportamentos cooperativos, habilidade para descrever corretamente o próprio quadro 
clínico e os procedimentos terapêuticos, melhor comunicação e verbalização de maior confiança na 
equipe, e redução de comportamentos e verbalizações de medo e de ansiedade. O paciente verbalizou 
sua motivação para implementar as mudanças comportamentais aprendidas quando do retorno ao lar, 
planejou e descreveu estratégias para manejo de eventos estressores e para redução de 
comportamentos de risco. 
 
 
 
57. Avaliação do Repertório de Habilidades Sociais em uma Amostra Randômica de Dependentes 
Químicos Através do IHS – Del Prette (Evaluation of Social Skills Repertoire in Drug Addicts Using the 
Del Prette´s Social Skills Intervention) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). RODRIGO 
LOPES, Lélio Lourenço (UFJF/LAPPDA) 
 
Resumo/Abstract: O campo teórico-prático do Treino de Habilidades Sociais (THS) constitui em uma 
emergente abordagem da dependência química, tanto no que tange ao entendimento quanto ao 
tratamento. Encontra-se, na literatura especializada, estudos que associam o déficit no repertório de 
habilidades sociais com o desenvolvimento do comportamento aditivo e também com os processos de 
recaída. O THS tem sido utilizado como um importante recurso terapêutico na Prevenção de Recaída. 
 
O presente estudo se propõe a avaliar o repertorio de habilidades sociais em uma amostra randômica de 
dependentes químicos e averiguar se o déficit de habilidades sociais é um fator recorrente em indivíduos 
que fazem uso de substâncias psicoativas. Sendo assim, procurou-se avaliar também em quais áreas 
essa amostra mais careceria de um programa de THS. 
 
Para isso foi feita uma avaliação a partir de um instrumento validado para se medir o desempenho social 
de adultos (IHS-Del-Prette) com 41 indivíduos diagnosticados como dependentes químicos. 
 
Os resultados apontam que 49% da amostra se situa abaixo da mediana do grupo de referencia do teste. 
37% da amostra avaliada foi avaliada como portadora de déficits significativos para um programa de 
THS. Em cada um dos fatores foram encontrados sujeitos com indicações para um THS. O fator que 
mais apresentou casos de indicação para THS, o único que ficou abaixo da mediana do grupo de 
referência fornecido pelo teste, foi aquele que diz respeito à auto-afirmação na expressão de sentimento 
positivo. Outros itens que se relacionam à habilidade de expressão de sentimentos, não só positivo, 
também foram avaliados como deficitário para a amostra. São eles: “pedir mudança de conduta”, “lidar 
com criticas justas”, “expressar desagrado a amigos”, “pedir ajuda aos amigos e recusar pedido abusivo”. 
A partir desse dado, um programa de THS para essa amostra deveria privilegiar as habilidades 
necessárias para a expressão de sentimentos. 
 
 
 
58. Investigação dos Aspectos Positivos Presentes nas Interações Entre Pais e Filhos Adotivos: Um 
Estudo Preliminar (Examination of Positive Aspects in the Relationship Between Parents and Adopted 
Children: A Preliminary Study). Margarette Matesco Rocha, Paulo César Morales Mayer, PRISCILA 
MARIA DE LIMA RIBEIRO, Vivian Maria Stabile Fumo, Fernando Maciel Ribeiro, Bárbara Maíra da Costa 
(Universidade Estadual de Londrina) 



 
Resumo/Abstract: Freqüentemente, a condição de adotado é utilizada como explicação para os 
comportamentos desajustados apresentados por crianças adotadas. Os poucos estudos realizados 
sobre o tema, a diversidade de resultados entre pesquisas (sendo muitos deles controversos) e a ênfase 
na relação adoção e risco psicológico são fatores que podem contribuir para a manutenção dessa 
explicação. Para a Análise do Comportamento, a adoção per se não é determinante para que crianças 
adotadas apresentem problemas de comportamento. A explicação de qualquer comportamento (ajustado 
ou não) deve considerar as interações do indivíduo com seu ambiente. Além disso, a ênfase em uma 
intervenção deve recair nos aspectos positivos dessa interação, ou seja, naqueles aspectos que 
favoreçam a promoção de comportamentos ajustados. Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi 
identificar, em diversos estudos publicados sobre adoção, os aspectos positivos presentes na interação 
entre pais e filhos considerados relevantes para o ajustamento da criança ao lar adotivo e que, 
provavelmente, contribuíram no sucesso da adoção. Para atingir tal finalidade, foram selecionados 
artigos, principalmente da base de dados da Capes, publicados no período de 1998 a 2004 e que se 
referiam à interação entre pais e filhos por adoção. Nesses estudos, foram identificadas onze 
recomendações que contribuíram para o ajustamento da criança adotada: motivação dos pais em 
constituir um relacionamento afetivo com a criança; os pais serem confortadores, previsíveis e 
preocupados em proteger a criança; maior responsividade aos comportamentos da criança, permitindo 
que ela adquira confiança nos pais; contato físico; coesão familiar; tempo dispensado à criança; 
realização de atividades em conjunto; apresentação de modelos apropriados de expressão de 
sentimentos, comunicação e responsabilidade; estilos parentais autoritativos e indulgentes; promoção de 
ambiente adequado para a criança, com rotina consistente; demonstração de sentimentos de 
pertencimento e segurança na relação com a criança; habilidades sociais educativas e demonstração de 
que a criança poderia confiar nos pais. Como pode ser observado, as recomendações apresentadas nos 
estudos são válidas para qualquer tipo de família (adotiva ou não). Essa constatação demonstra que a 
existência de comportamento desajustado não reside na condição de adotado da criança, mas sim na 
construção de um ambiente familiar que apresente aspectos que favoreçam a promoção de 
comportamentos ajustados. 
 
 
 
Palavras-chaves: adoção, interação pais e filhos, Análise do Comportamento 
 
 
 
59. Expectativa e Repertório de Entrada de Candidatos à Gastroplastia (Expectation and Entry 
Repertoire in a Gastroplasty Candidate) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FABRÍCIO 
GUIMARÃES, Suely Guimarães, Marcela Rodrigues (Universidade de Brasíla), Rafaella Silva, Keylla 
Viana (Hospital Universitário de Brasília), Gleizer Vieira (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A adoção da cirurgia redutora de estômago como tratamento para a obesidade 
mórbida e a grande divulgação dos bons resultados desse procedimento pela imprensa criou 
rapidamente uma expectativa de emagrecimento rápido e fácil entre pacientes grande obesos. A busca 
pela cirurgia redutora cresceu muito nos últimos cinco anos, mas os resultados entre pacientes sem 
repertório comportamental compatível com a demanda pós-operatória tem incluído depressão, frustração 
e perda insuficiente do excesso de peso. Esse estudo foi conduzido para descrever a expectativa e 
repertório de entrada de grande obesos candidatos à gastroplastia, visando a identificação de variáveis 
relevantes a serem incluídas em um programa de treinamento pré-operatório. Participaram oito pacientes 
com índice de massa corporal - IMC variando de 40,5 a 75,8; idade entre 21 e 53 anos, escolaridade 
entre analfabeto e segundo grau, pacientes do Programa de Pesquisa e Assistência em Obesidade-
PASSO, do Hospital Universitário de Brasília. Os dados foram colhidos em uma entrevista semi-
estruturada individual, realizada durante a avaliação para triagem do paciente, e durante a primeira 
sessão grupal. As principais expectativas eram de emagrecer, para todos os participantes, ter uma vida 
parecida com a das outras pessoas, encontrar roupas na numeração adequada, usar maiô para nadar ou 
fazer hidroginástica, voltar a viver, ter saúde, usar o colo para colocar um livro, casar, ter filhos, voltar a 
trabalhar. O repertório de entrada inadequado inclui saltar refeições, principalmente o café da manhã, 



substituir a dieta, fazer a refeição de pé e sentada no sofá de frente a televisão, comer com colher e em 
grandes bocados, concluir as principais refeições em cinco a dez minutos, ter pouca ou nenhuma fruta e 
verdura na dieta. Todos os pacientes referiram adesão à medicação recém-prescrita para controle da 
compulsão alimentar. Nenhum estava informado sobre a necessidade de usar complemento alimentar 
sob a forma de medicação no pós-operatório por tempo indeterminado; as dimensões da redução 
estomacal, a limitação de ingesta de doces no pós-operatório, as limitações impostas pelo ato cirúrgico e 
nem sobre as possíveis complicações da operação. Os dados foram utilizados para a elaboração de um 
programa de treinamento grupal, mas com características individualizadas, de modo que todas as 
variáveis consideradas relevantes foram incluídas no procedimento. 
 
 
 
Palavras-chaves: repertório de entrada, obesidade mórbida, expectativas 
 
 
 
60. Acesso a Reforçadores Entre Portadores de Obesidade Mórbida (Reinforcement Accessibility Among 
Patients with Morbid Obesity) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FABRÍCIO GUIMARÃES, 
Suely Guimarães, Marcela Rodrigues, Rafaella Silva (Universidade de Brasília), Keylla Viana (Hospital 
Universitário de Brasília), Gleizer Vieira (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A obesidade mórbida compromete não apenas a saúde, mas também a qualidade de 
vida do paciente grande obeso. Esta condição favorece a ocorrência de vários estímulos aversivos no 
ambiente, reduz a disponibilidade de reforçadores naturais e limita o acesso do paciente aos 
reforçadores disponíveis. Este estudo foi conduzido para investigar e descrever as características dos 
estímulos aversivos presentes, estímulos reforçadores inacessíveis, respostas a essas condições e seu 
impacto na qualidade de vida do grande obeso. Participaram do estudo 30 pacientes com índice de 
massa corporal - IMC maior que 40, idade entre 16 e 58 anos, participantes do Programa de Pesquisa e 
Assistência em Obesidade do Hospital Universitário de Brasília. Os dados foram colhidos de 
verbalizações espontâneas e de respostas a perguntas diretas sobre essas variáveis, durante o 
programa de treinamento pré-operatório desses pacientes. Os estímulos aversivos mais relatados se 
referiam à discriminação social, incluindo críticas, zombaria, comparações, apelidos e piadas dentro e 
fora da família; barreiras físicas e arquitetônicas como largura de roletas de ônibus, portas, bancos e 
cadeiras; e dores causadas pelo peso. Os reforçadores indisponíveis mais relatados foram as roupas, 
nunca encontradas ou muito caras; a liberdade de movimentos perdida, como agachar e calçar sapatos; 
a habilidade perdida para o trabalho; a resposta sexual e o relacionamento amoroso inexistentes. Dentre 
os reforçadores presentes, mas inacessíveis, estavam as festas, passeios, esportes e vida ao ar livre. O 
acesso era limitado pelos próprios pacientes porque a obtenção desses reforçadores implicava a 
exposição pública e o constrangimento. De forma circular, essas conseqüências reduziam ainda mais o 
acesso do paciente a reforçadores e favorecia o desenvolvimento de sucessivas respostas evitativas, 
como deixar de sair de casa, reduzir contato com os familiares, abandonar o trabalho e arcar com 
dificuldades financeiras. Essa situação complexa resultava em sintomas depressivos e sonolência diurna 
excessiva, perda de habilidades e isolamento social. As atividades sociais, de lazer e de trabalho, que 
são variáveis relevantes para a qualidade de vida em geral, estavam comprometidas ou ausentes. Esse 
estudo será continuado com a avaliação dessas variáveis no período pós-operatório dos mesmos 
pacientes, após a perda significativa de peso. 
 
 
 
61. Encarando o Transtorno Obsessivo-Compulsivo: Aspectos do Início de uma Intervenção 
Comportamental (Facing Obsessive-Compulsive Disorder: Features from the Beginning of a Behavioral 
Intervention). Vilma da Silva Alves, DIVA SILVA DE OLIVEIRA (Centro Universitário de Santo André) 
 
Resumo/Abstract: Terapeutas Comportamentais freqüentemente se deparam com queixas de clientes 
que se relacionam com falsas crenças quanto às suas possibilidades de receber ajuda médica e/ou 
psicológica. Alguns casos de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) parecem ilustrar isso. O caso 



analisado foi atendido em uma clínica-escola de Psicologia de uma IES da Grande São Paulo (os dados 
aqui apresentados referem-se aos três primeiros meses do atendimento). A cliente, uma professora do 
Ensino Médio de 25 anos, solteira e morando com os pais e uma irmã mais nova, procurou a clínica 
queixando-se de "ansiedade, compulsão em lavar as mãos, pensamentos ruins, mania de doença". 
Dados iniciais coletados revelaram que a cliente apresentava comportamentos característicos de TOC, 
envolvendo medo de contaminação ("enxergava" vermes e bactérias em frutas), transtorno dismórfico 
(acreditava ter feridas no rosto) e rituais de checagem (ir a vários médicos e fazer diversos exames 
clínicos). Dificuldades adicionais também foram constatadas: inibição para buscar auxílio médico e 
psicológico e vergonha dos seus problemas diante dos familiares e namorado. Análise funcional mostrou 
a necessidade de informar a cliente a respeito dos seus problemas (por exemplo, explicar o que são 
obsessões e compulsões), fazer orientações à família e ao namorado e encaminhá-la para avaliação 
psiquiátrica. Pediu-se à cliente que fizesse auto-observações e registros de seus comportamentos 
compulsivos. Os registros indicaram comportamentos compulsivos numa alta freqüência (lavar as mãos 
de 20 a 25 vezes e olhar-se no espelho de 10 a 15 vezes por dia). Os primeiros resultados terapêuticos 
apontam para uma melhor compreensão por parte da cliente sobre seu transtorno (aceitação da 
necessidade de ajuda médica, relatos sobre suas compulsões para a mãe; concordância em "incluir" 
familiares e namorado no tratamento). As intervenções foram apenas iniciadas, mas uma avaliação 
parcial sugere que os primeiros progressos obtidos relacionam-se a alterações quanto a forma da cliente 
enfrentar e buscar soluções para seus problemas. 
 
 
 
62. Interações Familiares: um Estudo de Caso Comparativo entre dois Adolescentes (Family Interactions: 
A Comparative Case Study of Two Adolescents) (DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Ana Paula Viezzer, LIDIA NATALIA DOBRIANSKYJ WEBER (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: A interação familiar tem especial importância no processo de formação de qualquer 
indivíduo. Diante da relevância deste assunto, o presente estudo teve como objetivo realizar um estudo 
de caso comparativo entre dois adolescentes que apresentam comportamentos bastante diferenciados, 
investigando aspectos de suas interações familiares e as práticas educativas utilizadas por seus pais. 
Cada um dos dois participantes desta pesquisa (de 16 e 17 anos, ambos do sexo masculino) é oriundo 
de uma instituição diferente: um deles é aluno selecionado pelo Instituto Bom Aluno do Brasil; e outro 
estava detido provisoriamente no SAS (Serviço de Atendimento Social), à espera de julgamento, por 
cometer ato infracional. Com autorização destas instituições, foram realizadas 5 entrevistas com um 
adolescente e 4 com outro, todas individuais. As entrevistas foram semi-estruturadas, baseadas no 
instrumento EQIF – Escalas de Qualidade de Interação Familiar (Weber, Viezzer e Brandenburg, 2003). 
Foi feita uma análise qualitativa dos resultados, ou seja, uma análise de conteúdo das entrevistas. Uma 
seleção arbitrária de frases relatadas durante as entrevistas foi feita pela pesquisadora a fim de 
demonstrar a comparação dos aspectos de interação familiar dos dois adolescentes. Estes resultados 
foram divididos em dez temas: relacionamento afetivo e envolvimento, regras, reforçamento, 
comunicação, punição, modelo, clima conjugal, sentimentos dos filhos, auto-estima e envolvimento com 
pares desviantes. Percebeu-se no relato do adolescente que está detido dados como: pouco 
envolvimento e demonstração de amor; regras com pouca monitoria, uso inadequado de reforçamento 
positivo, comunicação coercitiva, punições extremamente exageradas e inconsistentes (podendo ser 
consideradas como maltrato), clima conjugal conturbado, sentimentos de rejeição, medo e mágoa, baixa 
auto-estima e envolvimento com pares desviantes. Já no relato do adolescente do Instituto Bom Aluno, 
foi possível perceber dados como: maior envolvimento e demonstração de amor, regras bem definidas e 
claras, uso freqüente e adequado de reforçamento positivo, comunicação positiva, punições brandas e 
consistentes, clima conjugal sem grandes conflitos, sentimentos de orgulho e respeito, boa auto-estima e 
o não envolvimento com pares desviantes. Pôde-se concluir, através de uma análise global dos 
resultados, que há predominância de práticas parentais e clima familiar bastante coercitivo na família do 
adolescente que está detido, e predominância de práticas parentais não-coercitivas e uso freqüente de 
reforçadores positivos na família do adolescente do Instituto Bom Aluno. Portanto, pode-se dizer que a 
interação destes jovens com seus pais pode ter contribuído muito para o desenvolvimento do repertório 
comportamental atual dos participantes desta pesquisa. 
 



 
 
63. FAP como Abordagem Terapêutica para Dor Crônica: Possibilidades e Perspectivas (FAP as 
Therapeutic Approach for Chronic Pain: Possibilities and Perspectives). CRISTINA LEMES BARBOSA 
FERRO (Espaço Clínico Marista), Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: A psicoterapia analítico-funcional (FAP) vem de encontro às necessidades do 
terapeuta de aprofundar o tratamento com clientes de dor crônica. Há décadas existem programas 
psicológicos para dor crônica, elaborados dentro das perspectivas da análise aplicada do 
comportamento e da terapia cognitivo-comportamental. Eles são caracterizados como programas 
estruturados através de técnicas padronizadas, com um enfoque didático. A maioria é baseada em treino 
de habilidades para lidar com a dor ou técnicas de reestruturação cognitiva. Em pesquisas empíricas, 
tais programas se mostraram relativamente eficazes com pacientes bem motivados. A FAP busca 
ampliar a interpretação das queixas e as possibilidades de melhora com atenção para fatores funcionais 
e interpessoais. Isto implica numa redefinição da maneira em que o paciente compreende e interage com 
classes funcionais de eventos, que incluem a dor, mas não se restringem a esta. As técnicas das outras 
abordagens podem ser integradas numa abordagem analítica funcional, más a visão contextualista 
aumenta ainda mais o leque de possibilidades terapêuticas. Na FAP, o que acontece no ambiente 
terapêutico é reconhecido como material que será trabalhado. A experiência é valorizada em si mesma e 
não como contexto didático para aprender sobre os problemas. Assim o paciente não aprende como 
deveria lidar com a dor, mas passa por momentos de mudança pessoal que incluem a dor num todo 
muito mais abrangente. 
 
 
 
64. Implicações da Dor Crônica na Vida: Análise Funcional e Intervenção. (Implications of Chronic Pain in 
Daily Life: Functional Analysis and Intervention). CRISTINA LEMES BARBOSA FERRO (Espaço Clínico 
Marista), Luc Vandenberghe (Universidade Catolica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Neste estudo de caso apresentamos dados de um participante em um grupo de 
tratamento de dor crônica. O tratamento sendo baseado numa adaptação da Psicoterapia Analítica 
Funcional (FAP) para a plataforma de terapia de grupo, uma formulação do caso de acordo com a FAP é 
apresentado. Os problemas do cotidiano, ligados a fatores que mantêm a dor, as crenças relevantes e 
elementos da sua história de aprendizagem são relacionados com comportamentos clinicamente 
relevantes que ocorrem durante as sessões de grupo. Efeitos devastadores da dor sobre diferentes 
setores da vida são apontados e discutidos como: perda de qualidade de vida, restrições funcionais e 
perda de recursos sociais e pessoais, favorecendo círculos viciosos que aprofundam o problema. A partir 
desta formulação do caso, exemplos de interações no grupo e intervenções terapêuticas são discutidos e 
relacionados com progressos do participante. Apontamos implicações das mudanças no grupo, para a 
vida do cotidiano. É argumentado, a partir destes dados, como a visão analítica e a abordagem 
terapêutica da FAP podem possibilitar um trabalho psicológico de um problema crônico e resistente a 
tratamentos. Os elementos cruciais, neste aspecto, são (1) a interpretação de eventos encobertos no seu 
contexto interpessoal; (2) a atenção para as implicações do problema em diferentes setores da vida; (3) 
a conceitualização da sessão como um espaço onde os problemas e as melhoras do participante 
aconteçam; (4) a atenção para o que realmente está acontecendo entre terapeuta e participante durante 
a sessão e (5) a análise funcional do comportamento do terapeuta no contexto da relação terapêutica. 
 
 
 
65. Análise Funcional de Amelie Poulain (Functional Analysis of Amelie Poulain) (DEV; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). JULIANA ROSA HONÓRIO MAZIERO, Fátima Aparecida Miglioli 
Fernandez Tomé (UNICASTELO) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo de caso teve como base de análise à personagem principal do 
filme "O fabuloso destino de Amelie Poulain." Amelie Poulain quando criança foi criada pelos pais sem 
nenhum contato social e/ou acadêmico, visto que seus pais acreditavam que a mesma tinha uma grave 



desordem cardíaca. Seus pais eram pouco afetivos e tinham traços de obsessividade, o único contato 
físico que Amelie tinha com o pai foi interpretado pelo mesmo como elemento patológico devido à 
taquicardia que apresentava durante seu exame periódico.Com sua mãe seus contatos eram restritos às 
aulas que eram administradas por esta. Após uma série de eventos aversivos e punições despendidas 
pelos pais, Amelie emite um comportamento de esquiva e cria um mundo em que possa viver, fato este 
acentuado pela morte da mãe. Quando adulta Amelie cria pequenos rituais reforçadores como jogar 
pedrinhas no lago, enfiar uma das mãos no saco de grãos e quebrar a casquinha de açúcar do doce. Por 
ter sido criada em um ambiente aversivo torna-se uma pessoa altamente discriminadora de emoções e 
extremamente observadora de comportamentos. Como evento desencadeador da mudança de 
comportamentos de Amelie ocorre o seu “encontro” com uma caixinha antiga de brinquedos e fotos 
escondidas no apartamento em que mora sozinha. Este novo estímulo faz com que Amelie experimente 
um comportamento diferenciado do seu repertório habitual de isolamento. Visando contato social e 
afetivo, Amelie busca o proprietário da caixinha e cria a contingência de que “se ele demonstrasse 
emoção pelo achado da caixinha ela começaria a ajudar as pessoas”. Ao que parece este fato deu a 
Amelie o reforço necessário para que pudesse continuar sua nova jornada, ou seja, sua mudança 
comportamental. A partir de então Amelie passa a agir como “terapeuta” das pessoas a sua volta, 
proporcionando às mesmas novos estímulos para que possam refletir e possivelmente alterar suas 
condutas.Ainda neste momento do filme, Amelie apesar de ter mudado seu repertorio comportamental 
em relação ao meio (passar do comportamento de esquiva em relação ao ambiente para o 
comportamento de fuga) ainda não tem repertório verbal em relação aos seus encobertos. Uma dentre 
as pessoas auxiliadas por Amelie discrimina a falta de repertório e o medo de se expor da mesma e 
passa a agir como facilitador, fornecendo à mesma estratégias de enfrentamento que proporcionam 
mudanças significativas em seu repertório. Assim Amelie obtém para si o que passou a proporcionar às 
pessoas, ou seja, “felicidade”. 
 
 
 
66. Procedimentos Grupais para Mães de Crianças: Uma Proposta Cognitivo-Comportamental (Group 
Procedures for Mothers of Children with Attention Deficit Hyperativity Discorder: A Cognitive Behavior 
Approach) (CSE). JULIANA SOARES DIAS (Universidade Católica de Goiás), Fabiana Gauy 
(Universidade Catolica de Goiás/Capsi Agua Viva) 
 
Resumo/Abstract: Estima-se que em torno de 3% a 6% de crianças em idade escolar tenha o diagnóstico 
de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A criança e o adolescente que apresenta 
TDAH precisa da ajuda dos pais para que o tratamento tenha resultado mais consistente, e exigem mais 
atenção e dedicação dos mesmos, que por outro lado não sabem o que fazer, por isso o treino de pais é 
uma ação de grande importância. O objetivo deste trabalho foi descrever o treino de manejo de pais com 
filhos com TDAH, no desenvolvimento de habilidades para compreender e lidar com os filhos e suas 
dificuldades, que está em andamento no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi Água 
Viva), da cidade de Goiânia-GO. As participantes deste estudo foram identificadas a partir de um 
levantamento realizado no CAPSi Água Viva em 2003, sobre crianças com TDAH atendidas na 
instituição. As mães foram convidadas por telefone ou pessoalmente. De uma lista de 32 mães, 20 foram 
encontradas e convidadas, 14 aceitaram e 10 iniciaram o acompanhamento. As participantes têm idade 
entre 24 e 45 anos, com filhos de 4 a 13 anos, de baixa renda, moradoras do município de Goiânia, 
sendo que 40% são casadas ou amasiadas, 20% são solteiras e 40 % responderam em branco, e 0% 
separadas ou divorciadas, a escolaridade variou entre ensino fundamental incompleto (50%), ensino 
fundamental completo (0%), ensino médio incompleto (20%), ensino médio completo (20%), e ensino 
superior incompleto (10%). Apenas uma das participantes não era mãe natural. Destas 40% tinham 
apenas um filho, 30% tinham dois, 20% tinham três e 10% tinham quatro. O protocolo utilizado consiste 
em 14 sessões semanais e 2 sessões mensais de follow-up, com 2h de duração, sendo que (a) quatro 
sessões iniciais contemplaram apresentação dos participantes e do contrato de trabalho e explicação 
sobre o que é TDAH e o uso e efeitos colaterais da medicação; (b) oito sessões de treino de habilidades 
específicas constando discussão sobre práticas educativas parentais, relaxamento e solução de 
problemas; (c) duas sessões de prevenção de recaídas e avaliação da intervenção; e (d) duas sessões 
de revisão e acompanhamento. Os relatos das mães sugerem mudanças comportamentais de manejo 
devido a melhor compreensão do problema, diminuição do uso de punição física e diminuição da 



ansiedade materna, que, por outro lado, parece ter levado a mudanças comportamentais dos filhos, 
como maior obediência e aproximação mãe-filho.  
 
 
 
67. A Terapia de Grupo na Terapia Comportamental e Cognitivo-Comportamento: Um Retrato dos 
Últimos Cinco Anos (Group Therapy in Behavioral Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy: A Portrait 
of the Last Five Years) (TPC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Miriam Rechenberg, 
VICENTE BATISTA DE ALBUQUERQUE NETO, Maria de Jesus Dutra dos Reis (Universidade Federal 
de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A terapia de grupo tem sido apresentada e defendida como uma forma de intervenção 
que possibilitaria otimizar o atendimento a populações, particularmente quando falamos em setores do 
atendimento público onde os recursos físicos, econômicos e humanos são escassos. O presente estudo 
teve como objetivo implementar uma pesquisa bibliográfica que nos permitisse avaliar como estão as 
pesquisas sobre o uso da intervenção em grupo na Terapia Comportamental (TC) e/ ou Terapia 
Cognitivo-Comportamentais (TCC), nos últimos cinco anos. Para tanto, realizou-se uma busca na base 
de dados de resumos, PsycINFO, restringindo a produção a artigos e teses. Foram em, contrados 92 
artigos e teses sobre o tema. Os resumos foram analisados utilizando três diferentes critérios de 
categorias: (1) linha teórica (TC ou TCC), (2) estudos sobre características do procedimento (eficácia, 
característica de implementação, etc) e (3) tipos de problemas endereçados pela intervenção 
(transtornos, comportamentos, etc). Dois juízes avaliavam o mesmo resumo utilizando estas categorias; 
não havendo concordância, um terceiro juiz era consultado até que houvesse maioria ou consenso. Os 
resultados demonstraram que estes resumos estavam distribuídos em 43 diferentes periódicos, sendo 
que somente um destes era editado no Brasil. Somente um dos artigos apresentava-se na categoria TC; 
todos os outros indicavam uma relação explicita ou implícita com a TCC. Os estudos que tratavam da 
eficácia do procedimento, particularmente aqueles que comparavam a intervenção individual e em grupo, 
mostravam uma eficácia do grupo superior ou igual àquela do tratamento individual. Cerca da metade 
dos artigos (56,7%) dos trabalhos concentrou-se em dois grupos de patologias: transtornos de ansiedade 
e depressão. A contribuição brasileira na autoria de três artigos. Ao longo dos anos houve um 
incremento gradual no número de artigos publicados sobre o tema, indicando um possível aumento de 
interesse na área. Considerando que uma eficácia igual ou superior da intervenção em grupo demonstra 
que os ganhos em recursos da terapia em grupo não parecem comprometer a qualidade do tratamento. 
Os trabalhos parecem indicar que esta é uma área com questões prementes a serem investigadas. 
 
 
 
Palavras-chave: terapia de grupo; terapia comportamental; terapia cognitivo- comportamental; 
levantamento bibliográfico. 
 
 
 
68. Aconselhamento sobre Infertilidade: Aplicações Clínicas de Estresse e Ansiedade (Infertility 
Counseling: Clinical Applications of Stress and Anxiety) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ALESSANDRA MAGALHÃES CAVALCANTI (UFPB), Simone Moreira, Gilson Oliveira, 
Ângelo Oliveira, Cleiton Silva, Franklin Tertuliano, George Azevedo (UFRN) 
 
Resumo/Abstract: OBJETIVO: avaliar a presença de estresse e os níveis de ansiedade (Estado-Traço) 
em mulheres inférteis, procurando correlacioná-los com fatores de risco, de forma a obter subsídios para 
uma orientação psicológica adequada. METODOLOGIA: foram avaliadas 152 mulheres inférteis (30,29 
&#61617; 5,41anos), por meio do Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL) e da utilização do 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), obedecendo os seguintes critérios de inclusão: idade a 
partir de 20 anos, tempo mínimo de infertilidade de 1 (um) ano, capacidade cognitiva adequada para o 
entendimento dos propósitos da pesquisa e para o preenchimento do questionário, além da 
disponibilidade voluntária em participar da pesquisa. O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN (Processo n&#61616;074/02) RESULTADOS: na amostra estudada, 94 



mulheres (61,84%) apresentaram estresse, sendo que 4 (4,3%) encontravam-se na fase de “Alerta”, 78 
(83%) na fase de “Resistência”, 10 (10,6%) na de “Quase Exaustão” e apenas 2 (2,1%) na fase de 
“Exaustão”. Os sintomas psicológicos predominaram em 78 mulheres (82,98%), enquanto que os físicos 
predominaram em 16 delas (17,02%). Em relação à ansiedade, os resultados do Estado e Traço 
apresentados como média ± desvio-padrão, corresponderam a 40,65 &#61617; 8,13 e 43,57 &#61617; 
11,36, respectivamente. CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS: as mulheres inférteis estão vulneráveis ao 
estresse, com a predominância da fase de resistência. Nesse sentido, a persistência de um fator 
estressor, que pode ser o tratamento clínico, espera de gravidez, cobrança social, pressão do cônjuge, 
falta de diagnóstico, entre outros, acarreta dificuldades na utilização de mecanismos psicológicos 
adaptativos por parte da mulher infértil, podendo resultar em exaustão de sua reserva de energia 
adaptativa e aparecimento de doenças físicas ou psicológicas. Na fase do estresse mais freqüentemente 
evidenciada em nossa amostra, ocorre a manifestação de sintomas da esfera psicossocial, como medo, 
isolamento social, oscilação do apetite, impotência sexual e outros. Com relação à ansiedade, as 
mulheres apresentaram escores de traço de ansiedade mais elevados do que aqueles referentes ao 
estado. Visto que o traço de ansiedade reflete as diferenças individuais relativamente estáveis em 
propensão à ansiedade, os resultados sugerem que as mulheres inférteis avaliadas apresentam uma 
tendência a reagir às situações com alta ansiedade. Nesse sentido, justifica-se a importância da 
presença de um profissional de saúde mental nos serviços de Reprodução Humana, especialmente pela 
possibilidade de intervenção terapêutica na abordagem cognitiva-comportamental e possível 
minimização de fatores adicionais desfavoráveis à concepção, como o estresse e a ansiedade. 
Unitermos: estresse, ansiedade, reprodução humana, psicologia 
 
 
 
69. Atenção Interdisciplinar ao Paciente com Genitália Ambígua na Santa Casa de Misericórdia do Pará 
(Interdisciplinary Attention in Patience with Genital Ambiguity at Santa Casa de Misericordia do Para) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NILDA TOSCANO (Universidade Federal do Pará), Lena 
Garcia (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará), Sandro Simões (Centro Universitário do Pará), 
Emanuel Oliveira (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará), Angélica Lima, Helena Neves 
(Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com Marcondes(1991), genitália ambígua é qualquer alteração genital 
externa que impossibilite ao exame físico, a atribuição de um sexo masculino ou feminino. As bases da 
discussão da diferenciação sexual são tanto fisiológicas como psicológicas e sociológicas e demandam 
uma discussão interdisciplinar. A questão de maior importância no tratamento das crianças com genitália 
ambígua é a escolha do sexo de criaçãoe, a partir daí, todas as demais condutas terapêuticas, no que se 
refere ao tratamento clínico e cirúrgico, são decorrentes da opção tomada. Ressalta-se o seguimento 
psicológico que essas crianças e fa,iliares devem ter. O trabalho interdisciplinar desenvolvido na Santa 
Casa do Pará foi implantado em junho/2003 com um atendimento semanal às quartas-feira onde o 
paciente é visto por toda a equipe. Atualmente 56 crianças encontram-se em atendimento. Destas, até 
dez/2003 levantou-se de32 os seguintes dados: I)Patologia: 17 com Hiperplasia Congênita de Supra 
Renal/HCSR; 07 mal formação urogenital; 03 mosaicismo; 04 hemafrodita verdadeiro e 01 ginecomastia; 
II) Sexo: 11 masculino; 15 feminino e 06 intederminado; III) Procedência: 12 Belém; 20 demais 
municípios do estado do Pará; IV) Faixa-etária: 01 menos de 1 mês; 08 de 1 a 11 meses; 23 de 12 
meses a 12 anos; V) Escolaridade: 19 não estudam; 02 estão se alfabetizando; 01 no jardim 1; 02 no 
jardim 2; 03 na 1ª série; 01 na 2ª série; 02 na 3ª série; 01na 4ª série e 01 na 5ª série do ensino 
fundamental; VI) Aspectos legais: 03 crianças estão registradas como meninos e são meninas; 06 tem 
dificuldades em relação ao Tratamento Fora de Domicílio; 06 com imunização e 02 com intercorrências 
médicas. Em relação a família: I) Renda familiar: 23 oscilam entre 1 e 2 salários mínimos (SM); 03 vivem 
com a ajuda de parentes; 01 não soube informar; 02 de 0 a 1 SM; e 02 de 3 a 4 SM; II)Escolaridade: a 
maioria dos pais tem ensino fundamental incompleto; III) Quanto as dificuldades em relação ao 
tratamento: 18 são financeiras; 08 de entender explicações médicas; 02 problemas com saúde de outros 
filhos; 02 não pode faltar ao trabalho; 01 não tem dificuldade; 01 não sabe informar. Os dados apontam 
que o papel da equipe interdisciplinar é de apoio e compreensão com o objetivo de contribuir para a 
criação de um individuo adulto adaptado ao contexto social em que vive e à sua própria condição. 
 



 
 
Palavras-chave: equipe interdisciplinar, genitália ambígua, parceria 
 
 
 
70. Atenção Interdisciplinar em Pacientes com Ambiguidade Genital na Santa Casa de Misericórdia do 
Pará (Interdisciplinary Attention in Patients with Genital Ambiguity at Santa Casa de Misericórida do 
Pará) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NILDA TOSCANO (Universidade Federal do 
Pará), Lena Garcia (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará), Sandro Simões (Centro 
Universitário do Pará), Emanuel Oliveira (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará), Angélica Lima, 
Helena Neves (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: De acordo com Marcondes (1991), genitália ambígua é qualquer alteração genital 
externa que impossibilite ao exame físico, a atribuição de um sexo masculino ou feminino. As bases da 
discussão da diferenciação sexual são tanto fisiológicas como psicológicas e sociológicas e demandam 
uma discussão interdisciplinar. A questão de maior importância no tratamento das crianças com genitália 
ambígua é a escolha do sexo de criação e, a partir daí, todas as demais condutas terapêuticas, no que 
se refere ao tratamento clínico e cirúrgico, são decorrentes da opção tomada. Ressalta-se o seguimento 
psicólogico que essas crianças e familiares devem ter. O presente trabalho foi implantado em junho/2003 
com a seguinte composição: Endocrinologista; Psicólogo; Cirurgião; Advogado e Assistente Social. 
Atualmente 56 crianças encontram-se em atendimento. Destas, até dez/2003, consegui-se obter de 32 
os seguintes dados: I) Tipo de patologia: 17 com Hiperplasia Congênita de Supra Renal (HCSR); 07 mal 
formação urogenital; 03 mosaicismo; 04 hemafrodita verdadeiro; 01 ginecomastia; II) Sexo: 11 
masculino; 15 feminino; 06 indeterminado; III) Procedência: 12 Belém; 20 demais municípios do estado 
do Pará; IV) Faixa-etária: 01 menos de 1 mês; 08 de 1 mês a 11 meses; 23 de 12 meses a 12 anos; V) 
Escolaridade: 19 não estudam; 02 estão se alfabetizando; 01 no Jardim I; 02 no Jardim II; 03 na 1ª série; 
01 na 2ª série; 02 na 3ª série; 01 na 4ª série e 1 na 5ª série do ensino fundamental. Em relação a família: 
I) Renda Familiar: 23 oscilam entre 01 e 02 salários mínimos (SM); 03 vivem com ajuda de parentes; 01 
não soube informar; 02 de 0 a 1 SM; e 2 de 3 a 4 SM; II) Escolaridade: a maioria dos pais tem ensino 
fundamental incompleto; III) Quanto as dificuldades em relação ao tratamento: 18 são financeiras; 08 de 
entender explicações médicas; 02 problemas com a saúde de outros filhos; 02 não pode faltar ao 
trabalho; 01 não tem dificuldade; 01 não sabe informar. Os dados apontam que o papel da equipe 
interdisciplinar é de apoio e compreensão com o objetivo de contribuir para a criação de um indivíduo 
adulto adaptado ao contexto social em que vive e à sua própria condição. 
 
 
 
71. Acompanhamento Interdisciplinar de um Grupo de Apoio a Mulheres que Vivem com HIV e AIDS 
(Interdisciplinary Following in a Support Group of Women with HIV/AIDS). Aidê Ferraz (UFMG), MARTHA 
FERRAZ, Ana Carolina Moura (CRASE- Secretaria Munucipal de Saúde- GV) 
 
Resumo/Abstract: Diante das demandas geradas pela AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 
desafios têm sido trazidos aos profissionais da área da saúde. A partir da tendência da feminização da 
epidemia- aumento do número de mulheres infectadas pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)- 
faz-se necessária a criação de modelos assistenciais que atendam a essa clientela. Dentro dessa 
realidade, o CRASE (Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde- Dr. Ladislau Salles), 
localizado no Município de Governador Valadares (MG), por meio de acompanhamento interdisciplinar, 
tem como proposta contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessa população. O presente 
trabalho tem como objetivo aumentar a adesão ao tratamento, arranjando condições que favoreçam 
mudanças de comportamento, no sentido do desenvolvimento de repertórios comportamentais mais 
assertivos para o enfrentamento das situações aversivas relacionadas ao convívio com o HIV/AIDS, 
através da troca de experiências em grupos (discussão de temas relacionados ao vírus e a doença, 
realização de dinâmicas de grupo, relatos de dificuldades, entre outros). O grupo de apoio foi criado 
como estratégia para possibilitar o alcance desse objetivo assistencial. Compõem o grupo mulheres 
portadoras de HIV/AIDS em acompanhamento no CRASE, que aceitaram o convite para participar das 



reuniões. O grupo é aberto, possibilitando a participação de novas integrantes, sendo coordenado por 
uma psicóloga e uma enfermeira da equipe que atendem aos soropositivos para o HIV, no CRASE. Os 
encontros são semanais com duração média de duas horas. A partir do relato verbal, mudanças 
comportamentais são propostas, discutidas e avaliadas, possibilitando assim, a criação de alternativas 
para a resolução de problemas relacionados à condição da soropositividade. Até o presente momento 
pôde ser observada a ocorrência de comportamentos verbais que ilustram a variação de respostas frente 
às situações aversivas relatadas, contribuindo, para o aprendizado de estratégias que gerem novas 
perspectivas de vida mesmo vivenciando a doença. 
 
 
 
72. Dificuldade de Aprendizagem: Investigação e Intervenção Comportamental (Learning Difficulty: 
Behavioural Research and Intervention). CINTIA REJAINE PRADO, Adriana Said Daher Baptista (Centro 
Universitário Fundação Hermínio Ometto) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desta apresentação é relatar o atendimento psicológico de uma criança de 
8 anos com queixas referentes a dificuldade de alfabetização. O encaminhamento à clínica-escola de 
psicologia foi em função da criança apresentar comportamentos de esquiva na realização de tarefas 
escolares, comprometimentos da linguagem (troca de letras), asim como por apresentar problemas 
emocionais. No primeiro atendimento aos pais do cliente, além dos comportamentos apontados no 
encaminhamento, outras queixas de comportamentos-problemas foram expostas, como (nervosismo, 
irritabilidade, desânimos e falta de atenção); comportamento estes que os pais não sabiam relatar a 
freqüência, duração e em que situações ocorriam. Durante a coleta de dados em entrevistas com os 
pais, contato com as professoras e intervenção com a criança, os pais e professoras conseguiram 
discriminar somente as queixas que se referiam aos comportamentos de falta de atenção e esquiva as 
tarefas escolares, sendo eliminado as queixas que se referiam aos outros comportamentos-problemas. 
Em sessão psicoterápica a criança apresentava sua dificuldade com os pais e professoras contando 
suas queixas em uma "caixa de segredo", momento este que a estagiária de psicologia intervinha 
através das técnicas de ensaio comportamental e treino de assertividade para que a criança aumentasse 
seu repertório social. Para eliminar os comportamentos-problemas referentes a dificuldade escolar, os 
pais e professoras foram orientados a utilizarem reforçamento após comportamentos adequados que a 
criança apresentava nas tarefas escolares, como também foi discutido com as professoras a mudança 
do método que estava sendo empregado para a alfabetização. Após 11 sessões individuais, 5 
orientações aos pais e 2 contatos com as professoras, pode-se observar os resultados positivos, no qual 
notou-se mudanças efetivas nos comportamentos-problemas da mesma, a criança estava pré-
alfabetizada conseguindo ler e escrever com mais segurança. Pode-se concluir que as intervenções 
psicológicas junto aos pais, professores e criança é eficaz quando os comportamentos-problemas são 
identificados e utlizado as técnicas corretamente. 
 
 
 
73. Nível de Ansiedade e Bem-Estar na Meditação Zen (Level of Anxiety and Welfare in ZEN Meditation) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ELAINE DE SIQUEIRA SALES, Elisa H. Kozasa, José 
Roberto Leite (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Objetivo: Numerosos estudos vem sendo realizados e, têm mostrado alterações 
bioquímicas, eletroencefalográficas e psicológicas em praticantes de meditação. Na tentativa de obter 
mais informações sobre os efeitos da meditação, este estudo tem como objetivo avaliar possíveis 
alterações em sintomas de ansiedade e nível de bem estar em praticantes de meditação ZEN. 
 
 
 
Métodos e resultados: Foram selecionados 10 voluntários com idade entre 18 a 43 anos, ensino médio 
completo, sendo 3 homens e 7 mulheres, todos com queixas de ansiedade. Nesta pesquisa foi utilizado 
o Inventário de Ansiedade Traço-Estado, IDATE, para avaliação de sintomas de ansiedade e Escala 
Analógica de Bem Estar para avaliação de níveis de bem estar. Estes foram aplicados no primeiro e 



no último encontro do treinamento. Os voluntários foram acompanhados e orientados na prática 
meditativa por monges ZEN. Os voluntários foram orientados a meditarem diariamente por 3 meses, com 
encontros semanais com duração de 1 hora para esclarecimento de dúvidas sobre a prática e para 
controle através de preenchimento de ficha de acompanhamento diário entregue nestes encontros. Nas 
aplicações do Inventário de Ansiedade e da Escala de Bem Estar, os resultados obtidos comparando o 
desempenho dos voluntários antes de depois da prática meditativa, considerando um p=0.05, foram 
 
Ansiedade-Traço ( antes: 43,7+7,22 e depois: 39,3+6,14) ( p= 0,038 com diferença estatística 
significativa; Ansiedade-Estado ( antes: 40,5+7,19 e depois: 36,7+5,16) (p=0,10) sem diferença 
estatística significativa; Escala de Bem Estar ( níve de bem estar considerando – triste / alegre; irritado / 
calmo; melancólico / eufórico; cansado / descansado; muito mal / muito bem - Antes: 5,40+1,95 e depois 
6,14+1,46) (p= 0,04) 
 
 
 
Conclusão: Os dados sugerem que a prática da meditação ZEN pode ser indicada para redução dos 
sintomas de ansiedade , bem como o aumento de sensação de bem estar geral. 
 
 
 
Apoio financeiro: AFIP  
 
 
 
74. Qualidade de Vida: Uma Comparação Entre Homens e Mulheres (Life Quality: A Comparison 
Between Men and Women). SILVANA BASSETTO, Sabrina Gallo, Juliana Gouveia, Renata Silva, Flávia 
Urbini, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC - Campinas) 
 
Resumo/Abstract: As ciências humanas e biológicas superaram com sucesso o desafio da longevidade, 
aumentando consideravelmente a expectativa de vida da população mundial. Hoje o desafio para estas 
ciências é o de promoção da qualidade em todas as fases da vida humana. Considerando a 
multiplicidade de papéis, necessidades e comprometimentos dos homens e mulheres do mundo atual 
pode-se admitir que um indivíduo possua uma boa qualidade de vida se estiver se sentindo realizado em 
pelo menos quatro áreas do viver: a social, a afetiva, a profissional e a da saúde. O presente estudo 
comparou homens e mulheres quanto ao nível de realização nestas áreas da qualidade de vida. A 
amostra foi composta por 63 sujeitos, trabalhadores, sendo 36 homens e 28 mulheres com idade entre 
22 e 59 anos. O grupo amostral foi selecionado dentro de uma pesquisa mais ampla, relacionada ao 
stress realizada no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress da Puccamp. Os dados foram 
coletados através do Inventário de Qualidade de Vida de Lipp, que avalia o sucesso ou fracasso na 
manutenção de hábitos que garantam viver com qualidade no âmbito social, profissional, afetivo e da 
saúde. Os resultados indicaram sucesso nos quatro quadrantes de qualidade de vida para apenas 19,5% 
dos homens e 7% das mulheres. Obtiveram sucesso na área social 66,5% dos homens e 64% das 
mulheres, na Afetiva 30,5% dos homens e 39,28% das mulheres, na Profissional 58,5% dos homens e 
61% das mulheres e na área da saúde 58% dos homens e 32% das mulheres tiveram resultado 
indicativo de realização. Pode-se observar pela análise dos dados que a maioria dos sujeitos de toda a 
amostra alcançou sucesso na área social e profissional, enquanto na área Afetiva apenas a minoria de 
homens e mulheres foi bem sucedida. Com relação à saúde constatou-se a maior diferença entre os 
gêneros, já que a maioria dos homens obteve sucesso enquanto a minoria das mulheres demonstrou 
realização nesta área. Apesar desta ligeira vantagem dos homens em relação às mulheres, o baixo 
índice de sucesso no conjunto das quatro áreas que compõem uma boa qualidade de vida demonstra a 
necessidade de que essas pessoas - representantes do grande contingentes de adultos trabalhadores 
do nosso tempo - sejam conscientizadas e instrumentalizadas para investirem em hábitos mais 
saudáveis, que garantam uma melhor qualidade de vida. É de grande relevância a continuidade e 
aprofundamento dos estudos nesta área, para que se possa usufruir as vantagens de se ter uma maior 
longevidade vivendo cada vez melhor.  
 



 
 
75. Solidão, Altos Níveis de Exigência e Depressão: Um Relato de Terapia Analítico-Comportamental 
Infantil (Loneliness, High Levels of Demand, and Depression: A Report About Infant Behavior Analytic 
Therapy) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Graziela Siebert (Instituto de Terapia e Estudo 
do Comportamento Humano e PUC - Campinas), Giuliana Cesar (Instituto de Terapia e Estudo do 
Comportamento Humano) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo relatar brevemente o atendimento 
psicoterapêutico de uma menina de nove anos, sob o enfoque Analítico-Comportamental. A queixa 
principal da mãe referia-se a comportamentos inadequados da menina, apresentados por influência da 
avó paterna (reclamações da ausência do pai), e queixas secundárias de não realizar as tarefas 
escolares sem ajuda (atribuindo ‘preguiça’) e fobia de baratas. A própria cliente queixou-se 
enfaticamente da ausência do pai e da mãe, por trabalharem muito e não terem tempo para brincar ou 
oferecer atenção. No decorrer do processo terapêutico a problemática da cliente foi conceituada da 
seguinte maneira: suas reclamações sobre a ausência dos pais eram descrições legítimas das 
contingências, e não apenas repetições das falas da avó; o que a mãe denominou ‘preguiça’ eram 
dificuldades genuínas em realizar as tarefas escolares e comportamentos que eram reforçados 
positivamente pela atenção fornecida pela mãe; a fobia de baratas foi instalada a partir de reforçamento 
diferencial por parte da mãe, que fornecia atenção e foi seletivamente sensível e este sentimento e não a 
outros (saudade do pai, solidão, depressão); a cliente não mantinha relações sociais freqüentes, 
limitando-se a brincadeiras em casa (TV, videogame, computador), apesar de solicitar atividades com 
colegas de escola e vizinhos. Os principais objetivos terapêuticos foram: 1. com os pais: conscientização 
sobre sua ausência comportamental e afetiva para a cliente e sobre o alto nível de exigência sobre seu 
desempenho; orientação sobre como produzir situações sociais para ampliar seu repertório 
comportamental e diminuir os sentimentos de solidão; 2. com a cliente: conscientizar de que todas as 
suas atividades eram solitárias (produzindo sentimentos de depressão); incentivar e reforçar 
positivamente o engajamento em situações sociais; dar modelos sobre como solicitar adequadamente a 
participação dos pais nas brincadeiras e para participar de atividades sociais com amigos. Os resultados 
obtidos com a intervenção terapêutica foram acessados principalmente a partir das verbalizações da 
cliente e da mãe: 1. com a cliente: consciência sobre a ausência dos pais, não somente por motivo do 
trabalho, mas por dificuldades particulares deles em interagir com ela; solicitação adequada dos pais nas 
brincadeiras; consciência sobre sentimentos (solidão, raiva, frustração, carência, depressão); aumento 
do contato social (visita e recebe alguns amigos em casa e passeios em shoppings e cinema); 2. com a 
mãe: maior disponibilidade de tempo para interagir com a filha e facilitação do seu contato com outras 
crianças. 
 
 
 
76. Manipulação de Variáveis: Uma Instrumentalização para a Identificação de Quais Eventos o 
Terapeuta Seleciona, de um Caso Clínico Inicial, Como Relevantes para Se Fazer uma Análise 
Funcional do Comportamento Proposto por B .F. Skinner (Manipulation of Variables: An Instrument for 
the Identification of Which Events the Therapist Selects, of an Initial Clinical Case, as Relevant to do a 
Functional Analysis of the Behavior Proposed by B. F. Skinner). Caroline Gomes Rodrigues Batata, 
MARCOS ROBERTO GARCIA (Centro Universitário Filadélfia) 
 
Resumo/Abstract: Quando Skinner propõe a análise funcional do comportamento enfatiza a busca de 
variáveis das quais o comportamento é função, trazendo para a psicologia o modelo darwiniano de 
seleção e um modelo machiano de dependência entre variáveis, em que, identificar, através da 
manipulação de variáveis, o valor de sobrevivência de um comportamento é o seu maior desafio. Este 
desafio tornar-se maior quando esta proposta é levada para o contexto clínico. O trabalho tem o objetivo 
de demonstrar uma maneira de se estudar, funcionalmente, as variáveis de controle do comportamento 
do terapeuta. Para isso foi desenvolvido um instrumento capaz de identificar o valor de sobrevivência de 
um dado comportamento e qual(is) variável(is) o terapeuta poderá manipular alterando-o. Neste 
instrumento o terapeuta terá disponíveis seqüências de 10 eventos (5) relevantes e (5) irrelevantes para 
realizar a avaliação da função do comportamento. Estes itens serão dispostos aleatoriamente e o 



terapeuta terá a possibilidade de fazer escolhas, indo ou voltando para os itens que achar relevante para 
o entendimento do caso clínico. O instrumento trará as seguintes instruções: 1) “Você terá acesso ao 
comportamento queixa da cliente (resposta que você deverá analisar funcionalmente)”; 2) “Você terá dez 
(10) itens contendo conteúdos da fala da cliente durante uma sessão terapêutica”; 3) “Você deverá 
escolher no mínimo dois (2) e no máximo cinco (5) itens”; 4) “Cada item escolhido trará informações 
necessárias sobre o caso clínico”; 5) “Tendo que ser uma escolha por vez, você terá que anotar na folha 
de registro a seqüência e o por quê dela” e 6) “Ao final das escolhas você receberá três perguntas 
necessárias para se fazer uma análise funcional”. A aplicação do instrumento foi elaborada para ser 
única e individual independente do tempo que levará para executar o exercício. O terapeuta poderá 
consultar suas escolhas a todo o momento durante o exercício. Após a execução do exercício, o 
instrumento é capaz de nos dar uma análise dos resultados: a) poderá ser realizada uma análise 
quantitativa das escolhas dos sujeitos nas cinco fases do exercício; b) uma análise das seqüências 
relevantes e irrelevantes dos eventos que o sujeito/terapeuta optou como relevantes e c) caracterizar a 
resposta dada pelo sujeito/terapeuta frente às perguntas finais. Com esta forma de instrumentalização 
será possível identificar quais dados da fala do cliente controla o comportamento do terapeuta e assim o 
experimentador poderá avaliar como conduzir a análise do sujeito/terapeuta está realizando, sendo 
relevante para fins educacionais. 
 
 
 
77. Treino de Mães na Interação com os Filhos Durante a Realização da Tarefa Escolar (Mothers 
Training in the Sons Interaction During the Homework Achievement) (EDC; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). PAULA SCARPELLI, Silvia Souza, Carlos Eduardo Costa (Universidade Estadual 
de Londrina) 
 
Resumo/Abstract: Tarefa escolar é uma atividade atribuída pelo professor para o aluno executa-la fora 
do período normal de aula. Considerando a importância do envolvimento parental durante a realização 
da tarefa o objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade de um procedimento de treino de mães sobre 
as categorias comportamentais “reforçar o comportamento da criança quando ela acertar um exercício”, 
“punir o comportamento da criança quando ela errar um exercício”, “dar instruções para a criança chegar 
a resposta correta” e “fazer o exercício pela criança” durante a interação com os filhos no momento da 
realização da tarefa escolar. Participaram da pesquisa duas mães e seus filhos com idades de 8 e 9 
anos. As crianças cursavam a 2ª série do ensino fundamental. A pesquisa foi realizada em uma Escola 
Municipal, localizada na periferia da cidade de Londrina. Uma tarefa de matemática era entregue à 
dupla. A criança deveria realizá-la sob supervisão da mãe e a interação com o filho era filmada (Fase 1). 
Em seguida a pesquisadora ficava dentro da sala durante a realização da tarefa, mas sem intervir (Fase 
2). Posteriormente, um procedimento de economia fichas foi utilizado (Fase 3). Nessa fase os 
comportamentos da mãe de “reforçar” e “dar instruções” tiveram como conseqüência a apresentação de 
fichas azuis e os comportamentos de “punir” e “fazer pela criança” foram seguidos de fichas beges. Após 
a Fase 3, a Fase 2 e a Fase 1 foram novamente implementadas. Ao final do estudo as fichas azuis e 
beges eram contadas. Cada ficha bege eliminava uma azul. As fichas azuis eram trocadas por prêmios 
escolhidos pelas mães. Os resultados indicaram que houve um aumento na média de respostas por 
minuto para as categorias “reforçar” (0,015 R/min para 0,032 R/min) e “dar instruções (0,66 R/min para 
1,18 R/min) e uma diminuição para as categorias “punir” (0,35 R/min para 0,1 R/min) e “fazer pela 
criança” (0,46 R/min para 0,12 R/min) para a Dupla 1. Para a Dupla 2 houve um aumento na média de 
respostas por minuto para as categorias “reforçar” (0,26 R/min para 0,29 R/min) e “dar instruções”(0,19 
R/min para 1,29 R/min) e uma diminuição para as categorias “punir” (0,06 R/min para 0 R/min) e “fazer 
pela criança” (0,36 R/min para 0,16 R/min). Esses resultados sugerem que o procedimento foi efetivo na 
mudança da taxa de comportamento de algumas categorias. Todavia, alguns dos resultados não se 
mantiveram quando a fase de intervenção foi suspensa. 
 
 
 
78. Transtorno Obsessivo Compulsivo: Caso Clínico (Obsessive Upheaveaval Compulsory: A Clinical 
Case). MARLENE CASSARO (ABPMC) 
 



Resumo/Abstract: Descrição do caso clínico: Paciente do sexo feminino, casada, 38 anos de idade, do 
lar. Apresentava pensamentos obsessivos e compulsões com os seguintes sintomas: medo excessivo de 
contaminação por germes, sujeiras etc. manias e rituais compulsivos de repetir determinados gestos 
como lavar-se para se descontaminar fazendo lavagem excessiva e ritualizada das mãos , apresentando 
lesões na pele, (usava detergentes, sabão em pó, alvejante etc), não secando as mãos para não 
contamina - las novamente, higiene pessoal (vários banhos ao dia antes de afazeres domésticos), 
não visitar pessoas com problemas de saúde, não ir a velórios, ao se preparar para dormir pega um 
objeto de cada vez lavando as mãos antes e depois de cada um, problemas estes que vinham causando 
angústia e transtornos na vida conjugal e cotidiana.Na avaliação paciente preencheu os critérios DSM IV 
(APA,1994) no que se refere às obsessões e compulsões.Após o diagnóstico a paciente foi 
encaminhada para avaliação psiquiátrica, fazendo uso de farmacoterapia. Durante a intervenção foi 
orientado o diário de auto-registro. Todas as anotações eram discutidas nas sessões de terapia, desse 
modo havia um acompanhamento assíduo sobre fracassos e progressos.Foram realizadas sessões com 
a paciente para explicar sobre o transtorno com reforços na biblioterapia.Houve um preparo da paciente 
para a exposição aos pensamentos e às situações que desencadeia as obsessões.Houve orientações 
para que a paciente não superestimasse as situações obsessivas, e para expor-se aos pensamentos e 
esperar a prevenção de respostas. Trabalharam-se as crenças irracionais ligadas ao perfeccionismo 
principalmente.Orientações e estratégias para amenizar até extinguir o modelo ligado às obsessões, 
realizado sessões de relaxamento; a princípio físico e depois com a melhora da paciente relaxamento 
também mental.Instruiu-se a paciente sobre as técnicas de manejo de ansiedade: treino respiratório, 
respiração diafragmática, acalme-se.A partir da oitava sessão observou-se a remissão de determinados 
rituais como a repetitividade em lavar as mãos, diminuição dos banhos diários.A exposição ao vivo 
acompanhada de técnicas de manejo da ansiedade, exposição prolongada e prevenção de respostas 
foram fatores importantes junto com a adesão do paciente ao tratamento proporcionando um resultado 
positivo. Atualmente o paciente encontra-se com sessões de manutenção uma vez por semana e em 
breve de 15 em 15 dias. Está sendo preparada para alta. 
 
 
 
79. Transtorno Obsessivo Compulsivo e Qualidade de Vida (Obsessive-Compulsive Disorder and Quality 
of Life). TATIANA CORREIA, Elissandra Souza (Universidade Salvador-UNIFACS) 
 
Resumo/Abstract: Desde o século XX, pôde-se constatar um aumento na prevalência de casos do 
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), sendo considerado o quarto diagnóstico psiquiátrico mais 
freqüente, superado apenas pelos casos de transtornos fóbicos, depressão e dependência química. 
Devido a sua grande prevalência na população global – variação de 1 a 3% da população em geral, 
independente do sexo, raça ou nível sócio-econômico –, o TOC passou a ser considerado um grave 
problema de saúde pública. É um tipo de transtorno de ansiedade que tem como características 
particulares os comportamentos obsessivos e compulsivos, além de comorbidades. Os primeiros são 
definidos como idéias, pensamentos, imagens e impulsos que surgem repentinamente (tendo caráter 
intrusivo e inoportuno), causando assim, ansiedade e/ou desconforto. Já os comportamentos 
compulsivos são emitidos, na maioria dos casos, para evitar algo aversivo (obsessões), reduzindo a 
ansiedade decorrente desses episódios, mesmo que momentaneamente. Tais comportamentos podem 
ser também emitidos para a obtenção de ganhos secundários ao indivíduo. A emissão de 
comportamentos obsessivos e compulsivos pode prejudicar o relacionamento social. Isto ocorre pelo fato 
de que nem sempre há uma compreensão da comunidade verbal sobre a função dos comportamentos 
(rituais) emitidos, visto que os estímulos que ocasionam tais respostas compulsivas são aversivos 
apenas para aquele indivíduo, e não para os outros membros de sua cultura. Os rituais, quando emitidos 
em alta freqüência, geram problemas funcionais na vida do indivíduo devido à conseqüente 
desestruturação de suas atividades diárias, favorecendo a falta de engajamento nos relacionamentos 
(âmbitos social, familiar e/ou profissional). Isso causa sofrimento, tanto para o próprio sujeito quanto para 
seus familiares e amigos. Desta forma, o TOC pode interferir na qualidade de vida dos sujeitos, 
prejudicando-a. Essa é definida como a maneira como o indivíduo se comporta perante as contingências 
sociais/culturais que lhes são apresentadas. Logo, a qualidade de vida de indivíduos com TOC pode ser 
afetada por múltiplos fatores. A partir disso, tem-se como objetivo investigar, através de revisão 
bibliográfica, as relações existentes entre TOC e qualidade de vida. Há uma escassez de estudos sobre 



o presente tema, apesar da relevância do mesmo. Assim, este estudo visa também contribuir para a 
promoção de conhecimento e entendimento aos profissionais/pesquisadores de Psicologia, visto que é 
papel principal destes promover bem-estar aos indivíduos, bem como uma melhor adaptação dos 
mesmos às condições ambientais.Desde o século XX, pôde-se constatar um aumento na prevalência de 
casos do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), sendo considerado o quarto diagnóstico psiquiátrico 
mais freqüente, superado apenas pelos casos de transtornos fóbicos, depressão e dependência química. 
Devido a sua grande prevalência na população global – variação de 1 a 3% da população em geral, 
independente do sexo, raça ou nível sócio-econômico –, o TOC passou a ser considerado um grave 
problema de saúde pública. É um tipo de transtorno de ansiedade que tem como características 
particulares os comportamentos obsessivos e compulsivos, além de comorbidades. Os primeiros são 
definidos como idéias, pensamentos, imagens e impulsos que surgem repentinamente (tendo caráter 
intrusivo e inoportuno), causando assim, ansiedade e/ou desconforto. Já os comportamentos 
compulsivos são emitidos, na maioria dos casos, para evitar algo aversivo (obsessões), reduzindo a 
ansiedade decorrente desses episódios, mesmo que momentaneamente. Tais comportamentos podem 
ser também emitidos para a obtenção de ganhos secundários ao indivíduo. A emissão de 
comportamentos obsessivos e compulsivos pode prejudicar o relacionamento social. Isto ocorre pelo fato 
de que nem sempre há uma compreensão da comunidade verbal sobre a função dos comportamentos 
(rituais) emitidos, visto que os estímulos que ocasionam tais respostas compulsivas são aversivos 
apenas para aquele indivíduo, e não para os outros membros de sua cultura. Os rituais, quando emitidos 
em alta freqüência, geram problemas funcionais na vida do indivíduo devido à conseqüente 
desestruturação de suas atividades diárias, favorecendo a falta de engajamento nos relacionamentos 
(âmbitos social, familiar e/ou profissional). Isso causa sofrimento, tanto para o próprio sujeito quanto para 
seus familiares e amigos. Desta forma, o TOC pode interferir na qualidade de vida dos sujeitos, 
prejudicando-a. Essa é definida como a maneira como o indivíduo se comporta perante as contingências 
sociais/culturais que lhes são apresentadas. Logo, a qualidade de vida de indivíduos com TOC pode ser 
afetada por múltiplos fatores. A partir disso, tem-se como objetivo investigar, através de revisão 
bibliográfica, as relações existentes entre TOC e qualidade de vida. Há uma escassez de estudos sobre 
o presente tema, apesar da relevância do mesmo. Assim, este estudo visa também contribuir para a 
promoção de conhecimento e entendimento aos profissionais/pesquisadores de Psicologia, visto que é 
papel principal destes promover bem-estar aos indivíduos, bem como uma melhor adaptação dos 
mesmos às condições ambientais.Desde o século XX, pôde-se constatar um aumento na prevalência de 
casos do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), sendo considerado o quarto diagnóstico psiquiátrico 
mais freqüente, superado apenas pelos casos de transtornos fóbicos, depressão e dependência química. 
Devido a sua grande prevalência na população global – variação de 1 a 3% da população em geral, 
independente do sexo, raça ou nível sócio-econômico –, o TOC passou a ser considerado um grave 
problema de saúde pública. É um tipo de transtorno de ansiedade que tem como características 
particulares os comportamentos obsessivos e compulsivos, além de comorbidades. Os primeiros são 
definidos como idéias, pensamentos, imagens e impulsos que surgem repentinamente (tendo caráter 
intrusivo e inoportuno), causando assim, ansiedade e/ou desconforto. Já os comportamentos 
compulsivos são emitidos, na maioria dos casos, para evitar algo aversivo (obsessões), reduzindo a 
ansiedade decorrente desses episódios, mesmo que momentaneamente. Tais comportamentos podem 
ser também emitidos para a obtenção de ganhos secundários ao indivíduo. A emissão de 
comportamentos obsessivos e compulsivos pode prejudicar o relacionamento social. Isto ocorre pelo fato 
de que nem sempre há uma compreensão da comunidade verbal sobre a função dos comportamentos 
(rituais) emitidos, visto que os estímulos que ocasionam tais respostas compulsivas são aversivos 
apenas para aquele indivíduo, e não para os outros membros de sua cultura. Os rituais, quando emitidos 
em alta freqüência, geram problemas funcionais na vida do indivíduo devido à conseqüente 
desestruturação de suas atividades diárias, favorecendo a falta de engajamento nos relacionamentos 
(âmbitos social, familiar e/ou profissional). Isso causa sofrimento, tanto para o próprio sujeito quanto para 
seus familiares e amigos. Desta forma, o TOC pode interferir na qualidade de vida dos sujeitos, 
prejudicando-a. Essa é definida como a maneira como o indivíduo se comporta perante as contingências 
sociais/culturais que lhes são apresentadas. Logo, a qualidade de vida de indivíduos com TOC pode ser 
afetada por múltiplos fatores. A partir disso, tem-se como objetivo investigar, através de revisão 
bibliográfica, as relações existentes entre TOC e qualidade de vida. Há uma escassez de estudos sobre 
o presente tema, apesar da relevância do mesmo. Assim, este estudo visa também contribuir para a 
promoção de conhecimento e entendimento aos profissionais/pesquisadores de Psicologia, visto que é 



papel principal destes promover bem-estar aos indivíduos, bem como uma melhor adaptação dos 
mesmos às condições ambientais. 
 
 
 
80. Estilos Parentais e Habilidades Sociais dos Filhos (Parenting Styles and Children’s Social Skills) 
(DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Renata Alves, Lidia Natalia Dobrianskyj Weber, 
Ana PAULA Viezzer, HELDER GUSSO (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: Esta pesquisa teve por objetivo realizar um levantamento dos estilos parentais e das 
habilidades sociais dos alunos que freqüentam a sétima série e são auxiliados por um programa 
oferecido pelo Instituto Bom Aluno (IBA). Para verificar a existência ou não de relações entre estilos 
parentais e habilidades sociais dos alunos, foi aplicada uma escala para verificação de estilos parentais 
(Lamborn e cols, 1991) e também o Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 2001). Os 
dois instrumentos também foram aplicados em um grupo controle de uma turma de escola pública 
estadual. O primeiro grupo é composto de 34 alunos (5 meninos e 29 meninas), e o segundo de 36 
alunos (15 meninos e 21 meninas). Teste de Correlação de Pearson demonstrou relação entre a 
dimensão de responsividade dos pais e os escores de habilidades sociais para os dois grupos (grupo 
controle: r = 0,451, p < 0,05; grupo IBA: r = 0,367 e p < 0,05), mas houve correlação entre exigência e 
habilidades sociais somente no grupo do IBA (r = 0,354 e p < 0,05). Não houve relação significativa entre 
os estilos parentais (autoritário, autoritativo, negligente e indulgente) e as habilidades sociais dos filhos. 
Os resultados sugerem que quanto mais exigentes e responsivos os pais, maior o escore de seus filhos 
em habilidades sociais. Na correlação dos dois grupos evidencia-se a forte relação entre a 
responsividade e os altos escores em habilidades sociais, porém no grupo do Instituto, a exigência tem 
se mostrado como complemento para que os filhos sejam mais habilidosos socialmente, e talvez isto 
esteja favorecendo um melhor desempenho escolar. Os resultados obtidos demonstram que as práticas 
parentais têm importante influência no desempenho escolar dos filhos, porém há outros fatores, além 
das habilidades sociais e a relação que estas podem ter com as práticas educativas, que são 
responsáveis pelo ótimo desempenho apresentado pelos alunos do Programa Bom Aluno. 
 
 
 
81. Orientação de Pais: Caracterísiticas de um Modelo de Intervenção em Clínica-Escola (Parents 
Orientation: Characteristics of Intervention Model in the School-Clinic) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ALINE HENRIQUES REIS, Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de 
Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: É imprescindível na intervenção cognitivo-comportamental aplicada a crianças e 
adolescentes a participação dos pais ou responsáveis no processo psicoterápico, uma vez que 
as patologias infantis tem um caráter social . Verificou-se que a literatura em português sobre esse tipo 
de intervenção em clínica escola é escassa e, dessa forma, objetiva-se com este trabalho comunicar a 
experiência clínica de orientação de pais , em estágio de terapia cognitivo-comportamental com 
crianças/adolescentes, no que tange a técnicas. Os atendimentos são realizados na clínica Escola da 
Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia; os estagiários atendem em duplas, 
sendo um responsável pela criança e outro pelos pais. Partindo-se da análise funcional das queixas que 
os pais trazem sobre os filhos e das queixas da criança/adolescente traça-se a formulação do caso e o 
plano de trabalho . As sessões de orientação de pais e as sessões da criança são programadas sempre 
de forma integrada. A primeira estratégia no trabalho com os pais é a educação sobre o modelo de 
terapia e do transtorno infantil, ou seja, são fornecidas informações básicas relativas à fase do 
desenvolvimento em que a criança/adolescente se encontra; estilos de educação parental (democrático, 
permissivo, autoritário) bem como as implicações do uso de cada um; estabelece-se treino de 
habilidades sociais (formas assertivas de se colocar limites); discute-se contribuição parental na auto-
estima positiva do filho e o padrão de expectativas e adequação das mesmas à realidade da 
criança/adolescente e sugestões de tarefas visando aproximação pai-criança/adolescente. Isso é feito 
por meio de biblioterapia e discussão dos textos. Num segundo momento trabalha-se de forma focada 
sobre a interação dos tipos de personalidade , educação dos pais e as queixas que trazem do filho. 



Nesse ponto, são utilizadas técnicas comportamentais, como a análise da contingência dos 3 termos 
(antecedentes, comportamento, conseqüências) do comportamento da criança/adolescente e dos pais; 
orienta-se o uso de reforço positivo, negativo e reforço diferencial de outros comportamentos; destaca-
se situações em que os pais funcionam como estímulo discriminativo para as ações disruptivas . 
Utilizam-se também , técnicas cognitivas como questionamento socrático, seta descendente, análise das 
vantagens e desvantagens e continuum cognitivo entre outras. A partir da análise de folling up dos 
últimos 3 anos, conclui-se que esse modelo de atendimento conjunto é o mais efetivo para lidar com 
essa clientela, pois atinge os repertórios comportamentais do binômio criança/pais a partir de sua história 
causal .  
 
 
 
82. Pacientes com Transtorno de Pânico e a Tolerância ao Exercício Físico (Patients Suffering from 
Panic and Tolerance of Physical Exercise) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SÔNIA 
REGINA CASSIANO ARAÚJO (Universidade Federal de São Paulo e Universidade Ibirapuera), José 
Roberto Leite, Geraldo Possendoro, Eduardo Martins (Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A relação entre os efeitos benéficos do exercício físico e a ansiedade é apontada em 
diversos estudos que abordam os benefícios psicológicos da prática regular de atividades físicas de 
forma generalizada, incluindo-se discussões acerca dos transtornos de pânico. Na literatura não 
encontrou-se dados referentes a pacientes brasileiros que sofrem os transtornos de pânico e tenham 
participado de programas de exercício físico. Assim, o objetivo do estudo foi verificar a tolerância ao 
exercício físico em pacientes residentes na cidade de São Paulo-Brasil. Participaram do estudo 16 
indivíduos (06 homens e 10 mulheres) com idade entre 40 e 50 anos, clinicamente diagnosticados por 
médico psiquiatra de acordo com os critérios do DSM-IV. Avaliou-se componentes de aptidão física, 
auto-avaliação de ansiedade traço-estado pelo instrumento IDATE de Spilberg e col.(1970), escalas de 
tensão geral antes e após os exercícios e diário registro de emoções em situações de exposição durante 
o período de treinamento. Os voluntários participaram de um programa de exercícios físicos prescritos de 
acordo com os parâmetros de avaliação física individual, e consistiu de 36 sessões divididas em duas 
fases: fase de adaptação compreendendo 12 sessões de exercícios elaborados para reestruturação 
física, cognitiva e comportamental, e, fase específica de exercício aeróbio (caminhar) com 24 sessões e 
duração que variou de 20 a 60 minutos e freqüência de três vezes por semana. A freqüência cardíaca foi 
monitorada pelo uso de frequêncímetro. Os resultados demonstraram que houve melhora na aptidão 
física e nos sintomas normalmente apresentados em pacientes com transtornos de pânico. Neste 
estudo, concluiu-se que pacientes com transtornos de pânico apresentam boa tolerância ao exercício 
físico, desde que considerada a fase de adaptação. 
 
 
 
83. Percepção Subjetiva de Medo: Aspectos Psicológicos na Formação Profissional em Educação Física 
(Subjective Perception of Fear: Psychological Aspects in the Professional Background in the Field of 
Physical Education) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SÔNIA REGINA CASSIANO 
ARAÚJO (Universidade Federal de São Paulo e Universidade Ibirapuera), José Roberto Leite 
(Universidade Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Considerando o aspecto psicológico inerente a saúde e que o auto-controle e domínio 
de situações estressoras de exposição, exigidas pela profissão, como a expressão corporal e o falar em 
público, podem interferir no desenvolvimento do universitário durante o curso refletindo em sua futura 
atuação profissional, analisou-se os resultados da auto-aplicação de um Inventário de medo contendo 98 
itens, com escalas de nenhum, pouco, razoável, muito e muitíssimo medo em uma amostra de 193 
universitários de Curso de Graduação em Educação Física residentes na cidade de São Paulo-Brasil, 
média de idade 22.4 para o sexo masculino e 22.9 para o feminino. Foram considerados os itens 
assinalados com muito e muitíssimo medo. Entre as mulheres a média foi de 17.42±12.04 (n=103 e entre 
os homens 11.42±9.65 (n=90). A seguir foram analisados os universitários com um desvio padrão acima 
da média. A categorização e classificação das informações demonstrou similaridade entre homens e 
mulheres: os medos mais assinalados foram os relacionados a questões sociais e de relacionamento, 



em segundo à saúde, e em terceiro perigos; 16,5% (n=17) das mulheres e 15,5% (n=14) dos homens 
sentem muito medo de situações inerentes a profissão como, serem observados, criticados, 
desaprovados, e medo de falar em público. Concluiu-se que há necessidade de fortalecer a atenção 
voltada a saúde no aspecto psicológico do estudante durante sua formação profissional em Educação 
Física, através de uma reestruturação física, cognitiva e comportamental que contribua para uma ótima 
formação e futura atuação profissional. 
 
 
 
84. Prevenção da Recaída: A Importância da Informação na Doença de Crohn (Prevention of the 
Relapse: The Importance of Information in the Crohn Illness). CINTHIA SIMES MORETTI, Aline Cristina 
Campregher, MICHELLE SAMPAIO, KARINA MAGALHÃES BRASIO (Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória crônica que acomete qualquer 
segmento do tubo digestivo desde a boca até o ânus, com maior incidência no segmento terminal do 
intestino delgado, denominado íleo. Essa doença é caracterizada por dor abdominal, diarréia com 
sangue e/ou muco, perda de peso e febre. Sua etiologia é desconhecida, entretanto, fatores ambientais, 
alimentares, genéticos, imunológicos, infecciosos, racias e psicológicos são possíveis desencadeantes 
de sua sintomatologia. Sendo uma doença crônica, com períodos de remissão e recidiva dos sintomas é 
necessário desenvolver estratégias preventivas para prolongar as fases de remissão dessa enfermidade. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi elaborar um método preventivo baseado na informação para um 
maior esclarecimento ao paciente a respeito dos aspectos físicos e psicológicos que envolvem essa 
doença. A estratégia escolhida foi elaborar um folder explicativo, contendo caracterização, etiologia, 
sintomatologia, tratamento e formas de controle, enfatizando a relação entre aspectos psicológicos e 
eventos estressantes no desencadeamento e manutenção da recidiva dos sintomas e a orientação sobre 
como desenvolver um comportamento assertivo e uma boa capacidade de enfrentamento aos eventos 
de vida e à própria doença crônica, auxiliando, assim, na prevenção da recaída. Foi realizada uma 
palestra de caráter informativo para a distribuição do folder aos portadores da Doença de Crohn, e seus 
familiares, em um hospital universitário de um munícipio do interior do estado de São Paulo. Durante 
esta foram fornecidas as orientações necessárias e esclarecimentos sobre a Doença de Crohn com base 
na leitura e discussão do folder informativo, além de ter possibilitado uma troca de informações e de 
experiências entre os pacientes e familiares. Com base nas dúvidas e questionamentos apresentados 
durante esta intervenção preventiva, firmou-se a necessidade de maior informação para o 
desenvolvimento de uma melhor capacidade de enfrentamento dos portadores desta doença, podendo 
contribuir para a prevenção da recaída.  
 
 
 
Palavras-chave: Doença de Crohn, informação, prevenção. 
 
 
 
85. Prosperidade: Um Processo de Auto-Conhecimento e Desenvolvimento Pessoal (Prosperity: A 
Process of Self-Knowledge and Personal Development) (TPC; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ROSA MARIA PINTO ESCUDERO, Maura de Albanesi, Renata Geraldi (Cepema-Centro 
de Pesquisas Maura de Albanesi) 
 
Resumo/Abstract: Prosperar é um termo que comumente remete a idéia de progresso, aquisição 
meterial, dinheiro e metas atingidas. Entretanto, este conceito também pode abranger aspectos 
relacionados ao desenvolvimento pessoal proveniente do autoconhecimento. Assim, o objetivo da 
pesquisa foi levantar os aspectos relevantes contidos na percepção do sentimento de prosperar 
(comportamentos encobertos) para cada participante de um grupo. Foram sujeitos 23 pessoas de ambos 
os sexos, com idade entre 25 e 55 anos e escolaridade variada. Foram utilizados o Inventário de 
Crenças de Ellis e questionários elaborados pelas autoras que versaram sobre aspectos referentes à 
motivação, significado e comunicação relativos a prosperar, assim como, ao estabelecimento de metas. 



Após a aplicação dos questionários os sujeitos participaram de uma palestra sobre o tema prosperidade 
e seguida foram replicados os questionários. A coleta de dados se deu de forma coletiva com respostas 
individuais e a participação voluntária. Foram garantidos o uso das informações para meios científicos e 
o sigilo da identificação. No que se refere aos resultados, uma análise compreensiva e categorizada das 
respostas, atribuiu ao sentimento de ser próspero ao fato do conhecimento das próprias condições 
favorecedoras do percurso para objetivos propostos, ou seja, a importância do autoconhecimento e 
desenvolvimento pessoal foi priorizado em detrimento a concretização da meta. Entretanto, observou-se 
esta diferença conceitual a partir dos dados obtidos através dos questionários pré e pós palestra. Outras 
pesquisas estão sendo realizadas para corroborarem com estes achados, no entanto, parece pertinente 
a discussão do tema no sentido de ampliar possibilidades para o desenvolvimento no que diz respeito à 
prosperidade como autoconhecimento. 
 
 
 
86. Avaliação Psicológica Institucional:Levantamento de Perfil (Psychological Assessment: Survey Profile 
of Outpatient) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LÍVIA SPÍNDOLA (Centro de Estudo 
e Formação em Psicoterapia Cognitiva e Comportamental), Fabiana Vieira Gauy (CAPSi - Água Viva), 
Jussara Ferreira de Siqueira, Meyre Ane Chaul Vasconcellos (Centro de Estudo e Formação em 
Psicoterapia Cognitiva e Comportamental) 
 
Resumo/Abstract: A avaliação psicológica de crianças e jovens, com problemas comportamentais e 
emocionais, auxilia no diagnóstico, na intervenção e na indicação do tratamento mais adequado. O 
Centro de Atenção Psicossocial CAPSi Água Viva é situado na cidade de Goiânia-GO e oferece 
atendimento à criança e adolescente, de 0 a 18 anos, e seus responsáveis, em fonoaudiologia, 
neuropediatria, psicologia, psicopedagogia e psiquiatria. Nesta instituição a avaliação psicológica é 
indicada para os encaminhamentos internos e para os casos nos quais a intervenção, seja na própria 
instituição, ou em outra, não foi eficaz. O objetivo deste estudo foi levantar o perfil das crianças e 
adolescentes encaminhadas para avaliação da psicologia entre janeiro a setembro de 2003. As 128 
crianças/adolescentes participantes deste trabalho foram identificados na agenda de avaliação da 
psicologia e a coleta de dados foi realizada a partir dos prontuários. A partir de 2003 tem-se se utilizado 
o CBCL (Child Behavior Cheklist) como instrumento da avaliação, que é composto por um inventário que 
avalia, em 138 itens, a percepção dos pais sobre a competência social (participação e desempenho em 
atividades recreativas, sociais e acadêmicas) e problemas de comportamentos disruptivos e não-
disruptivos dos filhos, com versão brasileira parcialmente validada por Bordin, Mari e Caeiro em 1995. As 
entrevistas foram agendadas com as mães, ou cuidadoras primárias, logo após o encaminhamento, e 
realizadas individualmente na instituição, por profissionais, voluntários e estagiários de psicologia 
treinados. Cada avaliação demorou em média 1h. Sete variáveis foram consideradas: (a) três referentes 
à criança/adolescente: sexo, idade e escolaridade, (b) três referentes ao responsável/acompanhante: 
idade, escolaridade e estado civil; e (c) uma referente ao encaminhador para avaliação. Os resultados 
encontrados mostraram um maior fluxo de crianças do sexo masculino (70%), com idade entre 9 a 11 
anos (31%), cursando ensino fundamental (81%), com responsáveis com idade entre 28 a 38 anos 
(53%), ensino fundamental (43%) e casados (65%), encaminhados pelo serviço médico (83%). Essas 
variáveis são relevantes não apenas para avaliação, como também, para as intervenções, 
encaminhamentos e futuros levantamentos, uma vez que apontam uma demanda específica 
encaminhada internamente pelo serviço médico.  
 
 
 
87. Relato de Intervenção Psicológica em Grupo para Mulheres com Problemas Dermatológicos de um 
Hospital Universitário (Psychological Intervention in a University Hospital for a Group of Women with 
Dermatological Problems) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FABIANA GUERRELHAS, 
Karinna Pinto, Mariana Mendonça, Ricardo Gorayeb (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: A influência de fatores emocionais e estresse em diversos quadros dermatológicos, 
tem sido objeto de vários estudos. Uma das maneiras de se conduzir intervenções psicológicas, 



especificamente em instituições hospitalares, se dá através da realização de grupos terapêuticos. Esta 
modalidade de atendimento está de acordo com a realidade e a necessidade de instituições hospitalares 
em que o volume de pacientes a serem beneficiados é grande; tal intervenção pode ser tão eficaz quanto 
o atendimento individual, atendendo um número maior de pessoas. Além do grupo permitir que o 
paciente vivencie o fato de não ser único em sua condição, a interação entre seus membros gera uma 
série de situações que podem ser utilizadas como modelos para selecionar e treinar novos padrões de 
comportamento. A partir disso, o repertório adquirido através do grupo pode ser generalizado a outros 
ambientes. Os objetivos deste trabalho foram: prestar atendimento a mulheres com patologias 
dermatológicas, verificar a eficácia desta intervenção com tal clientela e avaliar possíveis alterações nas 
formas de enfrentamento de situações cotidianas. O repertório comportamental de cada paciente, antes 
e após a intervenção, foi avaliado através de entrevista semi-estruturada e da Escala de Modos de 
Enfrentamento de Problemas. Realizou-se grupo terapêutico com 6 participantes com dificuldades na 
resolução de problemas cotidianos, encaminhadas para avaliação psicológica pelo Ambulatório de 
Dermatologia do HCFMRP-USP. Três delas tinham psoríase, duas prurigo simples e uma alopecia 
areata. O grupo teve freqüência semanal e duração de 10 encontros, em que foram trabalhados os 
seguintes temas: relacionamento familiar e conjugal, adesão ao tratamento e habilidades sociais. Os 
resultados, analisados parcialmente, apontam para mudanças no padrão de enfrentamento e resolução 
de problemas cotidianos. O trabalho promoveu a identificação, pelas próprias pacientes, das variáveis 
responsáveis pela manutenção de seus comportamentos e alteração, propriamente dita, de algumas 
contingências relacionadas às queixas iniciais. Conclui-se que o atendimento psicológico em grupo é 
aplicável à realidade hospitalar, além de promover benefícios à clientela com patologias dermatológicas. 
 
 
 
88. A Intervenção do Psicólogo no Preparo Pré-cirúrgico de Crianças com Deficiência Auditiva: Um 
Relato de Experiência (Psychological Intervention in Order to Prepare Deaf Children for Surgery: An 
Experience Account). ANA CAROLINA VILLARES BARRAL VILLAS BOAS, Midori Yamada (Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho pretende descrever uma proposta de intervenção junto a crianças com 
deficiência auditiva e suas famílias, no preparo para a cirurgia de implante coclear. O implante é uma 
alternativa na reabilitação de crianças com deficiência auditiva severa e profunda, visando ao 
desenvolvimento da audição e da fala. Para muitos indivíduos, submeter-se a um procedimento cirúrgico 
caracteriza-se como uma experiência ansiogênica e ameaçadora, assim como os momentos que a 
antecedem, os quais envolvem a realização de diversos exames hospitalares, jejum, internação e 
grandes expectativas acerca do que vai acontecer durante e após a realização da cirurgia. No caso de 
crianças, são considerados fatores estressores a utilização de instrumentos hospitalares, a anestesia, a 
separação dos pais e a imposição de uma rotina desconhecida. Diante desses aspectos, a literatura na 
área ressalta a importância da preparação da criança antes da cirurgia, bem como a necessidade de 
orientação aos pais. No Centro de Pesquisas Audiológicas do Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais - USP/Bauru, faz parte da rotina dos pacientes infantis indicados para o implante o 
atendimento junto ao setor de Psicologia, o qual visa oferecer assistência e apoio. No atendimento junto 
à criança é realizada uma vivência lúdica, na qual são utilizados bonecos, histórias e instrumentos 
hospitalares, de maneira que as atividades envolvidas no brincar favoreçam a dessensibilização frente 
ao material e aos procedimentos previstos na cirurgia e na internação. O uso da vivência permite ainda 
que a criança manifeste seus sentimentos e que o psicólogo ofereça modelos de atuação diante das 
situações dramatizadas. Simultaneamente ao atendimento infantil, é realizada a orientação à família, na 
qual o psicólogo dá modelos e instruções sobre a conduta diante da criança. Nesse momento, também 
são abordadas as expectativas quanto aos resultados esperados, uma vez que, para os pais, o implante 
significa a "cura" da surdez, fazendo-se necessário esclarecer dúvidas e desmistificar crenças irreais. 
Vale destacar que, em virtude da limitação imposta pela dificuldade no uso da linguagem e da faixa 
etária dos pacientes, faz-se necessário o constante desenvolvimento de estratégias que viabilizem a 
realização das atividades. Espera-se que intervenções desta natureza criem condições para um 
atendimento mais humanizado para o paciente infantil e seus familiares, favorecendo o seu bem-estar 
através da utilização de práticas que atendam às suas necessidades e peculiaridades. 
 



 
 
89. Psicoterapia em Grupos de Depressão: Perfil dos Pacientes que Desistiram e dos que Mantiveram o 
Tratamento (Psychotherapy in Depression Groups: Profile of Patients that Gave up and that Carried on 
with Treatment) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Maira Ruggiero Colombo, Aline 
Sacramona, Eliany Moreira Lima Neves, Leny Gonçalves Ferreira (Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A depressão é uma das principais queixas psicológicas no Brasil e no mundo. Dados 
demonstram a utilidade da terapia em grupo, embora sejam pouco conhecidas as características de 
pacientes que facilitam ou retardam o processo na terapia comportamental cognitiva. Este trabalho teve 
como objetivo identificar características de pacientes que aderiram ao tratamento psicológico e daqueles 
que o abandonaram. Foram avaliadas qualitativamente informações do protocolo de avaliação para 
candidatos a grupo de depressão- triagem, entrevista individual, Inventário Beck de Depressão (BDI) e 
Entrevista Clínica Estruturada Revisada (CIS-R). Foram analisados dados dos 11 pacientes que 
declararam interesse em participar do grupo na primeira convocação e compareceram para a retriagem, 
sendo todas do sexo feminino. Destas, seis se mantiveram em tratamento e cinco o abandonaram. As 
pacientes que abandonaram o tratamento possuíam idade entre 26 e 56 e anos, apresentaram sintomas 
de depressão moderada no BDI, e média de 16,20 pontos para sintomas cognitivos e 10,00 para 
somáticos. Toda a amostra apresentou humor deprimido, perda de interesse por outras pessoas e por 
sexo, irritabilidade; 80% insatisfação, insônia, fadiga, cansaço para trabalhar, choro fácil; 60% 
apresentou sintomas de perda de interesse e prazer, e de insônia. No CIS-R, todas participantes 
apresentaram comprometimento quanto a irritabilidade, depressão, idéias depressivas e ansiedade; 80% 
queixas relativas a sintomas somáticos, fadiga, alterações do sono, preocupações e idéias de referência; 
e 60% apresentaram falta de concentração. As pacientes que aderiram ao tratamento tinham idade entre 
35 e 57 anos, apresentaram sintomas de depressão moderada no BDI, e média de 16,66 pontos para 
sintomas cognitivos e 12,5 para somáticos. Todas apresentaram irritabilidade, insônia, fadiga, aumento 
no choro e diminuição no interesse por outras pessoas. 83,33% das participantes relataram insatisfação, 
alterações no humor, dificuldades para tomar decisões e perda do interesse por sexo; 66,66% referiram 
mudanças significativas em relação à auto-imagem, fadiga para o trabalho, sentimentos de culpa e auto-
acusações; 50% relataram senso de fracasso, diminuição da auto-estima e diminuição leve de apetite, 
com perda de peso. No CIS-R, todas relataram preocupações, 83,33% apresentaram sintomas 
somáticos, fadiga, alterações do sono, irritabilidade, depressão, idéias depressivas, ansiedade, pânico, 
obsessões; e 66,66% queixas de saúde mental, falta de concentração, compulsões e idéias de 
referência. Estes dados evidenciam diferenças entre pacientes que aderiram e abandonaram o 
tratamento, embora seja necessário ampliar a amostra para melhorar a representatividade da população. 
 
 
 
90. Prontidão e Tratamento em Alcoolistas: Análise de um Programa (Readiness and Treatment in 
Alcoholics: Analysis of a Program). Geraldo Resende (UFSJ), Vera Lúcia l Amaral (PUC-Campinas), 
Alexia Gomide, Emmanuel Andrade 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desta pesquisa foi verificar a prontidão e o efeito de um tratamento em 
alcoolistas em um centro de tratamento para dependência química. Participaram dessa pesquisa, 25 
pacientes alcoolistas, de grau moderado e severo, com idade entre 23 a 60 anos, de ambos os sexos 
que deram entrada no centro de tratamento de dependência química. O procedimento realizado constou 
de contato inicial com os sujeitos para a explanação dos objetivos da pesquisa e preenchimento do 
consentimento informado. Com o objetivo de identificar o grau de prontidão para mudança / motivação 
dos sujeitos no início, meio, término e após o tratamento e avaliar os índices de recuperação, as 
entrevistas foram feitas em etapas. A primeira entrevista foi realizada no primeiro dia do tratamento dos 
sujeitos e constou de dados demográficos, e aplicação dos Instrumentos Alcohol Dependence Data 
Questionaire (SADD) e The Stages Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES). A 
segunda entrevista foi realizada vinte e três dias após o início do tratamento, a terceira no término do 
tratamento e a quarta um mês após o término do tratamento, que foi considerado o seguimento. Essas 
entrevistas constaram da Escala SOCRATES. Os principais resultados deste estudo mostraram que os 



participantes eram mais homens, casados ou amasiados, do 1º grau, sem ocupação, com renda familiar 
entre 2 a 5 salários mínimos e com comprometimento grave da doença. Houve correlação significante 
entre os fatores da escala SOCRATES de ambivalência e reconhecimento, reconhecimento e 
ambivalência, ação e reconhecimento e reconhecimento e ação na entrada do tratamento. Na 
comparação entre os fatores da escala nas diferentes fases do tratamento não houve diferença 
significante, não havendo diminuição da ambivalência. Os resultados possibilitaram concluir que faz-se 
necessário avaliações dos pacientes mais a longo prazo para se ter uma maior noção de sua evolução 
nas fases, e pesquisas que visem verificar os mais eficazes modelos de tratamento a fim de fortalecer a 
motivação para a mudança e diminuir a ambivalência dos pacientes. 
 
 
 
Palavras-chave: prontidão; tratamento; alcoolistas; análise; programa 
 
 
 
91. Artrite Reumatóide: Informe-se e Previna-se! (Rheumatic Arthritis: Inquire and Prevent Yourself!) 
(DEV). CAMILA MENDES DA CRUZ, Karina Dornelas, José Roberto Garib, Márcia Pinheiro 
 
Resumo/Abstract: A artrite reumatóide é uma doença crônica, de etiologia multifatorial, entre elas, a pré-
disposição genética, os fatores ambientais e emocionais. Sua maior incidência se dá em mulheres, mas 
ocorre também em homens e crianças.  
 
Foi elaborado um folder informativo destacando aspectos psicológicos, visando a prevenção e controle 
da doença por meio da informação. 
 
Por meio de levantamentos literários na área da medicina e psicologia, elaborou-se roteiros de 
entrevistas semi-estruturada com profissional reumatologista e paciente portador de artrite reumatóide. 
Essas entrevistas foram realizadas no Ambulatório de Reumatologia de um Hospital Universitário 
localizado no interior de São Paulo. 
 
Este folder foi elaborado, abordando os seguintes temas à respeito da Artrite Reumatóide: definição, 
prevalência quanto a sexo e idade, aspectos emocionais, seus sintomas, exames para se diagnosticar a 
doença, suas causas, tratamentos utilizados, possibilidade de cura, uso dos remédios, a necessidade 
das atividades físicas, o auxílio de equipes multiprofissionais com psicólogos, a alimentação, 
necessidade de cirurgia e possíveis dúvidas. Após a conclusão deste trabalho os folderes foram 
entregues aos médicos e pacientes envolvidos. 
 
Espera-se que este folder informativo venha contribuir, aumentando os conhecimentos da população 
quanto a Artrite Reumatóide e que este possa ser distribuído numa rede básica e em hospítais públicos, 
visto que se trata de uma doença de grande incidência na população. Essa divulgação é de grande 
importância na conscientização da população em geral e dos portadores da Artrite Reumatóide, podendo 
obter informações à respeito das causas, sintomas e possíveis dúvidas. 
 
Palavras-chave: artrite, doença crônica, aspectos psicológicos. 
 
 
 
92. Automonitoramento, Treinamento em Habilidades Sociais e Reforçamento Positivo no Controle de 
Respostas de Ansiedade em Estudantes Universitários (Self-Monitoring, Training in Social Skills, and 
Positive Reinforcement in Controlling Anxiety Responses in University Students). MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA, Angela Maria Menezes Duarte 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve o objetivo de verificar a efetividade de procedimentos 
derivados da terapia comportamental-cognitiva e terapia comportamental no tratamento de universitários 
que apresentavam ansiedade excessiva durante exposições orais em sala de aula. É sabido que a 



ansiedade excessiva causa grande desconforto e tem conseqüências negativas no desempenho 
acadêmico podendo levar à evasão escolar. Cinco alunas universitárias de vários cursos, com idades 
entre 20 e 40 anos, participaram da pesquisa. O nível de ansiedade de cada participante foi avaliado por 
três medidas: (a) Escala de Medo de Avaliação Negativa (Fear of Negative Evaluation-FNE); (b) IDATE - 
Inventário de Ansiedade A-Traço e Inventário de Ansiedade A-Estado; e (c) Medida de Freqüência 
Cardíaca em situações estruturadas. Controle experimental foi obtido utilizando um Delineamento de 
Linha de Base Múltipla entre Participantes. A intervenção incluiu vários procedimentos: preleção e leitura 
de textos didáticos, treinamento em relaxamento, exercícios de respiração, reestruturação cognitiva, 
treinamento em habilidades sociais e habilidades especiais para apresentações em público. Os 
procedimentos ajudaram a reduzir todos os escores nas medidas de ansiedade utilizadas, com exceção 
da medida fisiológica da Freqüência Cardíaca que sofreu poucas alterações. Os relatos verbais das 
participantes foram registrados durante todo o estudo e indicaram que a terapia as ajudou alcançar uma 
importante melhora na qualidade de vida acadêmica, familiar e social.  
 
 
 
Palavras-chaves: Ansiedade Excessiva, Falar em Público, Estudantes Universitários. 
 
 
 
93. Comportamento Sexual Excessivo (Sexual Behavior in Excess). FLÁVIA MARTONI, Rosana Dias 
(Uniararas) 
 
Resumo/Abstract: Esta apresentação objetiva o relato de um atendimento psicológico realizado como 
atividade de estágio supervisionado de Clínica Comportamental, em um Centro Universitário do interior 
de São Paulo. O paciente através do encaminhamento pelo processo de políticas públicas de saúde 
mental do município, apresentou queixas referentes aos excessos comportamentais de exacerbação 
sexual (comportamentos encobertos compulsivos), insônia, falta de concentração em atividades de rotina 
diária e inabilidades sociais quanto à abordagem de parceiras para relacionamento afetivo ou sexual. 
Através do Programa de Recepção da Clínica Psicológica do Centro Universitário e, análise funcional 
das queixas apresentadas, foram estabelecidos os seguintes focos de atenção para o processo de 
atendimento: observação da amplitude dos reforçadores sexuais (positivos e negativos), controle dos 
estímulos de excitação erótica, aprendizagem social no desenvolvimento do comportamento sexual 
almejado e estratégias para discriminação de auto-regras que aumentavam a freqüência do 
comportamento desviante. O plano de tratamento incluiu técnicas como: ensaio comportamental, 
biblioterapia e modelagem do comportamento almejado através dos focos pré-estabelecidos e das 
contingências ambientais reforçadoras. Observou-se que após o período de três meses de atendimentos 
semanais, o paciente apresentou uma diminuição da freqüência do comportamento problema que 
considerava como muito sério, no caso, a exacerbação sexual. Conseguiu também apresentar controle 
frente aos estímulos de excitação erótica e em relação algumas das queixas apresentadas, como insônia 
e inabilidade social. Conclui-se pela importância da apresentação e reflexão no contexto acadêmico do 
caso clínico em questão frente às contingências ambientais exploradas para modificação do repertório 
comportamental do paciente. 
 
 
 
94. Caracterização de Desempenhos Sociais em duas Crianças com Necessidades Especiais em uma 
Brinquedoteca (Social Behavior Characterization in Two Children with Special Needs in Children's Play) 
(DDA). JANAINA CABELLO, Janaina de Fátima Zambone Castro, Ana Cláudia Almeida-Verdu 
(Departamento de Psicologia, Unesp-Bauru) 
 
Resumo/Abstract: A integração de pessoas com necessidades especiais tem sido uma das 
preocupações crescentes na perspectiva da Educação. Para que haja integração é necessário haver 
interação, cuja dimensão principal é o desempenho diretamente relacionado às demandas do meio, 
mediados pelo desempenho de outras pessoas. Pessoas com necessidades especiais podem 
apresentar déficits em desempenhos pró-sociais não só pela restrição de oportunidades, mas também 



pela falta de ensino desses repertórios. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os desempenhos 
sociais de duas crianças com necessidades especiais, em situação de sala de espera, atendidas em 
uma clínica-escola de Psicologia. As duas crianças, D e T, com sete e nove anos, respectivamente, são 
portadoras da Síndrome de Down e cursavam a 1ª série do ensino público fundamental. As crianças 
permaneciam na brinquedoteca da clínica (situação de sala de espera) enquanto seus pais eram 
atendidos onde eram acompanhadas por duas brinquedistas, que planejavam a sessão e registravam os 
principais resultados. Foram selecionadas dez sessões para análise cujo critério foi a presença das duas 
participantes na sessão. Os atendimentos na brinquedoteca tinham a finalidade de oferecer um momento 
lúdico para as clientes e garantir maior apresentação de demandas em D e maior cooperação com 
demandas em T. Os principais procedimentos adotados foram atenção positiva como conseqüência de 
desempenhos pró-sociais e, possibilidade de emitir um desempenho pró-social concorrente, o qual era 
reforçado positivamente, quando um desempenho que dificultava a interação era apresentado. Os 
materiais consistiram em brinquedos típicos de brinquedoteca. Os desempenhos apresentados nas 
sessões foram identificados e categorizados em classes de ações. A avaliação de concordância entre 
observadores foi realizada e obteve-se um resultado de 80,9%. Os registros demonstram uma maior 
freqüência de desempenhos pró-sociais em relação àqueles que dificultavam a interação nas duas 
participantes. Classes de desempenhos mais específicas como o brincar compartilhado ocorreram com 
maior freqüência para ambas. Desempenhos como oferecer ajuda foi registrado com maior freqüência 
para D e desempenhos de aceitar ajuda e atender às solicitações foram realizados com maior freqüência 
para T, conforme a finalidade do atendimento realizado. A discussão focaliza desempenhos pró-sociais 
enquanto comportamentos aprendidos como função do planejamento das oportunidades oferecidas a 
essa população e aponta para a possibilidade da utilização da sala de espera e briquedoteca como um 
espaço que permite atingir objetivos terapêuticos em crianças com necessidades especiais. Futuras 
pesquisas dessa natureza podem identificar quais desempenhos de brinquedistas são determinantes 
para a apresentação de desempenhos pró-sociais sob essas condições. 
 
 
 
95. Aprendizagem Social e Transtorno de Personalidade: um Estudo de Caso na Abordagem Cognitivo-
Comportamental (Social Learning and Personality Disorders: A Case Study in the Behaviour-Cognitive 
Therapy Approach). ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA PERES, Ana Paula de Souza Rapozo, Karolina 
Murakami, Renata Ferrarez Fernandes Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo consiste no relato de uma intervenção psicoterápica desenvolvida no 
Centro de Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia com uma 
criança, do sexo feminino, de seis anos, com queixa de hiperatividade e orientação e treinamento de 
pais, realizada com sua mãe, diagnosticada com Transtorno de Personalidade Limítrofe, ambas em 
tratamento psiquiátrico. A criança apesar de inteligente e bem articulada, é hiperativa, tem baixa 
tolerância à frustração, baixa resiliência e dificuldades de aprendizagem; possui humor instável, se 
irritando facilmente quando não tem seus desejos atendidos e usando o choro como forma de 
manipulação. A menina possui uma história de vida conturbada, com histórico de expulsões de escolas, 
agressão física, separação dos pais e abandono do pai. Sua mãe, de trinta e seis anos, além do 
transtorno de personalidade, apresenta alcoolismo, e esquemas desadaptativos referentes a privação 
emocional, abondono, indesejabilidade social, fracasso, merecimento, dependência, auto-sacrifício, 
padrões inflexíveis e autocontrole e possui uma história de vida ainda mais conturbada do que a da filha, 
envolvendo abuso físico e sexual, dependência química, relacionamentos instáveis e internações 
psiquiátricas. Durante o tratamento, a criança demonstrou comportamentos, sintomas e esquemas 
desadaptativos semelhantes aos da mãe, como esforços desesperados para evitar abandono, 
alternância entre extremos de idealização e desvalorização, perturbação da identidade, impulsividade, 
comportamentos automutilantes, disforia, irritabilidade e ansiedade, raiva inadequada e intensa e 
dificuldade em controlá-la, além de depressão; o que evidencia o papel do contexto 
interpessoal/ambiental e da aprendizagem social (onde figuram o condicionamento operante, 
respondente e vicário) - na qual o ambiente, as características e o comportamento do indivíduo 
determinam-se reciprocamente constituindo esquemas que determinam como as experiências serão 
percebidas e conceituadas - entre outros fatores, na formação da personalidade. A intervenção deu-se 
em termos de resolução de problemas baseada na modelagem de habilidades sociais verbais e não-



verbais da criança e da mãe, exploração da relação terapêutica como relacionamento reforçador e 
diferenciação entre o self da mãe e da filha, além da reestruturação cognitiva de crenças centrais e 
instrumentais desadaptativas, entre outras. O objetivo deste estudo é observar, neste caso, a origem de 
esquemas de pensamento desadaptativos rígidos, interligados a padrões de agressividade, estratégias 
de enfrentamento inflexíveis e apegos inseguros que se desenvolvem em padrões de comportamento e 
características infantis persistentes, que se relacionam e preenchem critérios diagnósticos de transtornos 
de personalidade (já na infância), o que requer atendimento psicoterápico mais cuidadoso, intensivo e 
diferenciado 
 
 
 
96. Déficit de Habilidades Sociais: Fonte e Fator Mantenedor de Stress (Social Skills Deficit: Sources and 
Factors That Maintain Stress). Karina Simões Cruz Marques (CPCS), CRISTIANE NAVARRO DUTRA, 
Elinaldo Quirino Leal (ABPMC - sócio) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo visa analisar a relação existente, entre déficit de habilidades 
sociais e stress. Pode-se entender Habilidades Sociais como um conjunto de comportamentos 
adequados, verbais e não verbais, que visam facilitar toda e qualquer interação e relação interpessoal. 
Isto abrange habilidades de comunicação, cooperação, resolução de problemas e assertividade que 
pode ser definida como a expressão de sentimentos, opiniões, reivindicação de direitos, tudo isso 
compreendendo e respeitando esse comportamento nos demais. No entanto, constata-se em diversas 
situações sociais a insatisfação e constrangimentos gerados por mal entendidos entre as pessoas e a 
maioria desses conflitos é fruto da deficiência de Habilidades Sociais que por sua vez pode levar ao 
stress, pode-se então supor que pessoas com pouca habilidade social tendem a ser insatisfeitas e 
estressadas. Chama-se stress, um estado de tensão que causa um desequilíbrio no funcionamento do 
organismo humano e pode levar a alterações fisiológicas e psicológicas, isto ocorre quando este se 
depara com situações que causem sentimentos de medo, tristeza, ansiedade e até felicidade. O stress 
pode ter como causas fontes externas: perda de emprego, falecimento de parente, aprovação em 
concursos, etc e por fontes internas como valores e crenças. A falta de Habilidades Sociais pode ser 
classificada como um estressor interno. Porém, o déficit de Habilidades Sociais não é definitivo ou 
irreversível, o indivíduo através da psicoterapia cognitivo – comportamental pode assimilar e desenvolver 
todo um repertório comportamental de respostas sociais adequado e necessários para melhorar a 
qualidade das suas interações em contexto sociais. O desenvolvimento das Habilidades Sociais 
proporciona sensações de bem estar, redução de ansiedade e do stress relacionados a este problema. 
Segundo relatos subjetivos de clientes, comportar-se de forma socialmente habilidosa melhora a 
qualidade dos relacionamentos e proporciona a obtenção de recompensas sociais significativas na vida 
pessoal e profissional. A abordagem em psicoterapia cognitivo – comportamental utiliza técnicas 
cientificamente eficazes para o controle do stress e treinamento em Habilidades Sociais. MÉTODO: 
Pesquisa bibliográfica em literatura especializada. CONCLUSÃO: A relação entre déficit de habilidades 
sociais e stress é estreita, contínua e interdependente. 
 
 
 
Palavras-chave: Habilidades Sociais, Stress, Psicoterapia, Cognitivo – Comportamental. 
 
 
 
97. Déficits de Habilidades Sociais como Resultado de Contingências Coercitivas: um Estudo de Caso 
Clínico (Social Skills Deficits as a Result of Coercive Contingencies: A Clinical Case Study). ADRIANA 
LIMA, Kelly Lopes, Silvia Canaan (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: A Terapia Comportamental, baseada no Behaviorismo Radical, visa a identificação do 
contexto em que cada resposta problemática foi estabelecida, o que a mantém e qual a sua função para 
o indivíduo. Durante a realização do Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica, na abordagem 
Comportamental, a autora, atuando como terapeuta-estagiária, atendeu um adolescente de 14 anos. O 
cliente já havia passado anteriormente passou por atendimento terapêutico na própria clínica de 



Psicologia da Universidade Federal do Pará, sendo um dos remanescentes dos casos atendidos pela 
turma de estágio anterior. A terapeuta anterior sugeriu que fosse dada continuidade ao processo, pois o 
cliente ainda apresentava dificuldades, como gagueira, agressividade e déficits de habilidades sociais. 
Na situação presentemente relatada, foram realizados 16 atendimentos, sendo 13 com o cliente e 3 com 
sua mãe. Na fase de avaliação, confirmou-se a permanência das dificuldades constatadas no 
atendimento anterior, além de ter-se verificado que seu ambiente familiar era precário e inadequado, pois 
o cliente vivia em meio a contingências coercitivas. A terapia foi conduzida no sentido de promover 
autoconhecimento, conhecimento acerca das contingências presentes na vida do cliente e habilidades 
sociais, através de técnicas como reforçamento positivo, modelação e relaxamento. O cliente obteve 
ganhos significativos, como a generalização do comportamento assertivo, aprendido em consultório, 
para a sala de aula e para o contexto familiar, diminuição de comportamentos agressivos e minimização 
da gagueira. Entretanto, devido à permanência de déficits em habilidades sociais e habilidades 
acadêmicas, recomendou-se a continuação do processo terapêutico. 
 
 
 
98. Sintomas de Transtornos Mentais em Pacientes Portadores de Hepatite C em Tratamento com 
Interferon Alfa e Ribavirina (Symptoms of Mental Disorders in Hepatitis C Patients Treated with Interferon 
Alpha and Ribavirin) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). POLIANA LIMA, M.Cristina 
Miyazaki, Rita Silva, Patricia Pereira, Melissa Maia, E.Tiemi Miyazaki (Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto) 
 
Resumo/Abstract: A infecção causada pelo vírus da hepatite C (HCV) é hoje uma das principais causas 
de doenças hepáticas crônicas. Além dos problemas associados à doença, como o estreito contato com 
o sistema de saúde, custos e mudanças no estilo de vida, muitos pacientes deverão conviver com os 
efeitos colaterais da medicação utilizada no tratamento da hepatite C. Este estudo teve como objetivo 
investigar sintomas de transtornos mentais em pacientes realizando tratamento com interferon alfa e 
ribavirina. Participantes: foram avaliados 42 pacientes, 15 do sexo feminino e 27 do sexo masculino, com 
idade entre 22 e 63 anos (IM: 46,76; DP: 10,14), antes e durante o tratamento para hepatite C, realizado 
no ambulatório de hepatites virais da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Material: foi 
utilizado termo de consentimento pós-esclarecido e edição revisada da “Clinical Interview Schedule (CIS-
R)” . Procedimento: Após a consulta médica e indicação para início do tratamento, os pacientes foram 
convidados a participar do estudo. Aqueles que concordaram assinaram termo de consentimento pós 
esclarecido e responderam à edição revisada da “Clinical Interview Schedule (CIS-R)” antes do início e 
mensalmente durante o tratamento. Resultados: a média de escore do CIS-R foi 16 antes do início do 
tratamento, 14 no primeiro mês, 14,38 no segundo, 18,55 no terceiro, 16,11 no quarto, 17,22 no quinto e 
11 no sexto. Considerando que o escore de corte para o CIS-R é 11, isto é, um escore acima de 11 
caracteriza um possível “caso” - presença de transtorno mental ou sofrimento psicológico significativo – a 
média mensal dos escores dos pacientes indica sofrimento significativo durante o tratamento, que reduz 
com o término do mesmo. Conclusões: Os resultados indicam a importância de monitorar estes 
pacientes durante o tratamento, disponibilizando atendimento psicológico e psiquiátrico quando 
necessário. O atendimento interdisciplinar pode auxiliar a evitar que os sintomas psicológicos 
prejudiquem ainda mais a qualidade de vida e a própria adesão dos pacientes ao tratamento. Além 
disso, pesquisas sobre características que parecem predispor (ou proteger) o paciente em relação a 
sintomas psicológicos são necessárias.  
 
 
 
99. Stress e Depressão no Grupo Terapêutico de Depressivos do PSF de Lontras – SC (Stress and 
Depression in a Depression Therapy Group at PSF de Lontras – SC) (CSE). Mary Milena Knop, Aretusa 
dos Passos Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: O projeto de pesquisa resulta do Estágio Supervisionado em Pesquisa I e tem como 
objetivo verificar a relação entre stress e depressão em uma amostra composta de quatro depressivas 
de um grupo terapêutico do Programa de Saúde da Família da cidade de Lontras – SC. Grupo este que 
tem o intuito de reduzir a depressão das doze mulheres integrantes (White, 2003) e tem seus encontros 



todas às terças – feiras das 14h às 15h. Este projeto visa investigar a incidência, a sintomatologia e as 
fases do stress, a intensidade da depressão e a relação entre stress e depressão, pois o stress é muito 
comentado e estudado atualmente. Stress este que pode ser desencadeado por fontes internas ou 
externas e pode também, na sua fase de exaustão, desencadear a depressão (Alcino, 2003; Lipp, 2003; 
Lipp e Rocha, 1996), a qual é entendida através da tríade cognitiva, que consiste em considerar a 
própria pessoa, seu futuro e suas experiências de uma forma idiossincrásica (Beck et al., 1997). Através 
do objetivo proposto, classifica-se a modalidade de pesquisa em descritiva, pois tem como objetivo 
primordial o estabelecimento de relações entre as variáveis (Gil citado por Blogoslawski, Fachini e 
Fáveri, 2004). O delineamento da pesquisa adotado será o correlacional, pois após levantar as variáveis 
propostas, buscar-se-á a relação entre as mesmas. Os instrumentos que serão utilizados para a coleta 
de dados são os seguintes: questionário de identificação, inventário de sintomas de stress para adultos – 
ISSL, inventário de depressão Beck e termo de consentimento. Todos os instrumentos serão aplicados 
em grupo, depois que se constatar que as participantes têm condições de ler e compreender o conteúdo 
dos itens das escalas, pois não haverá dificuldades específicas se houver familiaridade com o conteúdo 
e seguir as instruções adequadamente. O tempo necessário para aplicação de cada instrumento será, 
em média, dez minutos. Será aplicado um instrumento em cada encontro e o tempo previsto para a 
realização do levantamento de dados é de dois meses. A análise dos dados será percentual quanto a: 1) 
incidência de stress; 2) sintomatologia do stress; 3) fases do stress; 4) intensidade de depressão. Para 
verificar as correlações entre as variáveis propostas neste projeto será utilizada a estatística inferencial. 
A pesquisa proposta é uma pesquisa de campo. 
 
 
 
100. Pronto-Socorro, Usina de Stress: Conseqüências Psicofisiológicas do Stress no Auxiliar de 
Enfermagem (Stress in the Nurse Aid of the Ready Aid) (CSE). Leandra Borges Rodrigues, MARY 
KNOP, Aretusa dos Passos Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.) 
 
Resumo/Abstract: Esta pesquisa tem por objetivo principal verificar os diferentes níveis de Stress, a que 
estão submetidos os Auxiliares de Enfermagem no setor de Pronto-Socorro, bem como verificar a 
possibilidade da existência de Stress nos Auxiliares de Enfermagem; Analisar a relação entre os níveis 
de stress, nos Auxiliares de Enfermagem; Identificar em que fase do stress encontra-se os Auxiliares de 
Enfermagem quando da presença dos possíveis níveis de stress; Identificar a sintomatologia de stress 
predominante nos Auxiliares de Enfermagem. Stress é o desgaste do organismo causado por alterações, 
psicofisiológicas quando a pessoa se vê forçada a enfrentar uma situação podendo irritar, amedrontar, 
confundir ou deixar feliz. Qualquer situação que desperte uma emoção forte, seja boa ou ruim, que exija 
mudança é um estressor, ou seja, uma fonte de stress. Estará sujeito o indivíduo a três fases: De Alerta, 
De Resistência e De Exaustão. Segundo Gil (2002), o objetivo principal da pesquisa descritiva é elencar 
as características de determinada população ou fenômeno, e também estabelecer relações entre 
variáveis. De suas características a mais significativa, sem dúvida nenhuma, é a utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados, tomando como exemplos, o questionário e a observação. Este projeto 
de pesquisa está delimitado ao Hospital Regional Alto Vale na cidade de Rio do Sul/SC, devendo 
participar, de forma voluntária os Auxiliares de Enfermagem que atuam no setor de Pronto–Socorro. A 
pesquisa será realizada com um terço do total de 12 (doze) profissionais Auxiliares de Enfermagem do 
setor de Pronto-Socorro do Hospital Regional Alto Vale, os quais serão selecionados de forma aleatória 
e em seguida questionados por esta pesquisadora, após prévio contato de agendamento. Ficando 
resguardada toda e qualquer informação coletada ou pronunciada pelos entrevistados, a esta 
acadêmica, pautada em uma postura ética e profissional. Será utilizado, para a coleta de dados, um 
questionário de identificação e será aplicado o “Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL)”. 
Este inventário abrange os sintomas físicos e psicológicos. Os dados coletados serão descritos 
utilizando-se a análise percentual quanto a Incidência de stress. Na pesquisa em questão as perguntas 
serão tabuladas e analisadas através de tabelas e gráficos para obtenção do percentual, serão utilizados 
os programas Execel e o Statística 6.0 para analisar a correlação entre as variáveis sendo utilizada a 
Estatística Inferencial para analisar a correlação entre as variáveis. 
 
 
 



101. Stress e a Qualidade de Vida nos Relacionamentos Conjugais (Stress and Quality of Life in 
Conjugal Relationships) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ADRIANE STRUECKER, 
Aretusa dos Passos Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.) 
 
Resumo/Abstract: Segundo pesquisas o stress é um provável fator desencadeador de crises conjugais, 
podendo levar a decisões precipitadas, como a separação em um momento de crise, gerando assim 
conseqüências graves não só para os cônjuges como também para todos os envolvidos no convívio 
familiar. O stress pode ser causado por eventos estressores externos e internos (crenças irracionais e 
padrão tipo A de comportamento) e má qualidade de vida. Diante deste fato percebe-se a importância de 
se pesquisar sobre o padrão tipo A de comportamento e as crenças irracionais, que contribuem para o 
desenvolvimento do stress e influenciam a qualidade de vida dos casais. Sendo assim objetivou-se com 
esta pesquisa verificar a relação do stress, nível de qualidade de vida, padrão tipo A de comportamento 
e número de crenças irracionais em uma amostra selecionada aleatoriamente entre os cônjuges 
participantes do grupo de casais da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Rio do Sul. A 
amostra foi composta por cinco cônjuges e os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o 
Questionário de Identificação, Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, Escala de Padrão Tipo A 
de Comportamento, Questionário de Crenças Irracionais – QCI e o Inventário de Qualidade de Vida. Os 
resultados encontrados foram: 60% da amostra têm stress, distribuídos entre as fases de resistência 
(20%) e quase exaustão (40%); e portanto, 40% não apresentou reação ao stress. A sintomatologia 
apresentada foi, predominantemente, psicológica (40%). Quanto ao nível de qualidade de vida da 
amostra pesquisada obtiveram-se apenas 10%, de qualidade de vida global. Os quadrantes social e 
afetivo foram os que obtiveram mais sucesso, 100%; seguido do quadrante profissional com 70%; o 
quadrante da saúde com apenas 20% de sucesso. A amostra obteve uma média de 5,7 crenças 
irracionais. Padrão de comportamento tipo AB (40%); padrão de comportamento Tipo A médio (60%). 
Nas análises correlacionais pode-se verificar que quanto melhor a percepção que o cônjuge tem de seu 
casamento melhor a qualidade de vida no quadrante afetivo(r=0,75), a comunicação entre os 
pares(r=0,71), melhor a vida sexual(r=0,72) e menos susceptíveis a doenças(r=-0,75). Observou-se 
também que quanto menos interferências externas o casal sofre melhor a qualidade de vida no 
quadrante da saúde(r=-0,71). Destacando as seguintes correlações: carga horária de trabalho e 
stress(r=0,63), padrão de comportamento tipo A e qualidade de vida no quadrante referente a saúde(r=-
0,64) e; número de crenças irracionais e comunicação entre os pares(r=-0,71). 
 
 
 
102. Estresse e Vida Social: Sucesso ou Fracasso? (Stress and Social Life: Success or Failure?) (CSE; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). JULIANA GOUVEIA, Silvana Bassetto, Sabrina Gallo, 
Renata Silva, Flávia Urbini (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Estudos recentes apontam para uma forte relação entre stress e o bem estar físico e 
psicológico das pessoas, interferindo, assim em sua qualidade de vida. Chamamos de stress, um estado 
patogênico que rompe o equilíbrio do funcionamento do organismo, causando um desgaste progressivo 
neste. Podemos dividir o stress em quatro fases: Alerta, Resistência, Quase Exaustão e Exaustão. Por 
qualidade de vida entendemos não apenas a ausência de doenças, mas também um estado de bem 
estar físico, mental e social. As pessoas que se consideram feliz, atribuem sua felicidade ao sucesso em 
quatro áreas de sua vida, que são: social, afetiva, profissional e saúde. O objetivo deste trabalho foi 
verificar o nível da qualidade de vida no que se refere ao quadrante social em pessoas que apresentam 
diagnóstico de stress. Foram avaliadas 33 pessoas, que faziam parte de um estudo mais amplo no 
nosso laboratório, na faixa etária de 21 a 57 anos. Na coleta de dados, utilizou-se dois inventários: o 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e o Inventário de Qualidade de Vida de 
Lipp (IQV). O primeiro foi utilizado com o objetivo de identificar a presença de stress, o tipo de sintomas 
mais apresentados e a fase do processo de stress em que as participantes se encontravam. O IQV, 
composto por quatro quadrantes: social, afetivo, profissional e saúde foi usado com objetivo de identificar 
indicadores do nível de qualidade de vida dos participantes nestas áreas. O conjunto de respostas dadas 
aos quadrantes indica sucesso ou fracasso no nível de qualidade de vida da pessoa avaliada. Os dados 
foram coletados no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress da PUC-Campinas. Com relação 
a variável stress, observou-se que 85% da amostra encontrava-se na fase de resistência, 3% na fase de 



quase exaustão e 12% na fase de exaustão; quanto ao tipo dos sintomas encontrados, 61% tinham 
predominância psicológica, 36% de sintomas físicos e 3% apresentavam sintomas físicos e psicológicos. 
Quanto à qualidade de vida no quadrante social, constatou-se que 52% dos participantes obtiveram 
sucesso. A análise estatística realizada através do teste exato de Fisher mostrou não haver associação 
significativa entre níveis de stress e qualidade de vida na área social (p=0,69). Os dados obtidos a partir 
dessa amostra indicam que o stress, nesta população, não está prejudicando significativamente a 
qualidade de vida social, o que contraria a literatura existente. No entanto, algumas hipóteses podem ser 
levantadas, como por exemplo, o fato da maior parte da população investigada está na fase de 
resistência do stress. Isto pode significar que nesta fase o stress não prejudique significativamente a 
qualidade de vida social do sujeito. Pode ser que outras áreas sejam afetadas primeiro. Outra 
possibilidade é a de que estes participantes estejam recorrendo a alguns tipos de estratégias de 
enfretamento que lhes permitam vivenciar a área social adequadamente, mesmo estando sob 
stress. Novos estudos que venham a abranger um número maior de participantes nas fases mais 
avançadas do stress são necessários para averiguar estas possibilidades uma vez que a relação stress-
qualidade de vida é de extrema importância para o bem estar da sociedade, no geral. 
 
 
 
103. Stress: Fator Determinante na Etiopatogênese da Dispepsia Funcional? (Stress: Determinative 
Factor in the Etiopatogese of Functional Dispepsia?). MICHELLE SAMPAIO, Aline Cristina Campregher, 
Cinthia Simes Moretti, Karina Magalhães Brasio (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A dispepsia funcional, segundo o Consenso Roma II, é definida como dor ou 
desconforto, persistente ou recorrente, localizado na região central e superior do abdome. Este 
desconforto refere-se a uma sensação subjetiva não dolorosa caracterizada por saciedade precoce, 
plenitude gástrica, náuseas, vômitos, distensão abdominal, pirose ou quaisquer outros sintomas 
relacionados com o tubo digestivo proximal. Estes sintomas não estão vinculados a lesões anatômicas, e 
não são aliviados após a evacuação. Fatores psicológicos como ansiedade, depressão e stress possuem 
um importante papel na fisiopatologia da dispepsia funcional, ou seja, estes fatores podem provocar 
alterações secretórias, motoras ou sensitivas no trato digestivo, tornando-o mais vulnerável. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o nível de stress em pacientes com dispepsia funcional. Participaram do mesmo 
quatorze portadores desta doença, provenientes de um hospital universitário de um município do interior 
do estado de São Paulo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o Inventário de Sintomas de 
Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Do total dos quatorze participantes apenas três deles, ou seja, 
21,42% não possuíam stress, quatro apresentaram stress na fase de resistência, isto é, 28,57% do total 
e sete, representando 50%, estavam na fase de exaustão. Esta é a fase de maior gravidade, na qual 
pode acarretar o desenvolvimento de doenças graves tanto a nível psicológico quanto físico. Dentre os 
participantes que se encontravam nesta fase, 85,71% apresentaram predomínio de sintomas 
psicológicos, e apenas 14,28% apresentaram predomínio de sintomas físicos. Verificou-se um elevado 
nível de stress em portadores de dispepsia funcional confirmando a hipótese de uma provável relação 
entre o stress e a sintomatologia desta enfermidade. Deste modo aponta-se para a necessidade da 
elaboração de programas de tratamentos psicológicos específicos para o manejo dos sintomas 
psicológicos provenientes do stress em pacientes com dispepsia funcional. 
 
 
 
 
104. Condicionamento Respondente e Condicionamento Operante no Desenvolvimento da Tartamudez. 
(Stutter Been Developed by Response and Operant Conditioning) (VRB). LORENA PRUDENTE 
(Universidade Paulista) 
 
Resumo/Abstract: O estudo refere-se ao tratamento de um caso em que o foco de análise e intervenção 
é o condicionamento respondente e o condicionamento operante, uma vez que a resposta de tartamudez 
é eliciada na presença de estímulos específicos associados a ela em uma história de exposição em que 
estes estiveram presentes desde o início da adolescência, vindo, posteriormente a estabelecer 
comportamentos instrumentais que se mantiveram inadequadamente pelas consequências a eles 



associadas. Teve-se como participante A.M., sexo feminino, 28 anos de idade, solteira, classe 
econômica média-baixa, nascida no estado de Tocantins, segundo grau incompleto (cursando), e que foi 
escolhida atavés de uma triagem realizada no mês de fevereiro/2004 no Centro de Psicologia Aplicada 
(uma clínica-escola situada na cidade de Goiânia), onde efetivou-se o tratamento. Como instrumentos 
para coleta de dados foram utilizados o questionário multimodal de A. Lazarus, formulário de primeira 
entrevista, inventário de ansiedade (BAI), formulário para registro de pensamentos disfuncionais (RPD); 
e como recursos: sala arejada, mesa, duas cadeiras, papel para algumas anotações, tapete com três 
almofadas para relaxamento. Utilizou-se para o tratamento a Terapia Cognitivo- Comportamental com 
técnicas de autocontrole, relaxamento progressivo de Jacobson, treinamento em habilidades sociais, 
reforçamento positivo, ensaio comportamental (modelação), dessensibilização sistemática, exposição ao 
vivo, reestruturação cognitiva e técnicas de respiração. Como resultado do tratamento psicoterápico, a 
paciente já consegue falar em ambientes que antes lhe eram aversivos, além de ter um autocontrole de 
pensamentos disfuncionais desencadeadores da gaguez. É importante ressaltar que a participante 
continua em tratamento. 
 
 
 
105. Curiosidade do Cliente Sobre a Vida Privada do Terapeuta. O Que Fazer Diante Dela? (The Client's 
Curiosity About the Therapist's Private Life: What Should Be Done with It?). ANGÉLICA MARDEN, Luc 
Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O terapeuta, antes de tudo é uma pessoa que se comporta. O comportamento do 
cliente tem efeitos sobre esta pessoa. Quando consideramos a relação terapêutica o mais importante 
instrumento de mudança, o impacto do atendimento sobre o terapeuta se torna relevante para a sua 
atuação. Analisamos exemplos de ocorrência na sessão que podem provocar a curiosidade do cliente 
sobre a vida pessoal do terapeuta, efeitos que perguntas pessoais muitas vezes tem sobre a pessoa do 
terapeuta, e possíveis reações (espontâneas ou planejadas) que podem reforçar ou enfraquecer este 
comportamento do cliente. É necessário verificar se a curiosidade e a sua expressão são clinicamente 
relevantes. Neste sentido, exemplos de perguntas pessoais de clientes são analisados em termos da 
classificação como CRB1 ou CRB2 de acordo com a Psicoterapia Analítica Funcional. O terapeuta pode 
se tornar vulnerável quando aceita a curiosidade do cliente como legítima. Tal atitude implica em riscos 
verdadeiros, mas ao mesmo tempo abre a oportunidade de tornar a relação mais intensa. Um episódio 
íntimo ocorre quando comportamento que é vulnerável a punição interpessoal, é reforçado pela outra 
pessoa na interação. Assim a reação do terapeuta a perguntas sobre sua vida privada, pode tornar a 
relação terapêutica mais íntima, se o cliente reforçar esta resposta do terapeuta. Várias possibilidades 
para a atuação terapêutica, decorrentes da análise funcional da curiosidade do cliente, são analisadas 
neste trabalho.  
 
 
 
106. The Dodo-Bird Debate and Functional Analytic Psychotherapy (O Debate Sobre o Dodo-Bird e a 
Psicoterapia Analítico-Funcional). Ana Carolina Aquino de Sousa, Luc Vandenberghe (Universidade 
Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: The dodo-bird verdict has haunted the literature on psychotherapy effectiveness since 
its early beginnings. It comes down to the counter-intuitive finding that even the most divergent 
treatments within psychotherapy do not differ much in effectiveness. Research during the lastest decades 
suggests that much of the common effect of different therapy strategies can be related to so-called non-
specific factors as opposed to treatment-specific techniques. This suggests that more research is 
warranted as to what makes the client-therapist relationship an effective instrument of therapeutic 
change. The present poster offers a sumary of the literature on the dodo-bird verdict. It then relates it to 
contemporary empirical directions concerning effective therapeutic relationships, and offers a behavior 
analytic interpretation of the most important findings. The discussion suggests new avenues for research 
based on the key-concepts of Kohlenberg and Tsai`s Functional Analytic Psychotherapy. 
 
 



 
107. O Efeito da Expressão de Emocões Sobre as Emoções: Um Outro Ângulo Sobre o Paradigma de 
Pennebaker (The Effect of Emotional Expression on Emotions: Another Angle of the Pennebaker 
Paradigm) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Myriam Cristina Alves Reis, Gisele Teles da 
Cruz, Marilia Velasco Coelho, Eleusa de Freitas Miranda de Mendonsa, Glorinha Dutra Heringer Carmo, 
Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O paradigma de Pennebaker emergiu nos anos 1980 como modelo para a 
investigação experimental dos efeitos de expressar emoções relativas a uma experiência traumática 
numa seqüência de resenhas, sobre critérios de saúde física (P.ex: sintomas respiratórios; freqüência de 
visitas ao médico). Dados robustos desta tradição de pesquisa incluem, que os participantes vivenciam a 
expressão como uma experiência rica e valiosa, que a expressão afeta a saúde positivamente 
(dependendo de certos característicos da produção), más que a expressão não promove a recuperação 
emocional do trauma. No presente trabalho examinamos o efeito da expressão sobre medidas de 
ansiedade e de humor. Método: 59 voluntários completaram o inventário de depressão de Beck (BDI) e 
as escalas de estado e traço de ansiedade de Spielberger (IDATE), escreveram em quatro dias 
subseqüentes uma resenha sobre os sentimentos deles a respeito da pior experiência da vida deles, e 
preencheram as escalas novamente depois de intervalos de uma semana e um mês. Resultados: As 
diferenças maiores nas escalas antes e depois das resenhas se encontram no inventário de depressão. 
Em media houve uma melhora na escala de humor depois da aplicação do experimento que foi mantido 
um mês depois. Mesmo assim 17 sujeitos não mostraram mudança no nível de depressão, 5 mostraram 
piora que foi mantida ou se ampliou, 2 mostraram piora que desapareceu um mês depois, 6 não 
mostraram mudança após intervenção, mas pioraram depois. Por outro lado 6 que inicialmente não 
mostraram mudança melhoraram depois de um mês, 5 mostraram uma melhora após intervenção que 
desapareceu depois, 18 mostraram uma melhora que se manteve ou se ampliou depois de um mês. Os 
efeitos sobre as escalas de ansiedade eram menores e muito mais heterogêneos. Podemos concluir que 
o efeito das resenhas é muito heterogêneo, e não é confiável como intervenção terapêutica para 
influenciar depressão ou ansiedade. 
 
 
 
108. Eficácia da Psicoterapia Comportamental em Atendimento a Paciente Portador da Sindrome de 
Duchenne (The Effectiveness of the Behavioural Psychotherapy Focused on the Patient with Duchenne's 
Syndrome). DAIENE MARCELA RIGOTTO (Núcleo de Aprimoramento em Psicologia), Adriana Said 
Daher Baptista (Centro Universitário Hermínio Ometto – UNIARARAS/Facultad Paulista de Medicina – 
UNIFESP) 
 
Resumo/Abstract: Esta apresentação objetiva o relato de um atendimento psicológico a um paciente com 
dez anos de idade, do sexo masculino, portador da sindrome de Duchenne. O encaminhamento para o 
atendimento psicológico se deu através de uma clínica-escola de fisioterapia. As queixas apresentadas 
pelos fisioterapeutas foram: “O paciente não adere ao tratamento fisioterapêutico, não atendendo aos 
comandos solicitados”, “A mãe está com dificuldade em contar o diagnóstico ao seu filho” e “A mãe tem 
reclamado dos comportamentos agressivos em casa e na escola que a criança está apresentando”. O 
atendimento psicológico teve quatro focos: a mãe, a criança, a equipe de fisioterapia e a escola. Para a 
compreensão dos comportamentos foram realizadas análises funcionais das queixas apresentadas, nas 
quais se basearam nas técnicas de coleta de dados, por entrevista e por observação nos locais que a 
criança apresentava o comportamento referido. Foram observados os seguintes comportamentos do 
paciente, os quais foram classificados como em excesso - chamar a atenção da mãe e dependência da 
mesma, em déficits – limite e inabilidade social, e em acerto - responde a estímulos lúdicos referentes à 
sua faixa etária. Com a equipe escolar, fisioterapêutica e com a mãe, foram observados os seguintes 
comportamentos em déficits - limite, assertividade, inabilidade diante da ausências de informações sobre 
seu estado físico e emocional. O plano de tratamento inclui técnicas como: Instrução, Orientação, 
Modelação e Ensaio Comportamental. Observa-se que após o período de um ano e oito meses de 
atendimentos semanais o paciente apresenta mudanças em seu repertório comportamental: extinguindo 
os comportamentos de não adesão ao tratamento fisioterapêutico e agressividade e, um aumento no 
repertório de informações sobre seu estado físico atual. A mãe, os profissionais da escola e a equipe de 



fisioterapia também apresentaram mudança em seu repertório comportamental: extinguindo os 
comportamentos de ausência de limite, inassertividade, além de aumentarem seu repertório de 
informações sobre o estado físico e emocional do paciente. Conclui-se diante dos resultados a eficácia 
das técnicas comportamentais utilizadas, fazendo-se necessário destacar que o paciente continua em 
atendimento psicoterapêutico, fisioterapêutico e médico, já que esta doença é progressiva e as novas 
contingências desencadeiam conseqüências que precisam ser discriminadas para que outros 
comportamentos possam ser adquiridos 
 
 
 
109. A Importancia da Avaliação Diagnostica em Casos Clínicos Infantis (The Importance of Evaluation 
Diagnostic in Infantile Clinical Cases). Andiara Paula Schuhli, PATRICIA CRISTINA NOVAKI (UNIPAR) 
 
Resumo/Abstract: Em psicoterapia o uso de avaliação é uma prática comum e uma forma de 
direcionamento ao trabalho do terapeuta. Dentro da abordagem comportamental, a prática de realizar 
uma avaliação diagnóstica tem se tornado cada vez mais freqüente por permitir ao terapeuta uma 
compreensão funcional do caso e orienta-lo na melhor forma de intervenção, quando o caso assim exigir. 
Desta forma, a avaliação diagnóstica buscará informações que indique ao terapeuta que variáveis 
controlam e mantém o comportamento-problema do seu cliente. Nos casos de atendimento infantil, essa 
prática torna-se mais relevante por fornecer ao terapeuta dados sobre a dinâmica familiar e como essa 
pode estar influenciando o comportamento-problema da criança ou ainda, percebendo que o “problema” 
não diz respeito somente à criança, e sim, a outros membros da família. O caso relatado ilustra a 
importância da avaliação diagnóstica para o direcionamento de intervenção terapêutica infantil. A cliente 
é uma menina de seis anos que mora com a família da tia (irmã de sua mãe). A queixa foi apresentada 
pela mãe que relata que sua filha não mantém um bom relacionamento com outras pessoas, apresenta-
se tímida e dificilmente faz amizades. Para a realização da avaliação diagnóstica foram feitas entrevistas 
com a mãe, com a tia-cuidadora com que a cliente mora e outra tia. Com a criança utilizaram-se de 
jogos, brincadeiras e historias. Durante o processo de avaliação a cliente não apresentou em nenhum 
momento, na interação com a terapeuta, as queixas relatadas pela mãe como também não foram 
descritas pelas tias da cliente como sendo reais as queixas de timidez e dificuldades em 
relacionamentos/amizades. No contato com a terapeuta, a cliente apresentou comportamentos 
adequados para sua idade não demonstrando timidez nem dificuldades no relacionamento com a 
mesma. Desta forma, observou-se que a queixa apresentada pela mãe não condizia com a realidade da 
cliente, e que possivelmente, a mesma decorria da pouca interação desta com a cliente, uma vez que 
encontram-se apenas aos finais de semana, e como relatado pela tia-cuidadora, eram encontros curtos e 
de pouca demonstração de interesse e afetividade por parte da mãe. 
 
 
 
110. A Importância da Informação na Prevenção de Crises Asmáticas Infantis: Elaboração de um Folheto 
Explicativo (The Importance of Information in the Prevention of Infantile Asthmatic Crises: Preparation of 
an Explanatory Brochure). MARCELA KOEKE, Amanda Wechsler, Maria Fernanda Silveira, Karina 
Brasio (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A asma é uma doença alérgica que inflama os pulmões e causa dificuldades 
respiratórias. Os principais sintomas são falta de ar, tosse, chiado e sensação de aperto no peito. As 
crises asmáticas podem ocorrer depois de situações traumáticas ou estressantes, que ocasionam 
ansiedade, ódio ou medo. Há uma prevalência de depressão, ansiedade, insegurança e dependência 
nas crianças asmáticas. Nas mães, predominam comportamentos de depressão e superproteção. Esta 
superproteção é causada pela culpa que os pais sentem por terem gerado uma criança com doença 
crônica e pelas responsabilidades envolvidas neste tipo de doença. A criança pode se utilizar disso para 
obter ganhos secundários e deixar de assumir algumas responsabilidades, passando a usar a doença 
como um bode expiatório. Por outro lado, os pais podem adotar uma educação rígida, com muitas 
cobranças, o que diminui a auto-estima da criança e a torna muito perfeccionista. O objetivo deste 
trabalho foi elaborar um folheto que informasse pais e crianças asmáticas sobre a doença, enfatizando 
os fatores psicológicos envolvidos. O método utilizado consistiu em revisão bibliográfica do tema e 



entrevistas semi-estruturadas com um médico e um responsável por uma criança asmática, obtendo 
informações que poderiam ser úteis para a elaboração do folheto. Ambas as entrevistas foram realizadas 
em um hospital-escola da cidade de Campinas, em um único encontro, cada uma com duração de 
aproximadamente 60 minutos. Como resultado, obteve-se um folheto com as principais informações a 
respeito da doença, priorizando respostas às dúvidas mais freqüentes dos responsáveis pelos pacientes, 
numa linguagem acessível e com ilustrações didáticas. Espera-se que esta possa ser uma contribuição 
importante no sentido de auxiliar na compreensão dos fatores psicológicos que afetam a asma e as suas 
possíveis conseqüências. Acredita-se que um maior conhecimento da doença permite um melhor 
enfrentamento, acarretando um aumento na qualidade de vida. 
 
 
 
Palavras-chave: asma, infância, informação, prevenção. 
 
 
 
111. O Uso da Abordagem Cognitiva no Hospital com Pacientes no Pré Operatório: Um Breve Relato 
(The Use of a Cognitive Approach in a Hospital with Pre-surgical Patients: A Brief Report). FULVIA DE 
SOUZA VERONEZ, Liliam D'Aquino Tavano 
 
Resumo/Abstract: O hospital é o local onde aquele que sofre vem buscar equilíbrio orgânico e psíquico 
para restaurar seu conforto interno e externo. A situação de hospitalizado, provoca no indivíduo o 
interrompimento da rotina, medos e expectativas sendo tal fato significativo de mudança física, afetiva e 
social. Especialmente em se tratando do pré operatório, os pacientes encontram-se despreparados 
emocionalmente para submeter-se à intervenção cirúrgica com todos os temores sobre a anestesia, 
dúvidas sobre o procedimento e expectativas sobre o resultado da cirurgia. O Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais – USP de Bauru, realiza semanalmente cerca de oitenta cirurgias em 
pacientes que, em sua maioria, são crianças e adolescentes; estes procuram na instituição reabilitação 
para lesões labiopalatais e anomalias craniofaciais, submetendo-se a um tratamento longo e complexo 
envolvendo toda uma equipe multidisciplinar. Este trabalho tem como objetivo relatar como o sujeito vive 
e experimenta a situação pré operatória e como o psicólogo atua visando aliviar seu sofrimento. Como o 
tempo que o psicólogo passa com o paciente é muito curto, baseamo-nos no modelo cognitivo, segundo 
o qual a emoção e o comportamento são determinados pela forma como a pessoa interpreta o mundo, 
buscando referenciais e recursos técnicos mais breves, em nível consciente, focalizando as intervenções 
na situação de crise na eminência da cirurgia. Faz parte do apoio dado aos pacientes antes da cirurgia 
mostrar os lados positivos da situação orientando e aconselhando atitudes e pensamentos mais 
adaptativos. Buscamos Proporcionar ainda, mudanças no pensamento e no sistema de crenças do 
paciente, com o objetivo de causar alterações emocionais e comportamentais que façam com que o 
paciente sinta-se seguro a ponto de beneficiá-lo também na recuperação do pós operatório. Deste modo 
o trabalho preserva os funcionamentos afetivo, cognitivo, comportamental e social do paciente. 
 
 
 
112. O Uso do Fantasiar como Recurso na Terapia Comportamental Infantil (The Use of Fantasy as an 
Instrument in Child Behavioral Therapy) (TPC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Gabriella 
Haber, Janine Silva, JOÃO CARMO (ABPMC e SBP) 
 
Resumo/Abstract: A psicoterapia com crianças utiliza, dentre diversos recursos, o fantasiar, o qual 
possibilita identificar sentimentos, regras e eventos ambientais determinantes de comportamentos 
adaptativos e desadaptativos. Neste sentido, aponta-se a importância do comportamento verbal, 
especialmente a categoria tato metafórico, que é um operante que possibilita o acesso às experiências 
tal como percebidas pelo cliente. A linguagem metafórica é uma forma de expressão emocional que 
pode ser muito útil no trabalho com crianças, pois estas podem não identificar e nomear eventos 
privados e a relação entre seus comportamentos e os eventos antecedentes e conseqüentes. Baseados 
nestas considerações, o presente estudo objetivou investigar quais habilidades e conhecimentos o 
psicólogo clínico da abordagem comportamental deve adquirir a fim de instalar, manter e generalizar 



comportamentos adaptativos ao atuar junto a crianças; objetivou, ainda, identificar a noção de fantasiar 
na abordagem comportamental, avaliando sua importância como recurso que possibilita o acesso a 
comportamentos abertos e encobertos e eventos ambientais, auxiliando a compreensão funcional e 
intervenção. Por fim, buscou-se identificar se as informações obtidas através de entrevistas confirmam 
as informações encontradas na literatura. Entrevistaram-se quatro psicólogas clínicas de base 
comportamental, que atuam junto a crianças e seus familiares. As entrevistas foram gravadas, 
transcritas, entregues às participantes para possíveis alterações. As falas foram organizadas em 
quadros-síntese. Quanto às habilidades e conhecimentos, as entrevistadas corroboraram a literatura, no 
que diz respeito à importância do conhecimento teórico, aplicação de técnicas de aprendizagem, 
realização da análise funcional, desenvolvimento de repertório lúdico e demonstração de empatia. A 
importância do fantasiar foi identificada a partir de suas possibilidades: acesso a contingências 
relevantes, emoções, regras e auto-regras além de ajudar a estabelecer o vínculo terapeuta-cliente. Não 
foi apresentada uma concepção mentalista quanto à definição de fantasiar, embora os dados da 
literatura indiquem que não há uma definição clara do termo. Os textos apresentam o termo fantasia que, 
por ser substantivo, transmite a idéia de coisificação e não explicam o seu significado. Para o presente 
estudo, adotou-se o termo fantasiar enquanto comportamentos abertos e encobertos. Avaliou-se quais 
aspectos do trabalho envolvendo o fantasiar devem ser contemplados em outras pesquisas. Estudos 
complementares são sugeridos a partir da ampliação da amostra entrevistada. 
 
 
 
113. A Construção Verbal do Gênero (The Verbal Construction of Gender) (Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). CRISTIANE ALVES, Luc Vandenberghe (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Na cultura ocidental, homens e mulheres são expostos a diferentes contingências 
sociais e regras verbais. Assim, entende-se que eles se comportam de forma diferente em contextos 
similares. A consciência na visão Behaviorista Radical é um produto da inserção na comunidade verbal. 
É na interação com os outros que o indivíduo aprende a responder perguntas sobre si, adquire auto-
conhecimento e desenvolve regras que descrevem as contingências importantes de sua vida. Neste 
trabalho, é discutido o papel do controle verbal na construção social do gênero enquanto conjunto de 
padrões comportamentais dentro do contexto terapêutico. A revisão literária indica que o gênero do 
cliente e do terapeuta traz implicações relevantes para a interação verbal no decorrer do processo e do 
relacionamento terapêutico. Pretendeu-se encontrar indicativos no trabalho com uma jovem do sexo 
feminino de 22 anos, que foi atendida por duas terapeutas num processo de co-terapia, através de 
análise de fragmentos de conversação. A interação entre as terapeutas e a cliente favoreceu um 
aumento da consciência de todas a respeito do papel relevante do gênero nos comportamentos, sejam 
públicos ou privados. Além disso, trouxe indicativos da participação do controle verbal influenciando 
diretamente nas diferenças entre os gêneros e na construção destes. 
 
 
 
114. Pensamentos que Atormentam, Loucuras que Aliviam, Atenção que Fortalece: um Estudo de Caso 
Clínico sobre o Comportamento Obsessivo-Compulsivo Infantil (Thoughts That Torment, Crazes That 
Alliviate, Attention That Strengthens: A Clinical Case Study Concerning Infantile Obsessive-Compulsory 
Behavior). Eliane Martins, Kelly Lopes, ADRIANA LIMA (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Uma pesquisa realizada pelo Epidemiologic Catchment Area Study (ECA) aponta o 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo como a 3a Psicopatologia mais freqüente na população geral, sendo 
sua prevalência de 2% a 3% ao longo da vida em crianças. A gravidade dos sintomas oscila ao longo do 
tempo, podendo comprometer a qualidade de vida do indivíduo e de seus familiares. O comportamento 
obsessivo-compulsivo é caracterizado pela presença de idéias ou imagens repetitivas e perturbadoras, 
que geralmente provocam ansiedade ao indivíduo; e de rituais compulsivos, que seriam uma espécie de 
resposta de fuga e esquiva à estimulação aversiva causada pelos pensamentos obsessivos. No entanto, 
é importante ressaltar que reforçadores sociais obtidos pela pessoa através da resposta obsessivo-
compulsiva – tais como atenção, contato afetivo, elogios – podem exercer controle operante sobre esta 
resposta, tanto quanto o reforçamento negativo (diminuição da ansiedade). O presente estudo trata-se 



da apresentação de um caso clínico, atendido durante o Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica. 
O cliente é uma criança de 10 anos de idade, com queixa de comportamento de auto-limpeza excessiva. 
Observou-se durante a terapia que tal comportamento pode ter sido instalado por modelação (pois o 
irmão mais velho do cliente foi quem primeiro manifestou esse comportamento) e mantido, 
principalmente pela forma inconsistente que seus familiares lidavam com o problema – ora reforçando 
positivamente, através da atenção e do contato afetivo dado pela mãe, que muitas vezes colaborava nos 
rituais de auto-limpeza do filho; e ora punindo, irritando-se e brigando com o mesmo. Além disso, 
observou-se que o cliente possui déficits em habilidades sociais importantes como manter relações 
interpessoais de amizade e dificuldade em expressar sentimentos e opiniões. O processo terapêutico foi 
conduzido buscando-se ajudar o cliente a discriminar as contingências envolvidas nos seus 
comportamentos, diminuir a ocorrência de seu comportamento problema e promover habilidades sociais, 
utilizando recursos lúdicos e técnicas como modelação, reforçamento positivo, treino respiratório e 
relaxamento. O cliente obteve significativos ganhos ao longo do processo como: expressar sentimentos 
no contexto terapêutico; descrever e demonstrar espontaneamente à terapeuta seus pensamentos 
obsessivos e rituais compulsivos; discriminar a ocorrência de tais comportamentos e tentar elaborar 
estratégias para diminui-los e interagir mais com colegas e vizinhos. A mãe do cliente discriminou a 
importância da interação social e das atividades reforçadoras concorrentes para os filhos. Entretanto, 
devido à permanência, ainda preocupante, do comportamento obsessivo-compulsivo e de déficits em 
habilidades sociais, recomendou-se a continuação da mesma. 
 
 
 
115. Retocolite Ulcerativa Inespecífica: Da Mente ao Corpo (Ulcerative Colitis: Mind and Body). ERICA 
VIANA, Karina Magalhães Brasio (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A Retocolite Ulcerativa Inespecífica - RCUI – é uma doença inflamatória crônica 
intestinal que tem como sintomas característicos a diarréia com muco e sangue. Sua etiologia ainda é 
controversa, porém sabe-se que a genética e o sistema imunológico são fatores que podem influenciar o 
seu aparecimento. Pesquisas apontam o caráter psicossomático da RCUI, no qual a doença pode ser 
desencadeada por fatores psicológicos, como o stress. O objetivo desse trabalho foi a realização de um 
folder de caráter informativo e preventivo sobre a RCUI, destacando aspectos psicológicos para a 
conscientização dos pacientes que sofrem dessa enfermidade. O método utilizado para a coleta de 
dados foi a busca de material teórico sobre psicossomática e RCUI e entrevistas semi-estruturadas, de 
duração média de trinta minutos, com um coloproctologista e um paciente portador de RCUI, feitas em 
uma clinica gastroenterológica em um município do interior paulista. O resultado da coleta de dados foi a 
confecção de um folder com uma linguagem coloquial, em forma de história em quadrinho, que informa 
sobre o que é a RCUI, quais seus sintomas, como a doença é diagnosticada e fala sobre alguns 
cuidados que o paciente pode ter para melhorar sua qualidade de vida e, conseqüentemente, ter um 
controle mais efetivo sobre o stress e à reação do seu corpo a ele. Pode-se constatar através desse 
estudo à importância de se pesquisar cada vez mais sobre a relação entre a mente e o corpo, para poder 
ter um controle efetivo de doenças influenciadas pelo emocional, como a RCUI. Pois, se fatores 
psicológicos podem ser desencadeantes de doenças, um re-equilíbrio emocional pode contribuir para 
sua regressão, enquanto remédios aliviam seus sintomas. 
 
 
 
Palavras-chave: Retocolite Ulcerativa Inespecífica, psicossomática, controle, qualidade de vida. 
 
 
 
116. Entendendo a Psoríase (Understanding Psoriasis). TATIANA SILVA, Beatriz Bernardes, Eliana 
Leite, Márcia Luz, Narinder Babra, Yara Pizarro (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A Psoríase é uma doença inflamatória da pele, crônica e não contagiosa. Caracteriza-
se por lesões avermelhadas e espessas, algumas vezes cobertas de escamação branco-acinzentada. 
Na maior parte dos casos as lesões tendem a se distribuir de forma simétrica nos cotovelos, joelhos, 



couro cabeludo, peito e nádegas. Sem causa definida, pesquisas apontam para fatores genéticos. Além 
da predisposição genética, existem fatores que podem desencadear ou agravar a doença como: 
estresse emocional, traumas por acidentes ou infecções por bactérias ou vírus. O tratamento é 
medicamentoso com uso de corticóides. Pesquisas demonstram que o acompanhamento psicológico é 
necessário, pois, a maioria apresenta dificuldades em lidar com a aparência de sua pele, levando a 
quadros de vergonha, ansiedade e depressão devido ao preconceito. Este trabalho teve como objetivo a 
elaboração de um folder explicativo para melhor informar a população sobre esta doença que é tão 
desconhecida e, assim, diminuir o preconceito que cerca os portadores de Psoríase. 
 
Foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas, uma com médico dermatologista e, outra com uma 
paciente. A primeira com total de 20 questões e com 1h de duração, e a segunda contendo 6 questões 
com 1h e meia de duração. Foi realizado um estudo sobre a Psoríase através de leituras e entrevistas, e 
a partir deste estudo um folder foi confeccionado, o qual contém informações importantes sobre a 
doença. Este folder se constituiu em forma de textos com explicações sobre a etiologia da doença, o 
tratamento, atitudes que agravam os sintomas e onde procurar ajuda, com uma linguagem não formal 
sendo de fácil leitura. Pôde-se verificar com este estudo que a emoção, incluindo stress, angústias, 
ansiedade, momentos de tensão, têm ligação no aparecimento ou agravamento da doença. Notou-se a 
forte presença do preconceito como resultado da falta de informação, o que gera mais desconforto e 
ansiedade aos portadores de Psoríase. Espera-se, a partir deste folder explicativo, que as pessoas 
possam ser melhor informadas sobre a doença, os tratamentos, evitando preconceitos e 
constrangimentos por desconhecimento da doença. 
 
 
 
Palavras-chave: Tratamento, Preconceito, Stress. 
 
 
 
117. Utilização dos Princípios Comportamentais em Orientação ao Pai em uma Clínica-Escola (Using 
Principles of Behavior to Give Orientation for a Father at a Clinic School). Paula Contreras Tito, Paula 
Daiane de Almeida Lino (Uniararas), Adriana Said Daher Baptista (Uniararas e Unifesp) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho tem como objetivo relatar a orientação psicológica a um pai, cujo 
filho de dez anos era atendido em uma Clínica-Escola de fisioterapia com o diagnóstico de Dispnéia por 
Esforços (dificuldades na respiração). A queixa principal verificada durante a triagem com o pai, foi que 
sue filho apresentava comportamentos constantes de falta de ar e de choro. O objetivo inicial do 
acompanhamento psicológico visou obter informações para se compreender quais as variáveis que 
estavam presentes quando estes sintomas se manifestavam. Sendo assim, o pai recebeu orientação 
para que observasse os comportamentos do filho e identificasse os estímulos que contribuíam para o 
desencadeamento dos sintomas. A partir deste momento o pai passou a discriminar quais os 
comportamentos que os pais tinham e que geravam a dispnéia e o choro, como também discriminou que 
havia uma falta de interação na relação deles com a criança. Ele foi orientado quanto aos ganhos 
secundários de seu filho em relação aos sintomas e sobre a importância de os pais reconhecerem e 
reforçarem os comportamentos adequados. Para isso foi treinado a identificar os comportamentos 
inadequados da criança e não reforçá-los, objetivando desta maneira sua extinção, como também 
discriminar os comportamentos em acerto e reforçá-los, aumentando a freqüência das respostas e 
melhorando a interação familiar. Em quatro meses de atendimento o filho já não apresentava mais os 
comportamentos inadequados, portanto os sintomas, evidenciando-se sua melhora clínica e recebendo 
desta maneira alta do tratamento. Tendo os pais aumentado seu repertório para atuar em resposta ao 
filho, concluiu-se que o atendimento psicológico realizado com a utilização dos princípios 
comportamentais atingiu os objetivos propostos, uma vez que houve mudanças nos comportamentos. 
 
 
 
118. Treino em Relato Verbal como Medida de Adesão às Regras Nutriconais por Pacientes Diabéticos 
(Verbal Report as Measure for Adherence Behavior to Nutrition Rules by Diabetic Adults) (VRB; Baseado 



em Dados/Data-Based Presentation). Ingrid Immer, Andressa Fernandes, Lana Oliveira, Eleonora 
Ferreira, MARIENE CASSEB (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Complicações do Diabetes mellitus a longo prazo são fatores que contribuem para 
baixos índices de adesão ao tratamento, principalmente com relação à dieta. A literatura analítico-
comportamental indica que o treino de correspondência dizer-fazer-dizer constituiu-se em estratégia 
eficaz na aquisição e manutenção de comportamentos não-verbais. Este estudo pretendeu verificar a 
eficácia de um treino em relato verbal (TRV) do comportamento alimentar para a promoção da adesão 
ao tratamento em pacientes diabéticos. Foram selecionados três participantes adultos, alfabetizados, 
portadores de diabetes Tipo 2, dentre os quais, um apresentava sobrepeso e dois obesidade. Todos 
estavam inscritos em um programa multiprofissional de um hospital universitário. Utilizou-se como 
principal critério de inclusão o Índice de Adesão à Dieta (IAD) de até 50%, calculado com base nos 
critérios estabelecidos pela nutricionista. As entrevistas foram realizadas em ambiente domiciliar dos 
pacientes, em três fases: (1) entrevista de seleção (Linha de Base 1 – LB1) para identificação do IAD; (2) 
entrevista de LB2 para levantamento da história de adesão ao tratamento e (3) entrevista de TRV, 
realizadas em dias alternados através da solicitação do relato verbal da alimentação realizada no dia 
anterior. Este treino encerrava-se quando o paciente alcançava no mínimo 50% de adesão em três 
entrevistas consecutivas. A análise dos dados será realizada na forma de estudos de caso com base em 
dois critérios: (1) IAD, calculados após cada uma das entrevistas; (2) Análises qualitativas do TRV: será 
analisada a modelagem do repertório de descrição da dieta, acurácia do relato, complexidade das 
refeições e correlação entre as orientações nutricionais (LB2) e seguimento das regras nutricionais 
(TRV). Resultados parciais demonstraram que apesar dos participantes não alcançarem o critério de 
50%, houve aumento nos IAD após a introdução do TRV, no qual o Participante 1 obteve uma média de 
27,77% (3 entrevistas), Participante 2: 33,33% (4 entrevistas) e Participante 3: 20% (5 entrevistas). Uma 
análise preliminar dos dados mostra que apesar dos baixos IAD, foram identificadas descrições mais 
precisas da dieta realizada, ao longo do treino. Sugere-se, então, que o TRV pode contribuir para a 
instalação de repertórios de auto-observação do comportamento alimentar, levando a considerar que 
intervenções no planejamento das refeições podem contribuir para a aquisição de autocontrole. 
Limitações como fatores de ordem sócio-econômica e dificuldades na análise do protocolo nutricional 
devido à omissão e imprecisão das informações podem ter interferido diretamente nos IAD. 
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119. Algumas Contingências Mantenedoras do Comportamento de Prostituir-se (A Few Maintaining 
Contingencies for Prostitute Behavior). ANA CAROLINA FONAI, Alice Maria Delitti (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo teve por objetivo investigar quais contingências mantém o 
comportamento de prostituir-se, negando desde o início causas internas como “caráter” e “moral”, e 
focalizando a relação entre a prostituta e o ambiente. Foram verificadas contingências reforçadoras e 
aversivas envolvidas no comportamento de prostituir-se. O trabalho foi baseado no relato verbal de seis 
prostitutas de diferentes locais de atividade e a análise fundamenta-se nos princípios da análise do 
comportamento. Foi observado como contingências mantenedoras nos relatos: esquiva de punição 
social (esconder de família, amigos e cônjuge), modelação, reforço social (clientes e outras prostitutas), 
reforço generalizado, desligamento, entre outros. Outro aspecto observado foi que a aversividade do 
trabalho não tem controle sobre o comportamento quando em competição com os reforçadores 
mencionados. 
 
 
 



120. Análise do Comportamento Aplicada à Psicologia do Esporte (Behavior Analysis Applied to Sports 
Psychology). LIVIA GOMES VIANA, Tessa Ramos Silva (Universidade Federal do Ceará) 
 
Resumo/Abstract: Esse trabalho tem por objetivo mostrar como a Análise do Comportamento vem sendo 
aplicada à Psicologia do Esporte, tendo por base uma entrevista realizada com um profissional da área, 
Ricardo Ângelo, formado pela Universidade Federal do Ceará.  
 
Esta área de conhecimento da psicologia é recente em todo o mundo. A relação entre esporte e 
Psicologia começou a se articular a partir do século XIX, com pesquisas dando ênfase a aspectos 
psicofisiológicos e atividades físicas. O histórico da Psicologia do Esporte no Brasil começou na década 
de 50, com a atuação do psicólogo João Carvalhaes. 
 
A relação da Psicologia do Esporte com a Análise do Comportamento começou a se desenvolver a partir 
da década de 70, quando se passou a dar mais ênfase aos efeitos que as variáveis ambientais exerciam 
sobre o atleta em detrimento da defesa da tese de mecanismos internos como reguladores de conduta.  
 
A Análise do Comportamento aplicada ao esporte não se limita apenas à descrição dos 
comportamentos, seus antecedentes e consequentes. Grande parte dos trabalhos realizados visam 
melhorar a qualidade dos desempenhos esportivos, da interação entre os envolvidos, com o intuito de 
tornar a prática física e esportiva mais reforçadora. 
 
Alguns princípios comportamentais como reforçamento e extinção, estão sendo utilizados por analistas 
do comportamento para desenvolver algumas técnicas e estratégias de intervenção, entre estas estão: 
técnicas de generalização programada para novos ambientes, técnicas instrucionais para o 
desenvolvimento de componentes dos comportamentos, estratégias de análise de comportamentos em 
pequenos componentes e estratégias de reforçamento para a manutenção de desempenhos desejáveis. 
 
Ao longo do desenvolvimento da Psicologia do Espote surgiu a necessidade de distinguir o campo de 
atuação do psicólogo como: a Psicologia do Esporte acadêmica, na qual o interesse do profissional pode 
recair sobre a pesquisa, a produção de conhecimento e ensino da Psicologia do Esporte e o da 
Psicologia do Esporte aplicada, que pode ser identificado como a área de atuação e intervenção 
psicológica. Este último reservando-se apenas ao profissional graduado em Psicologia.  
 
Além do campo de atuação e das técnicas utilizadas são descutidas, também, a questão da formação 
daqueles que querem ser psicólogos do esporte e de como está o mercado de trabalho no mundo, no 
Brasil e no Ceará. 
 
 
 
121. Behavior Analysis of Social Issues: A Proposal for a Culture of Peace (Análise Comportamental de 
Questões Sociais: uma Proposta para uma Cultura Pacífica) (TPC). BLANCA PATRICIA BALLESTEROS 
DE VALDERRAMA (Pontificia Universidad Javeriana), Wilson López López (Pontificia Universidad 
Javeriana/Universidad Catolica), Monica Novoa (Pontificia Universidad Javeriana) 
 
Resumo/Abstract: This poster presents a review of the primary contributions of contemporary behavior 
analysis to the social and cultural issues in order to approach an analysis of a peace cultures in the 
Colombian case. Different authors like Lamal, glen Guerin, Mattaini and Biglan with its origins in Kantor 
and skinner from psychology and Harris , from cultural anthropology , are described . In the same 
way, some coincidences in behavior analysis proposals and other not necessarily psychology 
perspectives are shown. Based on behavioral analysis principles and on the concept of metacontingency, 
those that would characterize of the behavior analyst’s political responsibility is concluded and also his 
her convergence with political psychology . 
 
 
 



122. Características de Objetivos de Ensino Propostos nas Disciplinas de “Ética” em Cursos de 
Graduação em Psicologia (Characteristics of Objectives of Teaching in Disciplines of “Ethics” in Graduate 
Courses in Psychology) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). DIANNE FRANÇOISE 
WRUCK, Olga Mitsue Kubo (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Capacitar pessoas para atuarem na e para a sociedade de modo significativo, 
abrangente e eficaz, em diferentes âmbitos de atuação, de modo coerente com o conhecimento 
existente sobre a realidade é função característica do ensino de nível superior. O processo de ensinar 
preconizado por cursos de graduação em Psicologia necessitaria, assim, estar orientado para àquilo que 
os alunos, como psicólogos, precisarão estar aptos a realizar nas condições com as quais defrontarão. 
Melhor que explicitar “conteúdos”, é necessário descrever ou propor relações entre o que um psicólogo 
faz em relação à realidade e quais as decorrências implicadas e produzidas por essas relações. Em 
documentos como Diretrizes Curriculares, planos de aprendizagem são firmados contratos entre Estado, 
instituições de ensino e sociedade. Portanto, objetivos de ensino presentes em planos de ensino, 
expressam a natureza do compromisso que a instituição responsável pela formação do profissional firma 
com seu cliente: a sociedade. A formulação de objetivos de ensino é considerada tecnologia para a 
Educação, para qual a Análise do Comportamento apresenta contribuições. Em um objetivo é necessário 
que as relações entre o fazer de um organismo e o ambiente em que esse fazer é desenvolvido estejam 
especificadas. É esperada que a aprendizagem de comportamentos próprios da dimensão ética de 
classes de comportamentos profissionais estaria proposta em objetivos de ensino. Para descobrir quais 
comportamentos caracterizam a dimensão ética na formação do psicólogo e as características dos 
objetivos de ensino que os propõem, foram utilizados como fontes de informação planos de ensino de 15 
disciplinas de 12 cursos de graduação em Psicologia, de um estado da Região Sul do Brasil, que 
apresentavam “Ética” como núcleo do processo de ensinar. 68 objetivos apresentados nesses planos 
foram organizados, tratados e examinados, quanto às características de suas formulações e significados, 
em relação a seis tipos característicos de pseudo-objetivos de ensino. Nenhum dos enunciados 
examinados apresentava as características necessárias à formulação adequada de um objetivo de 
ensino. Foi comum o uso de verbos genéricos, imprecisos e inadequados para a descrição de 
comportamentos relevantes; a natureza dos enunciados estava associada à Filosofia, Legislação, e a 
aspectos específicos da Ética; a ênfase estava em “conteúdos” e não nos comportamentos 
estabelecidos como objetivos. Mais de 40% dos objetivos examinados declararam intenções ou ações 
dos professores. Outros 20% apresentaram “conteúdos”. Os demais 40% declaravam ações dos 
aprendizes e atividades de ensino. Os objetivos de ensino não descreviam comportamentos adequados 
à garantia do exercício da dimensão ética nos comportamentos profissionais e estavam dissociados da 
prática em Psicologia, referindo-se mais a obediência moral e legal. 
 
 
 
123. Desenvolvimento Cognitivo em Privados Culturais (Cognitive Development in Cultural Deprivation) 
(DDA). ANDRÉA GOLDANI, Juliana Dantas, Sheila Gouvea, Ozimar Verly, Vivian Gomes, Eliana Pinto 
(Universidade Estácio de Sá) 
 
Resumo/Abstract: O Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), elaborado pelo psicólogo Reuven 
Feuerstein, pretende identificar, corrigir e desenvolver funções cognitivas e operações mentais dos 
sujeitos. Segundo este autor, o sujeito em privação cultural apresenta-se com defasagens cognitivas 
significativas, que por sua plasticidade podem ser revertidas. O PEI baseia-se na teoria da 
modificabilidade cognitiva estrutural e na metodologia da experiência de aprendizagem mediada, isto é, a 
figura de um mediador que atua de forma intencional em relação ao mediado a fim de provocar uma 
reorganização no seu funcionamento cognitivo, para tal utiliza-se de alguns critérios fundamentais, tais 
como: intencionalidade e reciprocidade, transcendência e significado dentre outros. O trabalho em 
questão foi desenvolvido em duas comunidades carentes da cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro, junto a jovens com idade variando entre 7 e 16 anos frequentadoras do ensino fundamental de 
escolas públicas da região. Um grupo participava das atividades extras promovidas pelo Núcleo 
Comunitário e o outro grupo vivia em uma instituição de amparo a crianças e jovens em situação de 
abandono, todos com problemas de aprendizagem e desempenho escolar. As hipóteses formuladas 
foram que todas as crianças e jovens submetidos à mediação através do PEI seriam capazes de 



alcançar a modificabilidade cognitiva estrutural, sendo que aquelas institucionalizadas, necessitariam de 
um período de tempo maior em função das perdas afetivas. Os procedimentos utilizados foram a pré 
avaliação para investigação do nível cognitivo dos sujeitos em questão com instrumentos do LPAD 
(modelo de avaliação dinâmica do potencial - Feuerstein), seguida da intervençaõ com os instrumentos 
do nível I do PEI e posteriormente a pós avaliação a fim de avaliar os possíveis ganhos provocados pelo 
programa. Foi feita simultaneamente a avaliação qualitativa, através dos relatos dos sujeitos submetidos, 
quando foi possível perceber ganhos significativos principalmente no que se refere ao desempenho 
escolar. A análise quantitativa foi feita através do cálculo da média, desvio padrão e teste T. Concluiu-se 
então, que todos os sujeitos envolvidos apresentaram ganhos no seu desenvolvimento cognitivo, sendo 
que o grupo institucionalizado apresentou resultados inferiores ao outro grupo em todas as provas. Os 
resultados foram compatíveis com as hipóteses iniciais, podendo ser justificados pela carência 
emocional maior apresentada pelo segundo grupo. 
 
 
 
124. Ambulatório de Transtornos Alimentares e Obesidade (Eating Disorders and Ambulatory Obesity). 
TALITA MARQUES, Denise Heller (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A apologia ao corpo magro e perfeito fez com que a prevalência dos Transtornos 
Alimentares aumentasse nos últimas décadas. A indústria da moda, as novelas e filmes com pessoas 
magras e bem sucedidas parecem ter criado um biotipo para o sucesso: o da pessoa magra. Sabe-se 
que tais patologias eclodem na adolescência, sobretudo em meninas, embora atualmente já se tenha 
relato de casos de Anorexia Nervosa entre homens. As classes sociais mais atingidas são as classes 
média, média-alta e alta, contudo, há casos de ocorrência de tais patologias em pessoas carentes. 
Muitas anoréticas vão a óbito e as seqüelas deixadas tanto nas anoréticas quanto nas bulímicas são 
graves. Em pesquisa realizada com população universitária da cidade de Curitiba (Heller, 2002), 
constatou-se que 50% das estudantes participantes apresentavam Bulimia Nervosa, embora fosse 
eutrófica (peso normal, segundo o índice de massa corpórea - i.m.c.). Tais dados mostraram a 
necessidade de se propor um trabalho efetivo de prevenção e tratamento de tais patologias. Criou-se 
então, em 2003, na Universidade Tuiuti do Paraná, o Ambulatório de Transtornos Alimentares e 
Obesidade. Este serviço presta atendimento psicológico a portadores de Anorexia Nervosa, Bulimia 
Nervosa, Transtorno do Comer Compulsivo além de Obesidade e Diabetes. Estas duas últimas 
patologias estão inclusas pela relação direta com padrão de comportamento alimentar e pela incidência 
estar aumentando. Os atendimentos são feitos de forma multidisciplinar, com estudantes de Nutrição, 
Terapia Ocupacional e alunos do quinto ano do curso de Psicologia supervisionados pela idealizadora do 
projeto MS Denise Heller, dentro da abordagem comportamental. Os clientes são encaminhados para o 
serviço de nutrição, entretanto, nem todos aderem ao tratamento. As sessões duram 50 minutos e são 
semanais. A população atendida é predominantemente feminina, com idade entre 12 e 40 anos, 
pertencentes às classes média e baixa. Os casos são, em sua maioria, de obesidade, tanto infantil 
quanto de mulheres adultas, bulimia e anorexia, respectivamente. Muitas clientes são estudantes da 
universidade, o que mostra a importância de se ter um serviço como este nestas instituições. Parece que 
a proximidade do atendimento e seu valor acessível (cada cliente paga o valor que pode em função de 
sua renda) fazem com que o serviço seja bastante procurado. Os resultados das terapias têm sido 
bastante positivos e com alta adesão. Esta iniciativa é pioneira em Curitiba e sugere-se que mais 
serviços semelhantes sejam oferecidos dentro das universidades para que estas psicopatologias sejam 
combatidas de forma efetiva.  
 
 
 
125. Avaliação da Depressão Através do BDI em Mulheres com Endometriose que Participaram de 
Intervenção Multiprofissional (Evaluation of the BDI in Women with Endometriosis After a Multidisciplinary 
Intervention) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAROLINA LORENÇATTO 
BASSANI, Maria José N Vieira, Andrea Marques, Carlos A Petta (CAISM/UNICAMP) 
 
Resumo/Abstract: Por ser uma doença crônica em ginecologia, que acarreta sintomas crônicos como 
infertilidade e dor pélvica crônica, a endometriose pode associar-se a sintomas depressivos. Em estudo 



realizado em nosso meio, identificou-se prevalência de depressão de 86% no grupo de mulheres com 
dor e em 38% no grupo sem dor, distribuído em vários graus. Pensando em minimizar esse sofrimento 
que acarreta prejuízos à saúde emocional e física, estruturou-se um trabalho de intervenção 
multiprofissional em grupo as mulheres atendidas pelo Ambulatório de Endometriose do 
CAISM/UNICAMP. O programa foi estruturado de 10 encontros semanais, com duração de 2 horas e 30 
minutos cada, onde foram trabalhadas técnicas e estratégias cognitivo-comportamentais, dinâmicas, 
exercícios físicos e relaxamentos. Foram aplicados no início e final da intervenção: Questionário de 
história pessoal e condição clínica, Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala Visual Analógica 
(EVA) e SF-36 (Qualidade de vida). Durante as 10 semanas, foram utilizados registros diários da dor, 
que permitiram identificar os fatores associados à experiência dolorosa, proporcionando 
autoconhecimento. Em 7 grupos realizados, 53 mulheres concluíram o programa. Através do BDI 
encontramos que o escore médio inicial de depressão foi de 24, correspondendo a depressão moderada 
conforme critério de classificação da validação brasileira desse instrumento. O escore médio final foi de 
18, que corresponde a depressão leve. Quando analisado em sub-escalas, encontramos escore médio 
inicial de 15 para escala afetivo-cognitivo e 9 para escala somática. O escore médio final para escala 
afetivo-cognitivo foi de 11 e para escala somática foi de 7. Quando comparados, os escores iniciais e 
finais mostraram redução dos sintomas depressivos, seja em análise total como em sub-escalas. A 
intervenção grupal mostrou ser um importante recurso para melhora dos sintomas depressivos apesar do 
escore médio final ainda retratar sintomas depressivos. 
 
 
 
126. Estratégias de Coping da Dor em Mulheres com Endometriose (Strategies of Coping of Pain in 
Women with Endometriosis) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAROLINA 
LORENÇATTO BASSANI, Maria José N. Vieira, Andrea Marques, Carlos A. Petta (UNICAMP) 
 
Resumo/Abstract: A endometriose é uma doença crônica em ginecologia que afeta mulheres em idade 
reprodutiva, sendo os principais sintomas a dor pélvica crônica e a infertilidade. O tratamento oferecido 
no Ambulatório de Endometriose do CAISM/UNICAMP envolve uma equipe multiprofissional que além 
dos atendimentos individuais oferece também um grupo psicoeducativo, com o objetivo principal de 
promover estratégias e habilidades para o enfrentamento da doença e seus sintomas, visando melhorar 
a qualidade de vida. O programa foi estruturado de 10 encontros semanais, com duração de 2 horas e 
30 minutos cada, onde foram trabalhadas técnicas e estratégias cognitivo-comportamentais, dinâmicas, 
exercícios físicos e relaxamentos. Foi aplicado o Coping Strategies Questionnaire (CSQ) em versão 
adaptada para o Brasil, no início e final do grupo, com o objetivo de conhecer as estratégias de coping 
da dor crônica dessas mulheres. Ao total 28 participantes responderam o CSQ. As estratégias mais 
utilizadas por esse grupo foram: Rezar/esperar, Auto-afirmações de coping e Catastrofização. Ao final do 
grupo, percebeu-se pouca redução na média dessas estratégias, sendo: Rezar/esperar (média inicial 30, 
final 28), Auto-afirmações de coping (média inicial 23, final 21) e Catastrofização (média inicial 20, final 
15). As estratégias de coping utilizadas por essas mulheres assemelham-se as identificadas no estudo 
original de validação desse instrumento para nossa população. A utilização da estratégia religiosa como 
coping da dor pode ser uma característica cultural, pois nosso país é considerado especialmente 
religioso apesar da diversidade de religiões. Nas situações grupais essa estratégia foi explicitada 
principalmente em verbalizações de conforto e conformidade em relação à dor e a doença. Auto-
afirmações de coping mostraram as crenças dessas mulheres na condição de enfrentamento interno, isto 
é, o autocontrole através de ordens cognitivas. Entretanto o uso de estratégias de catastrofização da dor 
mostra certo desespero, o que poderia estar associado à dificuldade de aceitar o fato da endometriose 
ser uma doença crônica associada a sintomas de difícil tratamento, isto é, sem previsão imediata de 
cura. Ao final da intervenção grupal foram oferecidos atendimentos individuais as mulheres que 
participaram do grupo, sendo as mulheres encaminhadas ao serviço de psicologia do ambulatório 
referido. 
 
 
 
127. Diferenças do Comportamento Feminino nos Relacionamentos Amoroso e Sexual ao Longo das 
Décadas: uma Análise da Seção de Cartas da Revista Claudia (Female Behavior Differences in Sexual 



and Loving Relationships Through the Decades: An Analysis of Cláudia Magazine's Letter Section). Lidia 
Natalia Dobrianskyj Weber, SULLIANE FREITAS, Ana Carolina Ribeiro, Danielle Schuck, Eline 
Kobayashi, Flávia Monteiro (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: O papel da mulher na sociedade brasileira sofreu drásticas alterações desde a época 
colonial até os dias atuais. Contemporaneamente, a imprensa dita “feminina” e especialmente as revistas 
voltadas a esse público, vêm atuando como modelo a ser seguido pelas mulheres para a adequação ao 
conceito de feminilidade. O presente trabalho teve o objetivo de identificar as principais alterações no 
comportamento feminino no contexto dos relacionamentos amorosos e sexuais por meio da seção de 
cartas de uma revista feminina, comparando-se a década de 60 com a primeira década do século XXI. 
Para tanto, foram analisadas as cartas que se referiram ao comportamento amoroso e/ou sexual, das 
leitoras da revista Claudia publicadas nos períodos de 1962/1964 e de 2000/2002. Foram separadas 104 
cartas de leitoras com dúvidas em relação à sexualidade e aos relacionamentos amorosos em geral. 
Sobre sexualidade, 3,51% das cartas estavam localizadas na década de 60 e 96,49% na década atual e 
as principais dúvidas do segundo período foram relativas a assuntos ginecológicos e ao orgasmo; em 
relação ao relacionamento amoroso, 44,68% das cartas foram enviadas na década de 60 e 55,31% na 
década atual, sendo que em ambos os períodos as principais dúvidas referiram-se, ao relacionamento 
conjugal, embora tais preocupações tenham sido muito diferentes nos dois períodos, e a 
relacionamentos entre namorados. A análise dos dados revelou profundas mudanças no comportamento 
feminino frente a esses dois importantes aspectos da vida pessoal e social reveladas por meio das 
cartas. No entanto, pôde-se verificar também uma complexa gama de influências de ideologias do 
passado sobre o comportamento da mulher contemporânea. Apesar das cartas refletirem muito a 
postura das mulheres, é possível perceber que as respostas dadas pela revista apresentavam, mesmo 
que implicitamente, uma ideologia própria, condizente com os padrões morais da sociedade de cada 
época 
 
 
 
128. Epidemiologia da Hanseníase e Adesão ao Tratamento dos Casos Atendidos no CREDEN-PES/GV 
(Hansen’s Disease Epidemiology and Treatment Adherence in CREDEN-PES/GV) (CBM; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). LÍDIA BRANCO ABREU, Maria Conceição da Silva Muniz Monteiro, 
João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática Cultural 
ACPC/Universidade Vale do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, 
bacilo que atinge preferencialmente a derme e os nervos periféricos. O município de Governador 
Valadares/MG é considerado área hiperêndemica por apresentar altas taxas de detecção de casos da 
doença. O objetivo desse estudo foi conhecer as variáveis sócio-demográficas e de tratamento dos 
casos tratados e em tratamento relacionadas à adesão ao tratamento dos pacientes com diagnóstico de 
hanseníase registrados no Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais Dr. 
Alexandre Castelo Branco no município de Governador Valadares/MG. Método: A pesquisa foi realizada 
no Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais Dr. Alexandre Castelo Branco 
CREDEN-PES; foi utilizada uma folha de registro, elaborada para este fim; os dados foram coletados em 
prontuários, Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e Caderno de Registro de 
pacientes que iniciaram o tratamento no período de 2000 a junho de 2002. Referindo-se a 505 pessoas, 
foram coletados e avaliados dados referentes à: características do paciente (idade, sexo, escolaridade e 
bairro em que mora); e características da doença (forma clínica, baciloscopia, grau de incapacidade, 
número de contatos, modo de detecção, modo de entrada, duração ideal do tratamento, faltas, último 
comparecimento). Resultados: Na análise constatou-se que 85,5% dos pacientes receberam alta por 
cura, 4,4% estão em tratamento e 5,3% abandonaram o tratamento; a maioria dos casos refere-se: ao 
sexo feminino 53,3%; 20,4% com idade acima de 58 anos; a forma clínica mais freqüente é a dimorfa 
com 56%; dos faltosos 27,6% abandonam o tratamento e dos que abandonaram 51,9% são do sexo 
masculino; a idade de 18 a 57 com 51,9% representa a maioria; a forma clínica mais prevalente é a 
dimorfa com 66,7%. A partir das análises, observou-se alto índice de detecção anual que parece apontar 
prevalência oculta e que os resultados obtidos pelo serviço é fruto da eficácia de ações utilizadas nas 
formas de tratamento que conseqüentemente diminui os casos de abandono ao tratamento. 



 
 
 
129. Incidência e Prevalência de Acidentes Automobilísticos em Governador Valadares/MG (2001 a 
2004) (Incidence and Prevalence of Traffic Accidents in Governador Valadares/MG (2001 to 2004) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). João Carlos Muniz Martinelli, Marco Antônio Amaral 
Chequer, PAULA BARCELLOS BULLERJHANN, Caren Cristina Souza Maciel, Ana Beatryce Tedesco 
Moraes (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática Cultural ACPC/Universidade Vale 
do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: Os acidentes de trânsito representam hoje uma das principais causas externas de 
morte em todo o mundo. Em Governador Valadares (GV-MG), em função das características do 
ambiente trânsito e perfil de desenvolvimento da cidade, tem se observado peculiaridades no ambiente e 
no comportamento dos usuários, como: variabilidade de tipos de veículos (motos, bicicletas, carroça, 
carros e ônibus), condições das vias nem sempre adequadas à circulação e padrões diferenciados nos 
acidentes ocorridos durante a semana e fins de semana, nos períodos diurnos e noturnos. A presente 
pesquisa tem como objetivo levantar a incidência e prevalência de acidentes automobilísticos em GV e 
aspectos comportamentais relacionados. Material: Registros no boletim de ocorrência do 6º Batalhão da 
Polícia Militar de Governador Valadares, contendo dados relativos aos acidentes, no período de janeiro 
de 2001 a dezembro de 2003, como: data, hora e local dos acidentes; sexo e idade dos envolvidos e se 
as vítimas foram fatais ou não; tipo de veículo envolvido e observações sobre aspectos comportamentais 
relacionados.Resultado Parcial: (Período de julho de 2001 a maio de 2002) O bairro da cidade onde 
ocorreu maior número de acidentes foi o centro, no horário entre 16:00 às 16:59 h. A maior incidência de 
acidentes ocorreu nos meses de novembro (10,8%) e dezembro (11,1%) de 2001. A maioria dos 
acidentes ocorreu ao longo do dia (40,4%), considerando que houve maior incidência entre 10:00 e 
19:59 horas, sendo que, o horário de maior ocorrência foi de 13:00 às 13:59 horas (7,5%). Os dias da 
semana em que ocorreu maior número de acidentes foram sextas-feiras (15,1%) e sábado (14,8%), 
sendo que o horário de pico corresponde ao dos demais dias da semana. Os tipos de acidentes mais 
freqüentes são, respectivamente, abalroamento (44,5%) e choque (25,2%). Quanto a variável sinalização 
a maioria dos acidentes ocorreu em vias não sinalizadas (18,3%) com velocidade permitida de 40 Km/h 
(39,9%). As causas presumíveis dos acidentes neste período, conforme registros, são em sua maioria a 
falta de atenção (30%). 
 
 
 
130. Incidência e Prevalência de Acidentes Automobilísticos: Análise Documental de Registros do Corpo 
de Bombeiros/GV (Incidence and Prevalence of Traffic Accidents: Documental Analysis of the Fire 
Brigade/GV Records) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). PAULA BARCELLOS 
BULLERJHANN, Ana Beatryce Tedesco Moraes, João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos em 
Análise do Comportamento e Prática Cultural ACPC/Universidade Vale do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: A presente pesquisa teve como objetivo levantar dados sobre a ocorrência de 
acidentes automobilísticos em Governador Valadares e analisar os aspectos comportamentais 
relacionados. O método empregado foi análise documental de registros do Corpo de Bombeiros de 
Governador Valadares, no período de julho de 2001 a julho de 2003. No referido período foram 
registrados 258 acidentes automobilísticos, 224 ocorreram em Governador Valadares, 27 em outros 
municípios e 7 não foram encontrados no local de coleta de dados. Os dados referentes a Governador 
Valadares revelam um total de 334 vítimas, sendo 28 fatais. A idade mais freqüente dentre as vítimas foi 
de 21 a 30 anos, 36,8% do total de 334 vítimas, e 17,4% entre 31 a 40 anos. Os tipos de acidentes que 
prevaleceram neste município foram choque, com 17%; colisão, com 14,3% e abalroamento com 11,7%. 
O tipo de veículo com maior incidência foi o carro, com 47,3% e depois, a moto, com 22,4%. A avenida 
JK teve o maior índice de acidentes, com 14,3%; a BR 116 com 13,4% e a BR 381 com 8,7%. Os demais 
dados destes municípios mostram que a maioria dos acidentes, 17,9%, foi no horário de 18:00 às 21:00 
horas e 15,2% deles ocorreram nos horários entre 22:00 à 01:00 hora e aos finais de semana, sendo a 
maior freqüência no domingo, com 20%; o sábado com 19,2% e na sexta-feira 17%. Já a freqüência de 
acidentes nos demais municípios durante a semana, foi maior na terça-feira, com 29,7% e no sábado, 



com 25%. A maioria foi no período de 6:00 às 21:00 horas. Os tipos acidentes mais freqüentes foram 
capotamento/tombamento e colisão, ambos com 22,2%. O caminhão, a caminhoneta e a carreta formam 
o grupo que teve a maior incidência de acidentes, com 47,2%. Os 27 acidentes registrados em outros 
municípios resultaram em 65 vítimas, dentre elas, 19 foram fatais, entre as idades de 21 a 30 anos e 4 
entre 41 a 50 anos; 5 são do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Tais informações proporcionaram a 
discussão destes fatores no trânsito, levando-se em consideração a interação da história biológica, 
individual, cultural dos usuários das vias públicas, contingências que influenciam diretamente na emissão 
de respostas dos usuários no trânsito, contribuindo para que este se torne tanto um ambiente seguro ou 
com grande probabilidade de ocorrência de acidentes. 
 
 
 
131. Qualidade de Vida na Terceira Idad (Quality of Life in the Third Age). GLAUCY CAYRES LOPES 
(Faculdade Politécnica de Jundiaí) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisou-se, através de entrevistas com uma população considerada da terceira 
idade, possíveis definições sobre qualidade de vida e iniciativas das mesmas para manter um alto nível 
de bem estar. 
 
Os dados foram levantados junto a um grupo de 10 pessoas com mais de 60 anos que se reúnem 
periodicamente com o objetivo de desenvolver atividades voltadas para o lazer,atividades físicas 
culturais e etc.  
 
As considerações acerca dos dados obtidos mostram que, segundo o grupo pesquisado, características 
como alimentação, convívio social e atividades físicas são de suma importância para o envelhecimento 
saudável. 
 
 
 
132. Investigação Preliminar das Possibilidades de Intervenção Psicológica em uma Unidade de Saúde 
(Preliminary Investigation of Possibilities of Intervention in a Health Unit). ANGELA DE LOYOLA E SILVA, 
Lóri Daiane Pereira, Arlene Winter, Michéli Meira, Fabíula Fernandes, Silvana Lima (Faculdade 
Evangélica do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A saúde coletiva representa um campo de trabalho que durante muito tempo foi 
negligenciado pelos psicólogos. O presente trabalho foi parte de um estágio do curso de psicologia da 
Faculdade Evangélica do Paraná e teve por objetivo identificar possibilidades de intervenção psicológica 
em uma unidade do programa saúde da família (PSF) na cidade de Curitiba. O PSF tem o propósito de 
levar a prevenção e promoção de saúde para mais perto da família, melhorando a qualidade de vida da 
população. Cada unidade pode compreender uma ou mais equipes de saúde, cada uma composta 
minimamente de: médico generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (ACS). A unidade envolvida neste estudo era responsável pela saúde de aproximadamente 
11.700 habitantes, contando com 3 equipes de saúde que continham, além dos profissionais já citados, 
odontólogos, auxiliares de consultório dentário e técnicos de higiene dental. Para investigar as 
possibilidades de intervenção psicológica, foram feitas observações com registro cursivo de pacientes na 
sala de espera e de profissionais (tanto no atendimento ambulatorial quanto em visitas domiciliares aos 
moradores cadastrados). A partir dos registros cursivos foram elaboradas entrevistas semi-estruturadas, 
que foram aplicadas a pacientes e profissionais da unidade de saúde. A análise dos dados permitiu 
identificar três principais áreas para atuação psicológica. A primeira diz respeito à integração e troca de 
informação entre os diferentes profissionais, maximizando a contribuição de cada uma das áreas no 
atendimento global à população. Uma segunda possibilidade é a atuação com os ACS, trabalhando a 
relação entre vida pessoal e profissional e delimitando o seu papel profissional. Com relação aos 
pacientes, uma demanda para intervenção psicológica é na própria sala de espera, na elaboração e 
implementação de estratégias de redução da ansiedade e de promoção de comportamento preventivo, 
com a utilização otimizada do espaço e materiais disponíveis (quadro de avisos, televisão e vídeo-



cassete). Pode-se apontar ainda a necessidade de novas pesquisas psicológicas na área de saúde 
coletiva, que possam nortear a atuação do psicólogo neste contexto. 
 
 
 
133. Motivos de Internação e Práticas Alimentares em Crianças do Setor de Pediatria do Hospital 
Municipal de Governador Valadares/MG (Reasons of Internation and Feeding Practices in Children of 
Pediatric Room in Municipal Hospital of Governador Valadares/MG) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Liluane Nogueira de Paula, João Carlos M. Martinelli (Núcleo de Estudos em Análise do 
Comportamento e Prática Cultural, UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: Visando identificar as causas de internações e sua relação com a prática alimentar em 
crianças entre 06 e 60 meses, internadas no Hospital Municipal de Governador Valadares, este estudo 
propôs-se investigar e analisar informações relacionadas às condições nutricionais, dados relativos à 
internação e aspectos familiares associados. As crianças estudadas foram hospitalizadas no período de 
junho a setembro de 2003, tendo todas elas idade entre 06 e 60 meses. Resultados: Idade até 35 meses 
(71,7%) e 20,6% de desnutrição leve e grave. As mães informam acesso limitado e deficiente aos 
alimentos (32,8% e 13,3%, respectivamente) e baixa disponibilidade de alimentos (31,6%). 76,1% 
nasceram em boas condições de saúde, porém 30,6% nunca receberam leite materno ou receberam por 
menos de dois meses. 49,4% já foram internadas anteriormente, sendo que 17,2% pelo mesmo motivo 
da internação atual.A renda familiar prevalente foi de 2 a 4 salários mínimos, tendo 4-6 moradores por 
domicílio (45,6% e 60,6%, respectivamente). Em relação ao saneamento básico, 86,7% informam 
instalação sanitária, 94,4% água encanada, e em 28,9% o domicílio tem menos de 3 cômodos.O 
diagnóstico inicial na internação: 34,4% doenças respiratórias ou associadas, p.ex., Pneumonia e 
Bronquite, e em 18,9% patologias relacionadas ao trato gastrointestinal, p.ex., Gastroenterite aguda. Ao 
relacionar a condição nutricional dessas crianças com ocorrência de internação anterior, 21,3% dos 
casos de desnutrição as crianças já estiveram internadas anteriormente. Conclusão: Apesar dos 
resultados da avaliação nutricional demonstrarem adequação do peso para idade em 70,6% dos casos, 
verificou-se baixa disponibilidade de alimentos e acesso inadequado consideráveis, revelando que a 
situação sócio-econômica das famílias estudadas aponta para situação de risco à saúde e tendência a 
reinternação por motivos de carência alimentar e disponibilidade de alimentos e de manejo de condições 
de saúde geral. 
 
 
 
134. Abuso Sexual em Crianças e Adolescentes (Sexual Abuse in Childreen and Teenagers) (Baseado 
em Dados/Data-Based Presentation). Tessa Ramos Silva , Livia Gomes Viana 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho surgiu a partir de uma experiência de estágio na Delegacia de Combate 
à Exploração da Criança e do Adolescente – DCECA, na cidade de Fortaleza. Desde novembro de 2003 
essa delegacia conta com o serviço especializado de uma Agência da Cidadania (um Projeto da 
Prefeitura de Fortaleza) que disponibiliza os serviços de Psicologia, Advocacia e Serviço Social à sua 
clientela. 
 
Ao nos depararmos com a realidade de violência sexual pela qual muitas crianças são vítimas (de 
acordo com os dados da DCECA), sentimos a necessidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre 
o assunto utilizando como base teórica a Análise do Comportamento. 
 
No ano de 2003, dos casos registrados na DCECA, 730 estavam relacionados com algum tipo de 
violência contra a criança e o adolescente (violência física, sexual, psicológica, negligência e violência 
fatal). Destes, 382 ou 52,33 % dos casos foram de violência sexual, cometida tanto com crianças do 
sexo feminino (343 ou 89,79 %) como com crianças do sexo masculino (39 ou 10,21 %). 
 
A maior incidência dos casos ocorreu em vítimas com idade entre 11 e 16 anos, sendo o maior índice 
aos 14 anos (73 casos). A relação de parentesco entre a vítima de violência e o agressor apontou que 
em muitos casos este é o pai (66 casos) ou o padrasto (27 casos), entretanto a maior prevalência foi de 



namorados (88 casos) e outros (144 casos). Na maioria dos casos o agressor era do sexo masculino 
(375 ou 98,16 %), sendo apenas 7 ou 1,84% do sexo feminino. De acordo com dados, os casos de 
violência sexuais que foram registrados pela delegacia eram em maior número extrafamiliar (256) do que 
intrafamiliar (126) e os principais locais de ocorrência da violência sexual foram a residência da vítima 
(162 casos) e a residência do agressor (122 casos). 
 
Baseados nesses dados, tentaremos discutir acerca das principais conseqüências que esse tipo de 
violência pode acarretar, assim como algumas variáveis que podem interferir no impacto que esse abuso 
sexual pode ter para as vítimas. Comentaremos também um pouco a respeito da importância do apoio 
familiar e de algumas possíveis intervenções psicológicas realizadas a partir da análise do 
comportamento.  
 
 
 
135. Habilidades Sociais e Stress no Trabalho do Agente Comunitário de Saúde (Social Abilities and 
Stress in the Work of a Community Health Agent) (CBM). GREICI MAESTRI, Aretusa dos Passos 
Baechtold (Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.) 
 
Resumo/Abstract: O presente projeto de pesquisa visa englobar quatro temas de relevância social e que 
abrem espaço para o trabalho do psicólogo: o Programa Saúde da Família – PSF, os Agentes 
Comunitários de Saúde, o desenvolvimento de habilidades sociais e o stress em uma abordagem 
cognitiva– comportamental. No mundo atual, a rotina diária virou não mais apenas um repertório de 
atividades a serem cumpridas, mas, uma busca constante de saber lidar com todas estas atividades 
impostas pelo social. Percebe-se que o ser humano necessita ao mesmo tempo, cumprir com suas 
obrigações e ter uma qualidade de vida que o possa manter saudável em meio a todas estas mudanças. 
Mas, o que se percebe, é que esta qualidade de vida, está acometida por um dos maiores fatores 
presentes no dia-a-dia: o stress, que acaba por atingir um mal-estar geral. Nesta pesquisa, o stress será 
abordado dentro da classe profissional de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa Saúde 
da Família (PSF), que trabalham principalmente como função mediadora entre a comunidade e a equipe 
da unidade de saúde em que está inserido. Percebe-se que pouco se conhece acerca das dificuldades e 
das dinâmicas que norteiam o trabalho do ACS, assim, esta pesquisa tenta ir além destas delimitações, 
buscando compreender o ACS em toda a sua complexidade, para poder então auxiliar estes 
profissionais em seu desenvolvimento profissional em uma manutenção ou modificação de 
comportamentos a fim de se alcançar a qualidade de vida. Busca-se identificar através dos instrumentos: 
ISSL (Inventário de Stress para Adultos de Lipp) e IHS (Inventário de Habilidades Sociais de Del Prette e 
Del Prette) a incidência de stress no ACS; o desempenho social em diferentes situações no trabalho do 
ACS e a relação das habilidades sociais com o stress, no trabalho do ACS. A pesquisa será do tipo 
descritiva e analisada a partir de dados quantitativos e qualitativos coletados de uma amostra de 30% do 
total de ACS da cidade de Taió – Santa Catarina, somando quinze participantes. Esta pesquisa vem 
além de desenvolver uma maior compreensão sobre stress e as habilidades sociais no trabalho do 
agente comunitário, visa abordar mais um campo de atuação para o psicólogo em saúde, no âmbito da 
saúde pública, objetivando uma maior promoção de saúde mental. 
 
 
 
136. O Stress em Médicos e Enfermeiros do Programa Saúde da Família do Município de Ibirama – SC 
(Stress in Doctors and Nurses of the Family Health Program of the City of Ibirama - SC) (CBM). José 
Greison Da Silva Rocha, GREICI MAESTRI, Aretusa dos Passos Baechtold (Universidade para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí) 
 
Resumo/Abstract: O seguinte trabalho refere-se a um projeto de pesquisa apresentado no Estágio 
Supervisionado em Pesquisa I da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI 
– SC. Tem como objetivo investigar as problemáticas que envolvem o stress em médicos e enfermeiros, 
identificando o nível de stress encontrado nestes profissionais bem como as fontes internas e externas 
que podem estar contribuindo para o desenvolvimento do stress. É relevante o estudo sobre esta 
temática nos mais diversificados contextos, e o que Ibirama oferece é muito peculiar, já que apresenta 



cultura germânica muito atuante, além de ser um município de pequeno porte. Os profissionais que ali 
atuam, no Programa Saúde da Família, em sua maioria são de outros municípios e regiões, sendo estas, 
outras realidades. O conflito destas realidades podem estar sendo grande fonte de stress. A pesquisa 
vem de encontro com esta problemática, esclarecendo o que envolve o stress destes profissionais de 
saúde. Os instrumentos a serem utilizados para a coleta dos dados são: Inventário de Sintomas de 
Stress em Adultos e o Inventário de Habilidades Sociais Del Prette. Os instrumentos de coleta de dados 
serão aplicados individualmente e após feita a coleta de dados realizar-se-á uma entrevista com os 
participantes da pesquisa com o objetivo de estar identificando as fontes externas de stress que 
encontram no exercício de suas profissões. Os dados coletados serão analisados como objetivo de 
verificar a relação do stress, das habilidades sociais e as fontes externas de stress levantadas com os 
profissionais do Programa de Saúde da Família da cidade de Ibirama - SC 
 
 
 
137. Responsabilidade Social da Psicologia: Uma Perpectiva do Behaviorismo Radical (Social 
Responsibility of Psychology: A Perpective of Radical Behaviourism) (TPC). CÍNTIA BRITO 
(Universidade Federal do Ceará) 
 
Resumo/Abstract: As pesquisas sociais revelam o estado de extrema miséria que a população brasileira 
enfrenta nos últimos anos. A carência concreta de moradia, saúde, alimentação, vestuário, educação e 
etc produz um ambiente profundamente limitado e reduz drasticamente as possibilidades criativas do 
indivíduo diante do seu mundo. Esse estudo visa contribuir para uma reflexão, a partir da ótica 
behaviorismo radical, bem como alertar para a urgência de uma nova práxis psicológica. Skinner, desde 
os primórdios de seu trabalho, já alertara para o enfoque social de sua teoria. Hoje, visto a extrema 
demanda da sociedade brasileira, um estudo comprometido com a realidade torna-se imprescindível.  
 
 
 
Palavras-chave: Behaviorismo radical, compromisso social, controle e contra-controle. 
 
 
 
138. Repertório de Habilidades Sociais em Crianças Que Sofreram Abuso Sexual (Social Skills 
Repertoire of Child Victims of Sexual Abuse) (DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
MARIA DA GRAÇA SALDANHA PADILHA, Zilda Aparecida Pereira Del Prette (Programa de Pós-
Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O abuso sexual caracteriza-se por uma relação permeada pela utilização da sedução, 
onde não há meramente vítima e agressor, mas um padrão no qual a criança é colocada no lugar de 
objeto sexual. O abuso só ocorrerá se as contingências presentes forem favoráveis, incluindo a falha na 
proteção à criança. A última contingência que controlaria o comportamento do agressor seria o 
comportamento de auto-proteção da criança, que envolve reconhecer a aproximação inapropriada do 
adulto, resistir a induções, reagir rapidamente para deixar a situação e contar para outro adulto sobre o 
incidente. As decisões tomadas por uma criança no contexto das suas relações sociais, e que podem 
envolver componentes sexuais, exigem dela um repertório de habilidades sociais desenvolvido para lidar 
de maneira adequada com estas demandas. Entretanto, ansiedade, crenças equivocadas e dificuldades 
de leitura dos sinais do ambiente podem comprometer o desempenho no uso deste repertório. Este 
estudo visou verificar o repertório de habilidades sociais de crianças que sofreram abuso sexual, em 
comparação com uma amostra de referência de um estudo preliminar realizado em escolas públicas. Os 
participantes foram 26 crianças de 7 a 14 anos que moram em abrigos da Prefeitura ou de Organizações 
não Governamentais na região metropolitana de Curitiba, sendo 13 vítimas de abuso sexual e 13 
crianças num grupo de controle. Um questionário para caracterização dos participantes foi respondido 
por assistentes sociais responsáveis por eles. Foi aplicado o Inventário Multimídia de Habilidades Sociais 
de Crianças – IMHSC-Del Prette - em todas as crianças para verificar reações habilidosas, não 
habilidosas passivas e não habilidosas ativas, com os indicadores: freqüência da emissão da reação, 
adequação atribuída às reações habilidosas e não habilidosas e dificuldade da emissão da reação 



habilidosa. O resultados obtidos mostram que estes indicadores seguem o mesmo padrão da amostra de 
referência, com maior freqüência de reações habilidosas, seguida pelas não habilidosas passivas e não 
habilidosas ativas. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre escores do 
grupo de crianças vítimas de abuso e do grupo controle, nos escores gerais das três reações. Estes 
resultados levam a considerações sobre fatores que podem comprometer o desempenho no uso do 
repertório socialmente habilidoso, como ansiedade, crenças equivocadas e dificuldades de leitura dos 
sinais do ambiente, o que é apontado pela literatura como possíveis características de vítimas de abuso 
sexual. Análises mais refinadas sobre as subescalas e itens específicos estão sendo conduzidas e 
podem também trazer elementos adicionais na compreensão do problema. 
 
 
 
139. Stress em Estudantes Universitários Trabalhadores (Stress in University Student Workers) (EDC; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). JULIANA OLIVEIRA, Maria Cláudia Tombolato, Marilda 
Emmanuel Novaes Lipp (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Introdução: O stress, segundo Lipp (2001), pode ser definido como um estado de 
tensão mental e física que produz um desequilíbrio no funcionamento global do ser humano e 
enfraquece seu sistema imunológico, deixando-o sujeito a infecções e doenças. O presente estudo 
fundamenta-se na relevância das boas condições de saúde física e mental do estudante universitário 
que trabalha, visto que tão importante papel desempenha junto à sociedade, na medida em que contribui 
para o processo produtivo enquanto se qualifica para melhor inserção no mercado de trabalho. Sabe-se 
que o stress é uma das grandes causas de adoecimento no mundo atual e por esta razão merece 
especial atenção por parte de pesquisadores da área de psicologia. . 
 
Objetivo: Investigar a presença de stress, a fase do stress e a sintomatologia predominante em 
estudantes universitários que trabalham. 
 
Método: Participaram da pesquisa 88 estudantes de uma Universidade Particular do interior do Estado 
de São Paulo. Utilizou-se, para o levantamento de dados, o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp.  
 
Resultados: Observou-se um percentual de 51% dos participantes com stress e 49% da amostra sem 
stress. Entre os participantes com stress, 93% encontravam-se na fase de resistência e 7% na fase de 
quase-exaustão. Quanto à predominância de sintomas, encontrou-se 31% de participantes com 
predominância de sintomas físicos; 58% com predominância de sintomas na esfera psicológica e 11% 
com equivalência de sintomas em ambas as dimensões: física e psicológica. 
 
Conclusão: Os resultados da pesquisa mostraram um alto índice de estudantes trabalhadores, na 
amostra utilizada, com stress e predominância de sintomas psicológicos. Tal predominância reforça a 
relevância de intervenções preventivas em populações análogas, voltadas para mudança de 
comportamento, de modo a propiciar melhor enfrentamento das fontes externas e controle das fontes 
internas de stress .  
 
 
 
140. A Imagem que os Leigos Têm da Hipnose na Cidade de Curitiba (The Image Lay People Have of 
Hypnosis in the City of Curitiba) (TPC). Tisa Paloma Longo (Unicenp), JANE CARMEM DA SILVA 
MACHADO (Universidade Federal do Paraná), Josiane Knaut, Leticia Gnoatto, Vanessa Slaviero 
(Unicenp) 
 
Resumo/Abstract: Segundo Moscovici (1981), Representação Social pode ser definida como um 
conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na vida diária, no curso de 
comunicações interindividuais. É o que se chama senso comum. A representação social acaba por tornar 
familiar o que não era familiar. Temos uma determinada imagem, rotulamos essa imagem e guardamos-
na como verdadeira, independente de se é uma imagem positiva ou negativa, se é real ou não. A 
imagem distorcida de uma técnica ou de um profissional frente ao público leigo traz inúmeras 



conseqüências , entre outras a própria identidade do profissional fica comprometida, uma vez que a 
população irá procurá-lo em certa condição que pode ser contrária a sua atuação profissional. O objetivo 
desta pesquisa, foi verificar a imagem da hipnose e do hipnólogo originária de uma amostra da 
população da cidade de Curitiba. Participaram deste estudo 164 pessoas de ambos os sexos, 
provenientes de diversos níveis culturais e sócio-econômicos, com faixa etária variando entre 16 e 65 
anos. Utilizou-se um questionário contendo 8 questões abertas e 13 fechadas, além da identificação 
pessoal. A análise dos dados mostrou que a hipnose é conhecida pela maioria da população (93%). 
Destes, cerca de 80% forneceu uma dimensão positiva da técnica. Em relação a conceituação, verifica-
se que a maioria dos entrevistados a entende enquanto estado mental, em 2º lugar como uma técnica 
seguida de hipnose como sinônimo de regressão. Sobre a utilidade da hipnose, 24% relata que a mesma 
serve como instrumento auxiliar na terapia, 39% como tratamento e 11% como regressão. A maioria dos 
participantes (72%) acredita que os profissionais da área da saúde são os que podem aplicar a técnica e 
que tanto as doenças físicas como as mentais podem ser tratadas através da hipnose. 22% dos 
entrevistados acredita que a imagem que o público leigo tem da hipnose é de brincadeira, charlatanismo, 
magia e misticismo. Mais da metade dos que se submeteriam ao procedimento o fariam por curiosidade. 
Conclui-se há ainda um certo estereótipo sobre a hipnose ligado principalmente a questão do controle e 
da regressão. Porém, percebem-na como uma técnica capaz de tratar com efetividade as doenças em 
geral. 
 
 
 
141. A Importância da Informação na Hipertensão: A Doença Silenciosa (The Importance of Information 
About Hypertension: The Silent Disease). FLÁVIA PELLEGRINO, Letícia Horino, Vivian Pacola, Karina 
Brasio (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A hipertensão é uma doença crônica que ocorre devido ao aumento da pressão 
arterial. Sendo a pressão arterial a força que o sangue exerce nas paredes das artérias, sofre influência 
do batimento cardíaco e da resistência encontrada nessas paredes. A hipertensão é conhecida também 
como a doença silenciosa, pois não apresenta na maioria das vezes sintomas. O presente estudo teve 
como objetivo elaborar um folder explicativo sobre a importância da adesão ao tratamento 
medicamentoso e da conscientização do controle dos fatores de risco (obesidade, alta ingestão de sal, 
abuso de álcool, sedentarismo, fumo e stress). Para elaborar esse folder foram feitas buscas 
bibliográficas, entrevistas semi-estrutura de aproximadamente trinta minutos com um cardiologista e 
outra com um hipertenso. O folder é constituído por informações sobre a doença, sobre os fatores de 
risco, a importância da adesão ao tratamento medicamentoso, controle dos fatores de risco e as 
possíveis conseqüências da doença e dicas para prevenir e controlar a hipertensão. É importante 
ressaltar que é necessária uma mudança de comportamento de risco em hipertensos, pois o controle é 
feito através de algumas modificações, como levar uma vida mais regrada, não abusar de bebidas 
alcoólicas, evitar o fumo, ingerir menos sal e gorduras, praticar esportes, a própria medicação e controlar 
o stress. Espera-se que esse folder possa ser divulgado em hospitais, postos de saúde, farmácias e 
ambulatórios para conscientização da população com intuito de prevenir a hipertensão. 
 
 
 
Palavras-Chave: Hipertensão, Pressão arterial, Stress 
 
 
 
142. A Ação do Psicólogo em Hospitais de uma Cidade do Estado de São Paulo (The Psychologist's 
Action in Hospitals of a City in the State of São Paulo) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Juliana Sanches Guedes de Oliveira (Universidade de Mogi das Cruzes), GABRIEL TARRAGÔ-SANTOS 
(Universidade de Mogi das Cruzes/Centro Universitário Santo André) 
 
Resumo/Abstract: O contexto real da prática do psicólogo hospitalar distancia-se daquela idealização 
feita nas discussões teóricas acadêmicas. É conveniente que, junto à equipe multiprofissional, o 
psicólogo discuta os casos ou situações emergentes no ambulatório e enfermaria, visando melhor 



compreensão da visão do paciente, criando espaço para manifestações emocionais do paciente e de sua 
família. A equipe multiprofissional deve atuar como um grupo junto aos pacientes e familiares. O objetivo 
deste trabalho foi caracterizar a atuação do psicólogo hospitalar junto à equipe multiprofissional de saúde 
que atuam em hospitais gerais (não psiquiátricos) públicos e particulares de uma cidade do Estado de 
São Paulo. Foram participantes desta pesquisa profissionais da saúde de quatro hospitais (dois 
particulares e dois públicos) de uma cidade do Estado de São Paulo. Para coleta dos dados foram 
utilizados dois questionários especialmente elaborados para esse fim. Ambos questionários continham 
questões acerca do trabalho em equipe multiprofissional de saúde, sendo um aplicado a profissionais 
psicólogos e o outro a demais profissionais da saúde. Os dados revelam que aproximadamente 70% dos 
profissionais das equipes de saúde pesquisadas atuam interdisciplinarmente, embora apenas um 
dos psicólogos afirmou fazer atendimento em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Essa atuação em 
equipe envolve reuniões semanais, troca de informações, supervisão e visitas aos pacientes com dois ou 
mais profissionais. A maior parte dos profissionais da saúde considera “fundamental”, “importante” ou 
“indispensável” o trabalho do psicólogo hospitalar na equipe multiprofissional, mas os sujeitos não 
identificaram funções possíveis do profissional psicólogo junto a uma equipe de saúde. Como 
características desejáveis do trabalho em equipe multiprofissional, os participantes apontam a 
“realização de reuniões periódicas” e a “comunicação facilitada entre os profissionais”. Os resultados 
apontam para a necessidade de maior divulgação das possibilidades de atuação do 
psicólogo &#61630; o que pode também estar refletindo um trabalho ainda insipiente da Psicologia 
Hospitalar na cidade pesquisada. 
 
 
 
143. A Relação Entre a Atividade Física e o Consumo de Suplementos Alimentares (The Relationship 
Between Physical Activity and Body-Building Supplement Consumption). DELMA SOUZA, Denise Heller, 
Daniela Bussmann, Danuza El-katib Luciana Ribeiro, Soeli Loyola (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teve por objetivo analisar o perfil do praticante de atividade física, 
de ambos os sexos, em academias de ginástica. Formularam-se as seguintes hipóteses: 1. homens 
utilizam suplementos alimentares aliados à atividade física para atingir a hipertrofia muscular, enquanto 
mulheres não os utilizam por buscarem manter o peso adequado e não a hipertrofia; 2. homens e 
mulheres têm comportamentos semelhantes em relação a atividade física tais como: assiduidade 
semanal, tempo de atividade diária, satisfação com o tempo dedicado à atividade física. Participaram 
deste estudo 20 mulheres e trinta homens, provenientes de academias de ginástica da cidade de 
Curitiba, com idade variando entre 18 e 35 anos. O instrumento utilizado foi um questionário contendo 20 
(vinte) questões fechadas, que foram respondidas oralmente pelos participantes durante seus treinos na 
própria academia. Os resultados em relação ao consumo de suplementos alimentares mostraram que 
25% das mulheres e 63,3% dos homens consomem suplementos alimentares para a prática de atividade 
física; em relação à assiduidade semanal dedicada a atividade física, os resultados mostraram que, 70% 
das mulheres e 86,6% dos homens freqüentam a academia de 4 a 6 vezes por semana; com relação 
ao tempo dedicado a esta atividade, observou-se que 50% das mulheres praticam 1h30min diária e 30% 
delas 2 horas diárias. Já no caso dos homens, 70% praticam 1h30min diária e 3,3% 2 horas diárias. No 
que se refere a satisfação ao tempo dedicado a atividade física, 80% das mulheres e 73,4% dos 
homens estão satisfeitos. 40% das mulheres e 20% dos homens relatam que afastam-se da academia 
nas férias; e 35% das mulheres e 53,3% dos homens se pesam com freqüência (três a quatro vezes por 
semana). 
 
 
 
Palavras–chave: suplementos alimentares, perfil praticante de atividade física; hipertrofia. 
 
 
 
144. A Verdade Sobre Adoçaõ (The Truth About Adoption). MARTA VILELA, Ludmila Moura, Tania 
Rocha 
 



Resumo/Abstract: Introduçao-Aconcepção sobre adoção varia de pais pais,estando sempre relacionada 
ao contexto social,politico,econômico e religioso de cada época(WEBER, 2001).Duas das mais 
completas pesquisas existentes no Brasil(Weber )2001, 2002,mostram que a maioria das relações entre 
pais e filhos adotivos são satisfatórias.Objetivos-Trata-se de uma pesquisa que está em andamento e 
tem como objetivos principais a caracterizaçao de familias adotivas-pais crianças e adolescentes 
atendidos na clinica escola da universidade e em processo de adoção no Forum.Bem comum pesquisar 
a presença ou não de sintomas de estresse nessa população.Metodologia-Participantes:Familiasque 
buscaram atendimento psicológico na clinica escola em 2002 e 2003e familias em processo de adoção, 
totalizando 200 pessoas..Os instrumento que estão sendo utilizados são entrevistas abertas e fechadas 
e o ISSL de (LIPP 2000).Procedimento-Levantamento bibliográfico, elaboraçaõ de questinários, 
levantamento de prontuários, caracterizaçao psicossocialdas familias.Resultados parciais-No total foram 
caracterizados 44 prontuários, 37 crianças e 7 adolescentes.A religião dominante é cat´lica total de 23 e 
evang´licos 19.Aconstituição familiar predominante é de familias incompletas 16 em relaçao a 11 
completas.As queixas predominantes em relaçao as crianças foram dificuldas de 
aprendizagem,problemas de adaptaça~ao lar adotivo, traumas e mágoas,chantagem emocional com os 
pais adotivos dentre outras.Discussão e conclusão-O projeto ainda está em andamento ainda faltam 
muitas questões a serem verificadas porém pode-se concluir até agora semelhança com as afirmaçoes 
de Weber(2001, 2002) que a maioria das relações entre pais e filhos adotivos são satisfatórias.Embora 
pelos prontuários listados percebe-se o predominio de várias queixas as quais também podem aparecer 
em filhos biológicos.Conclui-se que a maioria das crianças é ciente da sua condição de adotado 39 em 
44.Busca-se cumprir o restante dos objetivos nos próximos 12 meses. . 
 
 
 
DEV 
 
 
 
 
 
145. Um Estudo Sobre Hábitos Sociais em Idosos (A Study of Social Habits in the Elderly) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). CAROLINA MARTINS, Katya Oliveira, Raquel Ávila, Thaísa Carvalho, 
José Renato Tavares, Mariela Silva (Universidade de Alfenas - Varginha/MG) 
 
Resumo/Abstract: Os primeiros escritos sobre os cuidados com os idosos datam de 1909 e desde então 
este campo de intervenção não deixou de aumentar. Todavia, apenas há aproximadamente 30 anos, o 
envelhecimento se tornou uma enorme preocupação social, a nível mundial. Tornou-se necessário 
conhecer os aspectos físicos, afetivos e sociais dessa população. Nesse sentido, diversas pesquisas 
foram e estão sendo desenvolvidas mais ainda são pequenas se comparadas a países mais 
desenvolvidos. Portanto, avaliar os alguns hábitos sociais em idosos foi o objetivo desta pesquisa. 
Participaram 30 idosos que freqüentavam um centro de terceira idade de uma cidade do sul do estado 
de Minas Gerais. A média de idade foi de 69 anos e 10 meses (DP=5,8). Utilizou-se um questionário 
sócio demográfico que abrangiam questões caracterização dos sujeitos, tais como idade, sexo, estado 
civil, escolaridade, composição familiar, atividades físicas e sociais, saúde e acesso aos meios de 
comunicação. A coleta foi coletiva em horário previamente agendado no centro de terceira idade 
pesquisado, nos idosos que assinaram o termo de consentimento esclarecido. Os dados foram 
submetidos à estatística descritiva e evidenciaram que 60% dos idosos (N=18) 
 
costumam participar de festas e eventos sociais, 80% (N=24) relataram que se sentem felizes e apenas 
3,3% (N=1) relataram se sentir infeliz. As atividades que realizam com maior freqüência foram dança e 
caminhada (53,3, N=16; 43,3%, N=13, respectivamente). Observou-se que a população pesquisada tem 
hábito social ativo e, de uma forma geral, se sente feliz com sua vida. Sugere-se que novas pesquisas 
com maior número de idosos e mais variáveis sejam realizadas. 
 
 
 



146. Discriminação Social Percebida: Uma Pesquisa com Idosos (Perceived Social Discrimination: 
Research with the Elderly) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAROLINA MARTINS, Katya 
Oliveira, Raquel Ávila (Universidade de Alfenas - Varginha/MG), Mirian Cruvinel (Unicamp - Faculdade 
de Educação), Flávia Beraldo, Fernanda Claudino (Universidade de Alfenas - Varginha/MG) 
 
Resumo/Abstract: Nos povos primitivos os idosos eram pouco numerosos e foram quase totalmente 
ignorados até 1600. Depois dessa data, a sociedade começou oficialmente a ocupar-se das pessoas de 
idade, foi-lhes mesmo reconhecido o direito de mendigar. Apenas por volta de 1950 a gerontologia 
começou a tomar forma e apareceram as primeiras medidas políticas e sociais, visto a população idosa 
representa atualmente um mercado e constitui um fenômeno social, todavia a discriminação contra essa 
população ainda é latente. Desse modo, verificar qual a discriminação social percebida pelos idosos foi o 
objetivo desta pesquisa. Participaram 30 idosos que freqüentavam um centro de terceira idade de uma 
cidade do sul do estado de Minas Gerais. A média de idade foi de 69 anos e 10 meses (DP=5,8). 
Utilizou-se um questionário sócio demográfico que abrangiam questões caracterização dos sujeitos, tais 
como idade, sexo, estado civil, escolaridade, composição familiar, atividades físicas e sociais, saúde e 
acesso aos meios de comunicação. A coleta foi coletiva em horário previamente agendado no centro de 
terceira idade pesquisado, nos idosos que assinaram o termo de consentimento esclarecido. Os 
resultados apontaram que 13,3% (N=4) dos idosos relataram que se sentiram claramente discriminados 
em alguma ocasião em razão de sua idade, 6,7% (N=2) responderam que poucas vezes foram 
discriminados, 73,3% (N=22) afirmaram que não se sentiram discriminados em nenhuma ocasião e 6,7% 
(N=2) não responderam a questão. Os dados evidenciaram que a maior parte dos idosos entende que 
não sofreu discriminação, contudo chama atenção o fato de que alguns idosos afirmaram se sentir 
discriminados. Sugere-se que novos estudos sejam realizados a esse respeito. 
 
 
 
147. Estresse Infantil: Emoções Negativas e o Papel do Controle (Childhood Stress: Negative Emotions 
and the Role of Control) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Renata Ferrarez Fernandes 
Lopes, SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, Ederaldo José Lopes, Karolina Murakami, Pablo Fernando 
Martins, Teresa Cristina Martins Silva (Universidade Federal de Uberlandia) 
 
Resumo/Abstract: Com o objetivo de avaliar a ocorrência do estresse numa população infantil não 
clínica, foi aplicado a Escala de Stress Infantil (ESI) num grupo de 57 crianças (idade de 6 a 11 anos) 
provenientes de duas escolas (rede particular e municipal). A aplicação da escala foi realizada 
individualmente, onde o experimentador leu cada item (total de 35) para a criança. A partir da 
apresentação de cada item, a criança preencheu uma escala likert de cinco pontos conforme a 
freqüência com que experimentava o sintoma referido. Dentre as 29 crianças da rede municipal, 6 
apresentaram estresse significativo; das 28 crianças da rede particular, nenhuma apresentou estresse 
significativo. A Prova de Independência, testada através do cálculo do X² (Qui Quadrado), mostrou 
que as crianças da escola municipal apresentam uma freqüência maior de estresse em relação ao 
esperado (X²cal = 6,48; X²tab = 3,85; p<0,05). Considerando que o estresse é uma resposta fisiológica e 
psicológica do organismo em função das demandas do ambiente, este resultado sugere que as variáveis 
psicossociais podem se situar entre os importantes agentes facilitadores/precipitadores para a instalação 
de um quadro de estresse. Isto sugere que essas crianças poderiam estar expostas a um ambiente mais 
insalubre, sendo que a baixa renda geralmente está associada a uma dificuldade de acesso à saúde, 
educação, lazer. Estes fatores podem influenciar o quanto o senso de controle do indivíduo é 
determinado por suas próprias habilidades ou pelas adversidades do meio ambiente. Um senso 
individual de controle é o ponto central da emoção. O nível de controle que um indivíduo pode exercer 
sobre seu ambiente se reflete no desencadeamento de respostas psicofisiológicas, geralmente 
desadaptativas, com a presença de estados emocionais negativos (ansiedade e/ou depressão) e a 
possibilidade do desenvolvimento de psicopatologias na infância e na adolescência. As relações 
interpessoais, as exigências cognitivas e emocionais no ambiente podem explicar, pelo menos em parte, 
o sentido de baixo controle presente nas crianças da escola da rede municipal. Um ambiente mais 
adverso e ameaçador pode dificultar o desenvolvimento das habilidades de controle, o que pode 
acarretar um estado de desamparo ou desesperança, desencadeando, portanto, emoções 
negativas, refletindo num quadro de estresse tanto na infância quanto na vida adulta. 



 
 
 
148. Treino Cognitivo: A Importância de Materiais Adequados na Reabilitação Neuropsicológica 
(Cognitive Training: The Importance of Appropriate Materials in Neuropsychological Rehabilitation (EDC). 
CARMEN SILVIA TEIXEIRA DE CARVALHO, Shizuka Nomura, Sancler Andrade 
 
Resumo/Abstract: Partindo da definição de reabilitação neuropsicológica e treino cognitivo, o presente 
painel tem como objetivo discutir a importância do uso de materiais adequados como facilitadores no 
processo de treino cognitivo. 
 
Entende-se por materiais adequados aqueles que são construídos de acordo com critérios pré-
estabelecidos, que garantam: 
 
• coerência interna, de modo a não perder de vista o foco do treinamento. 
 
• seqüência pré estipulada de exercícios, com aumento controlado e gradual de dificuldade. 
 
• controle de variáveis estranhas ao objetivo principal da tarefa. 
 
• uso de linguagem acessível ao paciente. 
 
• uso da língua nativa do paciente, de forma a considerar as dificuldades fonéticas e semânticas próprias 
de cada língua. 
 
• grande número de exercícios para cada habilidade que é o objeto específico de treino naquele 
momento. 
 
No treino cognitivo, com maior freqüência estimula-se habilidades tais como atenção (visual, auditiva, 
seqüencial, dividida, sustentada), memória (visual, verbal, visuo-verbal, espacial, de faces), praxia 
construtiva (com incentivo ao planejamento e organização da ação), e reação a instruções.  
 
O público alvo nesse treino é formado por pessoas de diferentes faixas etárias, de crianças a idosos, 
com comprometimento em graus extremamente variados. A etiologia é também bastante diversificada: 
portadores de distúrbio de atenção, Alzheimer, pacientes lesionados pós acidente vascular cerebral ou 
outros traumatismos. 
 
Como exemplos de materiais adequados, estarão descritos no painel os exercícios propostos para 
desenvolver memória visual, memória verbal e visuo-verbal. São materiais que vêm sendo usados em 
atendimento clínico, com sucesso, há alguns anos. 
 
Esses materiais foram elaborados visando preencher uma necessidade dos profissionais que atuam em 
reabilitação, e que se ressentem da falta de materiais nacionais, em Português, com muitos exercícios 
que sirvam como base para a implementação de diversos procedimentos. Serão também discutidas as 
atitudes essenciais do terapeuta ao trabalhar em treino cognitivo. 
 
Em síntese, o painel pretende mostrar uma proposta de trabalho que aumenta a probabilidade de 
estimulação cognitiva adequada. 
 
 
 
149. Comparação de Indicativos de Problemas de Comportamento e de Comportamentos Socialmente 
“Desejados” de Crianças Pré-Escolares, Segundo Avaliação de Professores (Comparison Among 
Children with Schools' Evidence of Behavioral Problems and of Children with Schools' Evidence of 
Socially Desirable Behaviors According to Evaluation of Teachers) (Baseado em Dados/Data-Based 



Presentation). ALESSANDRA T. BOLSONI-SILVA (Unesp-Bauru), Ana Maura A. de Godoy, Maura C. 
Petrucelli (clínica particular), Edna M. Marturano (USP - Ribeirão Preto) 
 
Resumo/Abstract: Estudos têm demonstrado que o surgimento e manutenção de problemas de 
comportamento em crianças é influenciado por diversas variáveis, dentre elas, as práticas educativas 
escolares e a avaliação do professor acerca dos comportamentos de seus alunos. Assim, o presente 
estudo teve por objetivo avaliar repertório comportamental (tanto indicativo de comportamentos 
socialmente “desejados”, como indicativo de comportamentos “indesejados”) de crianças indicadas, por 
professores, como tendo problemas de comportamento (IPC) e comportamentos socialmente 
“desejados” (ICSD). Foram contatados 61 professores de 15 Escolas Municipais de Educação Infantil de 
uma cidade do interior do Estado de São Paulo, que avaliaram 130 crianças IPC (93 meninos; 37 
meninas) e 130 crianças ICSD (52 meninos; 78 meninas). Estes professores foram instruídos a 
indicarem até três crianças que consideravam ter mais problemas de comportamento e o mesmo número 
de crianças que acreditavam apresentar mais comportamentos “desejados”. Para cada criança, foi 
aplicado o questionário (QCSD) de Bolsoni-Silva e a Escala Infantil B. de Rutter (ECI). As escalas 
avaliam, respectivamente, a freqüência de comportamentos socialmente “desejados” e os indicativos de 
problemas de comportamento. Os dados foram tratados estatisticamente através do Teste T, nas 
comparações IPC x ICSD e análises ANOVA para analisar a influência do gênero. Os principais 
resultados obtidos foram: a) as professoras atribuíram às crianças IPC mais comportamentos 
“indesejados” que “desejados”; b) as crianças ICSD foram avaliadas com maior freqüência de 
comportamentos “desejados” que “indesejados”; c) nas comparações de gênero, com relação ao ECI, 
nenhum item apresentou diferença significativa, entretanto, 6 itens do QCSD apresentaram escores mais 
elevados para o sexo feminino. Diante disto, pode-se concluir: a) os resultados concordam com a 
literatura que crianças com problemas de comportamento emitem mais freqüentemente comportamentos 
“indesejados” que “desejados”, o que pode prejudicar o desempenho acadêmico; b) as crianças com 
comportamentos “desejados” não apresentam indicativos de problemas de comportamento, reforçando a 
hipótese de que comportamentos socialmente “desejados” podem funcionar como variáveis de proteção 
para o surgimento e/ou manutenção de problemas de comportamento; c) ainda que no grupo IPC foram 
indicadas maior número de meninos que meninas, a ANOVA não identificou diferenças quanto ao 
repertório destas crianças; d) os professores foram consistentes nas indicações e na avaliação dos 
repertórios dos alunos. Esta pesquisa corrobora a importância da preocupação com o desenvolvimento 
de comportamentos socialmente habilidosos de alunos, os quais podem ajudar a criança a obter atenção 
e resolver problemas, portanto, não precisando emitir comportamentos tidos como “inadequados” para 
estas funções. 
 
 
 
150. Avaliação dos Efeitos da Terceira Idade Sobre o Desempenho Cognitivo numa Perspectiva 
Neuropsicológica (Evaluation of Effects of Old Age on Cognitive Performance in a Neuropsychological 
Perspective). DENISE VILELA, Gleiber Couto (Universidade Vale do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho refere-se à uma pesquisa em andamento cujo objetivo consiste 
em estabelecer a existência e avaliar a magnitude de alterações cognitivas secundárias ao 
envelhecimento funcional. Para tanto, examinaremos a performance de 40 indivíduos, de ambos os 
sexos com características sócio demográfica compatíveis, com idade superior a 40 anos em três 
diferentes tipos de testagem: 1-) Mini-Exame do Estado Mental (MEEM); 2-) Inventário de Depressão de 
Beck (BDI) e 3-) Bateria de Prova de Raciocínio (BPR-5) Cumpre lembrar que o MEEM e o BDI serão 
utilizados como instrumentos de triagem, afim de se obter para este estudo indivíduos não depressivos e 
sem prejuízo mental severo e a BPR-5 será utilizada como teste padrão. O estudo contará com 
voluntários oriundos da comunidade e/ou instituições que desenvolvem atividades direcionadas a grupos 
de terceira idade no município de Governador Valadares tais como a UNITI - Universidade da Terceira 
Idade vinculada à Universidade Vale do Rio Doce e o SESC - Serviço Social do Comércio. Ao término 
deste estudo, será feito análise comparativa dos dados obtidos das faixas etárias de 40 a 65 anos e de 
65 anos em diante . Convém lembrar que tal estudo direcionado a esse tipo de população poderá 
fornecer dados importantes para pesquisas sobre o processo de envelhecimento normal. Dessa forma, a 
compreensão do comprometimento cognitivo torna-se especialmente importante, levando em 



consideração o progressivo aumento na proporção de idosos na população brasileira segundo Silva, 
1993. 
 
* Esse trabalho ainda não possui resultados e conclusões, porém estará concluído na data de sua 
apresentação no Encontro da ABPMC. 
 
 
 
151. Os Mitos do Amor em Homens Solteiros (Love Myths Among Single Men) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). LILIAN SACAGAMI, Daniele Ribeiro, Letícia Pellegrin, Luciana Lenzi, 
Marianne Rabello, Paula Schoenau (PUC-PR) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho refere-se à uma pesquisa sobre os mitos do amor, enfocando-se 
homens solteiros. O amor e seus mitos são estudados pelo homem há muito tempo, pois são alguns dos 
pontos fundamentais de sua vida. Na psique ocidental, o amor romântico representa uma área em que 
todos tentam conseguir transcendência, plenitude e sentido para a vida. Já os mitos são mensageiros do 
inconsciente. O mundo do mito é aquele no qual os atos são retratados nos limites concebíveis do 
desejo humano ou próximos dele. A aceitação dos falsos mitos sobre o amor geralmente priva as 
pessoas de um relacionamento real e duradouro. As pessoas são levadas pelos mitos comuns, pela 
força das crenças populares, tornando-se assim, cada vez mais difícil perceber o que é real em assuntos 
do coração. Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo verificar a influência dos mitos do amor em 
homens solteiros, de 19 a 39 anos, comprovando a importância destes mitos no sexo masculino, além de 
analisar qual a predominância dos mitos entre os homens solteiros. Como instrumento, foi formulado um 
questionário, baseado em STERNBERG (1991). Os sujeitos foram 50 homens, abordados em bares da 
cidade de Curitiba. Os resultados mais relevantes foram de que, do total de participantes, 78% 
demonstraram deixar-se levar por muitos dos mitos de amor mais comuns, sendo que os de maior 
aceitação são “a melhor previsão de felicidade em um relacionamento é a profundidade do sentimento 
mútuo” e “a química é indispensável e imprevisível no relacionamento”. Percebeu-se ainda a inexistência 
de uma relação entre faixa etária e nível de maturidade emocional nos homens solteiros. O ser humano 
baseia-se na sabedoria popular sobre o sucesso do amor, e quando seus relacionamentos fracassam, 
culpa a si mesmo, ao invés de questionar suas premissas básicas. Os mitos do amor são aceitos porque 
aparentemente fornecem direções necessárias para percorrer o caminho dos relacionamentos que é 
ambíguo e confuso. Assim, na ausência de soluções, passa-se a confiar nos pressupostos populares, 
mesmo quando não são compatíveis com a experiência vivida. 
 
 
 
152. Idoso e Leitura: Análise da Produção Científica Arrolada na PsycINFO (2001/2003) (Old Age and 
Reading: Scientific Production Analysis at PsycINFO (2001/2003) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Adriana Ferreira (Bolsista Mestrado CNPq) 
 
Resumo/Abstract: A leitura tem um papel importante na vida das pessoas, cumprindo diversas funções. 
As pesquisas sobre idosos também enfocam o comportamento de ler. Objetivou-se fazer uma meta-
análise da produção arrolada no PsycINFO (2001/2003) que estudasse a relação idoso-leitura. Foram 
estudadas: autoria, tipo de suporte, tipologia do trabalho, tipo de análise e temática. Foram analisadas 
105 referências. Os resultados mostraram que há equilíbrio entre a produção masculina e feminina 
(x²o=0,03, x²c=3,84), mas predominam os trabalhos de autoria múltipla, sendo o x²o=311,87 para 
x²c=3,84. Significativamente prevalece a publicação sob a forma de artigo de periódico (91,43%). 
Obteve-se x²o=159,6 indicando que a concentração em periódicos foi superior ao esperado no nível de 
significância de 0,05. São raros os estudos teóricos (1,90%) havendo maior ocorrência de pesquisas 
inferenciais (74,29%). Os dados foram analisados tanto qualitativa quanto quantitativamente em 58,10% 
dos trabalhos. Os estudos com análise mista (quantitativa + qualitativa) foram estatisticamente os de 
maior ocorrência (x²o=31,07, n.g.l.=2, x²c=5,99), a análise qualitativa (20%) está associada aos estudos 
de caso. A grande maioria dos textos (71,43%) estudou os idosos contrastando-os com pessoas de 
outras idades (jovens e adultos), sendo que x²o=19,29 (x²c=3,84). A atenção dos pesquisadores está 
mais voltada para os sujeitos com problemas de saúde, especialmente os de cunho psicobiológico 



(56,19%), foi significante a concentração em pessoas com problemas de saúde pois x²o=8,01 (x²c=3,84). 
A leitura em idosos saudáveis foi trabalhada em apenas 36,19% dos estudos, portanto, a ênfase não é 
no enfoque positivo. Os estudos envolvendo leitura e processos básicos (22,03%) foram os que mais 
ocorreram, vindo a seguir os sobre problemas neuropsicológicos (17,18%), distúrbios da linguagem 
(9,69%) e linguagem oral/escrita (9,25%). Pode-se concluir que no caso da relação idoso e leitura os 
indicadores enfocados mostram que se está diante de área bem desenvolvida como se verificou nas 
variáveis autoria, tipologia de suporte, tipo de trabalho e de análise de dados. Mas qualitativamente a 
área carece de mais pesquisas que enfoquem especificamente o idoso, particularmente aqueles que 
avançaram na idade mas se mantiveram como pessoas saudáveis. É necessário conhecer as variáveis 
que viabilizam um envelhecer bem sucedido. 
 
 
 
153. Relação entre Habilidades Sociais, Estilos Parentais e Timidez na Escola (Relationship Between 
Social Skills, Parenting Styles, and Shyness in Academics) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). CAROLINE PALMEIRA, Helder Gusso, Maria Cecilia Silva, Priscila Correa, Vanessa 
Schiavon, Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (Universidade Federal do Parana) 
 
Resumo/Abstract: A família constitui o primeiro meio social na infância e é a partir dela que 
estabelecemos nossos contatos sociais mais amplos, contatos estes que são vividos pelas pessoas de 
modo único, de acordo com a sua história, condições de vida e predisposições biológicas. Considerando 
as evidências apresentadas pela literatura sobre os estilos parentais e o comportamento futuro dos 
filhos, esta pesquisa visou relacionar os estilos parentais percebidos (autoritativo, autoritário, indulgente 
e negligente) com o repertório de habilidades sociais dos filhos. Participaram da pesquisa 116 
acadêmicos de primeiro e segundo anos do curso de administração de uma faculdade particular de 
Curitiba, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 54 anos. Foram utilizadas as Escalas de Exigência e 
Responsividade (Lamborn & cols, 1991, adaptadas para o português por Costa & cols, 2000 e por Weber 
& cols, 2002), as escalas de timidez e sociabilidade (Cheek & Buss, 1981), adaptada para o português 
por Ailton Amélio da Silva (não publicado) com uma nova versão, adaptada pelos próprios pesquisadores 
e o Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 2001). A aplicação dos instrumentos foi 
coletiva em sala de aula. Os resultados obtidos através do teste Anova demonstraram que não existe 
relação significativa entre os escores de habilidades sociais e os estilos parentais praticados pelo casal 
(F= 0,724; p > 0,05). Ao separar os estilos praticados por pais e mães, também não foi encontrada 
relação significativa: pais (F=2,394; p> 0,05) e mães (F=1,838; p> 0,05). Ao se desmembrar os estilos 
parentais em exigência e responsividade dos pais e das mães, foi encontrado, através do teste 
Correlação de Pearson, relações baixas mas significativas, entre os escores de habilidades sociais e a 
exigência dos pais (r=0,204, p<0,05), responsividade dos pais (r=0,220, p <0,05) e responsividade das 
mães (r=0,223, p<0,05). Os escores de habilidades sociais não se correlacionaram com a exigência das 
mães (r=0,136, p> 0,05). A correlação entre habilidades sociais e sociabilidade foi significativa (r=0,328; 
p<0,001) e entre habilidades sociais e timidez também foi significativa mas inversamente proporcional 
(r=-0,563; p< 0,001). Apesar do grande número de estudos que enfatizam o papel parental, não se deve 
omitir a influência de outras agências socializadoras como a escola e os pares de convivência no 
desenvolvimento das habilidades sociais. As habilidades requeridas para um desempenho social 
adequado durante a vida acadêmica são possivelmente mais desenvolvidas na relação entre pares do 
que na relação parental. 
 
 
 
154. A Visão da Terceira Idade Segundo a Ótica de Seus Integrantes (The Vision of the Third Age About 
Your Elements). LÍVIA FORTES, Mariza Janeiro, Marcos Silva, Simone Oliani (Unifil) 
 
Resumo/Abstract: A visão da terceira idade segundo a ótica de seus integrantes. Autores: Lívia M.L. 
Fortes; Mariza C. Janeiro; Marcos Fernando Silva; Simone Oliane. 
 
O fenômeno do envelhecimento, que é comum a quase todos seres vivos, ainda provoca receio no ser 
humano por ter que lidar com a finitude das coisas; inclusive os órgãos governamentais do mundo todo 



se voltam para o desafio do crescente aumento demográfico da população com mais de 65 anos. As 
estimativas apontam que esse aumento no Brasil, em 2025 chegará a 33% da população.O aumento na 
expectativa de vida vem ocorrendo de forma crescente, sendo um grande desafio para a gerontologia 
enfrentar o desafio do envelhecimento com qualidade, estendendo-se por áreas como psicologia, 
sociologia, antropologia, turismo entre e outras.Por muito tempo achou-se que as pessoas mais velhas 
eram menos felizes que as mais jovens. No entanto, evidências recentes mostram que isso não é 
necessariamente verdade. O perfil da emoção na velhice sugere perdas e ganhos. Este trabalho propõe-
se a conhecer a visão da terceira idade pela ótica de seus integrantes.Considerando as pesquisas 
consultadas, pôde-se contemplar uma gama de estudos sobre os idosos e o seu envelhecimento. 
Porém, há uma escassa literatura de como o idoso pensa e sente sobre seu processo de 
envelhecimento, de como atuar preventivamente informando sobre o aumento da expectativa de vida 
que vem crescendo e como viver melhor esses anos tardios. Parece não haver uma real preocupação 
dos indivíduos em se prevenirem por não acreditarem que o envelhecimento os atingirá, necessitando 
assim de um trabalho de esclarecimento dos mais jovens sobre como o idoso sente física e 
emocionalmente esse processo. 
 
 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, percepção, prevenção. 
 
 
 
EAB 
 
 
 
 
 
155. Um Estudo Preliminar Sobre o Efeito do Feedback no Comportamento de Contar e Detectar 
Mentiras (A Preliminary Study about the Effect of Feedback on Lying and Lie Detecting Behavior) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NICOLAU QUINTA, Cristiano Coelho (Universidade 
Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo preliminar se propôs a avaliar o efeito do treino mediante feedback sobre 
o comportamento de detectar mentiras. As sessões eram realizadas com duas pessoas que 
desempenhavam papéis diferentes. O primeiro deles, aqui chamado de Detector, lia o início de uma 
história em quadrinhos e fazia perguntas sobre o restante dela para o outro participante. Este, chamado 
Examinando, lia a história inteira e respondia às perguntas, mas suas respostas poderiam ser verdade 
ou mentira. O Detector deveria, então, julgar se as respostas do Examinando eram verdade ou mentira. 
O feedback era dado para respostas corretas e incorretas. O desempenho do Detector foi avaliado em 
termos de porcentagem de acertos em cada sessão. O comportamento do Examinando também foi 
mensurado através do tempo de reação para as respostas e da proporção de consultas à história. Em 
geral, os resultados mostram que a taxa de acertos do Detector tende a aumentar ao longo das primeiras 
sessões, mas caindo nas últimas. Ainda que o desempenho atinja números bem maiores que chance, a 
queda na taxa de acertos sugere que o feedback afeta não só o comportamento do Detector, mas 
também do Examinando. Os relatos dos participantes obtidos ao final do experimento corroboram esta 
hipótese, mostrando que alguns deles passavam a omitir os sinais de que estavam mentindo ou repeti-
los quando falavam a verdade. Os dados fortalecem os indícios de que as pessoas podem expressar 
certo tipos de sinais quando estão mentindo, de forma que um treino discriminativo pode ser usado para 
ensinar um observador a discriminar tais sinais. Entretanto, a natureza dos dados sugere a necessidade 
de maior refinamento do delineamento e das medidas utilizadas. 
 
 
 



156. Análise dos Efeitos das Perguntas sobre o Comportamento Não-Verbal (Analysis of Questions' 
Effects on Non-verbal Behavior) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIELLA 
BRAGA, Luiz Albuquerque, Sylvio Állan (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Considerando que poucos estudos, na linha de pesquisa do comportamento 
governado por regras, têm investigado os efeitos de perguntas sobre o comportamento, o presente 
estudo objetivou investigar os efeitos de estímulos especificadores de contingências sobre o 
comportamento não verbal, quando: 1) estes estímulos são apresentados, sucessivamente, ora na forma 
interrogativa (pergunta), ora na forma imperativa (regra); e 2) as contingências programadas no 
experimento são manipuladas. Seis universitários foram expostos a um procedimento de escolha 
segundo o modelo. Em cada tentativa, um arranjo, constituído de um estímulo modelo e três de 
comparação, era apresentado ao participante, que deveria apontar para os estímulos de comparação em 
seqüência. Cada estímulo de comparação possuía apenas uma dimensão – Cor, Espessura ou Forma – 
em comum com o modelo e diferia nas demais. As seqüências corretas eram reforçadas em esquema de 
razão fixa 6 (FR 6). O experimento era constituído de duas condições e cada condição, de cinco fases. 
Na Condição I, a Fase 1 (linha de base) era iniciada com a apresentação das instruções mínimas, as 
Fases 2 e 4 com a apresentação da regra e da pergunta, respectivamente, e as Fases 3 e 5 com a 
apresentação de um arranjo de estímulos. A Fase 1 era encerrada após 10 tentativas e as demais, após 
160 tentativas. Durante a Fase 1, nenhuma seqüência de respostas era reforçada. As seqüências 
reforçadas nas Fases 2, 3, 4 e 5, eram CEF, EFC; FEC; e ECF, respectivamente. A Condição II era 
idêntica a I, exceto que na Condição II, as Fases 2 e 4 eram iniciadas com a apresentação da pergunta e 
da regra, respectivamente. Na Condição I os participantes seguiram a regra correspondente na Fase 2 e 
continuaram seguindo regra na Fase 3, apesar da mudança nas contingências. Na Fase 4, um 
participante iniciou emitindo a seqüência de respostas especificada pela pergunta e os outros dois só 
passaram a fazer isso a partir da segunda sessão. Na Fase 5, quando as contingências foram 
novamente alteradas, os três apresentaram um desempenho variável até o final da fase. Na Condição II 
os participantes emitiram a seqüência de respostas especificada pela pergunta na Fase 2 e continuaram 
emitindo este comportamento na Fase 3. Na Fase 4 todos seguiram a regra e continuaram seguindo 
regra na Fase 5. Sugere-se que regras e perguntas podem exercer as mesmas funções e que, portanto, 
deveriam ser consideradas como pertencentes a uma mesma categoria conceitual. 
 
 
 
157. Controle Aversivo e Reforçamento Positivo no Comportamento Governado por Regras (Aversive 
Control and Positive Reinforcement in Rule-Governed Behavior) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Maria de Jesus Dutra dos Reis, William Ferreira Perez, ANA ARANTES (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: Regras são estímulos discriminativos verbais que descrevem uma contingência. O 
comportamento governado por regras pode apresentar maior ou menor sensibilidade à mudanças de 
conseqüências dependendo da natureza da regra e do tipo de contato com as conseqüências que a 
regra permite. O presente estudo teve como objetivo verificar o papel do reforço positivo e do controle 
aversivo no seguimento de regras. Participaram dez estudantes universitários, cinco em cada condição 
experimental, sendo cinco homens e cinco mulheres. A condição experimental foi planejada em uma 
única sessão, na qual o participante era colocado sob uma tarefa de escolha de acordo com o modelo, 
com 80 tentativas. As condições foram planejadas e dados obtidos através de software adequado. Os 
estímulos da tarefa de matching foram fotografias coloridas; o estímulo contextual que supostamente 
indicava a regra era um o desenho de um círculo, verde ou vermelho, apresentado sempre no lado 
esquerdo superior do monitor. Todos recebiam a instrução de escolher o estímulo comparação igual ao 
modelo na presença do estímulo verde e escolher o diferente na presença do estímulo vermelho. As 
vinte primeiras tentativas eram planejadas conforme a regra; nas vinte seguintes as contingências eram 
invertidas. Nas vinte tentativas seguintes a regra era reapresentada e as contingências voltavam a ser 
programadas conforme as instruções; nas últimas vinte tentativas as contingências eram novamente 
revertidas. Para o Grupo 1 afirmava-se que sua tarefa era não perder pontos; um contador apresentava 
o número 80 e era subtraído um ponto a cada erro. O Grupo 2 tinha como tarefa ganhar pontos; o 
contador mostrava o zero (0) e a cada acerto um ponto era acrescido. Um valor de crédito para consumo 
na lanchonete da universidade era fornecido por participação e por cada ponto .Os resultados mostram 



que 80% dos participantes do grupo submetido a controle aversivo deixaram de seguir a regra, na 
segunda ou terceira tentativa após a inversão das contingências. No Grupo 2, 80% dos participantes 
continuaram seguindo a regra mesmo quando isso não mais produzia reforço. O número de erros neste 
grupo chegava a 100% das tentativas invertidas. Para o grupo submetido à controle aversivo observou-
se uma maior latência da resposta durante as primeiras tentativas em reversão. Estatísticas não 
paramétricas mostraram diferenças no desempenho entre os grupos. Esses dados confirmam estudos 
anteriores apontando que conseqüências aversivas tendem a tornar o comportamento mais sensível às 
contingências. 
 
 
 
158. Os Efeitos do Controle Aversivo no Manejo do Comportamento em Odontopediatria (Behavior 
Management in Pediatric Dentistry: Aversive Control Effects) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). GUSTAVO SATTOLO ROLIM (Universidade Federal de São Carlos), Antonio Bento Alves 
de Moraes, Rosana de Fátima Possobon (Universidade Estadual de Campinas), Áderson Luiz Costa, Jr. 
(Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: O contexto odontológico não é naturalmente aversivo, embora instrumentos 
pontiagudos, sons estridentes, odores, percepções fisiológicas e comportamentos do dentista, pareados 
com sensações dolorosas, possam torná-lo aversivo. O tratamento odontológico pode ser relacionado 
com experiências de dor ou desconforto sentidos antes, durante ou depois das intervenções clínicas. A 
visita ao dentista é um desafio para grande parte da população, apesar dos avanços das técnicas e 
drogas anestésicas, do aprimoramento dos procedimentos clínicos e dos estudos de estratégias 
comportamentais destinadas à promoção da colaboração e diminuição da ansiedade durante o 
atendimento. Na literatura odontológica, não existe consenso sobre a eficácia das estratégias de manejo 
do comportamento, em especial quanto à aplicação de estratégias aversivas (contenção física e 
exercício da mão sobre a boca) e seus efeitos comportamentais. O presente estudo observou, durante 
atendimento odontopediátrico, relações entre padrões de fuga e esquiva de pacientes com os 
comportamentos apresentados pelos dentistas. Os participantes foram 3 crianças, com idade entre 4 e 5 
anos, seus cuidadores e dois dentistas. Foram realizadas 8 sessões de atendimento odontológico, com 
intervenções preventivas e curativas. Os resultados mostraram que o tratamento odontológico envolve 
um controle bidirecional em relação a seus participantes. Parece que o dentista utiliza estratégias de 
instrução e distração para manejar comportamentos colaboradores, no entanto, estas se mostraram 
ineficazes para a modificação dos comportamentos de fuga e esquiva. Possivelmente, os procedimentos 
invasivos, inerentes ao tratamento odontológico, reforçaram o padrão comportamental de evitação nas 
crianças (movimentar-se, tapar a boca, chorar, gritar). Observou-se que os comportamentos não-
colaboradores foram modificados com o uso de uma estratégia considerada aversiva (contenção física), 
realizada pela mãe e/ou auxiliar odontológico. Os resultados permitem inferir que o controle aversivo 
atua como uma situação estabelecedora para a modificação de comportamentos incompatíveis com o 
tratamento odontológico, embora o controle aversivo seja freqüentemente referido, na literatura 
odontológica, como inadequado, devido a seus subprodutos, tais como a generalização dos efeitos 
supressivos e a eliciação de respondentes. Entretanto, estratégias psicológicas não-aversivas, apesar de 
auxiliar as crianças no enfrentamento das situações odontológicas, muitas vezes não permitem a 
aquisição de comportamentos colaboradores. Na área de odontologia comportamental ainda não existe 
pesquisa empírica que demonstre, inequivocamente, os efeitos deletérios do controle aversivo. O 
presente estudo representa uma contribuição nesta direção. 
 
 
 
159. Variabilidade Comportamental e a Delimitação de Classes de Respostas Operantes (Behavior 
Variability and the Delimitation of Operant Response Classes) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Tereze Maria de Azevedo Pires Sério, ANA LÍCIA DE CAMARGO BARROS PEGORELLI, 
Viviane Rosalie Duarte, Nilza Micheletto, Maria Amália Pie Abib Andery (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de classes de respostas surge, no sistema explicativo skinneriano, 
intimamente ligado à noção de variabilidade do comportamento e ocupa um papel central na articulação 



dos demais conceitos que compõem esse sistema explicativo e na caracterização da prática do analista 
do comportamento, quer seja sua prática de pesquisa, quer seja sua prática de intervenção. Pesquisas 
experimentais realizadas indicam que a delimitação das classes de respostas pode ser um fator 
determinante na produção e configuração da variabilidade comportamento. Partindo da definição de 
classes de respostas operantes, é objetivo desta pesquisa verificar se existem alterações na 
identificação de classes de respostas, se tal identificação for feita em diferentes momentos de uma 
determinada história de reforçamento. Dois ratos, mantidos a 80% de seu peso ad lib, foram sujeitos 
experimentais. Como equipamento foram utilizadas duas caixas experimentais modelo Standard da 
marca Med Associates, equipadas, cada uma delas, com uma lâmpada de 24 V, um bebedouro e com 
uma barra. Cada uma das caixas estava conectada a uma interface Med Associates e a um 
microcomputador equipado com o software Med Associates for Windows. O procedimento envolveu três 
fases experimentais: (1) observação e registro do nível operante da duração de respostas de pressão; 
(2) modelagem da resposta de pressão à barra; (3) diferenciação da duração das respostas de pressão à 
barra. A diferenciação da duração foi feita de forma gradual, aumentando-se a exigência para 
reforçamento de 0,15 em 0,15 segundos, até atingir o valor de 5,65 segundos de duração para um 
sujeito e 3,65 segundos de duração para o outro; a exigência na duração da resposta era aumentada de 
0,15 seg., após o sujeito atingir 200 reforços no critério em vigor, e se das últimas 100 respostas 
emitidas, inicialmente 80 tivessem sido reforçadas, posteriormente 70 e finalmente 50. Durante todas 
as fases foram feitos os registros das respostas emitidas e suas durações de forma a poder comparar a 
amplitude das classes produzidas para uma mesma condição de reforçamento em cada uma das fases. 
Dois conjuntos de resultados podem ser destacados quanto à distribuição das respostas nos diferentes 
valores de duração: a) as distribuições das respostas são diferentes quando os sujeitos passavam pelo 
mesmo critério em sessões diferentes e b) quando comparamos, em um mesmo critério, a distribuição de 
todas as respostas emitidas, com a distribuição das 100 últimas respostas emitidas com aquele critério 
de reforçamento.  
 
 
 
Palavras-chave: variabilidade, classes de respostas, comportamento operante 
 
 
 
160. Podemos Mudar o Modo como uma Pessoa Fala? Exercícios e Replicações de Experimentos 
Propostos por Matos e Tomanari (2002). (Can We Change Someone's Speech? Exercises and 
Replications of Experiments Proposed by Matos and Tomanari (2002) (VRB; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). Angélica Mouzinho, Domingos V. F. Neto, Tatiane S. Barbosa, ÉRIK L. DE MELLO 
(Universidade de Rio Verde) 
 
Resumo/Abstract: A maior parte do comportamento verbal depende de reforço social e condicional. O 
que se chama de linguagem e suas características idiossincráticas como sotaque, dialeto ou gíria são 
exemplos de operantes verbais mantidos por reforçamento social que varia de comunidade verbal para 
comunidade verbal. O presente estudo apresenta três experimentos que tentaram verificar a modificação 
de operantes verbais em situações controladas.  
 
Foram participantes, universitários de vários cursos, com idades de 18 a 35 anos, de ambos os sexos. 
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Rio 
Verde. O material de coleta de dados era composto de folhas de registro, folha tamanho A4 impressos 
os pronomes do caso reto, folhas com um verbo impresso, apresentadas uma a uma ao participante. 80 
verbos a cada participante foram apresentados. Os 20 primeiros como condição de linha de base (LB) e 
os demais na condição de Reforçamento. A condição de LB consistia de apresentação dos verbos com 
os quais o participante deveria criar uma frase utilizando um dos pronomes sempre visível (em ordem 
aleatória, como: Tu, Ele, Eles, Vós, Eu, Nós). Na condição de Reforçamento o uso do pronome EU (para 
metade dos participantes) e do pronome NÓS (para a outra metade) no dizer das frases era seguido de 
reforçamento social generalizado, com expressões como muito bem, hu-hum, certo. As sessões eram 
conduzidas por dois experimentadores – um apresentando os verbos e o outro anotando as respostas do 
participante. Antes de iniciar cada sessão o participante ouvia do experimentador um aviso padrão de 



como proceder. No total, 36 universitários participaram do experimento. Para cada 12 deles, uma dupla 
de estudantes-experimentadores foi responsável. Foi conduzido Experimento piloto com 12 participantes, 
conforme descrito. Experimento 1 – Pergunta: Podemos mudar o modo como uma pessoa fala? 
Consistiu de uma replicação direta do experimento piloto. Experimento 2 – Idem Experimento 1, com 
delineamento ABAB. Experimento 3 – Pergunta: O que ocorrerá no desempenho do responder trocando 
pronomes pouco freqüentes na região, Tu e Vós, por Você e Vocês? 
 
Não houve mudança no uso dos pronomes reforçados nos três experimentos, exceto o aparecimento 
sistemático de frases com o pronome Você no Experimento 3 .  
 
Os dados permitem dizer: 1 Não foi possível responder a pergunta inicial. 2 A importância da replicação 
dos experimentos. 3 O uso em grande freqüência do você revelou o quão esse pronome foi 
conseqüenciado na história do falar dos participantes. 4. Uma vez que os alunos e o professor não 
verificaram efeitos da manipulação experimental no estudo-piloto – contingência semelhante à extinção, 
dois efeitos comportamentais ocorreram: a frustração experimental e a variação do comportamento de 
manipular novas variáveis a partir das replicações. A realização de outros estudos permitirá esclarecer a 
respeito do controle de como as pessoas falam. 
 
 
 
161. Changeover and Choice in Dynamic Environments (Changeover e Escolha em Ambientes 
Dinâmicos) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CARLOS F. APARICIO (UNIVERSITY OF 
VERACRUZ), Emily Otero (University of Guadalajara) 
 
Resumo/Abstract: Research has shown that preference adapts rapidly to a dynamic environment where 
seven pairs of probabilities (.27-.01, .25-.03, .21-.07, .14-.14, .07-.21, .03-.25, and .01-.27) were used to 
define seven components of reinforcement. The present study utilized the same situation to assess the 
contribution of an increasing fixed-ratio changeover requirement on choice. Each component provided 
fifty dependently scheduled reinforcers in two main-levers. A changeover-lever required 1, 4, 8, 16, or 32 
responses to alternate between two main-levers. For twenty days the same component remained in effect 
with the same fixed-ratio changeover requirement. After that, a different component was randomly 
selected to operate with the next fixed-ratio changeover requirement. All fixed-ratios were assessed 
across components in ascendent and descendent orders. For some conditions, a different fixed-ratio was 
required every 10 reinforcers within the same session. Sensitivity to reinforcement increased with an 
increasing changeover response requirement, but it also increased with experience in the dynamic 
environment. The roles of steady state behavior and history of reinforcement on choice behavior will be 
discussed.  
 
Key words: Choice, changeover, sensitivity to reinforcement.  
 
 
 
162. Comportamento Mantido Pelas Conseqüências e Mantido por Instrução: Diferença no Padrão do 
Responder (Contingency-Controlled Behavior and Rule-Governed Behavior: Differences in the Response 
Pattern) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SILMARA BATISTELA, Thaís Souza, Thalita 
Canato, Wivian Sá, Silvia Souza, Carlos Costa (Universidade Estadual de Londrina) 
 
Resumo/Abstract: O presente experimento teve como objetivo avaliar o padrão comportamental gerado 
por instrução quando o comportamento envolvia o acesso às conseqüências (pontos) durante a sessão 
experimental e quando o acesso às conseqüências era possível somente ao final do experimento. 
Participaram da pesquisa quatro estudantes universitários individualmente. As contingências de reforço 
foram programadas com o software ProgRef v3. Todos os participantes foram submetidos a cinco 
sessões em um programa de reforço em FI 30 segundos com duração de 15 minutos cada sessão. Os 
participantes foram instruídos a clicarem com o botão esquerdo do mouse sobre um botão que aparecia 
no monitor para ganharem o maior número de pontos possíveis. Os pontos não eram trocados por nada 
ao final das sessões. Foi informado aos participantes de uma dupla que eles teriam acesso aos pontos 



durante e ao final das sessões (Grupo Acesso Contínuo - GAC), enquanto para a outra dupla foi dito que 
eles teriam acesso ao total de pontos somente no final do experimento (Grupo Acesso Limitado - GAL). 
Os participantes do GAL emitiram taxa de respostas relativamente alta e constante durante a maior parte 
das cinco sessões. Os participantes do GAC emitiram taxa de respostas relativamente alta e constante 
no início da primeira sessão. Na segunda metade da primeira sessão a taxa de ambos os participantes 
diminuiu acentuadamente e passaram a exibir um padrão de uma resposta por intervalo. Um dos 
participantes desta dupla continuou a exibir este padrão de responder nas demais sessões. O outro 
participante desta dupla praticamente parou de responder a partir da segunda sessão. Os resultados 
sugerem que a instrução fornecida pelo experimentador acerca do acesso posterior às conseqüências do 
comportamento foi suficiente para engendrar e manter o comportamento dos participantes e, como 
esperado, o padrão comportamental gerado foi diferente quando os participantes tinham acesso contínuo 
às conseqüências do seu comportamento e quando tinham acesso aos pontos limitado ao final do 
experimento. Não é possível determinar o motivo da extinção do responder do participante do GAC. 
Porém, o relato verbal do participante de que não se “submeteria ao que os experimentadores queriam”, 
sugere que seu comportamento durante as sessões experimentais poderia estar sob controle de 
contingências extra-experimentais. 
 
 
 
163. Discriminating 1.0: Programa Computacional para Estudo de Controle de Estímulos Retrito 
(Discriminating 1.0: Software for the Analysis of Overselectivety) (DDA). José da Rocha, Márcio Moreira, 
SÔNIA NEVES, Weber Martins (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: O controle parcial pelos estímulos é chamado de controle de estímulos restrito e este 
vem sendo estudado experimentalmente por meio de procedimento comum onde se estabelece 
primeiramente o controle discriminativo com um estímulo complexo de dois ou mais elementos 
apresentados simultaneamente e, em testes subseqüentes, os elementos são apresentados 
separadamente para avaliar seu controle independente de resposta. O mesmo fenômeno pode ser 
estudado também utilizando um procedimento de escolha de acordo com o modelo de identidade e 
estímulos de complexidades distintas são apresentados para se verificar quais tipos de estímulo o sujeito 
consegue parear com maior facilidade e que dimensões do estímulo estariam controlando tal responder. 
Com o objetivo de comparar os procedimentos de escolha de acordo com o modelo e o de discriminação 
simples, foi desenvolvido o software Discriminating 1.0 que permite então estudar o fenômeno de 
controle restrito de estímulos, utilizando ambos os procedimentos por meio de pictogramas, letras ou 
sílabas como estímulos em sessões de treino ou teste que podem ser programadas com 24 tentativas na 
discriminação simples e 36 tentativas na discriminação condicional. Além de programar as sessões e 
executá-las, o resultado obtido pode ser impresso para posterior análise. O software foi implementado 
em ambiente Windows, através da linguagem Visual Basic 6.0. Algumas rotinas em linguagem C e 
Assembler foram empregadas para otimizar a utilização dos recursos do computador, que inclui telas 
sensíveis a toque. 
 
 
 
164. TB & SB in Children 1.0: Programa Computacional para Estudo de Comportamento Verbal Baseado 
em Topografia e Baseado em Seleção (TB & SB in Children 1.0: Software for the Analysis of 
Topography- and Selection-Based Verbal Behavior) (VRB). Georgia Bueno, Márcio Moreira, SÔNIA 
NEVES, Weber Martins (Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Procurando investigar diferenças na aquisição e emergência dos repertórios de 
comportamento verbal baseado em seleção e baseado em topografia foi criado o software TB & SB in 
Children 1.0, que permitiu ao experimentador programar e controlar as sessões experimentais, incluindo 
a randomização da apresentação dos estímulos modelo e comparação, a análise parcial dos dados e 
impressão de relatórios. O software foi implementado em ambiente Windows, através da linguagem 
Visual Basic 6.0. Algumas rotinas em linguagem C e Assembler foram empregadas para otimizar a 
utilização dos recursos do computador, que inclui telas sensíveis a toque. Foram utilizados três estímulos 
familiares (vestido, calça e camisa) e três estímulos não-familiares (Jurk, Broek e Hemd – respectivas 



palavras em Holandês das figuras mencionadas), sendo estes apresentados em seis naturezas 
(modalidades) diferentes (texto, ícone, texto digitado, produção do ícone, vocalização pelo 
experimentador no computador e vocalização pelo participante). Os estímulos A, B e E foram 
apresentados pelo computador, enquanto os estímulos C, D e F foram produzidos pelo participante. A 
forma da resposta baseada em seleção consistia em um toque com o dedo na tela sensível sobre a 
comparação apropriada com o estímulo modelo. A resposta baseada em topografia consistia em digitar 
ou vocalizar (dizer) o nome correspondente ao texto ou ícone – estímulo modelo; ou produzir o ícone 
apropriado ao nome escrito (texto) ou falado (vocalização pelo experimentador no computador). As 
respostas corretas dadas pelo participante eram reforçadas com um “Certo” escrito na tela do 
computador e pontos que eram trocados por alimentos e guloseimas ao final de cada sessão. Quando o 
sujeito respondia incorretamente, aparecia na tela as palavras: “Tente Novamente”. Quando a criança 
demorava mais de 20 segundos para dar a resposta, a tentativa era considerada como uma não-
resposta, passando para a próxima tentativa automaticamente. As sessões variaram de 26 a 30 
tentativas, nas quais eram apresentados 3 tipos de relações diferentes (ex. A1-B1; A2-B2; A3-B3) em 
uma única sessão variando de 7 a 10 tentativas de cada relação. 
 
 
 
165. Discriminação de Estímulos Verbais Ambíguos, em Sujeitos com Diferentes Graus de Ansiedade 
(Discrimination of Ambiguous Verbal Stimulations in Citizens with Different Degrees of Anxiety) (CBM; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALVARO MIGUEL SILVA RODRIGUES, Alexandre 
Montagnero, Bianca Campos Batista (Centro Universitario do Triangulo) 
 
Resumo/Abstract: O modelo cognitivo prediz que pessoas com alta ansiedade alocam seus recursos 
atencionais para estímulos do meio que possam ameaça-la, mantendo-se em permanente estado de 
hipervigilância e preocupação. Este alerta leva a uma memorização privilegiada de situações e eventos 
negativos, além de uma intolerância frente estímulos ambíguos. No âmbito experimental, existem muitas 
pesquisas confirmando a seletividade atencional em pacientes ansiosos, contudo ainda são raros os 
estudos que comprovem empiricamente a tendência ao recordar negativo e a intolerância a estímulos 
ambíguos O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho de sujeitos com diversos graus de 
ansiedade em uma tarefa de discriminação de estímulos . Este estudo contou com quarenta estudantes 
universitários, vinte mulheres e vinte homens, entre dezenove e vinte e seis anos; que atendiam ao 
critério de não cursarem psicologia. Foi utilizado o inventário IDATE de ansiedade de estado e traço, a 
escala Beck de depressão (preenchida momentos antes do estudo) e uma tarefa de recordação de 
palavras adaptadas ao programa Super Lab. LT® instalado em um computador Pentium com monitor 
SVGA colorido. O participante respondia as escalas e depois realizava a tarefa com uso de teclado do 
computador. O experimento consistia em se memorizar uma lista de seis palavras, que formavam três 
pares no que diz respeito as suas letras inicias, por exemplo: caixão e caixote ou idioma e idiota, após 
memorizar a lista o programa era configurada para mostrar brevemente um fragmento de palavra frente 
o qual o participante deveria completa-la com base na lista memorizada anteriormente. Como o 
fragmento era ambíguo exemplo: "caix__" o sujeito poderia responder tanto com a escolha negativa 
(caixão) como com a neutra (caixote). O teste foi composto por trinta pares de palavras, divididas em 
cinco listas, cada qual com três pares de palavras onde um dos elementos tinha conotação negativa e 
outro conotação neutra. Os principais resultados utilizando a análise Spearman apontam uma correlação 
significativa entre o menor tempo gasto para se optar por uma escolha negativa ao se completar a 
palavra, e o grau de ansiedade a p<0,05. A analise de variância demonstrou ainda que os sujeitos 
recordaram significativamente mais das palavras negativas F(1,39)=13,682 p<0,001 Este resultados 
sugerem que em geral recordamos mais de estímulos negativos, mas este processo se agrava na 
pessoa ansiosa que responde com maior prontidão a estímulos negativos o que pode ser 
demonstrado em um menor tempo para escolher e nomear estas palavras na tarefa de recordação.  
 
 
 
166. Controle Discriminativo de Duas Respostas Diferentes Através de Estímulos Auditivos em Rattus 
Norvegicus (Discriminative Control of Two Different Responses Though Audio Stimuli in Rattus 



Norvegicus). JENIFER MUNIZ, Shirley dos Santos Carmona, Marcus Carvalho Neto (Universidade 
Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Os estímulos antecedentes que controlam respostas devido a história de 
consequenciação são chamados de discriminativos. Uma discriminação é estabelecida a partir de 
reforçamento diferencial – uma classe de resposta, se emitida em determinada situação, será reforçada 
contingentemente, aumentando a probabilidade de ocorrência dessa classe de resposta e, se emitida em 
outras situações, não será reforçada. O objetivo do trabalho foi estabelecer duas diferentes cadeias de 
respostas sob controle de diferentes estímulos sonoros. Utilizou-se uma rata albina da espécie Rattus 
norvegicus, com 6 meses de idade e com história prévia de fortalecimento e enfraquecimento da 
resposta de pressão à barra. O equipamento utilizado foi uma Caixa de Condicionamento Operante 
(FUNBEC) com um triângulo e uma argola presos ao teto. Foram realizadas duas sessões de 
modelagem I (som 1 + atravessar a argola e RPB = cadeia I), duas sessões de discriminação I (som 1 + 
S&#9651; + cadeia I), duas sessões de modelagem II (som 2 + tocar o triângulo e RPB = cadeia II), três 
sessões de discriminação II (som 2 + S&#9651; + cadeia II) e quatro sessões de discriminação III (som 1 
+ som 2 + S&#9651; + cadeia I + cadeia II). Os resultados na discriminação I indicaram que houve um 
aumento na freqüência da cadeia I na presença do som 1 e uma diminuição em S&#9651;, atingindo um 
índice discriminativo de 80%. Na discriminação II, o índice discriminativo atingido foi de 83%. Já na 
discriminação III o sujeito emitiu uma média de 116 respostas encadeadas na presença do SD por 
sessão e de 23,25 respostas encadeadas em S&#9651; por sessão. Os dados da discriminação III 
indicaram que a cadeia I parece ter ficado sob controle da presença dos sons 1 e 2, mas na presença de 
som 1, a probabilidade de ocorrência era mais freqüente, o que indica algum controle discriminativo. 
Porém, apesar da freqüência de respostas encadeadas ter sido maior na presença dos sons que na sua 
ausência, na discriminação III, o número de respostas corretas foi inferior ao de respostas erradas. O 
resultado final pode ser explicado, em parte, em função da semelhança das propriedades físicas dos 
estímulos manipulados (S1, S2). O estabelecimento do controle discriminativo poderia ocorrer com a 
realização de mais sessões de treino (com uma exigência maior do índice discriminativo) nos 
procedimentos de discriminação, além da alteração da ordem de treino nas discriminações I e II. 
 
Palavras-chave: Encadeamento, Controle Discriminativo, Seqüências Comportamentais. 
 
 
 
167. Does Induction Alter Rats' Responding on a Delayed-Matching-to-Sample Task? (A Indução Altera 
as Respostas de Ratos numa Tarefa de Equivalência ao Modelo Atrasada?) (TPC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). HANNA C. RUE, Jeri T. Nurnberger, Jeffrey N. Weatherly (University of 
North Dakota) 
 
Resumo/Abstract: Research has demonstrated that rats will increase their rate of operant responding for 
1% sucrose reinforcement if food-pellet reinforcement will soon be available. Recently, research from our 
laboratory suggested that this induction effect occurs because the reinforcing value of the 1% sucrose 
has been increased. The present experiment tested an extension of this idea. Rats responded in a 
delayed-matching-to-sample (DMTS) task in which 1% sucrose was the reinforcer and the delay between 
the presentation of the sample to the choice was varied from 0.1 s to 9 s. In half the conditions, a 20-min 
period of non-contingent food-pellet reinforcement followed the 30-min DMTS session. In the other half, 
food-pellet reinforcement was not upcoming. The hypothesis was that, if upcoming food-pellet 
reinforcement increases the value of the 1% sucrose, then animals responding on the DMTS task should 
not only increase their rate of response, but also their accuracy, when food-pellet reinforcement is 
upcoming. Results indicate that induction occurred for response rates. However, changes in response 
accuracy were present, but were less robust. Explanations for induction and DMTS procedures using rats 
are discussed. 
 
 
 
168. Efeitos de uma História de Apresentação Contínua e Intermitente de um Jato de Ar Quente Sobre a 
Freqüência de Pressão à Barra (Effects of Continuous and Intermittent Punishment with Hot Air Blast) 



(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). THRISSY COLLARES MAESTRI, Marcus Bentes de 
Carvalho Neto (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Nos estudos sobre contingências aversivas em pesquisa básica o choque elétrico é 
predominantemente utilizado como estímulo punidor, o que pode dificultar uma generalização dos 
resultados dessas pesquisas. O presente trabalho teve como objetivos: (a) Testar a função punitiva de 
um jato de ar quente (JAQ); (b) Avaliar o efeito de uma exposição prolongada ao evento punidor na sua 
forma contínua e intermitente; (c) Verificar a generalidade dos princípios estabelecidos com o choque 
elétrico; (d) Testar a eficiência técnica e científica e a viabilidade prática do equipamento. Foram 
utilizados seis ratos albinos, três machos e três fêmeas, experimentalmente ingênuos, divididos em dois 
grupos: A, exposto a punição contínua (SPC1, SPC2 e SPC3); e B, exposto a punição intermitente 
(SPI1, SPI2 e SPI3). Utilizou-se uma Caixa de Condicionamento Operante Adaptada, permitindo acoplar 
um secador de cabelos ao teto, uma tela de metal, sobre a barra. O procedimento para os dois grupos 
seguiu a mesma seqüência, alterando apenas o esquema nas sessões de punição (CRF para o grupo A 
e FR3 para o grupo B). Foram realizadas: uma sessão de Nível Operante, uma sessão de Modelagem 
da RPB seguida de CRF SR+, quatro sessões integrais de CRF SR+, dez sessões de Punição (A: CRF 
SP+ + CRF SR+ /B: FR3 SP+ + CRF SR+) e uma sessão de Recondicionamento (CRF SR+). Todas as 
sessões tiveram duração de uma hora. O grupo A (Punição Contínua) teve como média nas sessões de 
CRF SR+ 262,07 RsPb, que caiu para 35,97 respostas nas sessões de Punição (CRF SP+ + CRF SR+); 
na fase de Recondicionamento a média da RsPB subiu para 375,67. O grupo B (Punição Intermitente) 
obteve uma média de 252,4 RsPB nas sessões de CRF SR+; nas sessões de Punição Intermitente (FR3 
SP+ + CRF SR+) a média caiu para 122,55 respostas; a média das RsPB na sessão de 
Recondicionamento foi 356,3. Os resultados mostram que o JAQ funcionou como um evento punidor nos 
dois esquemas (as RsPB caíram 86,27% no grupo A e 51,45% no grupo B), mas a punição em CRF 
suprimiu mais pronta e acentuadamente o responder. Ao longo das dez sessões de Punição, em ambos 
os grupos, observou-se uma queda brusca inicial da resposta, uma pequena recuperação em seqüência 
e a posterior manutenção, em patamares constantes, da freqüência da RPB nas demais sessões. Os 
dados confirmam as regularidades observadas com o choque elétrico e atestam a viabilidade do 
equipamento. 
 
 
 
Palavras-chave: Punição; Contingências Aversivas, Jato de Ar. 
 
 
 
Trabalho parcialmente financiado através de bolsa PIBIC/CNPq concedida ao 1o autor, orientada pelo 
2o. 
 
 
 
 
 
169. O Efeito de Diferentes Histórias de Fortalecimento Operante Sobre a Sensibilidade a Eventos 
Punitivos Contínuos (Jatos de Ar Quente) (Effects of Different Reinforcement Histories on Sensitivity to 
Continuous Punishment (Hot Blast of Air) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Priscila Giselli 
Silva Magalhães, MARCUS BENTES DE CARVALHO NETO (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas básicas envolvendo contingências aversivas utilizam predominantemente o 
choque elétrico como estímulo punidor (Sp+). Outros estímulos foram testados, porém, de forma não 
sistemática e a generalidade dos princípios obtidos com choque ainda precisaria ser ampliada. 
Recentemente um jato de ar quente (JAQ) foi testado em nosso laboratório e os dados iniciais indicam 
sua função punitiva. Uma das variáveis que afetam a punição é a história prévia de fortalecimento da 
resposta. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do JAQ (em CRF) sobre respostas fortalecidas 
através de diferentes histórias prévias de reforçamento positivo. Foram utilizados 8 ratos albinos, 
experimentalmente ingênuos, privados de água por 48 horas, distribuídos em quatro grupos: CRF 4 



(Grupo A), CRF 8 (Grupo B), VR 5 (Grupo C) e VI 5’’ (Grupo D). Utilizou-se uma Caixa de 
Condicionamento Operante Adaptada com um secador de cabelo acoplado ao teto sobre a barra. O Sp+ 
foi um JAQ emitido por um secador de cabelo durante 5 segundos após cada resposta de pressão à 
barra (RPB). Todos os sujeitos foram submetidos inicialmente a sessões de Fortalecimento da RPB, que 
nos grupos A e B foi em CRF (4 e 8 sessões, respectivamente) e nos grupos C e D em esquemas 
intermitentes (VR5 e de VI5”), ambos por 8 sessões. Posteriormente, todos os sujeitos foram expostos a 
6 sessões de Punição Contínua, nas quais o JAQ era apresentado contínua e conjuntamente a uma gota 
d’água (SR+) após cada RPB. Por último, realizou-se uma fase de Recondicionamento de RPB, na qual 
os grupos foram expostos a 6 sessões de acordo com o esquema de fortalecimento prévio de cada 
grupo. Nas sessões de Fortalecimento observou-se uma média de RsPB para os grupos de 267,75 e 
267,5 (CRF 4), 198,25 e 236,75 (CRF 8), 1235,5 e 1212 (VR5) e 682,3 e 633,75 (VI5”). Nas sessões de 
Punição a freqüência média foi: 14,16 e 23,83 (CRF 4), 23 e 29 (CRF 8), 24 e 5,3 (VR5), 31,3 e 3,5 
(VI5”). Observou-se uma queda de 94,72% e 91,1% (CRF 4), 88,4% e 87,76% (CRF 8), 98,05% e 
99,91% (VR5) e 95,89% e 99,68% (VI5”). Nas sessões de Recondicionamento a média foi de 298,5 e 
201,1 (CRF 4), 144,55 e 27,16 (CRF 8), 1152,8 e 1157,8 (VR5) e 451 e 871 (VR5”), havendo 
recuperação da resposta em sete dos oito sujeitos. Observou-se a eficácia do JAQ como Sp, 
independentemente da história prévia de fortalecimento. 
 
 
 
Palavras-chave: Punição; história prévia de fortalecimento; estímulo aversivo. 
 
 
 
Trabalho parcialmente financiado através de bolsa PIBIC/CNPq (1º autor). 
 
 
 
170. Efeitos do Ciclo Menstrual Sobre Mediadas Comportamentais de Expressão da Raiva Traço–Estado 
(Effects of Menstrual Cycle on Behavior Measurements on State-Trait Anger Expression) (CBM; Baseado 
em Dados/Data-Based Presentation). DENISE DASCANIO, Tuga Angerami, Camila Casalete, Michele 
Steffi, Michelle Cassiano (UNESP) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo geral deste estudo constitui em verificar os efeitos do ciclo menstrual sobre 
medidas comportamentais de expressão da raiva traço-estado. A literatura indica que 85% a 95% das 
mulheres são afetadas pela sindrome pré menstrual (SPM), apresentando sintomas suficientes para 
prejudicar as atividades diárias e relacionamentos. Participaram deste estudo 20 universitárias que não 
fazem uso de contraceptivos orais. Utilizou-se um delineamento de medidas repetidas em que a 
avaliação ocorria no período pré menstrual (fase lutea) e pós menstrual (fase folicular), com alteração da 
seqüência. As participantes foram distribuídas para avaliação em dois grupos: G1 (Pré x Pós) e G2 (Pós 
x Pré) com 8 participantes cada. Na fase lutea a avaliação ocorria entre 5 e 2 dias antes da data prevista 
para a menstruação, na fase folicular de 2 à 5 dias após a menstruação. A expressão de raiva foi 
avaliada através do Inventário de Expressão de Raiva Estado-Traço (STAXI, 1992), que é subdividido 
em 8 sub-escalas compreendendo: estado, traço, temperamento, reação, raiva para dentro, raiva para 
fora, controle e expressão. Através da análise estatística dos resultados (teste t e de Wilcoxon) verificou-
se discrepância significativas entre a fase lutea e a folicular (independente da ordem dos grupos G1 e 
G2). A sub-escala estado que avalia a intensidade da raiva num determinado momento foi a que 
apresentou maior discrepância entre as duas fases, indo de encontro as teses de que na fase lutea as 
mulheres tendem a apresentar medidas comportamentais que indicam oscilações na expressão da raiva 
traço-estado que diminuem ou cessam na fase folicular. Em conjunto, os dados obtidos ressaltam a 
importância da análise da variável Sindrome Pré Menstrual para a compreensão de comportamentos que 
podem prejudicar as atividades diárias nesta fase e de como os estímulos ambientais são percebidos por 
mulheres acometidas pela SPM. 
 
 
 



171. Avaliação do Desempenho Intelectual de Crianças de 4. Anos a 6. Anos e 7. Meses Contaminadas 
Por Chumbo (Evaluation of Intellectual Performance of Children Aged 4. Years to 6. Years, 7. Months 
Contamined by Lead) (DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). DENISE DASCANIO, Marta 
Regina Gonçalves Correia, Tânia Gracy Martins do Valle, Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues 
(UNESP) 
 
Resumo/Abstract: Na tentativa de contribuir para o entendimento do efeito causado pela exposição ao 
chumbo e sua relação com o desempenho intelectual já adquirido pela criança, este estudo foi proposto, 
objetivando avaliar os possíveis efeitos da contaminação por chumbo no nível intelectual focalizando três 
medidas gerais: inteligência verbal, inteligência em execução, e inteligência total. A literatura apresenta 
uma estimativa de queda de QI de 1 a 3 pontos para cada aumento de 10 ug/dl de chumbo no sangue 
das crianças. Os estudos realizados têm afirmado que a população infantil residente em local 
contaminado é mais vulnerável aos efeitos do chumbo. Por meio da escala WPPSI – versão em 
Espanhol, que é composta por 11 subtestes, sendo 6 Escala Verbal (EV) e 5 de Execução (EE), 
analisou–se o desempenho intelectual de 30 crianças, de ambos os sexos, com idade de 4 anos a 6 
anos e 7 meses, com contaminação comprovada por chumbo acima do permitido pela OMS – 10ug/dl. 
Estas crianças residem no interior do estado de São Paulo, onde está localizada uma fábrica de baterias, 
cujos resíduos têm contaminado a área, e apresentam níveis de chumbo no sangue que variaram entre 
11,5 e 31,9. A amostra foi dividida em grupos de acordo com a faixa etária: G1 de 4 anos a 4 e 11 
meses, G2 de 5 anos a 5 e 11 meses e G3 de 6 anos a 6 e 7 meses. Tanto os resultados parciais (EV e 
EE), quanto os resultados totais (EC) indicaram que 43,3% da amostra estavam dentro da média 
esperada pela idade (entre 90 e 110), 30% abaixo da média e 26,7% estavam acima da média. 
Analisando o desempenho em cada subteste pode-se observar que os três grupos apresentaram menor 
desempenho em dois subtestes da área de execução:Construção com Mosaicos e Casinha dos Animais 
e maior desempenho em dois subtestes da área verbal: Semelhança e Vocabulário. Em conjunto, os 
dados obtidos indicaram que a contaminação por chumbo interfere no desenvolvimento intelectual da 
criança, porém devido ao número reduzido de participantes estudados até agora, ainda não foi possível 
especificar claramente os efeitos decorrentes desta contaminação. Vale ressaltar que este é um estudo 
preliminar, porém, fica evidente que a compreensão dos comprometimentos relacionados à 
contaminação por chumbo, poderá trazer maiores contribuições em termos de promoção de saúde e 
atitudes de ensino, para que haja uma melhora na qualidade de vida destas crianças otimizando seu 
desenvolvimento.  
 
 
 
172. Efeitos da Exposição Prévia a Estímulos Previsíveis Sobre a Resposta de Fuga/Esquiva (Effects of 
Preexposure of Predictable Stimuli on Escape/Avoidance Response) (TBA). Tathiana Fernandes 
Biscuola Figueiredo, Lygia Rodrigues Ramos, FERNANDA THAÍS MAGALHÃES SOARES NUNES, 
Sônia Rodrigues Souza, Luciana Roberta Donola Cardoso, Maria Cristina Zago Castelli (Faculdade de 
Psicologia Padre Anchieta) 
 
Resumo/Abstract: Estudamos os efeitos da pré-exposição a choques incontroláveis previsíveis na 
resposta de fuga/esquiva na shuttlebox. Foram utilizados 36 ratos, Wistar, fêmeas, de cinco meses de 
idade, mantidos na FAPPA, modelados à resposta de pressão à barra e divididos em dois conjuntos: 
Conjunto 1 (treino com fuga) e Conjunto 2 (treino com fuga/esquiva). Os animais de cada conjunto foram 
divididos em 3 grupos: Controlável, que poderiam interromper o choque através da emissão de uma 
resposta de pressão a barra; Incontrolável, que foram expostos a choques com a mesma duração do 
grupo controlável, porém nenhuma resposta emitida os interrompia; Ingênuos, que não foram 
submetidos a choques, apenas ao som. Os animais do conjunto 1 do grupo fuga após a modelagem 
foram submetidos a um treino de fuga no qual foram apresentados choques, com duração de 30s, 
antecedidos 3s por um som com duração de 5s apresentados em intervalo variável de 30s. A resposta 
de pressão à barra na presença do choque o interrompia. O grupo fuga do conjunto 2 após a modelagem 
foi submetido ao treino de fuga/esquiva, no qual os animais tinham a possibilidade de responder diante 
do som adiando o choque em 20s. Vinte quatro horas após esse treino os ratos de ambos os conjuntos 
foram submetidos a um teste de fuga/esquiva na shuttlebox, no qual eram apresentados choques, com 
duração de 10s, antecedidos 3s por um som com duração de 5s apresentados em intervalo variável de 



60s. A resposta de saltar de um compartimento para o outro na presença do som adiava o choque em 
20s, e a resposta na presença do choque o interrompia. Nossos resultados apontaram que apesar da 
contingência programada no treino para o conjunto 2 ter sido fuga/esquiva, os animais desse conjunto 
virtualmente não apresentaram respostas de esquiva. Os dados obtidos no teste mostraram que os 
sujeitos do grupo Incontrolável do conjunto 1 apresentaram altas latências da resposta de saltar e 
diferiram dos sujeitos do grupo Controlável e Ingênuo que apresentaram baixas latências. As latências 
dos sujeitos do conjunto 2 não diferiram entre si, sendo que os sujeitos do grupo Incontrolável 
apresentou, em sua maioria, redução da latência da resposta de saltar ao longo da sessão, indicando 
aprendizagem. Pode-se supor que a variabilidade encontrada nas latências dos sujeitos dos grupos 
Incontrolável seja decorrente de variações na sensibilidade a incontrolabilidade e/ou previsibilidade em 
função das fases do ciclo do estro dos sujeitos, conforme aponta Schor (1998). 
 
 
 
173. Efeitos da Punição em Diferentes Estágios de uma Cadeia Comportamental em Rattus Norvegicus 
(Effects of Punishment at Different Stages of a Behavior Chain in Rattus Norvegicus). BRUNA 
CARVALLÓ, Amédio Duarte, Marcus Carvalho (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: O efeito da punição de suprimir uma classe de respostas depende de diferentes 
parâmetros. Como praticamente todo comportamento é composto de elos menores (cada ação é na 
verdade uma sequência de respostas encadeadas), a punição poderia afetar diferentemente a cadeia 
inteira dependendo do elo punido. O objetivo desse estudo foi verificar a eficácia da punição positiva, 
usando um jato de ar quente, quando diferentes elos de uma cadeia de Resposta de Pressão à Barra 
(RPB) são consequenciados. Foram usadas duas ratas albinas (Wistar), denominadas S1 e S2, com 
uma história experimental prévia de fortalecimento (CRF) e extinção da Resposta de Pressão à Barra, 
privadas de água 24 horas antes de cada sessão. Os sujeitos experimentais passaram por três sessões 
de recondicionamento da RPB em CRF e depois por cinco sessões de punição positiva, cujo estímulo 
aversivo, um jato de ar quente, era acionado a cada RPB durante 5 segundos. Contudo, com o S1 o 
estímulo aversivo foi apresentado contingente ao elo inicial da cadeia (pressionar à barra), enquanto 
que, com o S2, o estímulo aversivo foi apresentado durante a emissão do elo final da cadeia (beber a 
água). Os resultados indicam que, em ambos os sujeitos, houve uma queda de freqüência da RPB 
durante as sessões de punição em relação às sessões de CRF. Com o S1, a taxa média de RPB em 
CRF foi de 2,231 e caiu para 0,189 em punição, ou seja, queda de 2,042 (91,52%). Com o S2, a taxa 
média de RPB em CRF foi de 2,221 e caiu para 0,047 em punição, ou seja, queda de 2,174 (97,88%). 
Pode-se concluir com esses resultados que a punição foi mais eficaz quando a apresentação do 
estímulo aversivo era contingente a resposta do final da cadeia de RPB (beber a água) do que quando o 
estímulo aversivo era contingente a resposta do início da cadeia (pressionar à barra). Quando a punição 
é contingente à resposta instrumental (resposta do início da cadeia), o reforço disposto pode adquirir 
propriedades aversivas, já quando a punição é contingente à resposta consumatória (resposta do final da 
cadeia), a punição pode adquirir propriedades reforçadoras, influenciando assim, na eficácia da punição. 
 
 
 
Palavras-chave: Punição, Cadeias Comportamentais, Respostas Instrumental e Consumatória. 
 
 
 
174. Effects on Performance During a Matching-to-Sample Task Due to the Type and Order of Exposition 
to the Transference Tests (Efeitos Sobre o Desempenho durante uma Tarefa de Equivalência de 
Estímulo Devido ao Tipo e à Ordem de Exposição aos Testes de Transferência). Camilo Hurtado, Miguel 
Robayo, Wilson López López (Universidad Nacional de Colombia) 
 
Resumo/Abstract: This study evaluated the effects of manipulating the type and order of presentation of 
transference tests (intramodal, extramodal, extrarelational and extradimensional) over the complex 
discriminative behavior of human subjects. The purpose was to explore characteristics inherent to the 
tests and never evaluated before such as the type and order of presentation and the relations involved. 



28 university students divided in 4 groups depending in the order of presentation of the transference 
tests, were exposed to a second order matching to sample procedure. The conditions of exposition for 
each of the four groups were: ascending order of the tests, descending order, and two conditions of 
presentation where the order was randomly sorted. The results are discussed in terms of percentages of 
effectiveness at the level of blocks of training and transference phase, as well as in terms of the relations 
involved during the transference tests. Additionally, the time of response is proposed as an alternative 
measure, sensitive to the level of difficulty of this kind of tasks but under certain conditions. The findings 
showed heterogeneity in the velocity of acquisition of the conditional discriminations during the training 
phase even though the conditions of the task were equal for all the subjects. The exposition to the 
ascending and descending order seemed to affect negatively the effective adjustment of the behavior, 
whereas one of the randomly assigned sequences seemed to be the best condition, demonstrated by the 
homogeneity and higher performances of the participants. The findings also show coincidence in the 
effective behavior in respect to a pair of relations (similarity and synonymy) which belong to different 
dimensions (geometric and semantic). The order of exposition to the transference tests became a factor 
that in interaction with a history of early acquisition in the training phase, served to understand the 
findings of this study which are discussed beginning with the necessity of a systematical study of the 
factors implied in the transference tests, specifically when matching to sample procedure is used. The 
proposal is to evaluate the validity of the different kind of transference tests and the convenience of some 
of them to be use in the investigation of the phenomena related to the effective and variable behavior.  
 
 
 
Keywords: transference, matching to sample procedure, geometric dimension, semantic dimension, 
intrasituational extrasituational and transituational behavior, extrainstance, extramodal, extrarelational 
and extradimensional transference, transference tests, conditional discriminations. 
 
 
 
175. Controle Ambiental e Material Educativo para Ensinar Habilidades de Trabalho a Adultos com 
Retardo Mental (Environmental Control and Instructional Material to Teach Work Skills to Mentally 
Retarded Adults) (EDC). Cintia Brazorotto, GIOVANA ESCOBAL, Eliane Araujo, Celso Goyos 
(Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: A análise e organização ambiental, bem como, procedimentos que utilizam materiais 
instrucionais, são características fundamentais para um programa de ensino de tarefas de trabalho para 
indivíduos deficientes mentais. Neste trabalho, foi empregado material instrucional envolvendo 
esquemas de reforçamento e diferentes níveis de ajuda. Participaram três indivíduos adultos com 
deficiência mental moderada e severa. O pré-treino da tarefa deu-se em grupo e sem material 
instrucional. A tarefa, confecção de capas de blocos de anotações, foi desmembrada em seis passos, 
para fins de ensino. No início de cada passo, com o material posicionado sobre a mesa, o 
experimentador fornecia instruções, modelo, e a oportunidade de executar o passo. Conseqüências 
diferenciais eram apresentadas para respostas corretas e incorretas, e um novo passo era apresentado, 
com o mesmo procedimento, até o término da tarefa. A seguir, foi introduzido o treino individualizado 
conjuntamente com o material instrucional. Essa fase consistiu na introdução de instruções e ajuda, e de 
um esquema de reforçamento por razão fixa. Ao atingir o valor estabelecido para o componente de razão 
fixa para cada participante o mesmo recebia uma ficha que, ao final da sessão, era trocada por um 
reforço comestível. Em seguida, o material instrucional foi retirado e o valor do componente de razão fixa 
foi individualmente ajustado. Nesta fase, foram utilizadas sistematicamente fichas amarelas como 
reforçadores condicionados. Após o critério de 75% de acertos na tarefa ter sido atingido, uma nova fase 
foi introduzida. Nesta, o material instrucional foi re-introduzido e fichas vermelhas foram 
sistematicamente utilizadas como reforçadores condicionados. Na fase seguinte, uma ficha amarela e 
uma vermelha eram colocadas sobre a mesa, juntamente com as condições correspondentes ao uso do 
material instrucional e ao trabalho sem o mesmo. O experimentador apontava para uma ficha, indicando 
ao participante, qual arranjo, com ou sem o material instrucional, deveria ser escolhido. Na última fase, 
na presença das fichas e dos arranjos sobre a mesa, os participantes eram instruídos a escolher uma 
das fichas e, conseqüentemente, a maneira de execução das tarefas correspondentes à cor da ficha 



escolhida. Com a introdução do material instrucional, houve um melhor desempenho dos participantes 
na realização da tarefa de trabalho com menor dispêndio de tempo, aumentando sua produtividade. Os 
resultados revelaram a eficácia do material instrucional. Pretende-se, ainda, sob extinção, introduzir uma 
fase de avaliação das escolhas dos arranjos. Os dados foram coletados através de registros manuais a 
partir dos registros em vídeo. 
 
 
 
176. Investigações Sobre Exclusão com Crianças Pequenas com Atraso no Desenvolvimento em 
Situacão de Brincadeira (Exclusion Investigation with Young children with Developmental Delay in a 
Context of Play) (VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALINE COSTA (Universidade de 
Rio Verde), Camila Domeniconi, Deisy de Souza, Júlio de Rose (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho investigou a exclusão, um tipo de controle de estímulos que tem sido 
apresentado extensivamente pela literatura como um método efetivo e fidedigno para o ensino de 
relações condicionais do tipo daquelas aprendidas por crianças em fase de aprendizado da linguagem. 
Participaram do estudo 3 crianças de 4 e 5 anos de idade que apresentam atraso no desenvolvimento. 
Foram empregados objetos manipuláveis como estímulos em um contexto de brincadeira. A brincadeira 
consistia em: diante do nome do objeto, as crianças deveriam pegá-lo, entre três disponíveis, ou procurá-
los, caso não estivessem entre os disponíveis, dentro de caixas e jogá-los em uma caixa maior a um 
metro delas. Durante as sessões a brincadeira de achar e jogar ocorria sob controle de comandos 
apresentados pela experimentadora, de acordo com um protocolo de emparelhamento com o modelo. 
Após uma fase de treino eram conduzidas sondas de exclusão e de aprendizagem. Nas sondas de 
exclusão um objeto novo era inserido na brincadeira (e seu nome era falado). Nas tentativas de 
aprendizagem, verificava-se se a criança se comportava diante de um estímulo previamente apresentado 
em uma sonda de exclusão como se ele já fosse definido (conhecido) – o que indicaria aprendizagem, 
ou como se ele ainda fosse novo (falta de aprendizagem). Todos os dados foram registrados pela 
experimentadora e por uma observadora e foram confrontados apresentando 100% de concordância. 
Durante os treinos as crianças responderam com acurácia sob controle das solicitações da 
experimentadora. Nas sondas de exclusão todas elas escolheram os brinquedos indefinidos quando 
ouviram os nomes indefinidos (novos), confirmando os dados que vem sendo apresentados pela 
literatura. Nos testes de aprendizagem observou-se que uma tentativa de exclusão não foi suficiente 
para garantir o estabelecimento de relação entre nomes novos e objetos novos, esse resultado replica 
estudo prévio com crianças com desenvolvimento típico. A partir desses resultados, novos estudos estão 
sendo conduzidos para investigar a quantidade de exposição necessária para a aquisição de uma nova 
relação entre um nome e um objeto. 
 
 
 
177. Expanding the Understanding of Delay Discounting by Problem Gamblers (Expansão da 
Compreensão do Desconto Atrasado em Jogadores-Problema) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Mark R. Dixon, MEGAN M. ZIOMEK, Eric A. Jacobs, Scott Sanders (Southern Illinois 
University, USA) 
 
Resumo/Abstract: The purpose of this poster is to demonstrate the degree to which contextual variables 
contribute to the rate of delay discounting in pathological gamblers. We utilized a delay discounting task 
within-subjects whereby pathological gamblers in one study initially completed the procedure within a 
gambling context and later in another non-gambling context, and in another study whereby pathological 
gamblers repeatedly completed the procedure as they continued to gamble within a single gambling 
session. It appears that the difference of context and the associated establishing operations of winning 
and losing may alter the subjective value of delayed rewards, and therefore change the discounting rates 
of compulsive gamblers. These data add additional support to the growing literature of delay and 
probability discounting in problem or pathological gamblers. Implications for a behavioral analysis of 
gambling are discussed. 
 
 



 
178. Análise Experimental de Predições Derivadas da Estrutura de Treino na Emergência de Relações 
Equivalentes (Experimental Analysis of Predictions about Training Structure on Emergency of 
Equivalence Relations) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). PATRÍCIA KUSUMI, 
Cristiane Oliveira Alves, Elisângela Andrieto, Raquel Ishikawa Hory, Jair Lopes, Jr. (Unesp-Bauru) 
 
Resumo/Abstract: Dados da literatura sugerem que a emergência de relações equivalentes estaria 
funcionalmente relacionada com a estrutura do treino das relações condicionais. Na estrutura CaN 
(comparion-as-node), os estímulos de comparação exercem a função de nódulo, de modo que todas as 
discriminações simples exigidas para a obtenção de resultados consistentes nos testes das propriedades 
das relações equivalentes são expostas no treino das relações condicionais que precede à fase de 
testes. Este estudo avaliou se a exposição prévia ao treino na estrutura CaN constituir-se-ia em condição 
suficiente para a emergência imediata de relações equivalentes. Duas crianças (C1 e C2, 
respectivamente, com 8 e 11 anos), com desenvolvimento típico, foram expostas ao treino e aos testes 
de relações condicionais com a utilização de desenhos arbitrários não-representacionais impressos em 
folha A4 e dispostas em pasta tipo catálogo. Em cada folha, o estímulo com função condicional foi 
exibido no centro de um retângulo e os estímulos de escolha ocuparam os vértices do retângulo. Ocorreu 
o treino, em separado, das relações condicionais BA, CA e DA. Na fase de treino houve indicação verbal 
de acerto e de erro a cada tentativa. Em seguida ocorreu a exposição aos testes (sem conseqüência 
diferencial) de acordo com a seguinte ordem pré-definida: 1) BC, DB, CD; 2) CB, BD, DC; 3) AB, AC, AD. 
A criança C2 atestou a aprendizagem das relações condicionais (em separado e em conjunto) com o 
número mínimo de exposições às respectivas tentativas, bem como a emergência imediata das relações 
equivalentes, em consonância com as predições da estrutura de treino CaN. Diferentemente, para C1, a 
aprendizagem foi registrada com o número mínimo de tentativas apenas no treino em separado das 
relações CA e DA. Foram necessárias duas exposições ao treino em separado das relações BA e cinco 
exposições ao treino em conjunto das nove relações até a obtenção do critério de aprendizagem. A 
emergência das relações equivalentes foi registrada na segunda exposição à respectiva seqüência de 
tentativas, sendo que na primeira o percentual de acerto foi de 70,3%. Para C1, as discrepâncias 
registradas no treino em separado e em conjunto das nove relações condicionais, bem como a 
emergência atrasada das relações equivalentes, sugerem que relacionar as exigências discriminativas 
impostas pelas contingências de teste com aquelas proporcionadas pela estrutura de treino mostrou-se 
insuficiente para identificação das relações de controle de estímulo funcionalmente relacionadas com as 
características dos resultados registrados nos treinos e nos testes. 
 
 
 
179. História Experimental: Efeitos da Exposição a Esquema de DRL Sobre a Submissão a Esquema 
MultVRDRL (Experimental History: Effects of Exposure to a DRL Schedule over Responding Submitted to 
a MultVRDRL). JOANA FERREIRA (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas em história comportamental têm demonstrado que um dado arranjo de 
contingências ambientais pode ter diferentes resultados em virtude da história experimental dos sujeitos. 
O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da exposição a esquema de DRL sobre o 
responder submetido a uma segunda exposição a esquema múltiplo VRDRL: a partir da construção de 
uma história de responder em alta e baixa taxa de respostas sob controle de estímulos em esquema 
multVRDRL, com densidade constante na distribuição dos reforços. Seis ratos da raça McCowley, 
experimentalmente ingênuos, distribuídos em três grupos experimentais, foram utilizados como sujeitos, 
sendo a resposta de pressões à barra reforçada com água. Foi utilizado um delineamento de sujeito 
único e um delineamento de grupo. Na Fase 1 os três grupos foram expostos ao multVRDRL. Na Fase 2 
todos os sujeitos foram expostos a três diferentes arranjos experimentais: Etapa I (DRL35s ou DRL40s), 
Etapa II (multDRL35sEXT ou multDRL40sEXT) e Etapa III (multDRL5sEXT). Na Fase 3, os sujeitos do 
Grupo 1 foram novamente expostos ao DRL35s ou DRL40s; os sujeitos do Grupo 2 ao multDRL35sEXT 
ou multDRL40sEXT e os sujeitos do Grupo 3 ao multVRDRL. Na Fase 4, os três grupos foram expostos 
ao multVRDRL da Fase 1, com o objetivo de verificar possíveis alterações no responder em decorrência 
da exposição ao esquema de DRL. Os resultados apontaram que apenas um dos sujeitos apresentou 
responder discriminado sob o esquema em vigor na Fase 1 (multVRDRL), observando-se uma 



interferência do responder no esquema de VR sobre o responder no esquema de DRL nos outros cinco 
sujeitos. Nas Fases 2 e 3 (nos Grupos 1 e 2) e Fase 2 (no Grupo 3), nota-se uma diminuição e maior 
estabilidade na taxa de respostas no esquema de DRL. Na Fase 4, todos os sujeitos dos Grupos 1 e 2 
apresentaram uma diminuição acentuada na taxa de respostas no componente de VR após a exposição 
ao DRL. Em relação ao responder dos sujeitos do Grupo 3 nas Fases 3 e 4 (multVRDRL), a exposição 
ao DRL na Fase 2 produziu um aumento e uma diferenciação nas taxas de respostas nos componentes 
de VR e de DRL em um dos sujeitos, enquanto que no outro houve um aumento nas taxas de respostas 
nos dois esquemas sem a ocorrência da diferenciação.  
 
Palavras-chave: história experimental, ratos, esquema múltiplo, esquema de reforçamento diferencial de 
baixas taxas de respostas (DRL). 
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180. Estrutura Fatorial do Inventário de Estilos Parentais (Factorial Structure of Parental Styles Inventory) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). GABRIELA MELLO SABBAG, Caroline Guisantes de 
Salvo (Universidade Federal do Paraná), Plínio Marco de Toni (Universidade Tuiuti do Paraná), Paula 
Inez Cunha Gomide, Cibelle Maggi, Izabela Tissot Antunes Sampaio (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A presente pesquisa teve por objetivo analisar a estrutura fatorial do Inventário de 
Estilos Parentais, utilizando-se da análise fatorial (método de extração por componentes principais, 
rotação varimax). Criada por Spearman com o objetivo de desenvolver testes de inteligência, a análise 
fatorial é uma técnica estatística multivariada que propõe analisar a matriz de correlações formada a 
partir das variáveis mensuráveis de um instrumento com o objetivo de identificar fatores comuns a elas. 
A análise da estrutura fatorial de um instrumento psicológico está diretamente relacionada ao parâmetro 
psicométrico de unidimensionalidade, entendendo-se o fato de um conjunto de itens estar medindo uma 
única e a mesma coisa, sendo seu estudo fundamental para a estimação dos demais parâmetros do 
instrumento, como a precisão e a validade. Nesse sentido, a análise fatorial reduz um conjunto de itens à 
uma única dimensão (que, neste caso, seria o constructo teórico responsável pelos comportamentos 
medidos pelos itens do teste). Caso os itens façam parte de um mesmo fator, conclui-se que eles 
medem a mesma coisa e, desta forma, o pressuposto da unidimensionalidade estará verificado. Fizeram 
parte da amostra 769 crianças de 11 a 14 anos, de ambos os sexos, matriculados em escolas públicas e 
particulares do município de Curitiba. Os resultados apontaram que, para o grupo de mães, a análise 
fatorial extraiu um único fator significativo para cada uma das sete variáveis, respondendo por 28,1% a 
55,4% da variância total dos itens. Com exceção do item 41 (monitoria negativa, carga fatorial de 0,28), 
todos os itens incluídos nos fatores apresentaram cargas entre 0,42 a 0,80 (mediana de 0,63; 1o e 3o 
quartis de 0,55 e 0,68). Da mesma forma, para o grupo de pais, a análise fatorial extraiu um único fator 
significativo para cada variável, respondendo por 46,6% a 67% da variância total dos itens. Todos os 
itens incluídos nos fatores apresentaram cargas entre 0,48 a 0,88 (mediana de 0,73; 1o e 3o quartis de 
0,69 e 0,79). Estes resultados permitem concluir a unidimensionalidade das variáveis do IEP. 
 
 
 
181. Acompanhamento da Evolução do Comportamento Verbal em Crianças Surdas Pré-Verbais 
Submetidas a Implante Coclear (Following of Evolution of Verbal Behavior in Pre-lingually Deaf Children 
Submitted to Cochlear Implant) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Tatiana Gaia, 
Claudia Oshiro (UFSCAR), Ana Claudia Almeida-Verdu (UNESP-Bauru), Maria Cecília Bevilacqua (USP-
Bauru), Deisy de Souza (UFSCAR) 
 
Resumo/Abstract: Esse estudo acompanhou e registrou a evolução do comportamento verbal, nas 
modalidades auditiva e vocal, de crianças com surdez neurossensorial (severa e profunda) adquirida na 
fase pré-lingual, que passaram por implante coclear: uma intervenção cirúrgica realizada para introduzir 
uma prótese auditiva na cóclea,que desempenha o papel de todo o ouvido.O acompanhamento dessas 
crianças visa identificar particularidades envolvidas no processo de aquisição do repertório verbal 



vocal,em pessoas que adquirirão a função simbólica de estímulos auditivos via implante coclear.Foram 
realizadas duas avaliações (medidas longitudinais),com seis participantes, implantados há no máximo 
dois anos.O procedimento foi programado e realizado via computador e software MTS (Matching to 
Sample) subdividido em três tarefas:teste de reconhecimento de palavras,nomeação de estímulos 
visuais,emissão de comportamento ecóico.Foi realizado pré-treino para ensino da tarefa e manuseio do 
equipamento.Na primeira avaliação do reconhecimento de palavras a maioria dos participantes obteve 
resultados intermediários (porcentagem mais baixa 38% e o mais alta 85%).Na segunda avaliação a 
maioria apresentou queda no reconhecimento de palavras.Na emissão ecóica, na primeira avaliação 
houve alta porcentagem de ausências de respostas e poucas correspondências;na segunda foi possível 
observar uma discreta melhora quantitativa e qualitativa,havendo aumento da porcentagem de respostas 
diante do estímulo e de correspondências (totais ou parciais).Na nomeação não foi possível observar a 
mesma tendência de melhora,apesar dos resultados da primeira avaliação terem sido mais expressivos 
que o ecóico (possivelmente pelo tacto fornecido);na segunda o desempenho da maioria dos 
participantes mantive-se praticamente constante.A melhora no desempenho dos participantes é notada 
principalmente quando se considera o aprendizado gradual do repertório verbal: o aumento de acertos 
de fonemas em relação ao de palavras inteiras.Para a maioria houve diminuição na ausência de 
respostas e aumento das respostas parcialmente corretas tanto na nomeação quanto na emissão 
ecóica.Ilustra a importância de considerar o desenvolvimento lingüístico de maneira gradual, além de 
sugerir que muitas variáveis estão envolvidas nessa aquisição.A inserção do implantado na comunidade 
verbal parece contribuir para o desenvolvimento de seu repertório verbal, ilustrado pela grande 
disposição dos participantes em se engajar em comportamentos verbais, o que pode ser tomado como 
indicativo de evolução, dada a condição pré-lingual dos participantes (repertório limitado de relações 
simbólicas entre eventos).Uma contribuição adicional do estudo, para a Audiologia, é possibilidade de se 
adequar o procedimento para a criação de um instrumento de acompanhamento sistemático,que auxilie 
na avaliação e caracterização dos benefícios do implante em crianças,além de apontar possíveis 
necessidades de intervenção adicional. 
 
 
 
182. Controle Inteligente de Estilos Musicais por Redes Neurais Artificiais Baseadas em Aprendizagem 
por Reforço. (Intelligent Control of Musical Styles by Artificial Neural Networks Based on Learning by 
Reinforcement.) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MURILO SILVA (Faculdades 
Alves Faria), Weber Martins (Universidade Federal de Goiás), Lauro Nalini (Universidade Católica de 
Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Using chaining as the behavioral task to configure complex human learning in a 
laboratory setting, an intelligent computational system based on artificial neural networks has employed 
behavioral criteria to control the presentation and alternation of nine musical styles during the learning 
process. Musical styles were topologically organized as a ring. From the current style there are five 
distinct alternative controlled transitions: 1. to itself, 2. to the nearest right neighbor, 3. to the nearest left 
neighbor, 4. to the second right neighbor, and 5. to the second left neighbor. Wrong responses in 
chaining (spontaneous or real errors) have triggered transitions. Comparing human ordering behavior 
under the chaining task in the absence of musical styles (n=30), with the styles randomly presented 
(n=30), and with the styles controlled intelligently (n=30), was possible to verify that behavioral data and 
criteria was a very useful strategy to enhance the intelligent properties of the computational system. 
 
 
 
183. Investigação sobre o Efeito de Indução de Humor sobre a Impulsividade (Investigation of the Effect 
of Mood Induction on Impulsivity) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Amanda Cristina da 
Cruz Santana, Elaine Ferreira de Carvalho, Mariana de Paula dos Anjos, FÁBIO LEYSER GONÇALVES 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: O humor é uma característica presente na grande maioria dos seres vivos. Em seres 
humanos, especialmente, sua variação é de grande importância, pois interfere no cotidiano e na maneira 
de se relacionar com os outros. Por essa razão, muitos experimentos vem sendo desenvolvidos a fim de 



verificar sua interferência. Procedimentos de indução de humor têm revelado uma relação entre 
alterações de humor e parâmetros de sensibilidade ao reforço. Um dos parâmetros que regulam a 
sensibilidade ao reforço é o atraso entre a resposta e o reforçador, fator que tem sido comumente 
chamado de impulsividade. O objetivo desta pesquisa é verificar a influência da indução de humor no 
grau de impulsividade dos participantes através do paradigma de desvalorização pelo atraso. 
Participaram 20 estudantes universitários de idade entre 18 e 24 anos. Para elação de humor foram 
apresentadas 30 fotos com pessoas apresentando expressões faciais de alegria, em um outro momento, 
para a depressão do humor foram apresentadas 30 fotos com pessoas apresentando expressões faciais 
de tristeza, a ordem de apresentação foi contrabalanceada..Para checagem dos procedimentos de 
indução de humor foram utilizadas escalas analógicas de humor (EAH), aplicadas ao início do 
experimento (linha de base) e após cada condição de humor. Para avaliação da impulsividade foi 
utilizada uma versão reduzida do procedimento de desvalorização pelo atraso, constituída de uma série 
de escolhas entre valores menores imediatos e valores maiores atrasados, aplicado em 3 momentos 
(linha de base e após os procedimentos de indução de humor). Os resultados indicam um efeito 
significativo do procedimento de indução de humor para os fatores Ansiedade, Sedação Física e Outros 
Sentimentos e Emoções. Não houve diferença significativa para o fator Sedação Mental e para a 
avaliação de impulsividade. Os dados indicam a eficácia do procedimento de indução de humor, embora 
não tenha havido influência sobre a impulsividade, medida através do procedimento de desvalorização 
pelo atraso. Novas pesquisas são sugeridas recomendando-se a utilização de outros instrumentos para 
a avaliação da impulsividade. 
 
 
 
184. Replicação e Avaliação do Procedimento de Indução de Humor por Faces (Replication and 
Evaluation of the Face-Mood Induction Procedure) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
Amanda Cristina da Cruz Santana, Elaine Ferreira de Carvalho, Mariana de Paula dos Anjos, FÁBIO 
LEYSER GONÇALVES (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: O humor é uma característica presente na grande maioria dos seres vivos. Em seres 
humanos, especialmente, sua variação é de grande importância, pois interfere no cotidiano e na maneira 
de se relacionar com os outros. Por essa razão, muitos experimentos vem sendo desenvolvidos a fim de 
verificar sua interferência sobre variáveis cognitivas e comportamentais. O objetivo desta pesquisa foi 
replicar e avaliar um procedimento de indução de humor já utilizado na literatura. Participaram 20 
estudantes universitários de idade entre 18 e 24 anos. Para o procedimento de indução de humor foram 
utilizadas fotos retiradas de um conjunto que tem sido utilizado em uma série de experimentos sobre 
humor. Essas fotos apresentam, em preto e branco, atores de ambos os sexos, demonstrando alegria ou 
tristeza. A princípio haviam 172 fotos divididas entre alegres, tristes e neutras. As fotos foram julgadas e 
selecionadas por 8 pesquisadores a partir de três critérios: se a expressão era genuína, se cada foto 
expressava apenas uma emoção e a intensidade da emoção apresentada.A partir da avaliação, foram 
selecionadas 30 fotos com pessoas apresentando expressões faciais alegres e 30 fotos com pessoas 
apresentando expressões faciais tristes. As fotos alegres constituíram o procedimento para elação do 
humor e, as tristes, o de depressão, e a ordem de apresentação foi contrabalanceada. Para checagem 
dos efeitos de indução de humor foram utilizadas 16 escalas analógicas de humor (EAH), que 
apresentam pares de sentimentos opostos, separados por um traço de 100mm. As escalas foram 
aplicadas ao início do experimento (linha de base) e após cada condição de humor. Os resultados 
indicam um efeito significativo do procedimento de indução de humor para os itens “confuso/com idéias 
claras”, “apático/dinâmico”, “preocupado/tranqüilo” e “triste/alegre”. Os dados indicam que o 
procedimento de indução de humor foi eficaz, podendo ser utilizado para a avaliação do efeito do humor 
sobre outras variáveis. 
 
 
 
185. Musica e Agressividade: A Intensidade de Diferentes Ritmos Pode Evocar Comportamentos 
Agressivos em Humanos? (Music & Agression: Dynamic Intensification of Different Musical Rhythms Can 
Evoke Human Aggressive Behavior) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Márcia Gon, 



MARCELA ORTOLAN, Ludmila Oliveira, Laura Castro, Mônica Leite, Layla Nishikawa (Universidade 
Estadual de Londrina) 
 
Resumo/Abstract: Este projeto teve como objetivo verificar se a música, enquanto estímulo ambiental é 
capaz de desencadear/evocar sentimentos/sensações definidos pela comunidade verbal como 
“agressivo”. Como “sentimento” é um evento privado, o acesso a ele foi permitido a partir de seu 
correlato público, no caso, a escolha de palavras. A música foi escolhida como estímulo discriminativo 
por, dentro de nossa cultura, possuir extrema relevância, sendo em diversas ocasiões relacionada a 
sentimentos, além de estar presente constantemente na vida das pessoas. Foram utilizados como 
sujeitos cem universitários, na faixa etária dos 18 aos 25 anos, e os dados foram coletados dentro dos 
limites da universidade. Os sujeitos foram divididos em grupos de quatro, sendo que cada grupo ouviu 
uma dos quatro tipos de música, pré selecionadas, sendo duas de ritmo hardcore de intensidades alta e 
baixa e duas de ritmo clássico, também de altas e baixa intensidade. Foi pedido a eles então que 
selecionassem cinco palavras de uma lista de quinze, previamente selecionadas e classificadas como 
agressivas, calmas e neutras, distribuídas aleatoriamente. A análise dos resultados obtidos mostrou que 
a maior porcentagem de palavras tranqüilas apareceu nas músicas clássicas, tanto de alta quanto de 
baixa intensidade. Já a maior porcentagem de palavras agressivas foi escolhida pelos sujeitos que 
ouviram as músicas de hardcore de alta e baixa intensidade. Importante ressaltar porém, que a 
porcentagem de escolha de palavras agressivas nas músicas clássica de alta intensidade e hardcore de 
baixa intensidade tiveram uma pequena diferença. 
 
 
 
186. Comportamento de Ordenação sob Procedimentos de Encadeamento: Uma Comparação entre 
Arranjos Manual e Computadorizado das Contingências. (Ordering Behavior Under Chaining Procedures: 
A Comparison Between Manual and Computerized Arrangements of Contingencies) (TBA; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). LAURO NALINI (Universidade Católica de Goiás), Murilo Silva 
(Faculdades Alves Faria), Nicolau Quinta (Universidade Católica de Goiás), Weber Martins (Universidade 
Federal de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Data on human ordering behavior under forward (F) and backward (B) chaining 
procedures were obtained in two formally different situations: 1. manual arrangement situation (MA), 
where three human experimenters apply reinforcement contingencies and record target behavior, and 2. 
computerized arrangement situation (CA), where a computer program (Chain 1.0) automatically applies 
reinforcement contingencies and records target behavior. A total of 185 undergraduate students, 17 to 35 
years old, diverse courses, and both sexes, have served as subjects. Subjects were opportunistically 
associated to one of four conditions: 1. F-MA (n=34), 2. B-MA (n=36), 3. F-CA (n=90), and 4. B-CA 
(n=25). In all conditions, the target behavior was to order sequentially a set of cards with figures, 
accordingly with pre-established sequences. Sequences varied in length from 6 to 16 stimuli. Response 
measures (number of trials and number of spontaneous and real errors) and time measures (duration of 
sequence acquisition and mean duration of trials) were obtained and an analysis of variance was 
performed on them. The main obtained result is the significant differences in the time measures between 
MA and CA conditions, even when the amount of time associated with non-target behaviors in the MA 
conditions is subtracted from the total amount of time for the acquisition of the sequences. The difference 
is observed independently of chaining procedure and length of the sequence. 
 
 
 
187. Desempenho Escolar: Responsabilidades do Ambiente Familiar (Pertaining to School Performance: 
Responsibilities of the Familiar Environment) (EDC). Angélica Capelari (USP/Universidade Metodista de 
São Paulo), ANTONIO CARLOS FERREIRA, Caroline Ramos (Universidade Metodista de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Todos nós temos uma rotina e uma forma de realizar nossas atividades cotidianas. 
Essas rotinas fazem parte do nosso repertório comportamental, o qual começamos a formar na nossa 
infância, a partir de modelagens, regras e auto-regras, entre outros processos. Grande parte de tal 
repertório comportamental é ensinado, mantido ou modificado a partir das relações familiares. Neste 



repertório podemos incluir os comportamentos relacionados ao ato de estudar. Hübner (1999), diz ser 
provável que as dificuldades de aprendizagem relacionadas aos comportamentos de estudar sejam 
conseqüência de regras familiares. A presente pesquisa assume como objetivo verificar se há relação 
entre regras familiares de facilitação do comportamento de estudar apresentadas por pais e o 
desempenho escolar de seus filhos. Participaram da pesquisa os pais de seis crianças, alunos da 5ª 
série do ensino fundamental de uma escola estadual, categorizados conforme o desempenho escolar 
apresentado por seus filhos (satisfatório ou não-satisfatório), durante os dois primeiros bimestres no ano 
de 2003. Para coleta de dados, foi utilizado um Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF), 
instrumento adaptado do trabalho de Marturano (1999), o qual busca relações entre os recursos e regras 
existentes no ambiente familiar e as dificuldades de aprendizagem na escola. A análise dos dados foi 
feita através da comparação dos escores obtidos, visando levantar as contingências envolvidas nas 
regras familiares de cada grupo. Como conclusão, os grupos apresentaram uma relação direta entre o 
desempenho escolar e as regras familiares que facilitam a aquisição do comportamento de estudar. 
 
 
187a. Leitura Generalizada Recombinativa em Crianças com Dificuldades em Leitura (Reading 
Recombination and Generalization in Children with Reading Difficulties). JOSELLE OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO, Olivia Misae Kato, Rosa Helena dos Santos Malheiros (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: O paradigma da equivalência de estímulo, considerado um modelo de análise dos 
repertórios de leitura e escrita, têm utilizado o procedimento de emparelhamento com o modelo para 
ensinar discriminações condicionais e testar as relações de equivalência. No entanto, procedimentos 
extensos de ensino e teste têm sido aplicados nestes estudos, tornando-os longos e cansativos. O 
ensino prolongado e a repetição dos testes parece ter contribuído para a ocorrência de erros e 
variabilidade intersujeitos nesses estudos. O presente trabalho investigou a leitura generalizada 
recombinativa, replicando os estudos anteriores, através de um procedimento reduzido de ensino das 
relações condicionais entre palavras ditadas e escritas (Estudo 1), exclusão dos testes repetidos e 
redução no número das tentativas de teste (Estudo 2). Foi utilizada a recombinação de sílabas com 
variação sistemática na posição das mesmas, visando estabelecer o controle por todas as sílabas da 
palavra. Crianças com dificuldade em leitura (4 no Estudo 1 e 2 no Estudo2), foram submetidas a um 
pré-teste de leitura, ao teste WISC e Peobody Picture Vocabulary Test. Posteriormente, foram 
submetidas ao ensino das relações entre palavras ditadas e desenhos (AB) e palavras ditadas e 
palavras escritas (AC), seguido pelos testes das relações de equivalência entre desenhos e palavras 
escritas (BC) e o inverso (CB). Foram aplicados, ainda, os testes de transferência para as novas 
palavras (testes B’C’, C’B’, B”C” e C”B”) e de nomeação oral dessas palavras (C’ e C”), que documentam 
a leitura generalizada recombinativa. No Estudo 1, uma criança (RH) apresentou transferências de 
funções para todas as palavras de generalização, não sendo necessário o treino A’C’. As outras três 
crianças apresentaram relações de equivalência e leitura recombinativa de três das quatro das palavras 
do conjunto C’ e uma palavra no C”. No Estudo 2, uma criança apresentou a emergência de leitura 
generalizada para todas as palavras dos conjuntos C’ e C”. A outra criança apresentou relações de 
equivalência e transferência parcial de funções para essas palavras. Comparando-se com os resultados 
de três estudos anteriores, os resultados do presente estudo mostraram que o procedimento programado 
com ensino reduzido de linha de base da relação AC e redução nas tentativas de teste foi igualmente 
eficiente em gerar relações de equivalência e transferência para as novas palavras. Portanto, os 
procedimentos de ensino e de teste dos Estudos 1 e 2 foram mais econômicos que os dos estudos 
anteriores. 
Palavras-chave: Leitura Generalizada Recombinativa, Equivalência de Estímulos, Dificuldades em 
Leitura 
 
188. Comportamento Precorrente: Efeitos da Seqüência de Treino Sobre Desempenho Transitivo 
(Precurrent Behavior: Effects of a Training Sequence on Transitive Performance) (TPC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). Jorge Oliveira-Castro, AMANDA LADISLAU, Thanandra Dias 
(Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Para muitos autores, o modelo de equivalência de estímulos oferece uma 
especificação operacional do comportamento simbólico. Este modelo distingue dois tipos de relações 



entre pares de estímulos: relações condicionais, isto é, entre pares associados, e relações de 
equivalência. Apesar do comportamento observável poder ser idêntico nos dois tipos de relações, tem 
sido argumentado que eles podem ser diferenciados com base em testes que revelam propriedades 
gerativas das relações simbólicas que não ocorrem nas relações entre pares associados. O presente 
experimento testou a possibilidade de gerar comportamento simbólico, de acordo com esta concepção, a 
partir de uma seqüência de procedimentos de pares associados, com medida de resposta precorrente 
auxiliar. Para isto, nove participantes foram submetidos a nove sessões experimentais sucessivas, sendo 
que em cada uma deviam aprender uma lista diferente de pares associados. Na notação aqui adotada, 
cada lista representa um conjunto de caracteres a serem emparelhados com caracteres de uma outra 
lista (e.g., Lista A = A1, A2, A3, A4, A5 e A6; e Lista B = B1, B2, B3, B4, B5 e B6). Os participantes foram 
submetidos a duas seqüências de sessões, Experimental (possibilitando transitividade) e Controle. O 
procedimento Experimental incluía a seguinte seqüência de listas de pares associados: Condição 1: Lista 
A-Lista B; Condição 2: Lista B-Lista C; Condição 3: Lista C-Lista D; e Condição 4: Lista D- Lista A. A 
Controle incluía a seguinte seqüência: Condição 5: Lista A’-Lista B’; Condição 6: Lista C’-Lista D’; 
Condição 7: Lista D’-Lista A’; e Condição 8: Lista B’-Lista C’. A comparação do desempenho nas 
Condições 4 e 8 fornece uma medida da diferença no nível de transferência de função de estímulos 
entre os procedimentos Experimental e Controle. Apesar do tempo total de precorrente auxiliar estimado 
para aprender a tarefa (área da função) ter sido ligeiramente maior na Condição 8 do que na Condição 4 
para seis dos nove participantes, de forma geral todas as medidas de desempenho nas duas condições 
foram muito semelhantes, não apresentando diferenças estatisticamente significativas. Esses resultados 
sugerem a adoção de complexidades mais altas para as tarefas para evitar possíveis “efeitos de teto” 
sobre o desempenho observado no presente no experimento ou a adoção de delineamento de grupo 
para controlar efeitos de treino. 
 
 
 
189. Observações Preliminares sobre os Efeitos da História Experimental no Desempenho Subsequente 
de Não-Humanos (Preliminary Observations on the Effects of the Experimental History on Nonhuman's 
Subsequent Performance) (TPC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NICODEMOS 
BORGES, Roberto Banaco (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo parte da concepção de que é função da análise do comportamento 
estudar e compreender o segundo nível de seleção por conseqüências e que este trata da história 
ontogenética do sujeito. Dessa forma, o estudo de variáveis ambientais imediatas e histórias de 
condicionamento anteriores, somado ao pequeno número de pesquisas que têm se preocupado com a 
influência da história experimental sobre um desempenho posterior, tem se mostrado 
necessário. Portanto este estudo visou contribuir para uma maior compreensão dos possíveis efeitos 
desta história, visando: 1) verificar a existência de algum efeito da história experimental sobre um 
desempenho posterior; 2) discutir se estes efeitos são transitórios ou não; 3) observar possíveis efeitos 
no desempenho dos sujeitos decorrentes da introdução de uma variável previamente apresentada ao 
sujeito experimental (denominada na literatura de variável ‘interferente’). Foram sujeitos deste estudo 
dois ratos da raça Wistar, experimentalmente ingênuos, os quais foram mantidos a aproximadamente 
80% do seu peso ad. lib. e expostos a histórias experimentais diferentes. O sujeito 1 foi submetido a um 
esquema de reforçamento FR, em seguida a um DRL e retornando ao FR. O sujeito 2 foi submetido a 
um esquema DRL, seguido por um FR e retornando para um DRL. Os resultados sugerem que: a) o 
efeito de uma história de reforçamento em um esquema exerce pouca influência sobre um desempenho 
frente a um novo esquema; b) verifica-se esta influência apenas no início das primeiras sessões 
experimentais; c) a história de condicionamento sob um esquema de reforçamento parece perdurar ao 
longo do tempo, mesmo que o sujeito não apresente sinais deste efeito sob outros esquemas; esta, 
hipótese foi levantada a partir de observações do desempenho do sujeito frente a uma nova exposição a 
esquemas de reforçamento aos quais já havia siso submetido em sua história: os animais apresentaram 
uma rápida adaptação ao esquema atual em vigor, dispensando um período de aquisição observado 
quando da primeira exposição ao esquema; d) aparentemente a introdução de uma variável ‘interferente’ 
não teve efeito sobre o desempenho do sujeito, o que sugere que este tipo de procedimento deva ser 
mais bem estudado. Todos os resultados aqui apresentados são preliminares e devem ser vistos com 
certo cuidado. 



 
 
 
190. Um Programa para Ensinar Comportamento Empático para Crianças em Contexto Clínico (Program 
of Teaching Empathy Behavior to Children in a Clinical Setting) (CBM). GABRIEL GOMES DE LUCA, 
Olga Mitsue Kubo, Eluana Frare, Luciana Moskorz, Aline Vettorazzi, Fernanda Pamplona de Queiroz, 
Fernanda Chedid de Souza (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Habilidades sociais têm sido consideradas como atributos necessários para o bom 
estabelecimento de relações interpessoais. Diferentes situações requerem diferentes habilidades sociais 
em atendimento às exigências de um contexto globalizado, em que a empatia torna-se indispensável no 
estabelecimento e manutenção de relações pessoais e profissionais. A habilidade empática envolve 
duas grandes classes de comportamentos: compreender e experenciar a perspectiva do outro e 
demonstrar esse entendimento de forma apropriada, promovendo interações sociais mais gratificantes e 
reduzindo conflitos e comportamentos anti-sociais. A maioria das pessoas, ao longo de suas interações, 
aprende a apresentar, com variações de intensidades e formas, comportamentos empáticos ao lidar com 
situações de seu dia a dia. No entanto, quando isso não ocorre, muitas vezes é necessário uma 
intervenção profissional para que esses comportamentos sejam aprendidos. Dada a importância de sua 
aprendizagem, foi objetivo do trabalho verificar quanto um programa desenvolvido especificamente para 
o ensino de comportamento empático seria eficiente. Para construir o programa, o primeiro passo foi 
decompor a classe de comportamento mais geral (tornar-se empático), considerado como objetivo 
terminal do programa, em aprendizagens intermediárias. Algumas dessas aprendizagens foram 
“expressar-se de acordo com situações avaliadas”, “distinguir emoções próprias e alheias”, “avaliar a 
adequação do uso de expressões verbais e não verbais” até comportamentos mais simples como o 
“olhar”, “esperar”, “ouvir”, “tocar”. Foram encontrados 20 comportamentos que compuseram um “mapa 
de ensino” que serviu como orientação para decidir quais comportamentos ensinar, em qual seqüência, e 
selecionar quais atividades melhor atenderiam ao seu ensino. O programa foi desenvolvido para o 
atendimento a uma criança de 7 anos de idade, de sexo masculino, no serviço-escola de um curso de 
Psicologia no Estado de Santa Catarina, em sessões semanais de 1 hora de duração. O ensino dos 
comportamentos intermediários foi iniciado pelos mais simples até os mais complexos e as atividades 
escolhidas foram, na sua grande maioria, jogos e brincadeiras, planejadas para ocorrerem sob 
contingências de reforço positivo. Algumas dessas atividades envolveram classes de respostas mais 
próximas possíveis daquelas que provavelmente a criança encontraria em situações de seu dia a dia, 
para aumentar a probabilidade de generalização para outros contextos. Dos 20 comportamentos 
intermediários, 10 foram aprendidos pela criança durante as sessões, no período de 6 meses. Os 
resultados possibilitam evidenciar que, quando o ensino é programado, a aprendizagem da criança 
ocorre de maneira a possibilitar ao terapeuta acompanhar mais amiúde e intervir mais precisamente 
sobre aqueles comportamentos que estão com mais dificuldades para serem aprendidos e, dessa forma, 
aumentar a eficiência do atendimento. Ademais, a clara explicitação das aprendizagens intermediárias 
possibilitou a escolha, criação e adaptação de atividades lúdicas que melhor atendessem ao objetivo 
proposto para cada encontro, o que manteve a criança motivada para as sessões aumentando, dessa 
forma, as possibilidades de aprender os comportamentos relevantes para tornar-se mais empática. 
 
 
 
Palavras-chave: programação de ensino, comportamento empático, contingências de reforço, 
modelagem, atividades lúdicas 
 
 
 
191. Produção de Variabilidade da Duração da Resposta de Focinhar e Pressão à Barra em Ratos: Uma 
Replicação de Cruvinel (2002) (Promoting Variability of Nose-Poking and Bar-Press Response Duration 
in Rats: A Replication of Cruvinel (2002) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Viviane Duarte 
(PUC-SP), SILVIA MURARI (UEL/PUC-SP), Nilza Micheletto, Tereza Sério (PUC-SP) 
 



Resumo/Abstract: A variabilidade é uma propriedade importante do comportamento. Estudos na análise 
do comportamento têm investigado se a variabilidade pode ser produto de reforço contingente à 
variação. O presente estudo pretendeu fazer uma replicação do trabalho de Cruvinel (2002), o qual 
estudou a variabilidade como produto de reforçamento contingente utilizando como unidade de medida 
uma dimensão contínua da resposta: duração. Foram utilizados 4 ratos machos da raça McCowley 
privados de água que foram expostos à diferentes contingências de reforçamento: a) diferenciação - dois 
animais foram expostos à diferenciação da duração da resposta de focinhar e outros dois à diferenciação 
da duração da resposta de pressão à barra. Este procedimento teve por objetivos instalar ou fortalecer 
durações de até 6 segundos e estabelecer classes de respostas; b) variabilidade (Lag 5); c) esterotipia e 
d) intermitência (VI e VR), cujo objetivo foi isolar a variabilidade produzida por reforçamento intermitente. 
Os ratos foram expostos às diferentes contingências de reforçamento em diferentes seqüências para 
verificar se uma história de reforçamento poderia interferir no desempenho na fase subseqüente. Os 
resultados, de forma geral, sugerem que sob a contingência lag 5 os índices de variabilidade foram 
maiores que os obtidos sob contingência de intermitência; na condição estereotipia, 3 sujeitos atingiram 
o critério de mais de 60 por cento das respostas na classe escolhida para ser reforçada e um sujeito não 
atingiu o critério; uma história de reforçamento pode interferir no desempenho do rato nas primeiras 
sessões da fase subseqüente. 
 
 
 
192. Aprendizagem Relacional em Crianças com Baixo Desempenho Escolar (Relational Learning in 
Children with Low School Performance) (TBA). MARILIZ VASCONCELLOS 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho se preocupou em analisar se relações de controle S+ são importantes 
para formação de classes de equivalência ou relações S+/S- são imprescindíveis para formação de 
classes. 
 
 
 
193. Repetição e Variação: Sensibilidade à Independência do Reforço (Repetition and Variation: 
Sensitivity to Reinforcement Independence) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). PAULA 
NATALINO, Josele Abreu-Rodrigues, Alessandra Souza, Joyce Morais (Universidade de Brasília) 
 
Resumo/Abstract: A literatura tem demonstrado que desempenhos mantidos por contingências de 
repetição são mais sensíveis a mudanças ambientais (e.g., administração de drogas, liberação de 
alimento livre, intermitência do reforço) do que aqueles mantidos por contingências de variação. O 
presente estudo teve por objetivo investigar se a maior sensibilidade do comportamento de repetir 
também seria observada em uma situação de reforçamento independente do responder. Estudantes 
universitários, divididos em quatro grupos experimentais, tinham como tarefa formar seqüências de cinco 
letras. Na Fase de Treino, o Grupo VAR foi exposto a reforçamento contingente à variação, enquanto o 
Grupo REP foi exposto a reforçamento contingente à repetição. Para o Grupo LIV, a variação era 
permitida, mas não era exigida para a liberação do reforço. Nas fases de Teste 1 e de Teste 2, os grupos 
experimentais foram expostos a reforçamento independente da resposta. Ou seja, os feedbacks de 
acerto e de erro eram apresentados de acordo com uma ordem pré-programada pelo experimentador. 
Na última fase, os participantes podiam acessar instruções incompletas sobre a tarefa. Os resultados 
mostraram que, durante a Fase de Treino, os participantes do Grupo VAR apresentaram níveis de 
variabilidade maiores que aqueles apresentados pelos participantes do Grupo REP, enquanto os 
participantes do Grupo LIV apresentaram níveis intermediários. Na Fase de Teste 1, a introdução de 
reforçamento independente não produziu efeitos substanciais sobre o nível de variabilidade dos 
participantes de todos os grupos. A exposição prolongada a reforços independentes do responder e o 
acesso às instruções incompletas (Teste 2) produziram aumentos no nível de variabilidade dos 
participantes do Grupo REP, mas não afetaram o desempenho dos grupos VAR e LIV. Foi concluído que 
os efeitos da exposição ao reforçamento independente dependeram do nível de variabilidade 
previamente estabelecido pelas contingências de reforço: desempenhos repetitivos foram mais sensíveis 
à independência do reforço do que desempenhos variados. 
 



 
 
194. Grupos de Pesquisa em Análise Experimental do Comportamento no Brasil (Censo CNPq 2002) 
(Research Groups in the Brazilian Experimental Analysis of Behavior (CNPq’s Census 2002) (Baseado 
em Dados/Data-Based Presentation). GABRIEL VIEIRA CÂNDIDO, João Carlos M. Martinelli, Marco 
Antônio A. Chequer (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática Cultural 
ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: O censo de grupos de pesquisas disponível no site do CNPq - Plataforma Lattes - é 
uma fonte de dados sobre a organização de pesquisadores em torno de temas ou linhas de pesquisa em 
comum, certificados pela instituição de origem, possibilitando intercâmbio de informações. O site aponta 
a caracterização dos grupos, dando informações básicas como quem são os componentes, as linhas de 
pesquisa, instituição e estado entre outras. Este trabalho visa descrever como vêm se reunindo 
pesquisadores que denominaram seus grupos pertencentes ao campo de Análise Experimental do 
Comportamento. Método: Levantamento na base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no 
Brasil (Censo 2002), empregando no campo busca textual a palavra-chave “análise experimental do 
comportamento” (AEC). Resultados: Obteve-se um total de 49 em AEC. Após análise do conteúdo 
apresentado, procedeu-se à seleção dos grupos vinculados a respectiva área, a partir da análise dos 
currículos dos pesquisadores, encontrando-se 28 grupos em AEC. Resultados: Observou-se um 
aumento significativo de grupos registrados à partir de 1988. A formação de grupo se deu a partir do ano 
de 1974, havendo posteriormente a entrada de novos grupos a partir do ano de 1984 até o ano de 2002, 
com picos em 1996 (N=4), 2000 (N=5) e 2002 (N=6), distribuindo-se a oferta de grupo de forma irregular 
ao longo dos anos. A titulação dos líderes constou de 26 doutores e 2 mestres. Em 17 grupos havia dois 
lideres. Quanto aos pesquisadores (N=170), predominou a titulação de doutor (N=108), seguida de 
mestres (N=48). Quanto aos estudantes (N=284), predominou a titulação de graduados (N=139), seguida 
de mestres (N=93) e doutores (N=44). Das 18 instituições, houve uma concentração de grupos (N=20), 
em 10 instituições públicas, predominando UFPA e USP (ambas, N=4), UFSCAR (N=3). Os demais 
grupos se distribuíram uniformemente em 8 instituições privadas. A região sudeste (região SE) 
concentrou o maior número de grupos (50%), seguida de Sul e Centro Oeste (17,9%) e Norte (14,3). No 
geral, houve uma concentração de grupos nas capitais do país (N=21), principalmente São Paulo (N=6), 
Belém (N=4) e Curitiba (N=3). Nas cidades do interior houve 7 grupos, predominando São Carlos 
(UFSCAR – N=3). Psicologia foi a área mais freqüente (N=25), havendo uma ocorrências nas áreas de 
zoologia e educação (Região CO), saúde coletiva (Região S). Observou-se a ocorrência de 88 linhas de 
pesquisa, concentrando maior número na região SE (N=43), seguida de CO (N=23), S (N=12) e Norte 
(N=10). Não houve ocorrência de grupos na região nordeste. 
 
 
 
195. Exercícios de Ritmo de Leitura para Aquisição de Proficiência em Leitura em um Adulto (Rhythm of 
Reading Exercises for Acquisition of Proficient Reading by an Adult) (EDC). NILZABETH COÊLHO, 
Olavo Galvão, Solange Calcagno 
 
Resumo/Abstract: O Projeto de Implantação de Unidades de Iniciação à leitura para escolares de risco 
tem desenvolvido tecnologia de apoio à alfabetização de crianças e de adultos com dificuldades de 
aprendizagem. Novos procedimentos têm sido necessários para complementar esse ensino. O ensino de 
ritmo de leitura foi pensado para suprir as dificuldades de uma participante que, por falta de uma leitura 
ritmada, conseguia ler as palavras isoladamente, mas não compreendia o significado das frases que elas 
formavam. Para isso foi criado um aplicativo no qual se podia graduar o tempo de apresentação de cada 
palavra. Numa outra etapa de ensino, a participante tinha que ler frases escritas em cartões e executar 
as tarefas por elas designadas. Os exercícios de ritmo e de execução serviram para agilizar dois 
processos fundamentais para o desenvolvimento da leitura funcional : a fluência e a compreensão. O 
desempenho da participante melhorou gradualmente à medida que foram apresentados novos conjuntos 
de frases. Ocorreu uma diminuição do tempo gasto na leitura dos textos, com compreensão. 
 
 
 



196. Controle por Regras em Sujeitos Rígidos e Flexíveis (Rule Control in Rigid and Flexible Subjects) 
(VRB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ANA RACHEL PINTO, Carla Cristina Paracampo 
(Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: Considerando algumas controvérsias sobre os efeitos de histórias experimentais e 
pré-experimentais sobre o comportamento de seguir regras, o presente estudo investigou se a 
manutenção,ou não, do comportamento de seguir regras discrepantes das contingências de reforço 
programadas em situação experimental depende mais da história experimental do ouvinte ou da sua 
história pré-experimental, inferida das respostas do ouvinte a um questionário sobre inflexibilidade. Oito 
estudantes universitários selecionados previamente com base em suas respostas a um questionário 
sobre inflexibilidade, foram expostos a um procedimento de escolha segundo o modelo. Em cada 
tentativa, um estímulo modelo e três de comparação eram apresentados ao participante, que deveria 
apontar para os três de comparação, em uma determinada seqüência. O experimento era constituído de 
duas condições e cada condição, de quatro sessões. A Sessão 1 das duas condições era iniciada com a 
apresentação de instruções mínimas e era constituída de 10 tentativas de linha de base, onde as 
respostas não eram reforçadas. A Sessão 2 da Condição I era iniciada com a apresentação de um 
arranjo de estímulos e a da Condição II com a apresentação de uma regra correspondente. A Sessão 3 
das duas condições era iniciada pela apresentação de um arranjo de estímulos e a Sessão 4 com a 
apresentação da regra discrepante. As contingências em vigor na Sessão 2 eram alteradas na Sessão 3 
e as contingências em vigor na Sessão 3 eram mantidas inalteradas na Sessão 4. Quatro participantes 
(dois flexíveis e dois inflexíveis) foram expostos a Condição I e quatro participantes foram expostos a 
Condição II (dois flexíveis e dois inflexíveis). Independentemente de se o desempenho foi estabelecido 
por reforço diferencial ou por regra na Sessão 2 e de se o participante havia sido classificado com base 
em suas respostas ao questionário, de flexível ou inflexível, observou-se que os quatro participantes que 
não mudaram seus desempenhos de acordo com a mudança nas contingências na Sessão 3, seguiram 
a regra discrepante na Sessão 4 e que dos quatro participantes que mudaram seus desempenhos de 
acordo com a mudança nas contingências na Sessão 3, dois seguiram a regra discrepante e dois 
deixaram de segui-la na Sessão 4. Estes resultados sugerem que a manutenção do seguimento de regra 
discrepante depende da história experimental do ouvinte, na medida em que não foram observados os 
possíveis efeitos da história pré-experimental inferida da classificação dos participantes, que 
supostamente geraria diferentes padrões de seguimento de regra.  
 
 
 
Palavras-chave: história experimental, história pré-experimental, controle por regras. 
 
 
 
197. Sexual Selection in the Japanese Quail: Behavioral Aspects of the Male-Male Competition (Seleção 
Sexual na Codorna Japonesa: Aspectos Comportamentais da Competição Macho-Macho). Juan Carlos 
Riveros, GERMÁN ANTONIO GUTIERREZ (Universidad Nacional de Colombia- Laboratorio de 
Aprendizaje y Comportamiento Animal) 
 
Resumo/Abstract: The present study was designed to inquire about male japanese quail behavior in the 
process of sexual selection. Differences between successful and unsuccessful males were observed in 
terms of copulations effectiveness. 4 males and 8 females were used as subjects. The study was carried 
out in five phases. In phase 1, male interactions in the absence of females were observed. In phases 2, 3 
and 4, male and female interactions were observed. In phase 2, all 4 males and 8 females were present 
at the experimental arena. In phase 3, the 2 dominant males were taken out of the arena and the 
interactions between the 2 other males and all the females were observed. In phase 4, the 2 males were 
introduced in the arena. During phase 5, females were taken from the arena and the behavior of males 
were observed. The results suggest that in japanese quail male-male competition is important for 
reproductive success. Since to males interacted in an aggressive manner in order to establish a 
dominance hierarchy. This hierarchy determined the possibility of sexually interacting with females. The 
female selection also determined male`s reproductive success. In conclusion, in japanese quail, male`s 



copulatory success appear to depend strongly on intrasexual competition, although intersexual selection 
may have a role in that success. 
 
 
 
198. Discriminação Simples e Condicional com Dois e Três Estímulos e Testes de Equivalência de 
Estímulo de Identidade Generalizada em Macacos Cebus Apella (Simple and Conditional Discrimination 
with Two and Three Stimulus and Generalized Identity Matching-to-Sample Tests in Capuchin Monkeys 
(Cebus Apella) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIA ELAINE LIMA, Débora 
Bezerra, Olavo Faria Galvão, Romariz Barros 
 
Resumo/Abstract: Resultados positivos de obtenção do repertório de pareamento ao modelo por 
identidade são frequentemente encontrados com sujeitos não humanos, enquanto que dados da 
generalização desta performance com novos estímulos são escassos na literatura. A dificuldade de 
sujeitos não-humanos apresentarem desempenhos emergentes pode ser em decorrência de 
imperfeições dos procedimentos de treino e teste. O presente trabalho teve como objetivo: 1) estudar o 
efeito de construção de relações de controle misto em treinos prévios de reversões sucessivas de 
discriminações simples com duas escolhas sobre o resultado de testes de identidade generalizada 
(Experimento I); 2) replicar o Experimento I utilizando-se um procedimento através do qual se pode 
treinar mudanças repetidas de discriminação simples com três escolhas, reduzindo, assim, a 
probabilidade de acerto ao acaso de 0.5 para 0.33. Participou deste estudo, um macaco-prego (Cebus 
apella) macho com história experimental anterior. Foi utilizada uma câmara experimental com um 
microcomputador equipado com tela sensível ao toque para apresentação dos estímulos e registro das 
respostas. A seqüência de procedimentos dos Experimentos I e II incluiu as seguintes fases: 1) Treino de 
pareamento ao modelo por Identidade; 2) Treino de reversões sucessivas de discriminação simples e 
mudanças repetidas de discriminação simples; 3) Teste de identificação das relações de controle 
selecionadas na Fase 2, através do procedimento de máscara, substituindo por uma janela vazia 
(máscara) ora o S+, testando o controle por S-, ora o S-, testando o controle por S+; 4) Treino de 
pareamento ao modelo por identidade com reforço intermitente pela redução da probabilidade de reforço 
de 1.0 para 0.75 5) testes de relação de controle com a utilização do procedimento de máscara, acima 
descrito 6) teste de Identidade Generalizada. A precisão nos testes de identidade generalizada foi 
alcançada em ambos os experimentos. No Experimento I precisão e alta performance (98% de acerto) 
foram observadas no desempenho do sujeito tanto no primeiro teste de identidade generalizada 
(Conjunto B) quanto no segundo teste (Conjunto C). No Experimento II com testes de três escolhas os 
resultados apresentaram a performance de 90% de acerto com o Conjunto B e 100% de acerto com o 
Conjunto C. Estes resultados confirmam a possibilidade de obtenção do desempenho de identidade 
generalizada em não humanos, se forem identificadas previamente as relações de controle em vigor no 
desempenho do sujeito em discriminações simples e condicionais.  
 
 
 
Palavras Chave: Identidade Generalizada; Cebus apella; Duas e Três escolhas.  
 
 
 
199. Reversões de Discriminação Simples com Estímulo Bi- e Tridimensional e Testes de Equivalência 
de Estímulo de Identidade Generalizada em Cebus Apella (Simple Discrimination Reversals with Two- 
and Three-Dimensional Stimulus and Generalized Identity Matching-to-Sample Tests in Cebus Apella) 
(EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARIA ELAINE ANDRADE CELEIRA LIMA, 
Romariz da Silva Barros, Olavo Faria Galvão 
 
Resumo/Abstract: Pareamento ao modelo por identidade generalizada pode ser difícil de obter se 
relações de controle incoerentes com as programadas pelos experimentadores são desenvolvidas. 
Estudos anteriores sugerem que treinos prévios de reversões de discriminações simples ou o uso de 
estímulos tridimensionais pode favorecer resultados consistentes em testes de identidade generalizada. 
O objetivo do presente trabalho foi o de 1) investigar as relações de controle presentes em reversões de 



discriminações simples, avaliando-as como um preditor de resultados consistentes em testes de 
identidade generalizada posteriores (Experimento I) e 2) explorar a possibilidade de uso de estímulos 
tridimensionais em treinos de pareamento ao modelo e testes de identidade generalizada com Cebus 
apella (Experimento II). Participaram deste estudo, dois primatas da espécie Cebus apella (macaco-
prego), machos, com história experimental anterior. No Experimento I, a seqüência de procedimentos 
incluiu: 1) Pareamento ao modelo por identidade; 2) Reversões sucessivas de discriminações simples e 
avaliação ou indução de relações de controle; 3) Retomada de linha de base de identidade e avaliação 
de relações de controle; 4) Testes de identidade generalizada. No Experimento II, que foi conduzido na 
própria gaiola-viveiro, foram utilizados estímulos tridimensionais. O procedimento consistiu nas seguintes 
fases: 1) Modelagem da resposta de depositar objetos dentro de um recipiente plástico; 2) Reversões 
sucessivas de discriminação simples; 3) Pareamento ao modelo por identidade; 4) Teste de identidade 
generalizada. Os resultados do Experimento I constituem uma forte demonstração de identidade 
generalizada em Cebus apella, como resultado da conjugação de efeitos da prática e do treino prévio de 
discriminações simples. O estudo também mostra que o procedimento de máscara é eficiente para 
avaliação e seleção de relações de controle em discriminações simples e condicionais com macacos-
prego. Os resultados do Exerimento II indicam que o treino de reversões de discriminações simples 
favoreceu a precisão da performance do sujeito em testes de identidade generalizada, confirmando 
achados da literatura que apontam para a adequação do uso de estímulos tridimensionais em testes de 
identidade generalizada. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Pareamento ao modelo; Identidade Generalizada; Reversões de Discriminações 
Simples; Estímulos Bidimensionais e Tridimensionais; Cebus apella. 
 
 
 
200. Tecnologia de Equivalência de Estímulo para Ensinar Leitura em Sala de Aula (Stimulus 
Equivalence Technology to Teach Reading in the Classroom) (EDC). Lilian Margarete Machado, 
VERÔNICA BENDER HAYDU (UEL) 
 
Resumo/Abstract: Um grande número de pesquisas aplicadas sobre equivalência de estímulos vem 
sendo desenvolvido, no entanto, a tecnologia educacional derivada desses estudos ainda não chegou às 
salas de aula. Para que essa tecnologia possa vir a ser levada para esses contextos, um programa de 
ensino coletivo de leitura de palavras foi adaptado e testado. Foi utilizado um material manipulável 
composto por letras feitas de EVA e por palavras e figuras impressas coladas em cartões. Uma turma de 
alunos de Educação Infantil de uma instituição pública, com idades entre 5 e 6 anos, participou do 
programa de ensino de leitura, que era formado por três etapas, nas quais foram treinadas ou testadas 
as relações: palavra ditada e figura (AB), palavra ditada e palavra impressa (AC), nomeação de figura 
(BD), nomeação de palavra impressa (CD), figura e palavras impressa (BC), nomeação de palavra 
impressa (CD), palavra impressa e figura (CB), palavra impressa e montagem de anagrama (CE), figura 
e montagem de anagrama (BE) e palavra ditada e montagem de anagrama (AE). Na Etapa 1, foi 
realizado um pré-teste individual do responder às relações entre AB, AC, BD e CD. A Etapa 2 consistiu 
de nove passos de treino de discriminação condicional, combinado com o procedimento de exclusão. 
Foram ensinadas, em situação coletiva, as relações entre AC e CE. A cada três passos era contada uma 
estória que incluía as palavras ensinadas naqueles passos. Cada passo era seguido por um teste das 
relações de equivalência BC, CB, CD, BE e AE, tendo como critério para passar para o passo seguinte, 
100% de acerto em BC, CB e CD. Na Etapa 3, foi realizado um pós-teste, envolvendo as nove palavras 
ensinadas durante o programa de ensino das relações de equivalência entre BC, CB, CD, BE e AE. Os 
resultados mostram que apenas um dos dezessete participantes não apresentou as relações 
emergentes BC, CB e CD, da maioria das palavras ensinadas. Diante das relações que envolveram 
montagem de anagrama (AE e BE), verificou-se que apenas quatro dos dezessete participantes 
formaram as relações emergentes de no mínimo oito das nove palavras ensinadas. Conclui-se que o 
programa de ensino leitura baseado no paradigma da equivalência de estímulos, aplicado em situação 
coletiva, foi eficaz para ensinar leitura, mas falhou no ensino de composição de palavras, possivelmente 



porque o critério para progredir nos passos era baseado no desempenho em leitura e não no da 
composição das palavras. 
 
 
 
201. Estudo dos Efeitos Punitivos do Ruído Emitido pelo Jato de Ar Quente Sobre a Freqüência de 
Respostas de Pressão À Barra em Rattus Norvegicus (Study of the Punisher Effects of the Noise Emitted 
by Blasts of Hot Air on the Lever-Press Frequency in Rattus Norvegicus). SHIRLEY DOS SANTOS 
CARMONA, Ana Paula de Andrade Sardinha, Jenifer Léda Figueiredo Muniz, Marcus Bentes de 
Carvalho Neto (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: Poucos estímulos foram utilizados como estímulos punidores. O conhecimento básico 
que se tem em controle aversivo é com a utilização do choque elétrico como evento punidor. Observou-
se, recentemente, que um jato de ar quente mostrou-se eficaz na supressão de algumas respostas. 
Porém, sabe-se que o jato de ar quente é um estímulo composto por três elementos: o jato de ar em si, a 
temperatura elevada e o ruído sonoro. Portanto, o objetivo desse presente trabalho foi verificar se o som 
emitido pelo secador possui função aversiva para a resposta de pressão à barra (RPB). Foram utilizados 
dois ratos machos, albinos da espécie Rattus norvegicus, experimentalmente ingênuos, privados de 
água por 48 horas. Utilizou-se uma Caixa de Condicionamento Operante com uma abertura no teto de 
acrílico protegida por uma tela de alumínio e um secador apoiado nesta abertura, sendo que a parte do 
secador por onde saia o ar quente ficava com a extremidade para cima. O procedimento envolveu uma 
sessão de nível operante, uma de treino ao bebedouro e uma de modelagem da RPB, seguido de quatro 
sessões de Esquema de Reforçamento Contínuo (CRF). Posteriormente realizaram-se seis sessões com 
a apresentação do estímulo contingente a RPB e, em seguida, quatro sessões de CRF. Sendo que nas 
sessões com o estímulo contingente (som), este era liberado por cinco segundos cada vez que a barra 
era pressionada. Dentre os resultados obtidos pode-se constatar que o rato 1 (B1) e o rato 2 (B2) 
apresentaram uma inconstância quanto ao número de RPBs apresentadas nas sessões com a presença 
do som. O B1 apresentou uma taxa de 0,61 RPB/Min em nível operante. Na primeira sessão a taxa de 
RPB foi de 5,23 RPB/Min., na segunda decaiu para 3,4 RPB/Min., a menor taxa entre todas as sessões. 
O pico foi na terceira sessão, cuja taxa foi de 5,5RPB/Min. O B2 apresentou uma taxa de 0,23 RPB/Min 
em nível operante, 10,01 RPB/Min na quarta sessão com a apresentação do estímulo manipulado 
(sessão de pico) e de 2,96 RPB/Min na última sessão de CRF. Tal resultado indica que o som não teve 
efeito punitivo, pois durante as sessões em que houve a apresentação deste as taxas de RPB não foram 
inferiores as taxas de RPB das sessões de CRF. 
 
 
 
202. Alfabetização de uma Pessoa com Síndrome de Down Através do Condicionamento Operante 
(Teaching a Person with Down Syndrome How to Read and Write Through Effective Conditioning) (EDC; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CLARICE ALMEIDA, Maria Cristina Amazonas, José 
Orlando Rabelo (Universidade Católica de Pernambuco) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho foi alfabetizar, M. B. S., uma pessoa do sexo masculino, 22 
anos que tem Síndrome de Down, usando o condicionamento operante. O processo de alfabetização 
ocorreu durante a programação da disciplina Psicologia Experimental II, na Universidade Católica de 
Pernambuco – UNICAP. M.B.S. se submeteu a 84 sessões de intervenção, divididas em três períodos, 
onde lhe foi ensinado: o alfabeto, a identificação de palavras impressas a partir de palavras ditadas, a 
leitura de palavras e a formação de palavras. As sessões de aprendizagem aconteceram duas vezes por 
semana com uma duração de cinqüenta minutos cada, no laboratório de psicologia experimental da 
UNICAP. Na Linha de Base do primeiro período de atendimento o participante obteve um Índice de 
Discriminação (ID) igual a 30,43 % no reconhecimento das letras do alfabeto. Foi elaborado um 
programa de modificação de comportamento usando as técnicas: instrução, modelação e economia de 
fichas. A instrução foi usada para descrever o modo como o participante deveria se comportar, 
especificando anteriormente os reforçadores que receberia, assegurando que essa fosse um potente 
estímulo discriminativo. A instrução se tornou uma regra ao ser seguida rigorosamente pelo sujeito. A 
modelação consistiu na apresentação de comportamentos que o participante iria imitar com o propósito 



de ensinar a imitação ou de provocar os comportamentos desejados no sujeito. Cada resposta imitada 
ou decorrente do seguimento de uma regra foi acompanhada por reforçadores sociais e uma ficha como 
um reforçador simbólico que depois era trocada por um reforçador material, primário ou secundário. O 
esquema de reforçamento foi o contínuo. No final do primeiro atendimento (28 sessões) o participante 
alcançou um ID igual a 100% no reconhecimento do alfabeto e 86,95% na escrita do mesmo. No 
segundo período de atendimento (28 sessões) lhe foi ensinado a identificação de palavras impressas a 
partir das palavras ditadas e a leitura de palavras. As palavras eram as seguintes: bola, sapo, sopa, 
mala, casa, lata, faca, foca, rato, ovo, vaca, dado, gato e menino. Na Linha de Base da identificação das 
palavras impressas a partir das palavras ditadas o ID foi de 14,29% e no Comportamento Final o ID foi 
de 100%. Já na leitura das palavras o ID foi igual a 0% na Linha de Base e de 100% no Comportamento 
Final. No terceiro período (28 sessões) M.B.S. aprendeu a formar novas palavras a partir das sílabas 
aprendidas anteriormente, alcançando o ID de 100% no comportamento final. 
 
 
 
203. Procedimento de Ensino e Generalização de Leitura em Indivíduos com Necessidades 
Educacionais Especiais (Teaching Procedures and Reading Generalization in Individuals with Special 
Educational Needs). Olivia Kato, CAROLINA MARANHÃO, Girlene Lima, Keila Alves (UFPA) 
 
Resumo/Abstract: É evidente a importância da leitura para o desenvolvimento acadêmico em qualquer 
área do conhecimento, especialmente para pessoas com necessidades educacionais especiais. Estas 
pessoas devido ás maiores dificuldades e à exclusão social, têm menos oportunidades de inserção no 
mercado de trabalho. Estudos apontam a necessidade do controle por todas as unidades da palavra 
para uma leitura generalizada recombinativa. Este controle pode ser estabelecido por procedimentos 
especiais de ensino. Procedimentos combinados de cópia, ditado e oralização têm se mostrado eficazes 
em estabelecer a independência funcional silábica, promovendo uma leitura eficiente e recombinativa. O 
presente estudo verificou os efeitos do ensino combinado de cópia, ditado e oralização na aquisição da 
leitura generalizada recombinativa, antes do treino das relações entre palavras ditadas e escritas. 
Identificou-se, ainda, o controle parcial pelas sílabas. Dois alunos da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) foram submetidos ao teste WISC e Peobody Picture Vocabulary Test. Na 
seqüência experimental, os alunos foram submetidos ao pré-teste e ao ensino combinado de cópia, 
ditado e oralização de três palavras de treino (MALA, PATO e BOCA) e aos testes de leitura das 
palavras de treino e de generalização. Se não ocorresse a leitura correta eram aplicadas as sondas de 
controle silábico. Então, foram ensinadas as relações AB (palavra ditada/figura) e aplicados os testes 
das relações de equivalência BC (figura/palavra escrita) e CB (palavra escrita/figura). Caso estas 
relações não emergissem, eram ensinadas as relações AC (palavra ditada/palavra escrita) e repetidos os 
testes de equivalência. Em seguida, foi testada a leitura oral das palavras de treino e de generalização e 
aplicadas as sondas de controle silábico. No pré-teste, estes alunos não reconheceram nenhuma sílaba 
e não leram nenhuma palavra de ensino e de generalização. Verificou-se poucos erros nas etapas de 
ensino combinado. Os resultados documentaram a emergência imediata das relações de equivalência 
para MAB na ausência do ensino AC e para WAG após o ensino AC. Os dois participantes demonstram, 
ainda, a leitura imediata das palavras de ensino, mas não apresentaram a leitura correta das palavras de 
generalização. Após a repetição do ensino combinado, MAB leu corretamente cinco das 27 palavras de 
generalização. As sondas de controle silábico indicaram o controle inapropriado pelas unidades 
silábicas. Esses resultados sugerem que o ensino combinado facilitou a emergência das relações de 
equivalência entre figuras e palavras escritas, mas não promoveu a leitura generalizada recombinativa. 
 
 
 
204. Emergência de Simetria Após Discriminações Condicionais Entre Sstímulos Visuais (Luzes e Cores) 
em Meliponas (Testing for Symmetry in the Conditional Discriminations of Bees) (Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). ANTONIO MAURICIO MORENO (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: Oito meliponas (Melipona quadrifasciata) foram expostas a um procedimento de 
emparelhamento arbitrário com o modelo (matching-to-sample) no qual eram utilizados dois conjuntos de 
estímulos, um constituído por duas lâmpadas e outro por duas cores. As cores eram dois discos de 



material emborrachado, um azul, outro amarelo. Duas lâmpadas brancas (acesas ou apagadas) 
funcionavam como estímulo modelo e os discos coloridos funcionavam como estímulos de comparação. 
Os estímulos eram posicionados sobre duas caixas separadas espacialmente, cada uma equipada com 
um bebedouro e uma concha que fornecia uma solução de açúcar (xarope) sob comando do 
experimentador. Escolhas do amarelo, na presença das lâmpadas apagadas e do azul na presença das 
lâmpadas acesas, eram consequenciadas com xarope. Em sondas de simetria, com as respostas em 
extinção, as funções dos estímulos modelo e de comparação eram revertidas. Todas as oito abelhas 
aprenderam as discriminações condicionais e seis delas atingiram o critério nos testes de simetria. Estes 
resultados demonstram capacidade de responder relacional nesta espécie, estendendo achados prévios 
que demonstraram discriminação condicional. Devido ao controle manual do procedimento, as sessões 
foram gravadas em videoteipe e um observador independente realizou um segundo registro de dados, 
que foi comparado ao do experimentador. 
 
 
 
205. O Comportamento de Estudantes com e sem História de Fracasso Escolar como Contingências 
para o Comportamento de Seus Professores (The Behavior of Students with and without Education 
Background Failure as Contingencies for their Teacher Behavior) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). JULIANE VIECILI, José Gonçalves Medeiros (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: A coerção tem sido caracterizada como a utilização de punição ou reforçamento 
negativo para modificar comportamentos indesejáveis de outras pessoas. As implicações de sua 
utilização no ensino têm sido discutidas e seu uso repreendido por analistas do comportamento. Um dos 
aspectos a ser considerado nos processos ensino e aprendizagem é a relação de controle estabelecida 
entre os comportamentos dos alunos e o comportamento do professor. Para identificar estas relações 
em sala de aula, neste trabalho foi desenvolvido um estudo descritivo dos comportamentos acadêmicos 
e não acadêmicos de alunos com história de fracasso escolar (CFE) e alunos sem esse histórico (SFE) 
em relação a comportamentos de coerção e estimulação de professores. Os participantes foram 5 alunos 
na condição CFE, 5 alunos na condição SFE e 3 professores de séries iniciais do ensino fundamental de 
uma escola pública do município de Florianópolis. O procedimento empregado foi a observação direta 
dos comportamentos de professores e alunos, com registro por categorias em intervalos de tempo. Os 
resultados obtidos demonstram que alunos CFE e SFE se comportam diferenciadamente em relação à 
situação de aprendizagem; conseqüentemente, influenciam diferenciadamente o comportamento do 
professor. Os alunos SFE são mais participativos e apresentam mais comportamentos relacionados com 
a execução de tarefas e atividades solicitadas. Já os alunos CFE apresentam mais comportamentos não 
acadêmicos - distraem-se mais, conversam mais com colegas, falam sobre assuntos não relacionados à 
aula. Nesse contexto, os comportamentos de coerção dos professores são estimulados tanto por 
comportamentos acadêmicos quanto não acadêmicos dos alunos, sendo que em relação aos alunos 
SFE os comportamentos acadêmicos influenciam mais no comportamento coercitivo do professor, 
enquanto que os alunos CFE controlam o comportamento coercitivo do professor tanto por meio de 
comportamentos acadêmicos como por meio de comportamentos não acadêmicos. Já o comportamento 
de estimulação do professor é controlado pelos comportamentos acadêmicos de ambos os grupos. O 
mesmo ocorre quando é observado o comportamento do aluno conseqüente à ação do professor. O 
comportamento de coerção do professor é consequenciado tanto por comportamentos acadêmicos como 
por comportamentos não acadêmicos dos alunos, enquanto o comportamento de estimulação do 
professor é consequenciado apenas por comportamentos acadêmicos dos alunos. Os dados são 
discutidos em termos de uma visão ainda predominante e ineficiente da utilização da coerção enquanto 
instrumento didático. 
 
 
 
206. A Importância do Acompanhamento Psicológico para Cirurgia Bariátrica: Um Estudo de Caso (The 
Importance of Psychological Intervention in Patients Submitted to Bariatric Surgery: A Case Study). 
FERNANDA ORSATI, Fátima Aparecida Miglioli Fernandez Tomé 
 
 



Resumo/Abstract: Introdução: A obesidade pode ser calculada através do Índice de Massa Corpórea 
(IMC), dividindo o peso pela altura ao quadrado, se o valor obtido for superior a 40kg/m2 tem-se um 
quadro de obesidade mórbida. Tal doença tem uma incidência de 0,2% a 0,3% no Brasil, sendo 
predispositora para outras doenças como hipertensão, diabete, doenças cardiovasculares e alguns tipos 
de câncer. A obesidade aparece muito associada à Compulsão Alimentar Periódica (CAP) que prevalece 
em 2 a 3% dos adultos americanos, 30% dos pacientes obesos, e ainda 39% dos pacientes que 
procuram cirurgia bariátrica. A indicação das operações bariátricas vem crescendo, e o 
acompanhamento desses pacientes no pré e pós-operatório deve ser realizado por uma equipe 
multidisciplinar. Demonstra-se que 21% de pacientes operados, depois de quatro anos de tratamento, 
foram classificados como não obesos e destacam-se três fatores que influenciam na perda e no manter 
peso: fatores comportamentais, cognitivos e afetivos. Objetivo: Estudo de caso com a descrição dos 
comportamentos e expectativas de um indivíduo obeso que tenha passado por cirurgia de redução de 
estômago sem acompanhamento psicológico. Sujeito: A., sexo feminino, 39 anos, obesa, que passou 
pela cirurgia bariátrica sem acompanhamento psicológico e nutricional. Instrumento: Entrevista semi-
aberta, gravada, com o objetivo de específico de levantar dados sobre o histórico da obesidade e o 
processo do procedimento cirúrgico. Procedimento: Entrevista agendada com antecedência e transcrita 
posteriormente. Análise: Analisando-se a funcionalidade da alimentação constata-se um histórico 
pessoal e familiar de obesidade, com oscilações entre ser obesa e eutrófila, e abuso de substâncias 
desde a adolescência. Parece que não alterou o comportamento alimentar após cirurgia, visto que sua 
relação com a alimentação permanece a mesma: frente a uma contingência aversiva o sujeito utiliza o 
alimento como um reforço imediato, alívio, esquema de reforçamento negativo; e pelo ganho de peso 
não ser uma punição imediata não evita o comportamento alimentar compulsivo. O indivíduo só 
apresenta mudança no repertório comportamental frente à punição; como na relação com o ex-marido ou 
atualmente com o excesso de queda de cabelo. Conclusão: Conclui-se que é imprescindível a avaliação 
multidisciplinar prévia de candidatos para a cirurgia bariátrica, incluindo psicólogos, médicos e 
nutricionistas. É necessário o diagnóstico de CAP, o levantamento das expectativas do paciente, 
orientação quanto às dificuldades e caráter permanente da cirurgia. No pós-cirúrgico vê-se necessidade 
do acompanhamento psicológico para a modificação do comportamento alimentar, adaptação ao novo 
estilo de vida, manteneção de mudanças e a evitação de recaídas. 
 
 
 
207. A Influência de Variáveis Sexuais e da Aprendizagem no Desempenho de uma Tarefa de Rotação 
Mental de Letras (The Influence of Sexual and Learning Variables in the Performance of a Task of Mental 
Rotation of Letters) (TPC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LARRISA PORTEZAN, 
Alexandre Montagnero (Centro Universitário do Triângulo), Cláudia Borges (Universidade Federal de 
Uberlândia), Mariana Peixoto (Centro Universitário do Triângulo) 
 
Resumo/Abstract: No Brasil, o campo da representação mental é pouco investigado e não existe nenhum 
relato de estudos em laboratório comparando o desempenho de homens e mulheres em tarefas que 
envolvem rotação mental de imagens. Esta pesquisa teve como objetivo, investigar a diferença no 
desempenho em uma tarefa de rotação mental de letras em três grupo distintos. Os pesquisadores 
queriam averiguar se a escolha profissional de homens por um curso que envolve o uso constante de 
imagens mentais, levariam a uma diferença significativa no desempenho em uma tarefa de rotação 
mental de letras se comparado aos outros homens, e mulheres. Em suma, os resultados apontariam se a 
diferença na habilidade em se trabalhar imagens mentais pode ser explicada melhor pelas leis da 
aprendizagem ou pelas diferenças sexuais. A pesquisa foi realizada com sessenta estudantes 
universitários, sendo vinte homens estudantes do último ano de engenharia, vinte mulheres de diversos 
cursos de graduação e vinte homens, estudantes universitários em cursos que não englobavam a 
engenharia. Todos tinham visão normal ou corrigida por lentes e com idades entre 19 e 28 anos. Os 
instrumentos utilizado foram: computador, com monitor SVGA colorido, instalado o programa super Lab. 
LT®. Os participantes realizaram a tarefa de rotação mental de letras que consiste em rodar 
mentalmente letras com diferentes graus de inclinação que aparecem monitor, recolocando-as em sua 
posição original, feito isto o participante deve decidir se a letra que foi girada é uma representação 
espelhada da letra ou se é a letra normal. Os resultados foram avaliados com análise de variância e 
demonstraram que todos os grupos foram significativamente mais lentos F(2,58)=4,283; p<0,05 para dar 



uma resposta quando a letra era espelhada, contudo não houve diferença entre os sexos nem entre os 
estudantes de engenharia e os demais participantes. As diferenças aparecem quando a precisão na 
tarefa é calculada, a ANOVA demonstrou que os estudantes de engenharia cometeram 
significativamente menos erros que os outros homens e que as mulheres F(2,58)=4,230; p=0,021, os 
homens não engenheiros não diferiram das mulheres neste aspecto. Estes dados sugerem que a 
variável sexo não é decisiva na rapidez da tarefa de rotação mental, porém a acuidade com que se faz o 
julgamento das letras, deve estar relacionada com um treinamento prévio. Devido ao treino com imagens 
mentais, é possível que demanda implicada na tarefa, leve estudantes de engenharia a uma eficácia 
superior em discriminar os estímulos relacionados a posição da letra. 
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208. O Conceito de Número e Relações de Equivalência: Uma Replicação de Prado (2001) (The Number 
Concept and Equivalence Relations: Prado’s (2001) Study Replication) (EDC; Baseado em Dados/Data-
Based Presentation). Nilza Micheletto, DANIEL DEL REY, João Mariano Pereira Cenachi, Priscila Arcuri, 
Paula Suzana Gioia, Maria Amalia Andery (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: As investigações sobre a emergência de classes de estímulos equivalentes têm se 
mostrado fecundas para a compreensão do processo de aquisição de habilidades acadêmicas na 
formulação de ensino que potencializem esta aquisição. Destacam-se nessas investigações repertórios 
que podem ser considerados básicos, indispensáveis para aquisição de repertórios mais complexos, 
como noções matemáticas elementares. Esses repertórios, quando não adquiridos, podem resultar na 
presença de erros em tarefas para os quais eles são pré-requisitos. O projeto que aqui é apresentado 
teve como objetivo replicar o estudo de Prado (2001), buscando ampliar as investigações relativas ao 
conceito de número a partir da suposição de que este envolve uma rede de relações passíveis de serem 
estudadas pelo conceito de equivalência. Esta replicação foi proposta com objetivo de: a) caracterizar o 
repertório (aprendidos e não aprendidos) dos participantes quanto a esta rede de relações e b) verificar 
se possíveis dificuldades na aquisição de repertórios de soma e subtração podem estar relacionadas à 
formação do conceito de número. Participaram crianças de primeira à quarta série do ensino 
fundamental, de escolas públicas, residentes em sua maioria no conjunto habitacional Cingapura. O 
procedimento consistiu de duas fases: a primeira foi a aplicação de testes de operações matemáticas de 
soma e subtração, organizadas hierarquicamente por nível de complexidade e dispostos nas diversas 
formas em que são apresentados às crianças (multipla-escolha, conta armada, conta deitada e ditado), 
sem conseqüenciação para os erros e acertos. Na segunda fase, participaram as crianças com menos 
de 50% em qualquer uma das formas de apresentação das operações matemáticas testadas. Nesta, foi 
utilizado um programa de computador elaborado para testar discriminações condicionais das relações 
que, segundo Prado, envolvem o conceito de número (relações entre número impresso, número ditado, 
conjunto, nomeação, produção de seqüência e contagem de subconjunto). Todos os participantes da 
segunda fase tiveram uma porcentagem de acertos acima de 50% nas relações testadas, obtendo uma 
melhora no decorrer do teste (adequação ä instrução). Contrapondo os resultados de ambas as fases, 
podemos dizer que a baixa freqüência de acertos em algumas das relações que envolvem operações 
matemáticas não ocorre devido à deficiência na rede de relações que compõem o conceito de número 
nos participantes. Levantamos como hipótese que os erros, na primeira fase, devem-se a lacunas em 
outras habilidades, como o conceito de zero, discriminação de sinais de operação (+, -), métodos 
ineficientes de contagem (por exemplo, contar nos dedos operações que envolvem dezenas e centenas). 
 
 
 
209. The Role of Credit Denomination When People Play a Slot-Machine Simulation (O Papel da 
Denominação do Crédito Quando as Pessoas Jogam numa Máquina Caça-Níqueis Simulada) (TPC; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Jeffrey N. Weatherly, Angelique Gillis, Casey McDougall 
(University of North Dakota, USA), MARK R. DIXON (Southern Illinois University, USA) 



 
Resumo/Abstract: Over the past several years, our laboratory has utilized the slot-machine simulation 
introduced by MacLin, Dixon, and Hayes (1999) in an effort to experimentally define the causal factors 
underlying gambling behavior. Our standard procedure has been to recruit a legal-aged, non-pathological 
participant, stake the individual credits worth money, and then give the person the opportunity to play (or 
not play) the simulation. Although we have manipulated several different variables across experiments, 
each experiment has had one common result. Namely, participants almost always choose to play, rather 
than not play and keep the money. The present experiment investigated whether limiting the value of the 
credits participants "gambled" would inhibit their play. Across three groups, participants were staked with 
$5 to play the simulation. One group was staked 100 nickels, another was staked 20 quarters, and the 
third got to choose between nickels or quarters. Results showed that all 36 participants chose to play the 
simulation rather than take the money and those with a choice of coin denomination predominantly chose 
quarters. Results also demonstrated that participants in each group ultimately bet a similar amount of 
money across the session, although those betting nickels ended the session with more money 
remaining. These results are consistent with previous research which suggests that gamblers do not 
generally understand the concept of diminishing returns. Implications for our understanding of 
pathological gambling and its treatment are discussed. 
 
 
 
210. Papel da Instrução e da Exposição a Eventos Controláveis na Reversão dos Efeitos da História de 
Incontrolabilidade (The Role of Instructions and the Exposure to Controllability in Reversing the Effect of 
Prior Exposure to Uncontrollable Events) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). KARINA 
MOTTA, Josele Abreu-Rodrigues, Joyce Moraes, Marina Kohlsdorf, Alessandra Souza (Universidade de 
Brasília) 
 
Resumo/Abstract: Diversos estudos têm demonstrado que a exposição a eventos incontroláveis produz 
dificuldades na aprendizagem de novos comportamentos. O presente estudo investigou o papel da 
instrução e da exposição à controlabilidade na reversão desse efeito. Estudantes universitários foram 
expostos a três fases experimentais. Na Fase de Treino, alguns participantes foram expostos a eventos 
controláveis (Grupo CC) e outros foram expostos a eventos incontroláveis (grupos IC, ICi, II, IIi). Na Fase 
de Terapia, os grupos CC, IC e ICi foram expostos à controlabilidade enquanto os grupos II e IIi 
continuaram sendo expostos à incontrolabilidade. Os grupos ICi e IIi receberam uma instrução de 
controlabilidade. Na Fase de Teste, todos os grupos foram expostos a eventos controláveis. Os 
resultados indicaram que os participantes dos grupos II e IIi, expostos apenas à incontrolabilidade, 
apresentaram uma maior resistência à mudança no início da Fase de Teste do que aqueles expostos à 
controlabilidade nas fases de treino e/ou de terapia (grupos CC, IC, e ICi). Esses resultados revelaram 
que a história de incontrolabilidade diminuiu a sensibilidade comportamental a mudanças nas 
contingências e que a exposição a eventos controláveis foi mais efetiva do que a instrução na reversão 
desse efeito. 
 
 
 
211. O Processo Terapêutico com um Adolescente: Identificação de Comportamentos Sociais 
Inadequados e Desenvolvimento de Novos Repertórios Sociais (The Therapeutic Process with a 
Teenager: Identification of Inadequate Social Behaviors and Development of New Social Repertoires) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Gisele Porto (UFSCar), Patrícia Piazzon Queiroz 
(Instituto de Análise Aplicada do Comportamento – Campinas) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo ocorreu dentro do programa de estágio da Universidade Federal de 
São Carlos em convênio com o Instituto de Análise do Comportamento de Campinas. Os objetivos foram 
auxiliar o cliente Júlio a relatar seus comportamentos e sentimentos, identificar seu próprio 
comportamento e ficar sob o controle das conseqüências deste e desenvolver novos repertórios sociais, 
principalmente em relação ao sexo oposto. A terapeuta estagiária recebeu supervisão semanal em grupo 
e gravou as sessões com o consentimento do cliente. Júlio iniciou a terapia, à pedido da mãe, quando 
tinha 15 anos e cursava pela segunda vez a 6ª série. Sua mãe relatou, como queixa inicial, que Júlio 



estava apresentando alguns “comportamentos estranhos” como: tentar “colocar seu pênis na cadela” 
deles; “espiar” o corpo da irmã mais velha enquanto ela dormia e a prima de 14 anos enquanto esta 
tomava banho. Júlio relatou que sua mãe levou-o à terapia devido a ele ter “problemas com mulheres”. 
Disse que estava fazendo “coisas feias”, que ficava “louco quando via uma mulher” e que tinha “espiado" 
duas vezes sua prima tomando banho. Júlio morava com seus pais e duas irmãs em uma casa de quatro 
cômodos, sendo que no mesmo terreno, moravam duas tias com suas famílias. Ele dormia no mesmo 
quarto das irmãs. Repetiu a 4ª e a 6ª séries. Tinha um relacionamento carinhoso com a mãe e as tias, 
porém, em exagero, segundo a mãe, por ele ficar “grudando e beijando” elas. Júlio relatou fazer 
“brincadeiras” com as meninas, na escola, das quais elas não gostavam e conversar em um tom de voz 
alto. Disse ter dificuldade em conversar com elas, pois não sabia o que dizer, principalmente quando 
sentia interesse por uma delas. Júlio participava da banda da escola, tocando surdo e freqüentava um 
grupo de prevenção às drogas e à AIDS. Constatou-se, por meio de seus excessos e déficits 
comportamentais, que ele apresentava baixa variabilidade de comportamentos adequados em situações 
sociais, principalmente em relacionamentos afetivos com o sexo oposto, o que favorecia que ele se 
expusesse pouco às contingências em que tivesse maior contato com as meninas de sua idade. Em 
conseqüência dessa privação e na busca por reforçadores, apresentava diversos comportamentos 
exploratórios inadequados socialmente, demonstrando dificuldade em discriminar as conseqüências de 
seus comportamentos e ficar sob controle destas. Foram realizados ensaios comportamentais de novos 
repertórios sociais em relação ao sexo oposto, que produzissem reforços positivos para ele e as pessoas 
envolvidas, dentre outros procedimentos terapêuticos. 
 
 
 
212. Reforçamento e Extinção de Comportamentos de Não-colaboração Durante Tratamento 
Odontopediátrico (Uncooperative Behavior Reinforcement and Extinction During Child Dental Treatment) 
(EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROSANA POSSOBON, Karina Carrascoza, Laura 
Tomita (UNICAMP), Áderson Costa, Jr. (Universidade de Brasília), Antonio Moraes (UNICAMP) 
 
Resumo/Abstract: Dificuldades de colaboração com tratamento odontológico, observadas em crianças 
pré-escolares, têm sido atribuídas a características inerentes à idade. Estudos apontam que o medo de 
dentista pode dificultar a atuação do profissional, de modo que parece ser mais fácil lidar com crianças 
que não têm experiência odontológica do que manejar os comportamentos daquelas que já tiveram 
experiências desagradáveis na situação odontológica. No entanto, em algumas condições clínicas, não é 
possível aguardar que a criança apresente comportamentos adequados para iniciar o tratamento, o que 
aumenta a probabilidade da adoção de técnicas de contenção física. Este trabalho analisa o atendimento 
odontológico de crianças com idade entre 48 e 60 meses, com história de não-colaboração em 
tratamentos odontológicos. As crianças foram divididas em dois grupos. Nas sessões de linha de base 
(até a 5ª sessão para G1 e até a 3ª sessão para G2), o tratamento era realizado somente se houvesse 
colaboração da criança. A contenção física era utilizada, se necessário, a partir da 6ª (G1) e 4ª (G2) 
sessões. Ao longo das sessões de linha de base, nas quais se tentava convencer a criança a colaborar 
com o dentista, por meio de estratégias de persuasão, direcionamento e reforçamento, houve um 
aumento acentuado de freqüência e intensidade dos comportamentos de não-colaboração, embora a 
criança apresentasse maior descontração a cada sessão. O fato de a criança perceber que o tratamento 
não seria realizado, caso ela não permitisse, parece ter reforçado a evocação de respostas de esquiva. 
Ao contrário, com a contenção física, a freqüência de colaboração aumentou, sugerindo uma adaptação 
da criança às sessões e uma melhora na qualidade da relação dentista-criança. Comparando os 
resultados de GI e G2, verificou-se que os pacientes do G1 mostraram resistência maior à extinção dos 
comportamentos de não-colaboração. Isto pode ter ocorrido porque as crianças deste grupo tiveram 
seus comportamentos de não-colaboração reforçados por mais tempo do que as crianças do G2. Tais 
dados estão de acordo com observações da atuação de alunos de odontologia expostos à prática clínica. 
Constitui uma prática comum entre os alunos, a dispensa do paciente em sessões subseqüentes às 
quais não há colaboração, inclusive até que a criança seja excluída da lista de pacientes e impedida de 
receber tratamento. Este trabalho ainda discute a importância da atuação do psicólogo junto às equipes 
odontológicas, como um reforço à obtenção de maiores níveis de adesão ao tratamento odontológico. 
 
 



 
213. Vulnerabilidade à Depressão na Adolescência: Avaliação do Uso de Ratos da Linhagem com 
Epilepsia Genética de Ausência (Vulnerability to Depression in Adolescence: Evaluation of the 
Genetically Determined Absence Epilepsy Rat Strain) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Mônica Geraldi Valentim (Universidade do Sagrado Coração – Bauru), MARILISA 
FERRUDA ANDREOLI, Rodrigo Michelan Risso, Katsumasa Hoshino (UNESP – Bauru) 
 
 
 
Resumo/Abstract: O aumento da vulnerabilidade à depressão na adolescência tem sido motivo de 
preocupação multidisciplinar, porém os estudos experimentais a respeito do tema, usando animais de 
laboratório, são poucos. A imobilidade de ratos observada no teste de nado forçado tem sido 
considerada um modelo experimental de depressão, uma vez que foi responsável pela triagem da 
maioria dos fármacos antidepressivos e testes das condições facilitadoras e antagonizadoras da 
depressão. O presente estudo avaliou se os ratos da linhagem W-BTU, que apresentam a epilepsia 
hereditária de ausência, desenvolvem mais facilmente a imobilidade do nado forçado, como a linhagem 
européia com epilepsia similar. O estudo se justifica, ainda, pela alta ansiedade que os ratos da linhagem 
W-BTU apresentam. Como determinado em estudo anterior, o aumento da ansiedade em ratos induzida 
pela lesão da área do n. mediano da rafe antagoniza o desenvolvimento da depressão experimental 
provocada pelo nado forçado. Oito ratos machos da linhagem W-BTU com 70 dias de idade foram 
submetidos ao teste do nado forçado de 15 minutos e filmados em vídeo. O nado forçado foi efetuado 
colocando-se o animal, individualmente e por 15 minutos, em cilindro de vidro com 13 cm de diâmetro e 
41 cm de altura, contendo água a 24-26o C até 17 cm de altura. O teste foi repetido 24 horas após, com 
duração de 5 minutos. Os tempos totais de imobilidade nos 5 minutos iniciais das duas sessões foram 
computados e suas médias comparadas através do teste t (Statsoft), estabelecendo-se o nível de 
significância de 5%. A média (+ dp) do tempo de imobilidade na primeira sessão de nado foi de 162,6 + 
31,8 s e de 215+22,7 s no segundo teste. A diferença das médias mostrou significância estatística (p= 
0,0055). A média do primeiro teste mostrou corresponder a 75% do segundo teste de acordo com os 
valores estabelecidos nas revisões publicadas na literatura. Conclui-se que os ratos adolescentes da 
linhagem W-BTU desenvolvem a depressão experimental dentro dos padrões encontrados em diferentes 
laboratórios internacionais e que eles sugerem ser promissores para o estudo da vulnerabilidade da 
adolescência à depressão em modelos experimentais em animais de laboratório. 
 
 
 
EDC 
 
 
 
 
 
214. Uma Agenda Especial como Recurso Facilitador de Comportamentos de Estudo (A Special Agenda 
to Facilitate the Study of Behavior). Mariéle de Cássia Diniz Cortez, PRISCILA CRESPILHO GRISANTE, 
Angela Bernardo de Lorena, Thaíze Souza Reis, Daniele Silmann, Ana Lúcia Cortegoso (Universidade 
Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O Programa de Capacitação Discente para o Estudo (ProEstudo) foi criado para dar 
apoio aos alunos de graduação no desenvolvimento de suas competências para estudar, preparando-os 
não só para um melhor aproveitamento das atividades didáticas, mas para um estudar gratificante que 
perdure para além das exigências acadêmicas. O ProEstudo desenvolve um conjunto de ações que têm 
como norteadores os princípios da Análise do Comportamento aplicados a assuntos relacionados ao 
estudar. Como parte desse programa foi desenvolvida a Agenda da UFSCar, distribuída aos calouros no 
início do período letivo. Criada em 1998, a equipe Pro Estudo tem feito aperfeiçoamentos com o intuito 
de torna-la mais atrativa e útil tanto em questões práticas relacionadas a favorecer comportamentos de 
estudo quanto esteticamente. Atualmente, além de fornecer ao calouro informações importantes para 
sua inserção na vida universitária (informações sobre o campus, sobre cursos de graduação e de pós-



graduação, sobre normas acadêmicas, telefones úteis), apresenta características propostas como 
relevantes para que seja um recurso favorecedor do planejamento de atividades de seus usuários e de 
outras condutas relacionadas ao estudar. Entre suas características principais encontram-se: 1) 
diferentes tipos de páginas para programações de atividades, como a grade de compromissos fixos (uma 
para cada semestre), páginas para controle mensal de atividades (para realizar anotações que permitam 
uma visão geral das atividades do mês); páginas de planejamento semanal de atividades (permitem a 
observação da semana toda ao mesmo tempo, possuindo um pequeno espaço para a indicação de 
compromissos), páginas pautadas para anotações (para anotar de modo sintético o que não coube no 
planejamento semanal); e 2) informações sobre comportamento de estudo como: um teste para o 
usuário avaliar seu comportamento de estudo atual, informações sobre como utilizar a agenda, 
orientações escritas sobre diferentes aspectos a serem considerados para promover um comportamento 
de estudo eficaz e gratificante (onde estudar?, como estudar?, quando estudar?, material ao estudar, 
interferências ao estudar, entre outros), frases com dicas de estudo (localizadas nas páginas de 
planejamento semanal). A Agenda da UFSCar é uma agenda especialmente planejada para ser um 
recurso que facilite a organização do aluno para que este, além de estudar, possa aproveitar outras 
oportunidades que a vida universitária oferece. Esse recurso tem sido revisado anualmente pela equipe 
responsável e uma avaliação sistemática de seu uso está sendo implementada. 
 
 
 
215. Utilização de Programa de Tecnologia de Ensino para Planejar um Curso de Avaliação de 
Professores (Use of Teaching Technology Programming to Plan a Teacher Evaluation Workshop). 
PRISCILA CRESPILHO GRISANTE, Mariéle de Cássia Diniz Cortez, Walter Luiz David, Daniele Silmann, 
Thaíze Souza Reis, Ana Lúcia Cortegoso (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O Programa de Capacitação Discente para o Estudo (ProEstudo) tem como objetivo 
promover, em alunos de graduação, repertórios de estudo apropriados e compatíveis com exigências 
acadêmicas e profissionais, preparando-os para aproveitar melhor as atividades didáticas, bem como 
para um estudo gratificante, mantido por suas conseqüências naturais. O ProEstudo possui algumas 
ações consolidadas e prevê como atividades a serem desenvolvidas continuamente o planejamento e 
implementação de oficinas sobre assuntos relacionados ao estudar a partir da identificação de 
necessidades. Além de atuar junto aos alunos, é importante também cuidar das condições de ensino 
como forma de favorecer comportamentos de estudo. Com este objetivo, têm sido propostas e 
implementadas atividades voltadas para o corpo docente, destacando-se uma Oficina sobre Avaliação 
no Ensino. No seu planejamento foi utilizada a tecnologia de Programação de Ensino, norteada pelos 
princípios da Análise do Comportamento, incluindo uma descrição completa da situação-problema a ser 
enfrentada com um programa de ensino, a proposição de objetivos comportamentais terminais, a 
descrição destes objetivos em termos de relações entre classes de estímulos antecedentes, classes de 
respostas e classes de estímulos subsequentes, e a análise destes objetivos terminais em seus 
intermediários constituintes, de forma a facilitar a proposição de condições de ensino compatíveis com 
os objetivos a serem alcançados, com os conhecimentos e recursos disponíveis, e com o problema a ser 
resolvido a partir do programa. Em termos de descrição do problema relativo a esta oficina, destacou-se 
o predomínio de aplicação de provas, ao final da oferta de uma grande quantidade de informações, como 
forma única de avaliação, indicando confusão entre o que é avaliar e o que é medir, e a exclusão da 
avaliação como condição de ensino. No Programa de ensino desenvolvido para resolver esse problema, 
os objetivos terminais propostos e descritos foram: escolher formas de realizar a avaliação, programar 
oportunidades de avaliação, preparar o material necessário para a avaliação, executar procedimentos de 
avaliação e avaliar procedimentos de avaliação. Cinqüenta e dois objetivos intermediários foram 
indicados a partir da análise dos objetivos terminais. Foram propostos cinco módulos de ensino e as 
condições a serem garantidas para aprendizagem, incluindo exame de definições e de situações usuais 
de avaliação, exame e elaboração de planos de avaliação, etc. O programa de ensino elaborado será 
implementado junto a professores universitários de uma universidade pública do interior de São Paulo, e 
constitui relevante ponto de partida para orientar o processo de ensino. 
 
 
 



216. Uma Análise das Diretrizes Curriculares Propostas pela Comissão de Especialistas como Tentativa 
de Superação dos Problemas na Formação do Psicólogo (An Analysis of the Curriculum Guidelines 
Proposed by a Board of Experts in Psychology as an Attempt at Overcoming Problems in Professional 
Training). YARA NICO, Roberta Kovac (UNINOVE – SP) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho propõe-se a analisar de que forma a proposta das diretrizes 
curriculares apresentadas pela comissão de especialistas em Psicologia constitui uma tentativa de 
superação de lacunas e distorções na formação do psicólogo no Brasil. Para remontar ao início da 
formação profissional do psicólogo, recupera-se brevemente a inserção da Psicologia no país, desde os 
tempos coloniais, passando pelo período em que se origina a formação de um saber psicológico 
acadêmico e pela formação em nível superior. Deste último momento, destacam-se as disposições 
existentes no currículo mínimo, cuja vigência é inaugurada em 1963. Os currículos propostos pelas 
instituições de ensino superior, bem como o profissional que começou a ser formado a partir de então, 
passaram a ser objetos de análise e debates de diversas pesquisas e encontros na área da Psicologia. 
Tais pesquisas e encontros passaram a apontar de forma praticamente consensual três grandes 
problemas relativos à formação: 1) tendência nacional de preparar o estudante de Psicologia para atuar 
em apenas uma área - a clínica; 2) negligência no ensino dos múltiplos referenciais teóricos que 
compõem a Psicologia e tendência nacional de abordar, quase que exclusivamente, o estudo do 
referencial psicanalítico; 3) considerável vazio no ensino de pesquisa em psicologia. Em dezembro de 
1999, a Comissão de Especialistas divulgou a versão final das Diretrizes Curriculares da Psicologia que 
propõe um “Núcleo Comum” composto de seis eixos estruturantes como alternativa para assegurar que 
os mais diferentes projetos pedagógicos do país contemplassem habilidades e competências básicas a 
serem desenvolvidas no repertório dos estudantes. A proposta das “Ênfases” é apresentada, neste 
documento, como possibilidade de aprofundamento e concentração em algum domínio da Psicologia 
sem configurar uma especialização precoce. Estes aspectos das diretrizes são analisados tendo em 
vista os problemas na formação profissional levantados pela produção da área e o compromisso cada 
vez maior da Psicologia no Brasil com uma atuação genuinamente crítica. 
 
 
 
217. Aplicação de Métodos de Autocontrole ao Comportamento de Estudo (Application of Methods of 
Self-Control to the Study Behavior) (DEV; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Robson Cruz, 
Maria Villani (PUC Minas - São Gabriel) 
 
Resumo/Abstract: Skinner (1953) diz que o comportamento de autocontrole esta diretamente relacionado 
a uma escolha de respostas concorrentes, pode ser que o sujeito tenha que escolher entre duas 
respostas com o mesmo valor, ou que uma resposta seja reforçadora imediata e punitiva a longo prazo, 
ou vice versa. Isto implica que o comportamento de autocontrole vai ser caracterizado por um 
comportamento conflitivo, onde o sujeito tem que escolher entre duas respostas que têm diferentes 
conseqüências. O comportamento de autocontrole vai estar relacionado geralmente a capacidade do 
indivíduo de enfrentar situações aversivas imediatas visando um reforço positivo a longo prazo. Em 
nosso cotidiano acadêmico, fica claro que muitas vezes os estudantes consideram o comportamento de 
estudo como algo árduo e conflitivo em relação a outras contingências, principalmente sociais. Por isto, 
este trabalho pretende utilizar de métodos de autocontrole para auxiliar o estudante no que diz respeito 
ao comportamento de estudo individual. Portanto, apresentamos o relatório parcial da pesquisa de 
iniciação científica: “Aplicação de métodos de autocontrole ao comportamento de estudo” que está sendo 
realizada na PUC Minas – Unidade São Gabriel. E tem como objetivo investigar a eficiência do uso de 
métodos de autocontrole em alunos universitários, para um programa direcionado ao comportamento de 
estudo individual, que leve o estudante a auto-observar, auto-avaliar e manejar contingências que 
aumente a eficácia deste comportamento. Os dados obtidos na primeira fase do programa, revelam 
aspectos idiossincráticos em relação a cada sujeito participante, mas demonstram também mudanças 
relevantes a partir da observação sistemática do comportamento de estudo, feita pelos próprios 
estudantes, através de auto-registro do comportamento. 
 
 
 



218. O Uso da Internet, Videogame, e Televisão por Crianças e Adolescentes (Child and Adolescent Use 
Of Internet, Videogames, and Television) (CSE). CINTIA GEMMO VILANI, Lidia Natalia Dobrianskyj 
Weber, Caroline Beatriz Petri (Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: Pesquisas e opiniões de diferentes profissionais têm alertado para os efeitos 
negativos da televisão, do uso excessivo da Internet e dos jogos de videogames para crianças e 
adolescentes. Esta pesquisa realizou um levantamento do uso da Internet, videogames e televisão por 
330 estudantes de colégios públicos com idade média de 13,28 anos. Utilizou-se um questionário 
composto por 72 questões. Os resultados mostraram que, em relação ao uso da Internet, 34,5% dos 
participantes são sistematicamente alertados pelos pais sobre o tempo que ficam navegando; a média 
de uso da Internet em dias úteis é de 2,4hs e a média durante o final de semana é de 3,4hs, sendo que 
os garotos navegam mais freqüentemente a Internet em dias úteis e as meninas em finais de semana 
(c2=9,733; gl=4; p=0,04); meninos visitam mais os sites pornográficos (c2=61,944; gl=1; p<0,001), jogos 
online (c2=21,247; gl=3;p<0,05), jogos em rede (c2=24,823;gl=3,p<0,05), mp3, vídeos e afins 
(c2=13,762;gl=3;p<0,05); meninas acessam mais os sites de pessoas famosas (c2=43,429;gl=3;p<0.05), 
fazem mais amizades pela Internet e marcam mais encontros reais com os amigos do que os meninos 
(c2 =21,515; gl=6; p=0,01); estes, por sua vez, afirmaram que começaram a namorar mais 
freqüentemente do que elas após conversas pela Internet (c2 =8,049; gl=1; p=0,005) e encontram-se 
mais com meninas (c2=26,300; gl=6; p<0,01). Em relação videogames, os participantes permanecem em 
média 2,5hs durante os dias úteis jogando games e 2,7hs no final de semana; os meninos jogam com 
mais freqüência (c2=7,436; gl=1; p=0,006), especialmente em dias úteis e freqüentam mais as Lan 
Houses (c2=3,99; gl=1; p<0,04), e afirmaram, mais freqüentemente que as meninas, que deixam de 
fazer atividades para jogar games (c2=10,941; gl=1; p<0,001). Em relação à televisão, os entrevistados 
assistem, em média, 3,6hs durante dias úteis e 3,5hs em finais de semana; não havendo diferença 
significativa entre meninos e meninos, embora a tendência tenha sido maior para as meninas. Conclui-se 
que existe um alto uso de eletrônicos por crianças e adolescentes, sendo que boa parte deles tem suas 
atividades diárias alteradas por este uso; as garotas parecem utilizar mais a Internet para conversas do 
que os garotos, enquanto estes preferem jogos mais violentos, música e pornografia. Os resultados 
sugerem maior discussão sobre o tema levando-se em conta a monitoria dos pais sobre as atividades 
dos filhos. 
 
 
 
Palavras-chaves: televisão, Internet, videogames. 
 
 
 
219. Intervenções Comportamentais em Sala de Aula: Professores Identificam as Funções do 
Comportamento? Replicação de Myers e Holland (2000) Estudo 1. (Classroom Behavioral Interventions: 
Do Teachers Consider the Function of Behavior? A Myers and Holland (2000) Replication Study 1) (EAB; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAMILA URQUIAS CAMPELLO, Clarissa Moreira 
Pereira, Lívia Amaro, Mariana Mercaldi Zacharias, Fatima Regina Pires de Assis (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: Neste estudo foram examinados relatos de professores sobre classes de 
comportamentos por eles considerados inadequados, emitidos por seus alunos; sobre sua habilidade em 
lidar com tais comportamentos e sua habilidade em propor intervenções que demonstrassem identificar a 
função de comportamentos descritos. Foi utilizada amostra de 67 professores, de seis escolas da 
Educação Básica - Educação Infantil e Ensino Fundamental. Todos responderam a um questionário 
adaptado de Myers e Holland ( 2000). Foram analisados três conjuntos de questões que solicitavam 1- 
estimativa de alunos, em suas salas de aula, para as seguintes classes de comportamentos: a) 
agressivo, b) desobediente, c) destrutivo e d) comportamento que atrapalhava /alheio à tarefa; 2- sua 
auto avaliação em lidar com tais problemas e 3- sua proposta de intervenção diante de descrições 
de comportamento de fuga de atividade acadêmica, comportamento controlado por atenção de professor 
e controlado por atenção de colegas.Os questionários foram aplicados após esclarecimento e permissão 
escrita das direções das escolas e consentimento dos professores. Para a análise dos dados, foram 



agrupados os professores de Ensino Fundamental (EF) e da Educação Infantil (EI). Os resultados 
mostraram que, quanto à estimativa feita pelos professores, o comportamento com maior porcentagem 
para ambos os grupos é o”dispersivo/alheio à tarefa” (16,65% EF e 12,2% EI), e com menor 
porcentagem é o “destrutivo” (2,4 % EF e 2,7% EI). Quanto ao comportamento considerado 
“desobediente” e ao “agressivo” as tendências são contrárias: (4,9% EF, 12% EI e 9,8% EF , 5,0% EI). A 
auto-avaliação sobre suas habilidades para lidar com e resolver problemas de comportamento mostrou 
tendência inversa: maior porcentagem de professores descreveram habilidade razoável ou 
adequada para lidar com comportamentos dispersivos, seguidos por comportamentos desobedientes e 
agressivos. Descreveram menor habilidade para lidar com comportamentos destrutivos. Quanto às 
propostas de intervenções baseadas em análise funcional, notamos em todas as descrições que a maior 
porcentagem é de propostas que não se baseiam nessa análise. Professores EI apresentaram maior 
inadequação para propor intervenções em comportamento de fuga (52%) e os EF em comportamentos 
controlados por atenção do professor (54%). Quanto às intervenções que demonstrem análise funcional, 
os professores EI e EF apresentaram a porcentagem muito próxima nos três comportamentos descritos 
(29 a 35%). Os resultados foram discutidos em termos da verbalização dos professores sobre sua prática 
e a instrumentação que possuem para intervir efetivamente nos problemas apresentados em sala. 
 
 
 
220. Comparação Entre a Autopercepção dos Jovens Sobre o Próprio Desempenho Acadêmico e Seu 
Desempenho Medido por Notas (Comparasion Between Teenagers' Self-Perception About Their 
Achievements and Their Achievement Measure in Tests) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). GRAZIELA SAPIENZA, Teresa Schoen-Ferreira, Maria Aznar-Farias (Universidade 
Federal de São Paulo) 
 
Resumo/Abstract: O desempenho acadêmico pode ser medido por notas ou através da performance do 
aluno em sala de aula. No Brasil é mais comum o desempenho medido por notas (0 a 10). Muitas vezes 
pais e professores dizem que determinado adolescente vai mal na escola, mas quando perguntamos ao 
mesmo sobre seu desempenho ele responde que vai bem. Este trabalho procurou analisar as 
percepções de ambos os lados: notas dadas pelos professores e percepção do adolescente sobre seu 
desempenho. Participantes: Participaram dessa amostra 48 adolescentes de uma escola particular da 
cidade de São Paulo, de ambos os sexos, de 5a. a 8a. séries, situados no extremo inferior ou superior do 
desempenho acadêmico de acordo com a média fornecida pela escola de todas as disciplinas do 
primeiro semestre de 2003. Método: Para verificar a percepção dos adolescentes acerca de seu 
desempenho foi utilizada a primeira parte do Youth Self-Report (YSR), um inventário que fornece dados 
sobre competência social (1ª. parte) e problemas de comportamento (2ª. parte). A primeira parte do YSR 
contém uma pergunta sobre o desempenho escolar habitual, na qual o adolescente deve relacionar suas 
notas em cada disciplina aos termos: “maus resultados”, “abaixo da média”, “média” ou “acima da 
média”. Em relação às notas fornecidas pela escola, foi considerado na "média" o estudante que obteve 
nota semestral entre 5,0 e 7,0. Resultados: De acordo com as notas dos professores, 24% dos 
estudantes estão acima da média, 23% na média e 2% estão abaixo. Quanto à autopercepção, verificou-
se que 60% dos estudantes se percebe na média, 25% acima, 20% abaixo ou com maus resultados. 
Comparando os dados de desempenho do YSR com as notas dadas pelos professores, os adolescentes 
que se percebem como medianos têm notas em média de 7,3. Os que se autopercebem com um bom 
desempenho têm notas com média de 8,5 e os que se consideram abaixo da média ou com maus 
resultados têm notas com média 5,5. Conclusão: Os resultados mostraram que adolescentes que têm 
notas acima da média muitas vezes se dizem dentro, por outro lado alunos que tiveram notas abaixo da 
média (5,0) se consideram “acima da média”, isso mostrou que alguns adolescentes não percebem seu 
desempenho coerentemente com as notas que recebem dos professores. Esse resultado desfavorece o 
processo de ensino e aprendizagem porque esses indivíduos que não são "conscientes" de suas 
capacidades e assim não conseguem aproveitá-las ou, se for o caso, melhorá-las. 
 
 
 
221. Práticas Educativas na Previsão de Competências Sociais e Problemas de Comportamento 
(Educative Practices as Predictors of Social Competences and Behavior Problems) (DDA; Baseado em 



Dados/Data-Based Presentation). CIBELLE MAGGI, Caroline Guisantes Salvo, Plinio Marco de Toni 
(UFPR), Zania Maria Diório (Instituto Bom Aluno do Brasil) 
 
Resumo/Abstract: O modelo de Estilo Parental de Gomide (2003) é composto por sete práticas 
educativas, sendo cinco relacionadas ao desenvolvimento de comportamentos anti-sociais (abuso físico, 
punição inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa e negligência) e duas favoráveis ao 
desenvolvimento de comportamentos pró-sociais (monitoria positiva e comportamento moral). O 
Inventário de Estilos Parentais - IEP fornece um índice final que reflete o modo de educar dos pais. O 
CBCL (Child Behavior Checklist) respondido pelos pais em relação aos comportamentos dos filhos, 
permite agrupar os resultados em 2 âmbitos: 1- competência social e 2- Problemas de comportamento. A 
competência social é agrupada em 3 escalas: atividade, sociabilidade e escolaridade. Os problemas de 
comportamento por sua vez, são agrupados nas escalas internalização e externalização. A soma dos 
escores brutos obtidos em todas as escalas comportamentais leva ao Distúrbio total de problemas de 
comportamento. Os resultados ponderados no CBCL permitem classificar as crianças em: não clínica, 
limítrofe e clínica. Participaram desta pesquisa 30 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 11 e 
12 anos, e um de seus responsáveis. As crianças responderam individualmente ao IEP e os pais o 
CBCL. A pesquisa teve como objetivo, através de regressão múltipla (método stepwise) verificar quais 
variáveis do IEP poderiam predizer cada uma das variáveis analisadas pelo CBCL. Para cada modelo de 
regressão, foram utilizadas as 7 variáveis do IEP (maternas e paternas) como possíveis preditoras do 
comportamento medido pelo CBCL. Os resultados mostram os seguintes coeficientes de determinação e 
coeficientes de regressão padronizados associados aos modelos de predição: comportamento agressivo 
(R2=0,31; b1=-0,55 monitoria positiva materna), comportamento delinqüente (R2=0,22; b1=-0,47 
negligência paterna), ansiedade/depressão (R2=0,46; b1=0,40 disciplina relaxada materna; b2=0,54 
monitoria negativa materna), sociabilidade (R2=0,16; b1=0,40 monitoria positiva materna), escolaridade 
(sem preditores significativos), problemas com contato social (R2=0,39; b1=-0,62 monitoria positiva 
paterna); problemas com pensamento (R2=0,72; b1=0,72 negligência materna; b2=0,40 monitoria 
negativa materna; b3=-0,27 monitoria positiva materna), problemas com atenção (R2=0,20; b1=0,45 
monitoria negativa materna), internalização (R2=0,16; b1=0,40 monitoria negativa materna), 
externalização (R2=0,43; b1=-0,56 monitoria positiva materna; b2=0,35 monitoria negativa materna), 
atividades (R2=0,22; b1=0,47 comportamento moral materno). Os resultados sugerem que determinados 
estilos parentais podem predizer, significativamente, o comportamento da criança. 
 
 
 
222. Avaliação do Uso de uma Agenda de Planejamento de Estudo (Evaluation of the Use of an Agenda 
as a Studying Plan). Thaíze Reis, Antônio Tadeu Figueiredo, Jr., Caroline Pavan, Priscila Grisante, 
Ângela Lorena, Ana Lúcia Cortegoso (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: Uma agenda, favorecedora de comportamentos de estudo e distribuída a calouros de 
uma universidade pública do estado de São Paulo, foi avaliada para verificar se está sendo utilizada e 
como é este uso, comparado ao que está previsto na própria agenda. A avaliação foi composta de duas 
etapas, uma mais abrangente e outra limitada a alguns participantes. A avaliação abrangente foi 
realizada através da aplicação aos calouros de um questionário de 30 questões, que procuram investigar 
se a agenda é utilizada e com que freqüência, o tipo de anotação feita, o quanto as pessoas conhecem 
suas características, finalidade e proposta de utilização, o quanto consideram sua utilidade no 
planejamento de atividades, se a utilizam para este fim, se consideram que a agenda pode influenciar no 
comportamento de estudo, pontos positivos e negativos percebidos e sugestões para que a agenda 
possa ser melhorada. Ele foi respondido por 19 estudantes de Psicologia e os resultados mostram que 
nesta amostra a maioria das pessoas utiliza a agenda. Quanto ao tipo, as anotações são, em sua 
maioria, acadêmicas, mas existem também anotações de outras categorias. Um número considerável de 
pessoas disse conhecer a finalidade (92,8% das que a utilizam), bem como as características da agenda 
(57,1%). Todos os participantes consideram que a agenda pode ser útil para planejar atividades, tendo 
indicado maneiras pelas quais isto pode ocorrer e motivos para utilizá-la em seu planejamento. 
Foram indicadas por 31,5% dos respondentes maneiras pelas quais ela pode influenciar no 
comportamento de estudo. A outra avaliação foi feita a partir do exame, em agendas já utilizadas, de 
aspectos considerados relevantes. Foram analisadas três agendas, tendo sido observado: ocorrência de 



sinalização de compromissos, tipos de compromissos ou anotações sinalizados, freqüência e forma de 
preenchimento dos campos da agenda, utilização de recursos de sinalização, como lembretes adesivos, 
indicação de sessões de estudo, existência de anotações de aula e período de utilização. Nas três 
agendas, verificaram-se anotações tanto acadêmicas quanto pessoais. Em uma delas, as anotações 
estão à tinta, com duas cores para sinalizar diferentes atividades. Já nas outras duas, as anotações 
estão à tinta ou a lápis, sem que isso pareça ter função sinalizadora. Em uma das agendas, os 
compromissos são anotados sucintamente no dia e horário de ocorrência, enquanto nas outras duas são 
descritos ao longo do espaço disponível para cada dia. Os dados obtidos são discutidos de acordo com 
as orientações contidas no próprio material da agenda. 
 
 
 
223. Comportamentos de Adolescentes, Relacionados à Fidelidade nas Relações Afetivas (Fidelity in 
Affection Behavior of Teenagers) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). SÍLVIO BOTOMÉ, 
Luciana Assini (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Os comportamentos sexuais dos adolescentes da década de noventa e do século XXI 
têm sido diferentes dos que foram adolescentes em épocas anteriores. Essas diferenças podem ser 
percebidas, por exemplo, por meio do que foi denominado por “ficar” – comportamento entre os jovens 
caracterizando um tipo de relacionamento afetivo. Para uma maioria dos adolescentes “ficar” significa 
beijar na boca sem compromissos. Sendo “ficar” considerado uma característica do comportamento 
sexual do adolescente e tendo em vista que um dos seus componentes é estabelecer uma relação sem 
compromissos, surge uma pergunta: o que adolescentes consideram como fidelidade? Principalmente 
por fidelidade ter entre seus componentes o compromisso com alguém. Foram observados 75 
estudantes de um colégio público, sendo 25 de cada série do ensino médio. Dois questionários foram 
utilizados para a coleta de dados. Um deles teve como finalidade caracterizar o que o adolescente 
considera sobre fidelidade e infidelidade de maneira geral e mediante situações hipotéticas que 
envolviam outras pessoas. O outro teve como finalidade caracterizar o que o adolescente considera em 
relação à fidelidade mediante situações hipotéticas que o envolviam. As categorias mais indicadas sobre 
“fidelidade” foram: não trair; ser dedicado, companheiro; ter respeito e confiar e receber confiança. Os 
dados permitem afirmar que sobre “ser fiel”, os jovens atribuem maior grau de importância a “não trair”. 
Isso obscurece o que é importante para as relações entre os jovens uma vez que definem “ser fiel” por 
meio de uma negação de comportamento e não sobre o que precisaria ser feito para constituir fidelidade. 
Ao longo das séries, o grau de importância de “não trair” como componente de “ser fiel” decai e não há 
indicação suficiente de outros atributos do que é “ser fiel” que indiquem comportamentos apropriados ao 
que constitui “fidelidade”. As expressões “dedicado e companheiro” e “respeito” são nomes genéricos 
que não explicitam tipos de comportamentos componente de uma relação. O grau de importância 
atribuído a essas expressões entre os jovens é menor do atribuído a “não trair”. Por outro lado, “confiar e 
receber confiança”, aumenta a importância ao longo das séries na definição de “fidelidade”, sendo uma 
decorrência de dedicação, companheirismo e respeito e um corolário de “não trair”. Esses dados 
parecem indicar que os adolescentes estão confusos quanto a um referencial ético de orientação para 
suas relações afetivas. “Que comportamentos precisam ser ensinados ou aprendidos?” parece ser uma 
exigência para desenvolver esses jovens para seus relacionamentos afetivos. “Estar confuso” pode 
significar necessidade “aprender a lidar com...”, o que obriga a avaliar o papel da escola em relação a 
essa “confusão” dos jovens e à ausência de alternativas de comportamentos no estabelecimento de 
relações gratificantes e significativas para seu desenvolvimento social e afetivo que sempre será 
construído na relação com os demais. 
 
 
 
224. Expectativas dos Alunos de Primeiro Semestre do Curso de Psicologia: UNINOVE Quanto à Sua 
Área de Atuação Profissional (First-Degree Students Expectations about their Professional Practices in 
Psychology). ROSANA BOFFA, Juliana de Oliveira, Roberta Kovac (UNINOVE) 
 
Resumo/Abstract: A formação em Psicologia vem sendo objeto de pesquisas em seus diversos 
aspectos. Dentre as produções da área, encontra-se uma linha de investigação sobre a escolha do 



profissional de Psicologia por uma área de atuação (e.g.Mello, 1975; Carvalho, 1982; Carvalho e 
Kavano, 1982; CFP, 1988). Os resultados destas pesquisas indicam uma preferência pela atuação na 
área clinica. Com vistas a compreender os determinantes desta escolha, ao longo do processo de 
formação dos alunos de Psicologia, Carvalho (1988) conduziu um estudo qualitativo baseado em 
entrevistas com alunos no decorrer do curso de graduação. Os resultados deste estudo indicam que o 
curso influencia esse desequilíbrio entre as áreas de trabalho, porque malogra as aspirações por uma 
atuação com maior alcance social ao oferecer para o discente um ensino circunscrito às práticas 
tradicionais da psicologia e ministrado em contato escasso com formas inovadoras de trabalho e sem 
contextualização social. Em um estudo anterior (1982), Carvalho explica a preferência pela clínica por 
esta ser uma atividade gratificante e que permite concomitância de trabalhos. 
 
A bibliografia consultada indica que uma das variáveis que pode influenciar na escolha da profissão do 
recém formado é, portanto, a orientação do curso de graduação, o que inclui o perfil dos professores do 
curso. 
 
Uma outra variável que parece influenciar na escolha por uma área de atuação é a imagem do psicólogo 
predominante na sociedade. Esta imagem pode ser identificada na “pré-escolha” por uma área de 
atuação do aluno recém ingresso no curso de Psicologia.  
 
A partir destas análises, o objetivo do presente estudo é verificar, numa primeira etapa, a preferência por 
uma área de atuação dos alunos que ingressaram na faculdade no ano de 2004 no curso de Psicologia 
Uninove.  
 
A segunda etapa irá verificar as áreas de atuação profissional dos professores-psicólogos e a definição 
da profissão “psicólogo” de cada docente. 
 
Por fim, pretende-se realizar um levantamento longitudinal ao longo do curso para verificar se as novas 
diretrizes para o ensino de Psicologia, adotadas pelo curso de Psicologia desta IES interferirão de 
alguma forma na escolha final por uma área de atuação. 
 
Os resultados preliminares referem-se à primeira etapa e indicam: muitos alunos indecisos; a maioria 
mostra uma opção pela Clínica como um meio de trabalho independente e muitos querem “ajudar os 
outros”, com intenção de amenizar os problemas da sociedade. Escolhas de menor número, 
demonstram outros interesses: Escolar, Jurídico, Hospitalar e trabalhos Comunitários. 
 
 
 
225. Estresse Ocupacional em Estudantes de um Curso Técnico em Finalização (Occupational Stress in 
Student by a Technician Course Next to the Conclusion) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ANA LUCIA IVATIUK, Katia Perez Ramos, Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC - 
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: A preocupação com a compreensão das causas e/ou as conseqüências que o 
estresse pode causar as pessoas, são cada vez mais freqüentes no mundo atual. Para fins desta 
pesquisa, estresse foi definido como uma reação do organismo, com componentes físicos e/ou 
psicológicos, causados por alterações psicofisiológicas desencadeadas no momento que o indivíduo se 
defronta com uma situação que possa amedrontar, irritar, excitar, confundir e, até mesmo, possa causar 
uma felicidade excessiva. A presença de stress pode ser dividida em três fases: resistência, alerta ou 
quase exaustão. O presente estudo teve como principal meta estudar os sintomas de estresse em 
alunos do último ano de um curso técnico de radiologia e verificar em que nível esse estresse se 
encontrava. Sabe-se que atividades educacionais podem trazer algumas fontes de stress em 
determinados períodos, devido a conteúdo, a estratégias pedagógicas, ou até mesmo por causa da 
passagem de um ciclo educativo a outro. No caso desta amostra, ainda havia o fator de estar próxima a 
inserção no mercado de trabalho. Participaram da pesquisa 30 alunos de um curso técnico em radiologia 
de uma instituição particular do interior do estado de São Paulo. Para a coleta dos dados foi utilizado o 
inventário de Sintomas de Stress (ISSL). A amostra foi composta por 64% de participantes do sexo 



feminino e 36% do sexo masculino. Para a análise dos dados foi utilizado o teste do qui-quadrado 
intragrupo, sendo este um tipo prova de aderência e com o objetivo de comprovar se existe diferença 
significativa entre o número observado de respostas e o respectivo número esperado. Em relação ao 
nível de stress, os dados obtidos mostraram que apenas 16% da amostra não tinha estresse. Dos 84% 
restante, 74% estavam na fase de resistência; 6% na fase de quase exaustão e apenas 4% na fase de 
alerta. A prova mostrou haver diferença entre as categorias, provavelmente pela maior concentração de 
respostas no item fase de resistência (Xo2 = 54.41; Xc2 = 7,82; n.g.l. = 3; n.sig. = 0,05). Os sintomas 
psicológicos foram mais acentuados pelos alunos em relação aos sintomas físicos. Os maiores índices 
estarem na fase de resistência, indica que nesta fase a pessoa consegue utilizar automaticamente a 
energia adaptativa para se reequilibrar e quando o consegue, os sintomas iniciais podem vir a 
desaparecer e se ter a impressão de que está melhor. Os dados mostraram que o momento atual que os 
participantes se encontravam, realmente pode ser bastante estressor, principalmente se relacionado com 
o momento da inserção prática do mercado de trabalho. 
 
 
 
226. Desempenho no Ditado, Papel da Cópia e do Procedimento de Auto-Correção (Performance on 
Dictation, Role of Copying and Self-Correction) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). 
LUCIANA PARDAL, Solange Calcagno, Olavo Faria Galvão, Lúcia Cavalcante 
 
Resumo/Abstract: A observação do desempenho de alguns participantes, adultos iletrados, em sondas 
de ditado de palavras, num programa de ensino de leitura computadorizado, mostrou que aprendizagem 
da leitura de palavras não foi suficiente para garantir o desempenho em ditado (composição da palavra) 
como relatam estudos com crianças. Neste trabalho, depois de aprender a ler cada grupo de quatro 
palavras que apresentavam dificuldades da língua (consoante-r-vogal / vogal-l-consoante / ch / vogal-r-
consoante / vogal-s-consoante / vogal-n-consoante), a participante era submetida a um teste de ditado 
daquelas mesmas quatro palavras e de duas outras palavras não ensinadas, contendo a mesma 
dificuldade das palavras ensinadas. Apesar do domínio da leitura das palavras, o desempenho nos 
testes de ditado foram inconsistentes. Preparou-se, então, um programa também computadorizado, para 
o treino de ditado de palavras que consistia em uma tentativa de cópia de uma palavra seguida de uma 
tentativa de ditado daquela palavra. Erro na cópia resultava na reapresentação da mesma tentativa até 
que fosse realizada a cópia corretamente; erro na tentativa de ditado resultava num procedimento de 
auto-correção em que era mostrado à participante um cartão com a palavra escrita corretamente 
solicitando à mesma que comparasse o que ela havia escrito com a palavra escrita no cartão, e 
identificasse onde estava a diferença. Em seguida, nova tentativa de ditado da mesma palavra era 
apresentada. Foi treinado o ditado por grupos de quatro palavras, num total de noventa palavras 
envolvendo as cinco dificuldades acima mencionadas para uma das participantes e cinqüenta e seis 
palavras envolvendo quatro das dificuldades para a segunda participante. A cada quatro palavras 
treinadas no ditado, aplicava-se novamente o teste de ditado para avaliar o efeito do treino. Os dados 
nos mostraram um efeito positivo das tentativas de cópia sobre o desempenho em ditado, bem como um 
efeito parcial do procedimento de auto-correção. Os dados são analisados à luz da literatura que trata 
dos efeitos de cópia e da auto-correção sobre a aprendizagem da construção de palavras (spelling). 
 
 
 
Palavras-chave: aprendizagem de leitura e de ditado, cópia, auto-correção, adultos iletrados. 
 
 
 
227. Desenvolvimento Profissional (Professional Development) (Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). PATRICIA PACHECO, Thatiana Valory, Paula Abiraude, Tais Moreira, Adalgisa Steele, 
Liliane Silva (Universidade Estacio de Sá) 
 
Resumo/Abstract: O presente estudo é parte integrante do Projeto de Desenvolvimento Profissional da 
Psicologia implementado no Campus Niterói (RJ) da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Tal projeto 
apresenta como objetivo primordial o aumento do repertório de habilidades sociais e o concomitante 



aumento da competência social e profissional dos alunos do curso de Psicologia da referida Instituição 
como forma de melhorar, tanto a qualidade de vida dos mesmos, quanto sua futura atuação 
profissional. Entende-se que, nesta profissão, a presença de um bom repertório de habilidades 
sociais seja um requisito particularmente importante para a atuação competente. O início do projeto foi 
marcado pela avaliação do repertório de habilidades sociais dos alunos dos dois primeiros períodos do 
curso de Psicologia; população esta com a qual o trabalho seria posteriormente desenvolvido. Como 
instrumento de avaliação utilizou-se Inventário de Habilidades Sociais em uma aplicação coletiva. Após o 
levantamento dos dados, o inventário apontou a necessidade de que 68% dos indivíduos testados 
realizassem atividades de desenvolvimento de Habilidades Sociais quer considerando o repertório global 
dos respondentes ou o resultado específico em uma ou mais das cinco áreas que são avaliadas pelo 
inventário. A partir desta avaliação foi oferecido aos participantes da mesma um programa de 
desenvolvimento de habilidades sociais, com duração de quatro meses e periodicidade semanal, ao final 
do qual os mesmos foram novamente avaliados com o Inventário de Habilidades Sociais. O processo de 
Treinamento de Habilidades Sociais envolveu três elementos principais: a aprendizagem de 
comportamentos mais adaptativos (com a utilização de técnicas de relaxamentos caso estes novos 
comportamentos mobilizassem ama maior ansiedade, instruções, modelação, ensaio comportamental, 
etc.); a reestruturação cognitiva e o treino em solução de problemas. Após o período de desenvolvimento 
do grupo uma nova avaliação mostrou um aumento significativo no repertório de habilidades sociais dos 
participantes que concluíram o programa, visto ter havido uma perda de participantes durante a 
execução do mesmo. Os resultados obtidos foram analisados através de uma ANOVA de duas vias, 
seguido pelo teste T para análise pos-hoc. A partir dos resultados encontrados pode-se observar que o 
treinamento utilizado mostrou-se efetivo para o desenvolvimento geral das habilidades sociais dos 
participantes da pesquisa. Foram registrados também resultados expressivos nas habilidades de 
enfrentamento de situações com risco e nas habilidades de conversação e desenvoltura social, embora 
as demais áreas não tenham se mostrado significativamente afetadas, o que exigirá o 
redimensionamento do projeto em alguns aspectos específicos. 
 
 
 
228. Comportamentos Profissionais Constituintes da Formação Psicológica de Nível Superior em 
Turismo (Behaviors of Professional Constituents of the Psychological Formation in the Higher Education 
of Tourism) (TBA). Lucia Onzi , Silvio Paulo Botomé, Paula Elisa Mattana 
 
Resumo/Abstract: Qual a contribuição da Psicologia como área de conhecimento para a formação de 
nível superior dos profissionais em turismo? Essa pergunta é razoavelmente simples e deveria ser feita 
por todos os envolvidos com essa dimensão do ensino em turismo, o que parece que não vem 
ocorrendo. Em cursos de Turismo de algumas universidades é possível encontrar na grade curricular, 
disciplinas tais como “Psicologia do Turismo”, “Aspectos Psicológicos do Turismo”, “Psicologia Social” e 
assim por diante. Mas o que é “psicológico” no turismo? Será que isso está claro tanto para os alunos 
quanto para os professores? A Psicologia é uma área de conhecimento básica e, por isso, ampla. Mas, 
nem tudo o que é estudado em Psicologia é importante para que os profissionais possam atuar no 
campo profissional do Turismo. Se a relação entre o conhecimento “psicológico” e o desenvolvimento de 
comportamentos profissionais no campo do Turismo com base nesse conhecimento não for definida com 
clareza, é provável que o ensino de psicologia no turismo não passe da transmissão de informações que, 
muitas vezes, não são nem mesmo contextualizadas na realidade do turismo, o que resulta em 
conhecimento meramente “ilustrativo”. É possível identificar no plano de ensino de algumas disciplinas 
relacionadas à psicologia ministradas em cursos de Turismo, aprendizagens significativas para os 
profissionais no contexto do turismo? Para isso foram utilizadas as grades curriculares de três cursos de 
Turismo e os planos de ensino das disciplinas de psicologia ministradas nesses cursos. Foram avaliados 
os nomes das disciplinas, sua posição nos semestres ao longo do curso e os objetivos propostos nos 
planos de ensino das mesmas. Os resultados obtidos foram: uma caracterização da contribuição da 
formação psicológica para a formação dos profissionais em turismo e uma identificação de objetivos de 
ensino constituídos por comportamentos profissionais a serem aprendidos, com base no conhecimento 
produzido em Psicologia, para o exercício da profissão de Agente de Turismo. O conjunto de 
comportamentos identificados define a função da formação em Psicologia para a formação e a atuação 
no campo do Turismo e esclarece as possibilidades de relação entre uma área de conhecimento, a 



Psicologia, e o campo de atuação profissional do Turismo. Uma relação necessária para que, de fato, o 
exercício profissional nesse campo possa utilizar o conhecimento sobre Psicologia, transformando esse 
conhecimento em comportamentos profissionais concretos e pertinentes à profissão.  
 
 
 
Palavras-chave: Formação Psicológica em Turismo, Psicologia no ensino de profissionais do Turismo, 
Comportamentos Profissionais no Turismo. 
 
Key words: Psychological education in Tourism, Psychology in professional teaching of Tourism, 
Professional behaviors in Tourism 
 
 
 
229. Publicações Sobre Educação no “Journal of Applied Behavior Analysis”: Uma Revisão (Research on 
Education Topics: A Literature Review of the Journal of Applied Behavior Analysis, from 1968. to 2000) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALDAYSA MARMO (Uninove) 
 
Resumo/Abstract: Levando em conta que a educação é um dos temas mais relevantes na análise e no 
planejamento da sobrevivência da cultura, este trabalho se propôs a caracterizar a produção de 
trabalhos relacionados com educação nas publicações do JABA entre os anos de 1968 a 2000. Para 
tanto, foram selecionados 214 artigos, que correspondem a 11% do total de artigos publicados na 
revista, envolvendo exclusivamente o ambiente escolar, a educação formal e estudantes que não 
possuíam necessidades especiais. A área de educação no JABA, parece ter, em sua primeira década, 
acompanhado o crescimento da revista como um todo, neste período as publicações em educação 
mantiveram seu maior índice de publicações, 20% do total de publicações do JABA. Dentre estas 
publicações alguns resultados mostram-se relevantes como por exemplo: o treino de habilidades 
acadêmicas (soletrar, ler, escrever, melhorar desempenho, lição de casa, aumento de freqüência na 
realização de tarefas).abrange 55,7% dos estudos, o enfraquecimento de comportamentos disruptivos 
abrange 13,2% dos estudos, treinamento de professores segue com 6,6% dos estudos. Notou-se 
também uma evidente “mudança de foco” por exemplo, nos primeiros anos de publicação da revista a 
maioria dos estudos tinha como foco principal enfraquecer comportamentos disruptivos, aqui entendidos 
como comportamentos que “atrapalham” o rendimento escolar. Em contrapartida, procedimentos que 
fortaleciam comportamentos acadêmicos começaram a fazer parte do foco dos pesquisadores a partir de 
1976, onde além de ganhar força permaneceram até o final do período estudado (2000). Além disso a 
maioria dos estudos foi feita com estudantes do nível primário 46,2%. Outro dado bastante interessante 
diz respeito ao delineamento experimental utilizado nestes estudos, de forma que 79% dos estudos 
utilizaram delineamentos de sujeito único, o restante, 21% fizeram uso de delineamento de controle de 
grupo. Sobre os procedimentos utilizados pode-se dizer que procedimentos que manipulam 
conseqüências positivas aparecem em 43,9% dos estudos, em seguida registramos os procedimentos 
que manipulam instruções 25,8% ainda encontramos estudos que de alguma forma manipulam 
conseqüências aversivas concentrando-se em 10,4% dos estudos. Contudo, podemos concluir que há 
na análise do comportamento, principalmente na área educacional, a preocupação de estabelecer 
comportamentos que sejam vantajosos para os indivíduos em momentos futuros, este caráter, de educar 
para o futuro, certamente está entre as razões que moveram e que movem até hoje os pesquisadores e 
educadores a continuarem investindo seus conhecimentos nas questões relacionadas aos problemas 
educacionais. 
 
 
 
230. Estresse em Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem (Stress in Nurse Technician Students) 
(CBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). PAULO MARTINS, Cloves Amorim, Marianne 
Trevisani, Ricardo Oliveira (PUCPR) 
 
Resumo/Abstract: A enfermagem é a quarta profissão mais estressante. Alguns estudos têm apontado 
os períodos de formação como etapa crucial para a aprendizagem de estratégias de enfrentamento do 



estresse no trabalho. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o estresse de estudantes do curso técnico de 
enfermagem do colégio Técnico Irmão Mário Cristóvão da PUCPR. Participaram deste estudo 74 alunos, 
sendo 66 (89%) do sexo feminino e 8 (11%) do sexo masculino. Utilizou-se o ISSL (Inventário de 
Sintomas de Stress de Lipp), aplicado coletivamente a terceira turma do curso técnico de enfermagem 
da PUCPR. Os resultados alcançados foram que 75% dos participantes apresentavam estresse em fase 
de resistência e 25% em fase de exaustão, não foram encontrados sujeitos em fase de alerta ou de 
quase exaustão. Os sintomas foram predominantemente físicos, (59%). Destaca-se que 90% dos 
participantes trabalham e estudam, deste 60% já trabalham na enfermagem. Conclui-se que o perfil do 
aluno do curso técnico em enfermagem apresenta um nível de estresse acima da população em geral e 
demanda por parte das instituições formadoras um programa educativo e preventivo em relação ao 
estresse profissional. 
 
 
 
231. O Efeito da Tarefa de Supressão Articulatória nas Memórias de Curto e Longo Prazo (Suffix Effects 
with Articulatory Supression, Impaired Recall, and Immediate Memory) (VRB). ANA LUIZA ZANINOTTO 
(Unifesp) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo desse trabalho foi investigar o efeito da tarefa de supressão articulatória 
nas memórias de curto e longo prazo. Como conseqüência desse estudo, pretendeu-se analisar o efeito 
da supressão na recordação de palavras comuns (PC), pseudopalavras de alta associabilidade (PA) e 
pseudopalavras de baixa associabilidade (PB). Pseudopalavras são palavras pertencentes à língua 
portuguesa, porém sem significado, compostas por 2 a 4 sílabas. Foram testados 30 sujeitos, de 18 a 35 
anos, com nível superior completo ou em curso. Os participantes foram divididos em 2 grupos, um grupo 
controle e um grupo experimental. Cada sujeito visualizou 12 listas de palavras. Estas listas, que 
continham 15 palavras cada, apresentavam as últimas 3 palavras compostas por estímulos em recência. 
As listas foram divididas em 3 grupos, 4 apresentavam em recência PA, 4 em PB e 4 em PC. O restante 
das palavras foram compostas por estrutura de palavras pertencentes à língua portuguesa. Essas 
palavras foram apresentadas individualmente e automaticamente na tela durante 2 segundos. As listas 
eram separadas por uma tela específica que continha a expressão “Recorde as palavras”. Os 
participantes liam cada uma das palavras e ao término de cada lista recordavam verbalmente o maior 
número de palavras possível, em qualquer ordem. No grupo experimental, os participantes executavam o 
mesmo procedimento do grupo controle, porém repetiam o som da letra “T” durante a apresentação das 
listas. Esse som irrelevante consistiu na variável a ser estudada, ou seja, no som articulatório. As 
palavras eram anotadas pelo experimentador em uma folha controle, seguindo a ordem dita pelo 
participante. Escolheu-se trabalhar com esse tema devido às necessidades de maior entendimento dos 
processos mnemônicos, contribuindo assim para estudos referentes ao processo de aprendizagem. 
Segundo Surprenant, LeCompte e Neath, 2000, esse som articulatório durante a apresentação da lista 
foi utilizado para produzir interferência na armazenagem fonológica. Porém o resultado da pesquisa não 
confirmou os dados da literatura estudada, visto que o som articulatório não foi uma variável que 
influenciou negativamente a recordação das pseudopalavras apresentadas. 
 
 
 
232. O Ensino da Leitura para Crianças Que Apresentam Dificuldades de Aprendizagem: Contribuiçòes 
da Análise do Comportamento (Teaching Reading to Children with Learning Difficulties: Contributions of 
Beheviour Analysis) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ROSA MARIA GALVAO FURTADO 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão acerca das propostas de trabalho que 
analistas do comportamento vem desenvolvendo com crianças que apresentam dificuldades na 
aprendizagem da leitura. Foi selecionado para este estudo o material veiculado a partir das reuniões 
anuais da ABPMC, revisando-se a produção de conhecimentos tornados públicos a partir das Reuniões 
Anuais da Sociedade Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental. Constatou-se não ser 
possível o acesso a toda produção, uma vez que embora os encontros tenham sido realizados a partir de 
1991, só foi possível extrair dados do material a partir do momento que tal Associação iniciou a 



documentação de seus eventos ou seja, a partir de 1995. Deve-se entretanto ressaltar que entre os anos 
de 1995 e 1996, foram produzidos apenas “folders” que se restringiam a fazer referências apenas aos 
títulos das atividades a serem realizadas e seus participantes. Somente a partir de 1997, os cadernos 
publicados passaram a incluir na programação dos eventos resumos de trabalhos apresentados, motivo 
pelo qual considerou-se apenas os resumos publicados no período de 1997 a 2003.  
 
O levantamento do material considerado levou a constatação de que o número de trabalhos relacionados 
a aprendizagem, remediação ou melhoria da leitura é extremamente reduzido em comparação ao total 
de trabalhos apresentados em cada encontro, a saber: 1997- 0 %; 1998- 2%; 1999- 3,6%; 2000- 2,1%, 
2001- 1,7%, 2002 1,5% e 2003 1,2%.  
 
Nos resumos publicados envolvendo quase sempre os mesmos pesquisadores, os procedimentos 
utilizados referem-se a utilização dos procedimentos de discriminação condicional e equivalência de 
estímulos, defendendo-se a idéia de que o desempenho de um leitor competente se baseia em uma rede 
de relações entre conjuntos de estímulos, de tal modo que o ensino destas relações conduzem ao 
emergir das relações restantes levando o aprendiz a progressiva generalização do aprendizado.  
 
Levando-se em consideração todo o trabalho e a preocupação de Skinner com a educação e seus 
alertas acerca da inadequação dos métodos utilizados no ensino e diante das dificuldades hoje 
comprovadas através dos preocupantes resultados oriundos da forma tradicional de ensino, diante do 
perigo que o fracasso que pode significar para o aprendiz por corroer sua auto-estima aumentando as 
probabilidades comportamentos de evitação, crê-se que analistas de comportamento devem estar mais 
alertas para o fato, envolvendo-se mais em pesquisas que possam auxiliar educadores na resolução de 
um problema que se torna cada vez motivo de encaminhamento de escolares para atendimento 
psicológico.  
 
 
 
Palavras-chave: dificuldade de aprendizagem, leitura, análise do comportamento.  
 
 
 
233. A Influência do Desenvolvimento da Percepção Fonológica no Processo de Aprendizagem de 
Leitura e Escrita (The Influence of the Development of the Phonological Awareness on the Learning 
Process of Reading and Writing) (DDA; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). NEYFSOM 
CARLOS F. MATIAS (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - São Gabriel) 
 
Resumo/Abstract: A educação nas últimas décadas passou por várias transformações, sobretudo, no 
Brasil, algumas profícuas outras inócuas. Os dados que são apresentados acerca do desenvolvimento 
da aprendizagem, tanto de adultos como crianças, no Brasil são um tanto quanto desanimadores, para 
não dizer catastróficos. Não é difícil visualizarmos isto se buscarmos dados como o do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística que mostra que 17.552.762 (dezessete milhões, quinhentos e cinqüenta e dois 
mil, setecentos e sessenta e dois) de brasileiros são analfabetos. Além disto o país se encontra em 37º 
lugar em um ranking de proficientes leitores, num estudo realizado pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 41 países, na frente apenas da Macedônia, 
Albânia, Indonésia e Peru. As implicações que fomentam estes dados podem ser inúmeras e com isto 
encontramos uma amplitude de temas a serem investigados no processo de ensino das escolas públicas 
no Brasil. Neste trabalho tivemos o propósito de investigar um aspecto da Consciência Metalingüística: a 
Consciência Fonológica – que se refere à capacidade de percepção e manipulação dos sons que 
compõem as palavras faladas, ouvidas e escritas sendo considerada como uma habilidade importante 
para a aprendizagem da leitura e da escrita. Neste trabalho limitamo-nos a apresentar as primeiras 
correlações de uma pesquisa sobre a influência do desenvolvimento da Consciência Fonológica na 
aquisição da leitura e da escrita em uma escola da rede pública da periferia de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. A investigação buscou compreender a relação entre a aprendizagem da leitura em crianças que 
se encontravam nos três primeiros anos de alfabetização e a influência da Consciência Fonológica neste 
processo. 



 
 
 
234. A Influência da Familia e da Televisão na Percepção de Crianças Sobre Escolhas Profissionais 
Futuras (The Influence of the Family and of Television in the Perception of Children on Future 
Professional Choices) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Diego Gutierrez Rodriguez, 
RICARDO BOTTA (Univeridade Paulista-Ribeirão Preto-SP) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo teve como objetivo, a partir de uma análise comportamental cognitiva, 
identificar as diferentes formas de percepção de crianças sobre escolhas profissionais futuras diante de 
estímulos provenientes da família e da televisão. 
 
Participaram como sujeitos desta pesquisa vinte crianças do sexo masculino de idade de anos sendo 
todos pertencentes à classe média-baixa. 
 
As entrevistas foram aplicadas individualmente, através de questionários estruturados e fechados, sendo 
analisadas quantitativamente respostas correspondente aos dois seguintes temas: caracterização e 
identificação com a profissão dos pais e a influência da televisão na percepção de profissões.  
 
Os resultados apontaram que as crianças não tiveram dificuldades em identificar e descrever as 
atividades tanto dos pais como das mães. Apesar de indicarem que gostam da profissão dos pais ,a 
maioria quer ter outra profissão no futuro. Os dados sobre a influência da televisão apontam que a 
grande maioria consegue perceber a diversidade de profissões apresentadas na televisão através dos 
programas assistidos. Preferem profissões que consideram ser mais remuneradas porém consideram 
que terão de escolher outras por considerar muito difícil conseguir chegar a esta profissão diante da 
realidade que vivenciam. 
 
Em síntese, foi possível concluir através deste trabalho, que família a televisão não exercem uma 
influência absoluta no que tange a percepção das crianças sobre escolha profissional já que cada uma 
tem uma interpretação própria a respeito das informações que recebe e das possíveis conseqüências 
desta escolha.  
 
 
 
235. A Relação entre Motivação, Realização Pessoal e Estresse em Estudantes de um Curso de 
Educação (The Relationship Between Motivation, Personal Fulfillment, and Stress in Students of a 
Teaching Course) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ELCIO ANTONIO FOGGIATTO, 
Carmen Maurer Simon Chiocca (PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: A qualidade da educação infantil é definida, dentre outros fatores, pelo modelo do 
educador. Cabe ao educador, frente ao desenvolvimento infantil, proporcionar experiências 
diversificadas e enriquecedoras às crianças, a fim de que essas possam fortalecer sua auto-estima e 
desenvolver capacidades e habilidades. É importante que as habilidades do educador se desenvolvam 
desde a sua formação. Entretanto, em pesquisa realizada junto aos alunos do ensino médio do curso de 
magistério, identificou-se que a baixa motivação, realização profissional e o estresse causado pelo 
desgaste físico e emocional, são fatores inibidores do desenvolvimento da qualidade na educação 
infantil. A pesquisa foi realizada no ano de 2002, com uma amostragem de 30 alunos do ensino médio, 
curso de Magistério, noturno, em um colégio particular de Curitiba. Foi aplicado um questionário semi-
estruturado contendo 27 perguntas fechadas e 12 perguntas abertas, para verificar a motivação e 
crenças dos alunos sobre a função de educador infantil. Logo em seguida foi aplicado o ISSL – 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp. Os resultados apontaram que 80% dos 
participantes apresentaram estresse. O predomínio dos sintomas do estresse nos participantes foi de 
55% Físico e 25% Psicológico. O nível de estresse foi de 65% de Exaustão e 35% de Resistência. Não 
se registrou sujeitos com estresse nas fases de Alerta ou Quase-Exaustão. Sobre a realização 
profissional e motivação, 75% dos sujeitos apresentaram baixa motivação em exercer a profissão de 



educador infantil e acreditam que o professor não é valorizado pela sociedade. Registrou-se uma baixa 
motivação para o exercício profissional bem como elevado nível de estresse para estudantes. 
 
 
 
OBM 
 
 
 
 
 
236. Estratégia de Premiação para a Redução do Absenteísmo no Trabalho: Uma Experiência Frustrada 
(Awarding Strategy for the Reduction of the Absenteeism: A Frustrating Experience). Ana Claúdia 
Fazolin, KARINA HOPPMANN SALIM, Luciana Souto Marthe, Fernanda Schiavon, Fernanda Aguillera 
(Unimep) 
 
Resumo/Abstract: A motivação dos trabalhadores tem sido alvo de grande preocupação no mundo 
corporativo. Prática comum nas empresas, a premiação em dinheiro por desempenho ou alcance de 
metas se justifica pelo reconhecimento do mesmo como reforçador generalizado. Mas será que essa 
estratégia é infalível? O presente trabalho relata experiência vivenciada em confecção onde as autoras 
estagiaram, bem como discute efeitos da proposta adotada. Na ocasião de seu ingresso na empresa o 
programa de premiação estava sendo implantado na condição de teste, com vistas a mantê-lo 
definitivamente. Idealizado pelo proprietário, surgiu como estratégia para redução do alto índice de 
absenteísmo registrado na empresa, o que prejudicava o alcance das metas de produção e havia se 
acentuado no mês anterior. A proposta partiu da distribuição de cartões de crédito aos funcionários da 
produção, com liberação de saldo condicionada às seguintes normas: a) todos os funcionários que não 
faltassem nem chegassem atrasados no trabalho teriam bônus de R$ 30,00; e, b) caso as metas fossem 
alcançadas, funcionários assíduos do setor teriam esse bônus acrescido de R$ 20,00, totalizando R$ 
50,00 de premiação ao mês. Embora o valor pareça pequeno, o mesmo era superior a 10% do salário 
médio dos trabalhadores. Acompanhando os índices de faltas, observou-se um aumento considerável no 
primeiro mês, seguido por leve decréscimo desse número nos meses subseqüentes, embora com 
índices maiores que os anteriores à implantação do programa. Quanto à produção, a meta foi atingida 
por um dos setores no segundo mês de premiação, resultado que não permaneceu. A observação 
desses dados permite afirmar que o programa teve efeitos no mínimo controvertidos, o que levou a sua 
extinção após três meses em experiência. No caso desta empresa constatou-se que o dinheiro não teve 
um efeito reforçador, pois o comportamento de faltar ao trabalho não foi interrompido e sequer diminuído. 
Entendendo o comportamento como multideterminado, muitas são as possíveis razões desses 
resultados: baixo valor dos bônus, metas inatingíveis, condições de trabalho inadequadas, altos índices 
de re-trabalho, falta de treinamento, adoecimento adquirido no trabalho, falta de comprometimento com 
os objetivos da empresa, vícios adquiridos no trabalho... Uma investigação cuidadosa dessas 
possibilidades apontou falta de organização da produção, não organizada na seqüência adequada, e 
postura pouco profissional dos faltosos, que traziam atestados sem quaisquer prejuízos pelo 
comportamento inadequado. Demonstrando a relevância do olhar diagnóstico do psicólogo nas 
organizações, procederam-se outros encaminhamentos: estudo e definição da seqüência produtiva para 
reorganização do layout da produção. 
 
 
 
237. Análise de Contingências como Estratégia Didática para a Melhoria da Comunicação em Contexto 
Empresarial (Contingency Analysis as a Didatic Strategy for Communication Improvement in an 
Entrepreneurial Context). Claudia Helena Justino, THAÍS HELENA MACHADO, Fernanda Aguillera 
(UNIMEP) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho é parte da experiência de estágio em Psicologia Organizacional 
realizado numa empresa de segurança em Campinas. Motivado pela queixa da cúpula sobre problemas 
relacionados à comunicação interna e pela solicitação de intervenção voltada a reduzí-los, teve como 



objetivos: 1) caracterizar as condições de comunicação segundo a visão dos funcionários, identificando 
problemas, dificuldades, suas razões e conseqüências; 2) programar e aplicar treinamento direcionado à 
solução desses problemas, especialmente pautado na descrição das contingências de cada situação 
identificada como problemática; e, 3) propor estratégias para o reconhecimento dos comportamentos 
como multideterminados e para a identificação das inúmeras variáveis intervenientes nas situações, 
visando sua previsão e prevenção na rotina de trabalho. A etapa inicial contou com observações dessa 
rotina nos setores administrativos e aplicação de questionário aos profissionais, buscando investigar sua 
percepção da comunicação na empresa e seus problemas. Os resultados apontaram unânime 
insatisfação dos trabalhadores quanto a comunicação interna, justificada especialmente pelo inadequado 
fluxo de informações, tanto por falta de esclarecimentos como pela distorção das mensagens, pouca 
agilidade e desorganização em alguns procedimentos e falta de integração na equipe. Além disso, 
possibilitaram identificar as formas de comunicação inadequadas mais freqüentes, quando buscou-se 
descrevê-las e analisar suas contingências para identificar seus mantenedores. Esses comportamentos 
foram categorizados, então, em duas classes: a) o que é considerado adequado na comunicação 
interpessoal dentro da Empresa e não é executado pelos funcionários; e, b) o que é executado e não é 
adequado. A partir desses dados foi possível o planejamento adequado da intervenção e o 
desenvolvimento de estratégias didáticas a serem utilizadas no treinamento, tendo como meta principal o 
desenvolvimento das habilidades envolvidas na análise de antecedentes e conseqüências desses 
comportamentos. O programa foi implementado em reuniões semanais do grupo, com duração 
aproximada de uma hora dentro do próprio horário de expediente. Como exemplo de atividade proposta, 
uma merece destaque pelo envolvimento do grupo e os impactos observados no trabalho: cada 
comportamento inadequado analisado pelas autoras foi transformado em peças de um jogo, onde os 
participantes deveriam identificar possíveis antecedentes e conseqüências, montar as seqüências 
corretas e justificar sua percepção das mesmas. Embora tenha faltado uma avaliação formal de seus 
efeitos na prática, vale ressaltar que o programa serviu como referência para que a Empresa investisse 
em novas formas de treinar os funcionários, empenhando-se na produção de novos projetos para o 
desenvolvimento de seu potencial, sem limitar-se às práticas mais oferecidas no ramo. 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho é parte da experiência de estágio em Psicologia Organizacional 
realizado numa empresa de segurança em Campinas. Motivado pela queixa da cúpula sobre problemas 
relacionados à comunicação interna e pela solicitação de intervenção voltada a reduzí-los, teve como 
objetivos: 1) caracterizar as condições de comunicação segundo a visão dos funcionários, identificando 
problemas, dificuldades, suas razões e conseqüências; 2) programar e aplicar treinamento direcionado à 
solução desses problemas, especialmente pautado na descrição das contingências de cada situação 
identificada como problemática; e, 3) propor estratégias para o reconhecimento dos comportamentos 
como multideterminados e para a identificação das inúmeras variáveis intervenientes nas situações, 
visando sua previsão e prevenção na rotina de trabalho. A etapa inicial contou com observações dessa 
rotina nos setores administrativos e aplicação de questionário aos profissionais, buscando investigar sua 
percepção da comunicação na empresa e seus problemas. Os resultados apontaram unânime 
insatisfação dos trabalhadores quanto a comunicação interna, justificada especialmente pelo inadequado 
fluxo de informações, tanto por falta de esclarecimentos como pela distorção das mensagens, pouca 
agilidade e desorganização em alguns procedimentos e falta de integração na equipe. Além disso, 
possibilitaram identificar as formas de comunicação inadequadas mais freqüentes, quando buscou-se 
descrevê-las e analisar suas contingências para identificar seus mantenedores. Esses comportamentos 
foram categorizados, então, em duas classes: a) o que é considerado adequado na comunicação 
interpessoal dentro da Empresa e não é executado pelos funcionários; e, b) o que é executado e não é 
adequado. A partir desses dados foi possível o planejamento adequado da intervenção e o 
desenvolvimento de estratégias didáticas a serem utilizadas no treinamento, tendo como meta principal o 
desenvolvimento das habilidades envolvidas na análise de antecedentes e conseqüências desses 
comportamentos. O programa foi implementado em reuniões semanais do grupo, com duração 
aproximada de uma hora dentro do próprio horário de expediente. Como exemplo de atividade proposta, 
uma merece destaque pelo envolvimento do grupo e os impactos observados no trabalho: cada 
comportamento inadequado analisado pelas autoras foi transformado em peças de um jogo, onde os 
participantes deveriam identificar possíveis antecedentes e conseqüências, montar as seqüências 
corretas e justificar sua percepção das mesmas. Embora tenha faltado uma avaliação formal de seus 
efeitos na prática, vale ressaltar que o programa serviu como referência para que a Empresa investisse 



em novas formas de treinar os funcionários, empenhando-se na produção de novos projetos para o 
desenvolvimento de seu potencial, sem limitar-se às práticas mais oferecidas no ramo. 
 
 
 
238. A Descrição da Seqüência de Tarefas como Base para a Organização do Layout da Produção 
(Description of the Sequence of Tasks as the Base for an Organization's Production Layout). Fernanda 
Schiavon, LUCIANA SOUTO MARTHE, Karina Hoppmann Salim, Ana Cláudia Fazolin, Fernanda 
Aguillera (Unimep) 
 
Resumo/Abstract: Como mostra da relevância do olhar diagnóstico dos psicólogos organizacionais, este 
trabalho relata experiência vivenciada em estágio numa confecção masculina de médio porte. No 
mercado há dez anos e tendo como clientela conhecidas redes de lojas do país, não possuía setor de 
Recursos Humanos estruturado e vinha enfrentando uma série de problemas relacionados a sua falta, o 
que motivou a contratação das estagiárias. Nessa ocasião era testado um programa de premiação aos 
trabalhadores que atingissem as metas de produção, adotado em virtude dos altos índices de 
absenteísmo e da constância dos atrasos nas entregas. Os resultados foram desanimadores e o 
levantamento de suas possíveis causas tornou necessário um estudo cuidadoso das condições de 
trabalho. Logo nas primeiras visitas à produção, pôde-se observar falta de organização. Além do 
pequeno espaço para tantas máquinas e da passadoria muito próxima aos demais setores, tornando o 
ambiente demasiado quente, havia grande movimentação de pessoas pelos corredores. Na tentativa de 
compreender melhor o que ocorria, foi realizada uma visita dirigida pelo encarregado geral da produção, 
quando dúvidas puderam ser esclarecidas. O espaço era organizado de maneira irregular e sem 
qualquer seqüência lógica, resultado do crescimento das demandas nos últimos anos. Sempre que era 
necessário havia compra de maquinário e contratação de pessoal, encaixados nos espaços vagos do 
galpão. Dessa maneira, eram necessários vários ajudantes gerais para fazerem ponte entre as 
máquinas, possibilitando seguimento à produção. A visão era caótica e o momento propício a mudanças: 
negócio em expansão, mudança para espaço maior agendada, empresa sensibilizada ao problema das 
metas de produção e prazo, pressão dos clientes, retorno do proprietário ao comando, setor de RH em 
estruturação. Desenvolveu-se, então, a seguinte proposta: aproveitando-se as entrevistas iniciais da 
descrição de cargos da produção, os funcionários deveriam descrever também a seqüência das tarefas 
realizadas em sua máquina e os passos ou máquinas imediatamente anteriores e posteriores no 
processo de produção. Organizadas essas informações, foi possível descrever as seqüências 
comportamentais corretas que, checadas, foram apresentadas ao empresário, indicando a necessidade 
de contratar profissional especializado no estudo e redefinição de layouts de produção. Medida tomada, 
o novo espaço ficou mais adequado e planejado para crescimento futuro, além de ter resultado maior 
integração no trabalho, facilitado o processo e limitado tarefas a cada função. Ainda não foi possível 
observar efeito significativo nos índices de produção, mas há indicativos de ascendência já nessa fase 
adaptativa e a satisfação dos trabalhadores será investigada. 
 
 
 
239. Elaboração de um Programa de Treinamento Assertivo para Funcionários de uma Clínica Médica 
(Elaboration of an Assertive Training Program for a Medical Clinic Workers Group). Clívia Silva, KELLY 
LOPES (Universidade Federal do Pará) 
 
Resumo/Abstract: As organizações estão em pleno processo de mudanças pela necessidade de 
competir para sobreviver num mercado dinâmico, globalizado e exigente. Entre as mudanças estão as 
comportamentais, pois para se adaptarem à essa nova realidade, houve um investimento maior no 
trabalhador. Uma das atividades mais comuns em uma instituição é o trabalho em grupo, havendo 
necessidade de interagir para que as tarefas sejam realizadas com êxito (Miguel e Garbi, 2003), portanto 
percebe-se a importância da emissão de comportamentos socialmente habilidosos, enfatizando o 
comportamento assertivo. Este trabalho visa a elaboração de um programa de treinamento assertivo 
para funcionários de uma clínica médica, partindo de resultados obtidos na aplicação de um inventário e 
de um roteiro de entrevista para caracterização dos participantes. Participaram deste estudo 6 
funcionários (100% do corpo funcional) da instituição (3 homens e 3 mulheres), na faixa etária entre 20 e 



35 anos, sendo a pesquisa realizada naquela instituição. Os materiais utilizados para coleta de dados 
foram: 1. Inventário Assertivo (adaptado por Brandão e Derdyk, 2003); 2. Roteiro de entrevista. Dividiu-
se o estudo em 4 etapas: Período de habituação; Coleta de dados e aplicação dos instrumentos; Análise 
dos resultados e Elaboração do Programa de Treinamento Assertivo. Os resultados demonstraram que o 
grupo localizou-se na faixa mediana de assertividade, tendo como média 14 pontos para participantes do 
sexo feminino e 10,33 pontos para o sexo masculino. Verificou-se os itens em que obtiveram pontuação 
positiva e negativa, a fim de analisar os dados com mais acuidade, agrupando-os em 20 categorias. 
Entre as habilidades detectadas estão: Autocontrole; Comportamento não verbal em momento de 
interação; Defesa de direitos; Capacidade da manutenção de sua vontade diante da insistência de 
outrem; Empatia; Capacidade de demonstrar sentimento positivo (sexo feminino). Percebeu-se 
necessidade de desenvolverem habilidades específicas, como: iniciar conversação; tomar decisão, falar 
em público; expressar sentimentos (sexo masculino). Desenvolver programa de treinamento assertivo 
proporcionará: relações interpessoais mais saudáveis; melhor perfil profissional e maior produtividade 
aos participantes, ampliando repertório de respostas assertivas, reforçando comportamentos adequados 
emitidos no ambiente de trabalho. O programa compreenderá cinco sessões semanais, com 4 horas de 
duração cada e posteriormente encontros quinzenais. As Atividades e técnicas planejadas foram: 
Dinâmicas de grupo; Ensaio Comportamental; Feedback; Modelação; Reforçamento positivo; Tarefas de 
casa; Técnicas de Relaxamento e respiração abdominal. 
 
 
 
Palavras-chave: assertividade, comportamento socialmente habilidoso, treinamento assertivo. 
 
 
 
240. Avaliando um Programa de Treinamento de Habilidades Sociais com Funcionários de uma 
Organização Pública (Evaluating a Training Program of Social Skills with Employees from a Public 
Organization) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LARISSA DE ALMEIDA NOBRE, 
Fernanda Costa Nunes, Pethymã Pires Magalhães (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: Os processos de trabalho nas organizações têm sido, atualmente, alicerçados na 
natureza e qualidade das relações interpessoais. Além das competências técnicas, a competência social 
nas interações profissionais está sendo cada vez mais requisitada. Pesquisas em habilidades sociais 
apontam que pessoas socialmente competentes tendem a estabelecer relações profissionais mais 
satisfatórias, produtivas e duradouras. Programas de treinamento de habilidades sociais foram 
elaborados para desenvolver a competência social entre profissionais, sensibilizando para o trabalho em 
equipe e para o manejo de conflitos interpessoais. Foi implementado um Programa de Treinamento de 
Habilidades Sociais, chamado “Oficina de Relações Interpessoais”, com 16 funcionários de um órgão 
público, buscando promover habilidades sociais. Foram realizadas 10 sessões grupais, de 90 minutos 
cada, durante o horário de trabalho, com periodicidade quinzenal. Abordou-se temas como práticas 
parentais, lidar com as emoções, auto-estima, processo de mudança, direitos interpessoais, 
assertividade, estilos de comunicação, empatia, elogio específico, lidar com críticas, lidar com a raiva e 
falar em público, por meio de vivências grupais, instruções, relaxamentos, ensaio comportamental, 
reestruturação cognitiva, respiração, feedback e modelagem. Antes e após a intervenção, todos os 
participantes responderam ao Inventário de Habilidades Sociais. Os dados foram submetidos à correção 
quantitativa. Após a intervenção, 13 participantes apresentaram aumento no escore total de habilidades 
sociais e destes, 10 progrediram quanto à classificação do repertório de habilidades sociais. Observou-
se aumento na média grupal de todos os escores fatoriais de habilidades sociais e em 4 destas, 
verificou-se progresso do grupo, quanto à classificação do repertório de habilidades sociais. Os 
resultados indicaram que a intervenção parece ter sido eficaz no desenvolvimento de habilidades sociais 
nos participantes, mas o delineamento pré-experimental empregado não nos permite atribuir 
causalidade. Recomenda-se replicações deste estudo, com a utilização de amostras maiores, 
delineamentos experimentais, que incluam follow-up e avaliação do impacto do programa sobre o 
desempenho profissional dos participantes, tal aprimoramento poderia embasar discussões sobre a 



conveniência de se tornar o treinamento de habilidades sociais prática constante em organizações onde 
o trabalho em equipe é fundamental.  
 
 
 
Palavras-chave: avaliação; treinamento de habilidade sociais; trabalho em equipe. 
 
 
 
241. Nível de Stress em Atendentes da Delegacia da Mulher (Level of Stress in Attendants of the Women 
Police Station) (CSE). SABRINA GALLO, Fernanda Afonso, Juliana Allegretti, Juliana Gouveia, Marilda 
Emmanuel Novaes Lipp (PUC-Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Atendentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), desenvolvem seu trabalho 
através de relações diretas com vítimas de violência, convivendo com estupros, violência física e mental, 
que caracterizam a rotina dos serviços das DDMs. Embora a literatura Brasileira seja esparsa, com 
relação aos programas de pesquisa ou intervenção com policiais da DDM, estudiosos da área assinalam 
precariedade do preparo recebido pelas mesmas. Este ambiente somado as outras variáveis como 
relacionamento interpessoal e condições de trabalho, pode gerar stress, ou seja, um desgaste físico e ou 
psicológico do organismo. O presente trabalho objetivou verificar o nível de Stress e a predominância 
dos sintomas em atendentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Para a coleta dos dados, 
utilizou-se um questionário de dados biográficos, o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 
Lipp (ISSL), com o objetivo de identificar a presença de stress, o tipo de sintomas e a fase do processo 
de stress em que os participantes encontravam. Os dados foram coletados em DDMs da Capital do 
Estado de São Paulo e do interior. Foram avaliadas 17 atendentes do sexo feminino, na faixa etária de 
21 a 57 anos. Os resultados indicaram que 24% da amostra não apresentaram stress, 71% dos 
participantes se encontravam na fase de resistência e 5% na fase de quase exaustão. Quanto ao tipo de 
sintomas encontrados nas pessoas estressadas, 52% tinham predominância psicológica e 24% física. 
Com relação ao tempo de DDM, a pessoa que se trabalhava a menos de 1 ano como atendente, 
encontra-se na fase de quase exaustão do stress, já a maioria das pessoas (75%) com de um a cinco 
anos de trabalho na DDM encontravam-se na fase de resistência. Dentre as pessoas com de seis a dez 
anos, 50% não apresentam stress e 50% estão na fase de resistência, enquanto que das policiais com 
mais de 11 anos, 75% estavam na fase de resistência. Os resultados obtidos nessa amostra,apontam 
para a necessidade de um preparo especial para as atendentes, principalmente nos primeiros meses de 
trabalho em DDM visto que o stress era mais severo neste período. Consideração há de ser dada, no 
entanto, ao fato de que mesmo as atendentes com mais de 11 anos de trabalho em DDM ainda exibiam 
um alto nível de stress, demonstrando que esta ocupação está associada a um nível de stress acima da 
média da população geral. Novos estudos e trabalhos profiláticos na área do manejo do stress são 
recomendados a fim de evitar o impacto aversivo do stress em uma população de tanta responsabilidade 
perante a sociedade. 
 
 
 
241a. Qualidade de Vida e Stress numa Amostra de Professores (Quality of Life and Stress in a Sample 
of Professors). FERNANDA AFONSO, Juliana Allegretti, Juliana A. Gouveia, Sabrina Gallo, Marilda 
Emmanual Novaes Lipp (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 
 
 
 
Resumo/Abstract: Qualidade de vida não é simplesmente a ausência da doença, e sim um estado de 
bem-estar profissional, físico emocional e social. Porém muitos fatores contribuem para que a qualidade 
de vida de uma pessoa seja prejudicada, como doenças físicas e mentais, pobreza, perdas, dificuldades 
interpessoais, afetivas etc., quando estes fatores são analisados, verifica-se que a maioria destes estão 
relacionados a um outro fator que se torna então, o elemento crítico envolvido. Ele é o stress emocional 
que se caracteriza como a correspondência direta entre a tensão emocional experimentada por um 
indivíduo em um dado momento e reações físicas a ele exibidas. Diante destes dados, este estudo teve 



por objetivo verificar a qualidade de vida na amostra de professores com stress. Foi utilizado o Inventário 
de Sintomas de Stress de Lipp para adultos (ISSL) juntamente com o Inventário de Qualidade de Vida 
(Lipp & Rocha, 1994). Foram avaliados 16 profissionais da educação, os dados foram coletados numa 
Escola Pública de Ensino Fundamental do interior do Paraná. Destes 14 eram do sexo feminino e 2 do 
sexo masculino. Verificou-se que 50% da amostra apresentavam stress em fase de resistência, dos 
quais 100% apresentou fracasso no quadrante da saúde, 75% no quadrante profissional, 38% no 
quadrante afetivo e 25% no quadrante social. Os sintomas mais freqüentes foram 75% não utiliza 
técnicas de relaxamento quando está tenso; 62% acreditam que sua família não está satisfeita com o 
número de horas que dedica a ela, por semana; 53% não faz exercício físico pelo menos três vezes por 
semana; 53% sente-se desconfortável em festas e ainda 46% acha que não ganha satisfatoriamente. 
Estes sintomas podem relacionar-se a vulnerabilidade à sobrecarga de trabalho, pois esta população 
trabalha dois períodos (fora de casa), alguns em escolas diferentes e possuem pouco tempo para 
dedicarem-se à família ou fazerem atividades relacionadas ao lazer pessoal ou da família. Mesmo em 
relação a atividades físicas não possuem este hábito saudável provavelmente por não terem sido 
reforçados no passado ao desempenharem tal atividade. Como fontes internas de stress pode estar 
relacionado a presença de expectativas impossíveis de serem preenchidas, dificuldade em dizer não as 
demandas dos outros e junto a isso, aparentam apresentar a pressa como um modo de viver.  
 
Os resultados não são conclusivos, é preciso que um número maior de profissionais se interesse por 
esta área e desenvolvam projetos de intervenção com a finalidade de controlar o stress desta população 
e desenvolver comportamentos compatíveis com boa qualidade de vida. 
 
Pesquisa financiada pela Capes e Cnpq 
 
Palavras-chave: qualidade de vida, stress, professores. 
 
 
 
242. Expansão da Análise do Comportamento no Brasil: O Que Tem Sido Produzido? (Expansion of 
Behavior Analysis in Brasil: What is Being Produced?). MARIA DO CARMO GUEDES, Ana Carolina 
Pereira Alves, Ana Paula Basqueira, Regina Célia Alves Barreira, Cristina Belotto da Silva, Nilza 
Micheletto (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: Em 1961, chegava ao Brasil o Prof. Fred Keller, que não só trouxe um método de 
ensino, como uma nova filosofia, uma nova visão de homem, o behaviorismo skinneriano. A partir de 
então, esta abordagem dispersou-se pelo país, resultando, 10 anos depois, na criação do primeiro dos 
centros de formação de pesquisadores em análise do comportamento. Com o objetivo de compor um 
panorama da expansão da Análise do Comportamento no Brasil (1961-2004), o presente estudo analisa 
teses e dissertações de 5 instituições de pós graduação que têm expressiva produção em Análise do 
Comportamento: USP-SP, PUC-SP, UnB, UFSCar e da UFPA. Considerando que apenas um dos 
programas tem como objetivo formar exclusivamente na abordagem, a procura das teses e dissertações 
foi feita a partir dos nomes de orientadores reconhecidos como analistas do comportamento. Na seleção 
destas, foram lidos o título, resumo e palavras-chaves (os dois últimos, quando existentes). Destes 
dados, pôde-se identificar áreas de pesquisa no país e em cada centro de formação. Os resultados 
mostram que a maioria dos trabalhos tem como objeto de estudo princípios básicos e aplicações, 
enquanto pesquisas teóricas se apresentam como minoria em todas as instituições estudadas. A maior 
concentração de trabalhos que investigam princípios básicos ocorre na USP-SP, seguido por, UnB, 
UFPA, PUC-SP e UFSCar. Na USP-SP, os estudos aplicados foram encontrados em quantidade 
aproximada aos estudos de princípios básicos. Já em outras instituições, como PUC-SP e UFSCar, os 
estudos aplicados foram superiores aos que investigaram princípios básicos. Na UnB e UFPA, a 
prevalência de estudos de princípios básicos foi significativa. 
 
 
 
243. Condições de Trabalho e Sua Relação com Comportamentos de Trabalhadores de Comércio sob 
Regime de Sazonalidade Turística (Work Conditions and Their Relationship with Commerce Worker 



Behaviors Under Seasonal Tourism) (CSE; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARÍA 
MARCELA FERNÁNDEZ DE CLARO, Jeisa Benevenuti Sartorelli (Universidade Regional de Blumenau), 
Sílvio Paulo Botomé (Universidade Federal de Santa Catarina) 
 
Resumo/Abstract: Conhecer o trabalho e as condições em que ele ocorre contribuem para a 
compreensão dos comportamentos humanos que ocorrem nele e nessas condições. As condições de 
trabalho são configuradas a partir de um conjunto de variáveis relacionadas em graus e arranjos 
diferentes. Nas cidades que vivem do turismo essas condições variam conforme a sazonalidade turística. 
O exame de como são configuradas as condições de trabalho na alta e baixa temporada de veraneio 
exige o estabelecimento de múltiplas relações que revelem as influências e as conseqüências dessas 
relações para o comportamento dos trabalhadores. Esclarecer condições de trabalho e comportamentos 
de trabalhadores do comércio em regime de sazonalidade pode ser uma condição importante para um 
exame mais acurado das relações entre as variáveis ambientais próprias da sazonalidade no trabalho do 
comércio, características do trabalho e os comportamentos dos trabalhadores. Para isso foram 
examinadas características gerais do trabalho, as exigências feitas aos trabalhadores, as condições 
ambientais oferecidas no local e as relações interpessoais desses trabalhadores. Foram entrevistadas, 
na alta e na baixa temporada, 24 mulheres, trabalhadoras de comércio varejista de confecções, 12 
trabalhavam em regime permanente e 12 em temporário. Foi possível notar que a maioria tem idades 
que variam de 18 a 26 anos e um elevado nível de escolaridade. Com relação às condições de trabalho 
foi verificado que há o descumprimento do pagamento de horas extra, falta de pausas no trabalho, 
impontualidade no pagamento dos salários, falta de registro na carteira e ausência de benefícios sociais. 
No caso de trabalho temporário, as condições são piores que nas trabalhadoras com regime 
permanente. O ambiente físico de trabalho é adequado quanto à temperatura, à iluminação e ao ruído. O 
trabalho no comércio requer dos indivíduos comportamentos como: interagir socialmente, avaliar sua 
apresentação pessoal, identificar e registrar informações, entre outros. Os dados indicam que as 
características das condições de trabalho sofrem variações que afetam a vida das trabalhadoras de 
comércio e que há diferenças nas condições de trabalho das trabalhadoras permanentes ou temporárias 
em função da sazonalidade comercial. Os comportamentos de intervir, administrar, corrigir 
procedimentos ou alterar condições e processos comportamentais relacionados à sazonalidade do 
trabalho ainda dependem de um conhecimento mais preciso e completo das variáveis que constituem 
condições e comportamentos relacionados ao trabalho e à sua gestão. Os dados, embora ainda parciais 
e genéricos, evidenciam essa necessidade, sem ainda possibilitar uma previsão suficiente para 
providenciar mudanças específicas nas condições existentes. 
 
 
 
Palavras-chave: Comportamento e trabalho ; Comportamento e sazonalidade; Turismo e comportamento 
 
 
 
244. Habilidades Sociais no Atendimento ao Cliente: Uma Análise Descritiva (Social Skills in Reception: 
A Descriptive Analysis) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). CAMILA PEREIRA, Tatiana 
Borges, Lucia Marques, Mariele Martins, Almir Del Prette, Zilda Del Prette (Universidade Federal de São 
Carlos) 
 
Resumo/Abstract: No contexto atual das organizações, a qualidade dos serviços prestados aos clientes 
retrata-se como diferencial competitivo, resultando em maior produtividade. O setor de atendimento ao 
cliente tem como função estabelecer a interface entre o mercado consumidor e a própria organização 
atuando, portanto, como responsável pela divulgação da imagem da empresa, captação de clientes e 
manutenção dos mesmos. Para desempenhar sua função de maneira competente, os profissionais que 
atuam nesse setor necessitam de um repertório comportamental amplamente desenvolvido. As 
habilidades sociais são capacidades comportamentais aprendidas para lidar com as diversas interações 
sociais, constituindo-se um elemento indispensável para a qualidade dos relacionamentos interpessoais 
no trabalho. Os objetivos desse estudo foram: 1) selecionar, de uma lista de habilidades sociais 
encontradas na literatura, aquelas necessárias aos profissionais que atuam no setor de atendimento ao 
cliente; 2) observar a ocorrência dessas habilidades nas interações da equipe e dessa com os clientes; 



3) identificar a percepção desses profissionais quanto à relevância das habilidades sociais para sua 
atividade. Participaram como sujeitos cinco atendentes de ambos os sexos, média de faixa etária de 34 
anos e formações diferenciadas, de ensino médio completo a nível superior de uma instituição 
educacional privada. Realizou-se observação direta com apoio de check-list para detectar a ocorrência 
de habilidades sociais e entrevista semi-estruturada individual para captar a atribuição dos participantes 
sobre a importância das habilidades sociais no contexto de trabalho. Os dados obtidos pelo check-list 
foram organizados em gráficos e as descrições extraídas das entrevistas analisadas segundo o 
referencial teórico do Treinamento de Habilidades Sociais. Os resultados desse estudo permitiram 
classificar as habilidades sociais inerentes ao exercício do cargo e à qualidade no atendimento ao 
cliente: habilidades de comunicação, de civilidade, assertivas, empáticas, habilidades sociais de trabalho 
e expressão de sentimentos positivos. Os dados de observação permitiram identificar e qualificar as 
subclasses de feedback, iniciar e manter conversação, regular a fala, lidar com críticas, recusar pedidos 
abusivos, analisar e solucionar problemas, intensificar comunicação, auto-avaliação, autonomia, 
constituir amizades e solidariedade. Em 70% dos entrevistados constatou-se a indicação da relevância 
das habilidades sociais para o atendimento ao cliente bem como um déficit geral nesse repertório. A 
análise do conteúdo das entrevistas e os resultados de observação confirmaram a necessidade de 
treinamento de habilidades sociais. Discute-se a importância de considerar no perfil profissional do 
atendente as habilidades sociais e implementar um programa de desenvolvimento que alcance um 
padrão de competência da equipe. 
 
 
 
245. Estratégias de Enfrentamento de Stress em Líderes Organizacionais (Strategies to Face Stress in 
Organizational Leaders) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). FÁTIMA SCHETTE (PUC-
Campinas) 
 
Resumo/Abstract: Este estudo pretende identificar as estratégias que líderes organizacionais buscam 
para enfrentar o stress em suas vidas cotidianas.Foram participantes 21 líderes organizacionais em 
cargos de direção, reitoria, gerência, coordenação e supervisão, sendo 10 do sexo feminino e 11 do 
masculina; sete exercem liderança há menos de 10 anos e 14 há mais de 10 anos. Foi aplicado o 
questionário de 4 questões baseado em Lipp (1996). Os resultados as estratégias de enfrentamento tais 
como :retomada de atitudes, caminhada, cuidar de plantas e animais, esportes, controle do ambiente, 
relaxamento, lazer, dormir, aprender a dizer "não", trabalhos manuais, ouvri música, acupuntura, busca 
de ajuda média e psicológica, alongamento, culinária, passear com família, envolvimento com atividades 
assistenciais, ler e escrever, costurar, e outros. Concluiu-se que as organizações precisam investir em 
programas de prevenção de stress ocupacional e a Psicologia deve investir em novas propostas de 
atuação junto às organizações buscando orientar e apoiar iniciativas de redução de stress em líderes e 
funcionários em geral. 
 
 
 
TBA 
 
 
 
 
 
246. An Effective Single-Subject Psychophysiology Laboratory (Um Laboratório Eficaz de Psicofisiologia 
de Sujeito Único) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). STEPHEN RAY FLORA, Holly 
Long (Youngstown State University, USA) 
 
Resumo/Abstract: A psychophysiology class used a cold pressor pain manipulation, hand immersion in 
water, for a single-subject laboratory demonstration of the activation of the sympathetic branch of the 
autonomic nervous system, as measured by blood pressure increases. This inexpensive laboratory 
exercise provided a clear demonstration single-subject methodology and experience of sympathetic 
activation requiring little time. Students rated the laboratory exercise as beneficial, reported that it 



increased their understanding of psychophysiology, and stimulated their interest, recommended its use in 
future courses, and found the equipment easy to use. 
 
 
 
247. Um Curso de Psicologia Experimental como uma Possibilidade de Planejar, Desenvolver e analisar 
Pesquisas na Análise Experimental do Comportamento (An Experimental Psychology Course as a 
Possibility of Planning, Developing, and Analyzing Research in the Experimental Analysis of Behavior). 
Jose Cesar, Magali Rodrigues Serrano (Universidade Metodista de Piracicaba), PEDRO BORDINI 
FALEIROS (Universidade Metodista de Piracicaba/Universidade de São Paulo-SP) 
 
Resumo/Abstract: Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir estratégias de ensino-
aprendizagem que tem sido utilizadas na disciplina de Psicologia Experimental II do curso de Psicologia 
da Universidade Metodista de Piracicaba. Esta disciplina tem como objetivos ensinar o aluno a planejar, 
desenvolver, analisar os resultados de uma pesquisa experimental e apresentar um relatório científico à 
luz dos fundamentos teóricos do Behaviorismo. A disciplina é ministrada semestralmente para o quarto 
período da grade curricular do curso, quando os alunos já passaram pela Disciplina Psicologia 
Experimental I, onde tiveram conhecimento dos princípios básicos da análise do comportamento e uma 
primeira experiência de laboratório. Ao todo são 6 horas/aula oferecidas semanalmente com 50 minutos 
de duração cada, sendo quatro teóricas e duas práticas. As aulas práticas são realizadas pelos alunos 
em duplas no laboratório de Psicologia Experimental, que contém bancadas com caixas de Skinner e um 
espaço para a realização de outros procedimentos. Todos os experimentos são feitos utilizando ratos 
albinos como sujeitos e todos os cuidados padrão de prática de laboratório são tomados. Inicialmente 
são feitas discussões sobre planejamento de pesquisa com base em textos didáticos e artigos 
científicos. Em seguida é apresentado aos alunos um vídeo com pesquisas realizadas nos semestres 
anteriores. Após esta etapa, é solicitado aos alunos que escolham um tema de pesquisa. 
Encadeamento, modelação, punição, controle de estímulos, diferenciação, efeito de drogas sobre o 
comportamento são alguns dos temas escolhidos pelos alunos. Na próxima etapa os alunos fazem uma 
revisão da literatura com base no tema escolhido e com o auxílio dos professores definem seu objetivo 
de pesquisa. O planejamento de pesquisa é feito, contendo objetivo, método e cronograma das sessões 
que serão realizadas a cada aula. Os procedimentos são supervisionados pelos professores, assim 
como, a análise e interpretação dos resultados. Ao término do experimento os alunos elaboram um 
relatório científico. Portanto, a disciplina Psicologia Experimental II dá a oportunidade ao aluno de definir 
uma pesquisa com um tema do seu interesse e proporciona a ele desenvolver um planejamento, 
contendo todas as etapas de uma pesquisa. Esta disciplina tem se mostrado efetiva na iniciação 
científica do aluno e contribui para um conhecimento dos conceitos básicos em análise do 
comportamento. 
 
 
 
248. Análise das Publicações da Coleção “Sobre Comportamento e Cognição,” de 1997 a 2003 (Analysis 
of Publications of “Sobre Comportamento e Cognição” Collection from 1997 to 2003) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). LUIZ GUSTAVO NEGREIROS DOS SANTOS, Marco Antônio Amaral 
Chequer, João Carlos Muniz Martinelli (Universidade Vale do Rio Doce) 
 
Resumo/Abstract: A coleção “Sobre Comportamento e Cognição” tem divulgado os conteúdos das 
apresentações feitas nos Encontros da ABPMC nos últimos sete anos. Esta pesquisa verificou o 
conteúdo apresentado nas publicações, autoria(s), instituição e evolução na oferta de conteúdos. 
Método: Levantamento e registro de títulos e conteúdos disponíveis nos volumes de número 1 a 12 
dessa coleção, publicados no período de 1997 a 2003. Para o registro dos dados (volume, capítulo, 
nome dos autores, instituição de origem, classificação do capítulo) utilizou-se o software denominado 
“Psicolight2004 – Consulta e seleção de documentos” (Santos, 2004). Produziu-se categorias para a 
análise de cada capítulo de forma a expressar seu conteúdo. Resultados: Verificou-se um total de 490 
capítulos. A instituição que teve a maior representatividade nas publicações num total de 69 capítulos foi 
a USP-SP, seguida pela PUC-SP com 63 capítulos. Kerbauy (USP) aparece em maior freqüência como 
primeira autora, com 23 capítulos, seguida de Andery (PUC-SP), com 10 capítulos. No conjunto, a 



categoria que obteve maior freqüência foi “Teórico” (N=163), seguida de “Desenvolvimento de 
Estratégias/Análises” (N=133); com menor freqüência “Histórico” (N=31), “Conceitual” (N=32), e 
“Apresentação de Casos/Clínicos” (N=54). Houve variação na oferta de capítulos versus conteúdos, 
mantendo maior concentração de conteúdo classificados como “Teórico” e de “Desenvolvimento de 
Estratégias/Análises” ao longo das publicações. Observa-se um aumento no número de publicações 
referente a “Pesquisa” a partir do 10º volume. Houve decréscimo no número de publicações “Conceitual” 
a partir do volume 2 ao 4, e a partir do 6º volume, tornando-se inexistente a partir do volume 10. A 
categoria “Histórico” não apareceu nos volumes 3, 4 e 5, mantendo uma média de 2,7 capítulos a partir 
do volume 6. “Apresentação de Casos/Clínicos” apareceu em oito publicações no volume 2, e 
decréscimo até o volume 4, mantendo uma média de publicações de 7,25 capítulos até o volume 10. 
Conclusão: Observou-se no geral, variação na oferta de conteúdos ao longo do tempo, com maior 
concentração de material “Teórico” e “Desenvolvimento de Estratégias/Análises”. As demais 
classificações apresentaram menor quantidade de capítulos referentes e variações ao longo do período, 
chegando a zero em alguns volumes. Diante da distribuição dos capítulos e conteúdos ao longo do 
tempo, pode-se inferir a existência de estratégias para apresentação de conteúdos de acordo com o 
volume publicado, oferta programada de conteúdos nos Encontros da ABPMC, disponibilidade dos 
palestrantes por área de pesquisa/intervenção ou oferta de trabalhos apresentados em função de outras 
variáveis não observadas. 
 
 
 
249. Behavior Analysis and Therapy On-Line at Southern Illinois University in the United States of 
America (Análise do Comportamento e Terapia On-Line na Southern Illinois University nos E.U.A.) (EDC; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Mark R. Dixon, Ruth Anne Rehfeldt, Susan Edgren, 
JEFFREY E. DILLEN, Jennifer A. Delaney (Southern Illinois University, USA) 
 
Resumo/Abstract: The continuing growth in computer technology has made possible for nontraditional 
and unconventional means of delivering behavior analysis course material to interested students. One 
such method of course delivery is via the Internet. Web-based courses however, are often criticized for 
not being as rigorous or challenging as traditional on-campus courses delivered by traditional means. 
Furthermore, it is a common belief that web-based courses fail to provide students with effective learning 
experiences because of the lack of personal interaction with a faculty member. This poster will discuss 
the emerging trend of web-based training in behavior analysis, present a program description of such 
training at Southern Illinois University, and show comparative data between on-campus and off-campus 
students suggesting that quality control is possible in cyberspace. Strategies for developing web-based 
training beyond the traditional college course will be presented and include topics such as in-services, job 
training, and brief staff enhancement lectures. 
 
 
 
250. Comparação entre dois Modelos de Condicionamento de Resposta de Pressão à Barra em Ratos 
Albinos (Comparison of Two Models of Conditioning of Pressure Reply the Bar in Albino Rats) (EAB; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). LILIANA RODRIGUES, Alexandre Montagnero, Julio 
Meneses (Centro Universitário do Triângulo) 
 
Resumo/Abstract: È cada vez mais preeminente nos cursos de psicologia, o uso de animações virtuais 
como substituição ao laboratório com ratos vivos, sob a argumentação de que este programa substituiria 
a caixa operante com menor custo e com o mesmo aprendizado. Esta perspectiva tem críticos e 
incentivadores entre docentes e pesquisadores da área. Em meio a esta discussão, ainda carecemos no 
Brasil de estudos controlados que comprovem a semelhança do programa Sniffy com as contingências 
normalmente encontradas em procedimentos operantes.  
 
O objetivo deste trabalho foi realizar o processo de modelagem de resposta de pressão à barra em uma 
amostra de ratos albinos, submetidos ao aparato controlado da caixa operante, e comparar os resultados 
encontrados no mesmo experimento utilizando uma amostra de ratos virtuais aleatoriamente escolhidos 
pelo programa Sniffy. A amostra desta pesquisa foi constituída de quinze ratos albinos machos, 



 
do tipo Wistar com três meses de idade, sob contingência de privação de água, e  
 
sem aprendizado prévio de resposta de pressão à barra, e quinze animações virtuais que reproduzem as 
mesmas condições do rato vivo. O estudo com ratos vivos, e com a animação virtual seguiram todos os 
controles de contingências descritos em manuais de laboratório. Na modelagem de resposta de pressão 
a barra com ratos vivos, o procedimento foi dado como concluído quando o rato pressionou a barra dez 
vezes consecutivas sem a necessidade de qualquer reforço adicional por parte do experimentador,  
 
critério geralmente utilizado em manuais de laboratório. No rato virtual o critério para encerrar o 
experimento de modelagem eram indicativos padronizados fornecidos pelo próprio programa. 
 
Os resultados obtidos pela análise de variância demonstraram que o rato virtual foi significativamente 
mais rápido que o rato virtual para modelar a resposta de pressão à barra F(1,29)=12,740; p<0,001. Os 
resultados ainda  
 
indicam que os ratos virtuais pressionaram a barra significativamente mais vezes  
 
ao longo do experimento que os ratos vivos F(1,29)=53,965; p<0,001. Estes dados sugerem que o 
programa Sniffy possibilita uma modelagem de resposta de pressão a barra mais rápida e com altas 
taxas de resposta se comparadas ao rato vivo, o que tornaria o programa recomendável para uma 
visualização veloz de fenômenos do condicionamento. Entretanto os dados também apontam que a 
animação virtual é significativamente diferente do que seria encontrado em ratos vivos submetidos ao 
mesmo experimento, portanto não poderiam substituir a riqueza e complexidade de organismos vivos, 
que serão de fato o objeto de ação do futuro psicólogo.  
 
 
 
251. Por uma Prática Satisfatória na Aprendizagem dos Fundamentos Básicos da AEC: “Das Tripas 
Coração” ou a Contextualização de uma Realidade (For a Satisfatory Practice in the Learning of Basic 
Foundations of Experimental Behavior Analysis: A Contextualization of a Reality) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). LUDMILLA FERRAZ, Antonio Prado, Elizeu Borloti, Silvia Neitzel, 
Márcia Oliveira (Universidade Federal do Espírito Santo) 
 
Resumo/Abstract: A Análise do Comportamento tem demonstrado, que a aprendizagem das pessoas 
pode ser controladas através do planejamento de contingências de reforço. Em seu instrumental de 
princípios básicos, Skinner respondeu a muitas objeções feitas a sua concepção de tecnologia 
educacional. Estas questões têm se repetido no ensino de controle de estímulos, quando de acordo com 
os pressupostos observados por Skinner. São estas: 1ª) a inviabilidade dos estudos sob condições 
artificiais e simplificadas de controle no ambiente de laboratório; 2ª) conseqüências catastróficas para a 
espécie humana a partir de controle mal planejado; 3ª) criatividade e motivação estagnadas pelo 
planejamento e controle; 4ª) dificuldades reais de um ensino de qualidade dado os limites de 
experiências e adaptabilidades. Este estudo apresenta e discute práticas alternativas de ensino-
aprendizagem dos pressupostos básicos da Análise Experimental do Comportamento em duas 
metodologias de ensino no Curso de Psicologia Geral Experimental para alunos da graduação em 
Psicologia. Em uma, foi utilizado animal natural, Rattus norvegicus,seguindo um manual de exercícios 
básicos; em outra, o software Pro-Virtual, Sniffy,seguindo alguns dos exercícios propostos pelo 
fabricante. Ambas se deram em condições precárias, tanto em estrutura física quanto humana. A 
aplicação de métodos de ensino dentro de uma estrutura ambiental deficiente foi o maior desafio para a 
equipe. A dificuldade em manter uma prática usando sujeitos vivos condicionou duas escolhas: 1. manter 
a variabilidade de respostas possibilitada na prática com o rato vivo e ‘improvisar’ a partir da realidade 
precária; e, 2. usar um software “econômico” e “eticamente vantajoso”, embora artificial e desmotivador. 
Lidando com ambas as práticas, esta experiência permitiu concluir que um laboratório real, mesmo que 
alternativo, acrescenta possibilidades reais e vantajosas de aprendizagem e que o uso do software “Pro 
Verson Virtual –Sniffy”, da forma como se propõe hoje, não acrescenta vantagens aos objetivos de 
ensino e aprendizagem de controle de estímulos. 



 
 
 
252. Representação Gráfica de Dados Experimentais: Análise de Contingências do Ensino de Análise 
Experimental do Comportamento (Graphic Design of Experimental Data: Contingency Analysis of the 
Teaching of the Experimental Analysis of Behavior) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). Luciano de Sousa Cunha, Marco Antônio Amaral Chequer, João Carlos M. Martinelli 
(Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e Prática Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: Diante da dificuldade de manuseio por parte dos alunos de dados produzidos em 
pesquisas na área de análise experimental do comportamento (AEC) e sua apresentação na forma de 
representação gráfica, a partir de instruções dadas pelo professor em curso regular, produziu-se 
contingências extras como o oferecimento de um curso de extensão com a finalidade de acompanhar o 
aluno na aquisição dessas informações. O curso foi oferecido tendo carga horária de dez horas, tendo 
como participantes inscritos 46 alunos, dispostos em três turmas, sendo que 47,8% (N=22) dos alunos 
participaram sob condições não adequadas, como aulas após as 22:00 e com turma de 22 alunos, e 
52,2% sob condições previstas como mais favoráveis, em horários mais acessíveis e com turmas 
reduzidas (N=12). Nos dois casos houve a oportunidade de acompanhamento individual do professor. Ao 
final do curso aplicou-se uma avaliação, tendo como resultado 93,5% de aprovação. O nível de 
satisfação do aluno em relação ao curso foi avaliado como “bom” e “muito bom” por 97,8% dos 
participantes, indicando que as condições a que os alunos foram expostos interferiram no rendimento 
final e avaliação dos mesmos sobre o curso de extensão, inclusive para o grupo exposto a condição de 
ensino prevista como desfavorável. Essa análise das contingências do ensino de AEC possibilita uma 
melhor organização da disciplina, e registra que a dificuldades que geraram o curso de extensão foram 
superadas, demonstrando que a formação do aluno poderia ser complementada com atividades como 
esta naqueles aspectos essenciais à formação e que levam a dificuldades na sua aquisição durante o 
curso regular, principalmente devido ao tempo disponível ao contato com o conteúdo e atenção 
individualizada por parte do professor. 
 
 
 
253. Experiência de Integração das Disciplinas “Análise Experimental do Comportamento” e 
“Desenvolvimento Humano” no Ensino de Graduação em Psicologia (Integrating “Experimental Analysis 
of Behavior” and “Human Development” Courses in Undergraduate Teaching Level). RUBIA GROBERIO, 
Ursula Rocha, Maria de Lurdes Batista dos Santos, Rita Rigone Sossai, Ana Carla Azevedo Santos Cruz 
(UNILINHARES) 
 
Resumo/Abstract: Considerando que as novas diretrizes curriculares para a graduação em psicologia 
sugerem uma integração entre disciplinas básicas, este trabalho teve como meta a produção de 
atividades compartilhadas pelos planos de curso das disciplinas “Fundamentos da Análise Experimental 
do Comportamento” e “Desenvolvimento Humano I”, ambas oferecidas ao segundo período da 
graduação em psicologia da Unilinhares-ES. A atividade realizada foi denominada de “Observação e 
Análise de Repertórios Comportamentais da Etapa Básica do Desenvolvimento Humano” e objetivou a 
descrição do repertório de crianças de 0 a 6 anos: comportamento exploratório, de brinquedo, moral e 
cognitivo. As atividades de ensino envolveram a aprendizagem de princípios básicos do comportamento 
na aquisição e manutenção desses repertórios de crianças em interação com o ambiente físico e social. 
Foram feitas leituras sobre aspectos gerais do desenvolvimento da criança e aspectos específicos da 
aquisição e manutenção de comportamentos que definem o processo de desenvolvimento. O ensino 
envolveu o treinamento de técnicas de definição, observação e registro de comportamento e de eventos 
ambientais antecedentes e conseqüentes, que foram aplicadas na descrição de respostas de crianças de 
0 a 6 anos na interação com o ambiente natural, gravadas em video tape. Os resultados indicam que os 
alunos passaram a fazer referência à abordagem comportamental do desenvolvimento em ambas as 
disciplinas, visualizando princípios básicos operando nas interações criança-criança e criança-adulto. A 
atividade permitiu a discussão do desenvolvimento como o resultado de um processo de interação em 
contextos e, consequentemente, a inserção da Análise Experimental do Comportamento nas abordagens 
interacionistas ou contextualistas do desenvolvimento humano. 



 
 
 
254. Crítica de Merleau-Ponty sobre a Noção Comportamental Epistemológica na Psicofisiologia 
Clássica (Merleau-Ponty's Criticism of the Epistemologic Behavioral Notion in Classic Psychophysiology) 
(EDC). EDVALDO SOARES (UNESP - Marília) 
 
Resumo/Abstract: O objetivo deste estudo, de caráter histórico-epistemológico, é levantar as principais 
críticas de Merleau-Ponty à noção clássica de comportamento e analisar a pertinência da crítica 
epistemológica à Psicofisiologia clássica. Merleau-Ponty, na obra Estrutura do Comportamento (1938), 
aponta limites à Psicofisiologia das décadas de 30 e 40 no que se refere à análise do comportamento. 
Entre estes limites o autor destaca o reducionismo, o dualismo, o mecanicismo e o atomismo. Um dos 
pontos fortes é o questionamento da adoção do método de análise real. Também importante na reflexão 
merleau-pontyana é a crítica ao localizacionismo, a qual é feita tomando como base os estudos de Kurt 
Goldstein na obra Der Aüfau des Organismus (1935), mais tarde traduzida para o inglês como The 
Organism. Como tentativa de superação desses limites Merleau-Ponty propôs, como solução, uma 
analítica transcendental, por meio da qual o organismo passaria a ser analisado como um todo 
intencional inseparável do mundo. Esta solução foi desenvolvida com maior rigor na obra Fenomenologia 
da Percepção (1945). Os resultados de nossa pesquisa apontam para a pertinência da crítica merleau-
pontyana à Psicofisiologia das décadas de 30 e 40.  
 
 
 
Palavras-Chave: Psicofisiologia – Comportamento – Localizacionismo-Estrutura – Epistemologia. 
 
 
 
255. Núcleo de Análise Comportamental do Espírito Santo (Nucleus for Behavior Analysis of Espírito 
Santo) (EDC). FABIANA RAMOS, Arion Oliveira (Centro Universitário Vila Velha/NACES), Fabrício 
Souza (NACES), Mylena Ribeiro (Centro Universitário Vila Velha/NACES), Elizeu Batista Borloti 
(Universidade Federal do Espírito Santo/NACES) 
 
Resumo/Abstract: O Núcleo de Análise Comportamental do Espírito Santo (NACES), grupo que reúne 
profissionais e estudantes de Psicologia, tem o intuito de promover a difusão da Análise do 
Comportamento no Espírito Santo como uma abordagem viável para a prática profissional em Psicologia 
a partir de pressupostos científicos. A pouca tradição na formação de analistas do comportamento no 
estado do Espírito Santo, aliada aos interesses dos profissionais e estudantes interessados na área, fez 
com que o NACES surgisse para promover espaços de discussão e aprofundamento sobre temáticas 
ligadas à análise do comportamento. O contato entre estes profissionais já existia desde 1999, através 
de reuniões de supervisão de casos, de grupos de estudos e aprofundamento em questões teórico-
práticas da abordagem. No ano de 2002 a realização de um Curso de Formação de Terapeutas 
Comportamentais na Faculdade Salesiana de Vitória/ES, com carga horária de 120 horas, possibilitou o 
implemento do repertório de habilidades desses profissionais e favoreceu algumas contingências 
necessárias para a criação do NACES. Com o término do curso, a idéia do núcleo começou a tomar 
forma e consolidou-se com a realização de um evento para comemorar o centenário do nascimento de 
B. F. Skinner, precursor da Análise do Comportamento. Este evento: “Psicologia Comportamental: 
conceitos e práticas – Questões ainda recentes no centenário do nascimento de Skinner” aconteceu na 
cidade de Vitória/ES, nos dias 19 e 20 de Março de 2004, com a presença de profissionais de destaque 
nacional com ampla experiência teórica e prática, bem como de demais profissionais e estudantes 
interessados em Análise do Comportamento. O público do evento foi de 250 participantes que, em sua 
maioria, eram estudantes de Psicologia das faculdades privadas do Espírito Santo. A partir do interesse 
estimulado pela realização do evento, o NACES divulgou o grupo de estudos em Análise do 
Comportamento com início previsto para o mês de agosto e funcionamento em módulos com carga 
horária e temáticas específicas. Os grupos contam com os profissionais do NACES na mediação dos 
debates e utilizam-se de material didático previamente selecionado e lido pelos participantes. A busca 
pela formação continuada necessita um arranjo de contingências nas quais as habilidades do analista do 



comportamento sejam ampliadas. O NACES pretende representar hoje, no estado do Espírito Santo, 
uma oportunidade apropriada para a divulgação e a capacitação em análise do comportamento. 
 
 
 
256. Estudo de Seguimento Profissional IIB: Perfil Profissional (Professional Follow-up Study IIB: 
Professional Profile) (EDC; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ALEX ROBERTO MACHADO, 
João Carlos M. Martinelli, Marco Antônio Chequer (Núcleo de Estudos em Análise do Comportamento e 
Prática Cultural ACPC/UNIVALE) 
 
Resumo/Abstract: A presente pesquisa tem por objetivo descrever aspectos relacionados ao perfil 
profissional de psicólogos que realizaram estágio em terapia comportamental, no Serviço de Psicologia 
Aplicada (SPA/UNIVALE), a partir de relato retrospectivo. Método: Participantes: 28 egressos do curso 
de psicologia, divididos em dois grupos, conforme ano de formação (ESIIb, N=7 [até agosto 1998]; ESII, 
N=21 [agosto 1998 a dez 2002]). ESIIb participou de estudo anterior. Resultados: Atuação profissional: 
ESII (52,4%) e ESIIb (85,7%) trabalharam/têm trabalhado com psicologia. 4,7% de ESII não atuam na 
área. Cidade de atuação: Governador Valadares (ESII – 66,7% e ESIIb – 71,4%). Área de atuação: 
Clínica: ESII (76,2%) e ESIIb (71,4%). Outras áreas: ESII - Organizacional (42,8%), Escolar (33,3%) e 
Comunitária (28,5%). ESIIb - Saúde Mental (42,8%), e Outros (28,5%), demais áreas 14,3%. Em quantas 
áreas atua: ESII - 33,3% “1 área”, 23,8% “2 áreas” e “4 ou mais áreas”. ESIIb - 42,8% “3 áreas” e 28,5% 
“1 área”. Características da atuação: Clínica: maioria particulares, mais de 3 anos, nem sempre sentindo-
se apto e necessidade de aprimoramento constante, médio grau de satisfação pela remuneração 
insatisfatória. Escolar: Semelhante número em escolas privadas e públicas, atuando há até um ano, 
sentindo-se apto em razão de formação prévia. Organizacional: Semelhante número de funcionários/ 
prestadores de consultoria, atua há até dois anos, sente-se apto por atuarem já há algum tempo, com 
necessidade de aprimoramento constante, médio grau de satisfação, sentindo falta de supervisão. 
Comunitária: maioria atua em creches, por mais de três anos, sente-se apto pela formação prévia, com 
alto grau de satisfação por gostar da atividade realizada e ter trabalho reconhecido. Influência do estágio 
na prática profissional posterior: ESII (24%) e ESIIb (40%) informaram “Melhora o desempenho 
profissional”, e “Aquisição de experiência/repertório profissional”. Orientador: Recorrem a um orientador: 
ESII ( 81%) e ESIIb (57,1%). Participação em concursos públicos: Sim (ESII – 52,4% e ESIIb – 71,4%). 
Pequenos cursos: 57,1% (para cada grupo) não participaram, mas cursaram especialização (28,5% cada 
grupo). Congressos: 37% de ESII não participaram, 23% compareceram entre 7 e 10 eventos. ESIIb - 
57,1% informam ter participado de 4 a 6 eventos. Conclusão: Os dados sugerem o interesse pelo 
aprimoramento, necessidade de formação complementar, insatisfação com a remuneração profissional e 
o reconhecimento de que a atividade de estágio foi adequada à formação, com repercussões positivas 
na prática atual, ainda que não suficientes para o atendimento das diversas situações enfrentadas 
 
 
 
257. Videofeedback: Uma Revisão Bibliográfica (Videofeedback: A Bibliographical Review) (CBM; 
Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Bruno Angelo Strapasson, Hélder Lima Gusso, Marcos 
Paulo Simas, Suliane Sandri, Vanessa de Paiva Schiavon, Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
(Universidade Federal do Paraná) 
 
Resumo/Abstract: One of the main obstructing factors in training programs is the distorted view of the 
person’s own performance. Videofeedback provides to participants of training programs a means to 
observe themselves and to re-evaluate their performances. This feedback design, combining the trainers’ 
and the group’s suggestions with the participant’s taped performance, is especially useful for the 
development of social skills, in the sports psychology’s practice, in psychiatric disorder treatments, among 
others. Owing to its great applicability in Psychology, it was decided that a bibliographical review on this 
subject was due. In order to carry out the review, the PsychINFO indexer was used, having 
videofeedback as keyword. The search that was carried out on 14th June 2004 found 132 articles, 
published from 1969 to 2003. The author’s affiliated university was only available in 73 of the total number 
of articles, being 38 (52%) from U.S.A. universities, 9 (12%) from English universities, 8 (11%) from 
German universities and 13 from other countries’ universities. While analyzing the production in their 



chronological distribution, we realized that the first article was published in 1969. The periods of the 
highest number of publications were the 5-year span from 1970–1974 and 1995–1999 with 23 articles 
each, and the periods of the least number of publications were 1986–1990 and 1991–1995 with 13 
published articles. The articles were divided into 6 non-excluding categories, according to the studies’ 
focal point (Social Skills, Motor Skills, Academic Competency, Clinical Psychology, Meta-studies and 
Others). Hence, a same article can be inserted in more than one category. The agreed categories present 
the following incidence of articles: Social Skills (20%), Motor Skills (11%), Academic Competency (13%), 
Clinical Psychology (41%), Meta-studies (18%), Others (11%). There is a consensus in literature as to the 
therapeutic efficiency of videofeedback as a tool. Despite the great number of possible areas to which the 
videofeedback techniques could be applied, there are few articles published on the subject. The scientific 
community should accord a greater attention to this tool’s usage, aiming at expanding its use in the 
psychology practice. 
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258. Análise do Comportamento e a Construção Social do Conhecimento (Behavior Analysis and the 
Social Construction of Knowledge) (CSE). MARIA SOUZA, Thiago Ruas, Sérgio Cirino (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: A análise do Comportamento Verbal vai de encontro a um tema estudado pelos 
psicólogos sociais - a construção social do conhecimento ou as representações sociais. É possível 
perceber esse encontro a partir do trabalho de dois grandes nomes da Psicologia Social, Gergen (1985) 
e Moscovici (1981). Alguns pressupostos básicos da teoria desses dois autores apontam para o caráter 
social da construção do conhecimento, sendo este concebido como histórico e socialmente estabelecido 
e em constantes transformações, já que um conhecimento será mantido ou não dependendo mais das 
relações sociais do que do ambiente não-social. Ao mesmo tempo tais pressupostos possibilitam a 
análise da linguagem como uma atividade essencialmente compartilhada e, dessa forma, o 
conhecimento é visto não como algo que as pessoas possuem em suas cabeças, mas sim que elas 
fazem juntas. A teoria das representações sociais encontra-se em concordância com o conceito de 
Comportamento Verbal de Skinner (1957) que é visto como um comportamento mediado por outra 
pessoa. Porém existem aspectos na análise do Comportamento Verbal que não estão presentes nas 
teorias da Psicologia Social que poderiam contribuir com uma melhor compreensão do fenômeno das 
Representações Sociais, por exemplo, afastando explicações mentalistas. Assim, a proposta do presente 
trabalho é investigar possíveis relações entre o construcionismo social do conhecimento e Análise do 
Comportamento, apontando similaridades, diferenças e prováveis implicações. 
 
 
 
259. Interpretação Comportamental de Imitação em Skinner e Proposta de um Modelo de Analise 
Empírica (Behavioral Interpretation of Imitation in Skinner and Proposal for an Empirical Analysis Model) 
(EAB). Ana Sella, Paulo Ferreira (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: O conceito de imitação sempre mereceu, na Análise do Comportamento, um lugar 
secundário entre outros conceitos, pelo menos teoricamente, mais importantes. O comportamento 
referido pelo termo “imitação” também não é especialmente considerado na obra skinneriana, devendo 
ser definido utilizando-se de conceitos mais básicos do autor em uma versão interpretativa da sua obra. 
Busca-se esclarecer, primeiramente, a distinção entre comportamentos de imitação, pautada nos 
diversos níveis de seleção que os define, filogenético, ontogenético e cultural. A seleção filogenética é a 
responsável pela constituição das espécies como defendida por C. Darwin em 1859. Ontogenética é a 
seleção que ocorre durante a vida do organismo e que age sobre o repertório de respostas na forma de 
eventos reforçadores. Seleção cultural diz respeito à seleção do conjunto de práticas compartilhadas 



pela sociedade, e em que o comportamento verbal desempenha um papel fundamental. Enfocando a 
seleção pelas conseqüências em seu segundo nível, ontogenético, como ferramenta teórica na 
interpretação da imitação como operante, realiza-se a sua caracterização em termos comportamentais, o 
que inclui uma descrição acurada das propriedades inerentes à relação emergente entre eventos do 
organismo e do ambiente. Nada há de especial em um “controle imitativo” pois, segundo B. F. Skinner, a 
relação entre o estímulo discriminativo e a resposta ocasionada em um comportamento imitativo é tão 
arbitrária quanto em qualquer outro operante. Exemplos extraídos da obra ilustram diversas formas em 
que as contingências podem estabelecer o comportamento imitativo durante a vida do organismo. Tal 
ocorre no caso tipicamente humano, em que o comportamento ecóico é apresentado como fundamental 
na aquisição de respostas que podem passar a ser controladas por outras variáveis na interação do 
falante com a comunidade verbal. A potencialidade do comportamento imitativo de fomentar a aquisição 
de novos comportamentos e de agilizar o processo de adaptação do organismo ao meio é discutida em 
termos de comportamentos complexos. Com os subsídios fornecidos pela leitura da obra skinneriana, 
propõe-se um modelo de interpretação de comportamentos operantes caracteristicamente imitativos. 
Uma definição das propriedades que os estímulos podem apresentar no controle da classe operante e 
da ocorrência de respostas imitativas é realizada como pressuposto para a apresentação desse modelo. 
A forma como as propriedades controladoras dos estímulos se constroem historicamente ajuda a 
diferenciar comportamentos topograficamente semelhantes, mas funcionalmente distintos, o que permite 
o planejamento da manipulação de contingências. São discutidos casos em que o comportamento 
imitativo pode dificultar o ensino de comportamentos mais adaptáveis em outros contextos. Conclui-se 
com a possível relação existente entre a expressão “redundância de contingências filogenéticas e 
ontogenéticas” apresentada pelo autor e a possibilidade de transferência de controle de respostas 
imitativas ao ambiente do aprendiz, naquilo que mais amplamente se define como “aprendizagem 
observacional”. 
 
 
 
260. Revisão Bibliográfica dos Trabalhos Científicos Publicados no Brasil em Psicoterapia 
Comportamental Cognitiva (Bibliographical Revision of the Published Brazilian Scientific Works in 
Cognitive-Behavior Psychotherapy) (CBM). CLÁUDIA BORGES, Alexandre Montagnero, Júlio Silva, 
Mônica Silva (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A psicoterapia comportamental cognitiva torna-se cada vez mais presente como uma 
estratégia efetiva de tratamento para transtornos mentais. No Brasil existem diversos cursos de 
especialização na área, além de sociedades de fomento e divulgação. Por se constituir uma área 
emergente de atuação clínica e de pesquisa, torna-se importante a revisão da literatura de modo a 
conhecer os principais focos de investigação. O objetivo deste trabalho foi traçar um perfil das pesquisas 
científicas publicadas no Brasil no campo da psicoterapia comportamental cognitiva desde 1990, 
levando-se em conta a orientação epistemológica, o eixo temático, o tipo de estudo, o ano e fonte de 
publicação. Os trabalhos foram obtidos por consulta ao acervo do Instituto de Psicologia da USP, da 
Universidade Federal de Uberlândia, e através dos portais indexados pela CAPES, disponibilizados em 
rede. Cada pesquisa foi classificada dentro dos critérios mencionados. Foi demonstrado que: de 1990 
até maio de 2004, foram publicados cento e trinta e seis pesquisas entre artigos, teses e dissertações no 
campo da psicoterapia comportamental (e/ou) cognitiva. Destes, oitenta e três constituem-se em estudos 
teóricos que esclarecem pontos epistemológicos da abordagem, ou que discutem estratégias 
terapêuticas para casos clínicos. Trinta e oito são relatos de intervenções clínicas em instituições ou 
grupos. Os quinze restantes são estudos de caso com sujeito único. Quanto ao eixo temático, trinta 
distúrbios foram encontrados, destacando-se a depressão, com quinze, o transtorno obsessivo 
compulsivo com treze, e o transtorno alimentar bem como a síndrome do pânico cada um com nove 
trabalhos. Em relação à orientação epistemológica, cinqüenta podem ser classificados como oriundos da 
visão “behaviorista radical”, trinta e um seguem uma orientação totalmente cognitivista e quarenta e oito 
são mistos, classificados como “comportamentais cognitivos”. O ano em que se registrou o maior número 
de pesquisas foi 1999 com um total de vinte e sete, a média anual foi de dez trabalhos publicados. Outra 
indicação aponta que os maiores fomentadores da pesquisa comportamental cognitiva no Brasil são 
periódicos da área psiquiátrica, com trinta e cinco trabalhos. Este estudo demonstra que nos últimos 
quatorze anos, prevaleceram os estudos teóricos, com orientação epistemológica mista, investigando 



principalmente transtornos de humor e de ansiedade e publicados principalmente em revistas de 
psiquiatria. Esta pesquisa traça um perfil da produção científica em psicoterapia comportamental 
cognitiva e indica caminhos para ações futuras que visem diversificar e incrementar as pesquisas no 
Brasil.  
 
 
 
Palavras-chave: Revisão bibliográfica, psicoterapia comportamental, psicoterapia cognitiva, psicoterapia 
comportamental cognitiva.  
 
 
 
261. Análise da Produção Científica em Psicologia do Envelhecimento via Mineração de Dados e Textos 
(Data- and Text-Mining-Based Analysis of Scientific Production in the Psychology of Aging). Orlando B. 
Coelho (Universidade de Mogi das Cruzes - NCSA), Carla Witter (Universidade São Judas Tadeu) 
 
Resumo/Abstract: One of the best ways to assess the scientific production in a given area is through the 
analysis of the major bibliographic databases available in the Internet, such as PsycoINFO. Given the 
increase in production and availability of scientific results, these databases are currently so big that both 
search and analysis have to depend on computer-mediated tools (Futrelle, 2001). A bibliographic 
database contains structured data, e.g. name of author(s), title of paper and keywords. Nevertheless, the 
most important information – the abstracts or the unabridged text of the articles – consists of non-
structured data in natural language. In order to extract information from both structured and non-
structured masses of data, traditional techniques of information processing are insufficient.  
 
Data mining (Bigus, 1996) is a new set of computational techniques and methodologies that allow 
identifying and extracting knowledge from large databases. It allows capturing regularities, patterns, 
clusters, associations, rules or trends present in the data. Data mining relies on techniques from Artificial 
Intelligence – Machine Learning (Mitchell, 1997) and Neural Networks (Haykin, 1999) – and from 
Statistics. Neural networks can be trained to perform model-free statistical inference based on information 
available in the environment where they operate (Bishop, 1995). For the purposes of data mining, neural 
networks are used for data clustering, classification, association, and prediction. Text mining (Hearst, 
1999) is the process of knowledge discovery in bases of natural language text. In addition to other data 
mining techniques, text mining uses techniques from another sub area of Artificial Intelligence – Natural 
Language Processing (Allen, 1994).  
 
Despite the large size of the current bibliographic databases, the application of techniques of data mining 
as an alternative to the statistical analysis usually carried out in order to assess scientific production is still 
in its infancy. Some works using that approach have just been published (del Rio et al 2002; Faustich et 
al, 2003; Swanson & Smalheiser, 1997). Nevertheless, none of those works has used neural network-
based data mining techniques, just statistics-based techniques.  
 
The goal of the work herein outlined is to validate neural network-based data and text mining techniques 
as an aid for the process of analysis of scientific production. We will focus on the area of Psychology of 
Ageing and explore a relatively new algorithm: the Generative Topographic Map (Bishop et al, 1998) – a 
principled version of the Self Organizing Map (Kohonen, 1982), an algorithm which has been widely used 
in data mining applications (Lagus et al, 1996). Esta pesquisa teve apoio da FAPESP (Projeto de 
Pesquisa 03/11788-6). 
 
 
 
262. Freud e Skinner Sempre Discordam? Levantamento de Freqüencia das Referências a Freud em 
Obras Skinnerianas (Do Freud and Skinner Always Disagree? Rising Of Frequency of the References to 
Freud in Skinner's Books). KERCYA BANDEIRA, Ingrid Da Silva, Suane Sá, Renata Pinheiro, Luciane 
Barros, Viviane Pereira, Taynan Bandeira, Nazaré Costa (Universidade Federal do Maranhão) 
 



Resumo/Abstract: Skinner e Freud são considerados autores que representam concepções de homem 
completamente distintas, sendo o primeiro adepto do recorte externalista e o segundo do internalista 
quanto aos determinantes do comportamento. Deste modo, é fácil supor que sempre defenderão idéias 
diferentes e/ou opostas. Entretanto, este trabalho buscou verificar se de fato Skinner e Freud sempre 
divergem, propondo realizar um levantamento de freqüência dos trechos em que Skinner cita Freud ou 
remete-se à psicanálise freudiana. Inicialmente foram definidas as categorias de concordância e 
discordância e as obras skinnerianas selecionadas foram “Ciência e Comportamento Humano”, “Sobre o 
Behaviorismo” e “Questões Recentes na Análise Comportamental”, tendo sido escolhidas em função de 
representarem momentos diferentes de sua construção teórica. Após a leitura e análise das obras 
identificou-se que além das categorias supracitadas seria importante a criação de outras categorias, visto 
que estas se mostraram insuficientes para englobar todas as referências feitas por Skinner a Freud ou a 
sua teoria. As categorias com as quais trabalhou-se foram: a) argumentação, b) concordância, c) crítica, 
d) discordância, e) exemplificação, f) informação, g) interpretação, h) questionamento e i) valorização. Na 
obra “Ciência e Comportamento Humano” foram encontradas 31 referências a Freud e/ou à psicanálise, 
em “Sobre o Behaviorismo”, 24 e em “Questões Recentes na Análise Comportamental”, 7. As categorias 
mais freqüentes foram interpretação (29,8%), discordância (21,9%); exemplificação (13,1%), 
concordância (10,5%) e informação (9,6%). Cabe ressaltar que em uma mesma referência era possível 
encontrar mais de uma categoria. 
 
Os dados mostraram então que apesar de Skinner com freqüência discordar das proposições freudianas, 
ele não as descarta por completo, já que muitas vezes interpreta, informa e até mesmo valoriza e 
concorda com alguns conceitos e idéias de Freud, sendo necessário então trabalhos que visem estudar 
os pontos de aproximação entre a Análise do Comportamento e Psicanálise, como o próprio Skinner 
ressaltou em seu livro “Ciência e Comportamento Humano”. 
 
 
 
263. Questões Preliminares de Política em B. F. Skinner (Preliminary Issues of Politics in B. F. Skinner). 
MARINA SOUTO LOPES BEZERRA, José Antônio D. Abib (Universidade Federal de São Carlos) 
 
Resumo/Abstract: Práticas apoiadas por conseqüências imediatas e por uma moral ultrapassada levarão 
ao fim da humanidade. Esta situação pode ser modificada, segundo Skinner, caso seja reconhecida e 
aplicada uma ciência do comportamento que zele pelo bem da cultura. Nesse contexto, a Ética é 
questão fundamental, pois devem-se estabelecer objetivos coletivos e com conseqüências remotas. 
Além disso, o reforço positivo deveria substituir o controle aversivo e os reforçadores deveriam ser 
contingentes, não mais havendo direitos incondicionais. Seria estabelecido um governo das pessoas 
pelas pessoas, sem as atuais agências de controle, pois suas práticas inviabilizam o futuro de nossa 
espécie. A proposta de Skinner apresenta características anarquistas e anti-religiosas. Entretanto, 
percebe-se uma ética protestante que permeia todo seu texto. Mas tal ética não se alinha ao espírito do 
capitalismo; aliás, faz exatamente o contrário: propõe seu fim. O capitalismo, os atuais governos e a 
religião têm futuros incongruentes com o futuro da espécie. 
 
 
 
264. Concepções de Alunos de Psicologia Sobre o Behaviorismo em um Grupo de Estudos (Psychology 
Students' Conceptions About Behaviorism in a Study Group). RALPH STRÄTZ (NAC/SANTOS) 
 
Resumo/Abstract: Os conceitos behavioristas têm sido mal compreendidos, interpretados de forma 
simplista e, consequentemente, criticados, seja em material didático, por alunos de Psicologia ou por 
psicólogos. O presente estudo teve como objetivo analisar as concepções sobre o behaviorismo que 
alunos de Psicologia em Santos vêm desenvolvendo.  
 
Um grupo de estudos, “Discutindo a Terapia Comportamental”, foi formado com dois coordenadores, 
nove psicólogos e dezesseis estudantes de diversos anos de cursos de graduação em Psicologia de 
faculdades santistas. Para investigar as concepções dos alunos, foi utilizado um questionário com trinta 



questões fechadas, do tipo Verdadeiro ou Falso, sobre o behaviorismo e sobre behavioristas; e uma 
questão aberta sobre um texto escrito por Skinner. 
 
Os resultados mostraram que predominam, entre os participantes, as concepções de que o behaviorismo 
radical é influenciado por Skinner e que se diferencia de outros behaviorismos. Os participantes também 
afirmaram que os behavioristas questionam o livre-arbítrio, acreditam que o reforçamento positivo é mais 
efetivo do que a punição, demonstraram que os princípios de aprendizagem se aplicam tanto aos 
animais como aos seres humanos, podem utilizar os dados obtidos no laboratório para compreender 
fenômenos da vida diária e aspectos humanos como a linguagem, dão prioridade aos comportamentos 
observáveis e mensuráveis, estudam os eventos privados, acreditam que fatores genéticos 
desempenham um importante papel no comportamento humano e utilizam a metodologia experimental 
para estudá-lo. A concepção de que os behavioristas podem fazer análises de questões sociais 
complexas também foi predominante, porém quase todos os participantes não souberam responder se 
eles podem desenvolver intervenções socialmente relevantes, indicando um desconhecimento sobre a 
aplicação do behaviorismo.  
 
Algumas concepções variam entre os participantes, não havendo predominância. Os aspectos 
relacionados ao behaviorismo que se mostraram polêmicos foram: a determinação do ser humano; a 
explicação de realizações criativas; o uso de análises estatísticas; o modelo teórico de explicação do 
comportamento; e o posicionamento democrático.  
 
As questões mais controversas, dividindo opiniões entre os participantes, estão relacionadas à 
concepção mecanicista de ser humano, ao reconhecimento da singularidade do indivíduo e ao uso da 
punição no controle do comportamento humano. Não está claro para os alunos como estes aspectos são 
tratados pelos behavioristas, confirmando comentários deles relacionados à coerção e à superficialidade 
da terapia comportamental.  
 
A concepção de que qualquer comportamento pode ser modelado esteve presente nas respostas da 
maioria dos alunos pesquisados, o que ocorre também com alunos, professores de Psicologia e 
terapeutas comportamentais que participaram de outros estudos. 
 
 
 
265. Revisão Sobre Psicologia Ambiental no JABA e JEAB (1990-2004) (Review of Environmental 
Psychology on JABA and JEAB (1990-2004). MARCIA CORRÊA, Marlise Bassani (PUC-SP) 
 
Resumo/Abstract: O Journal of Applied Behavior Analysis publicou em 1990 uma edição temática sobre 
Psicologia Comunitária e, nesta edição, o trabalho de Geller (1990) procurou estudar por que a 
Psicologia Comportamental “desistiu” de estudar o ambiente. Como foi colocado por Ferreira (1997), em 
sua tese de doutorado, há um declínio dos estudos sobre o ambiente na década de 80. Geller (1990) 
também constatou poucas publicações na década de 80, relacionando às da década de 70, que abriu um 
campo de pesquisa, e afirma que problemas ambientais parecem sérios apenas num futuro distante, 
mas há muitos fatores a serem estudados e modificados. Ele verificou que o declínio nos estudos sobre 
o ambiente nos anos 80 se deve ao governo, à crise na academia e na comunidade e à falta de dinheiro 
para pesquisa. Segundo Geller (1990), a década de 90 seria marcada pelos trabalhos interdisciplinares. 
Os analistas do comportamento atuaram como professores, palestrantes e líderes de discussões para a 
promoção da proteção ambiental, através de mudança de comportamento. A partir do artigo de Geller 
(1990) foi feita uma revisão de literatura nos periódicos Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) e 
Journal of Experimental Analysis of Behavior (JEAB), de 1990 a 2004 sobre Psicologia Ambiental. Foram 
encontrados no total 64 artigos no JABA e 52 no JEAB. Duas referências em 2004 não foram 
adicionadas por estarem ligadas a uma republicação. Os artigos encontrados falam de variável 
ambiental, eventos ambientais, relações ambientais, adaptação ambiental, ambiente natural, estímulos 
ambientais, controle ambiental, programação ambiental, determinantes ambientais, efeitos no ambiente, 
avaliação ambiental, proteção ambiental, mudanças ambientais, design ambiental e ambiente de 
suporte. Com a revisão de literatura foi possível constatar que, a partir de 1990 foi incluída a importância 
dos fatores ambientais em vários estudos. Podemos relacionar este aumento de estudos com a ECO 92, 



que resultou na Agenda 21, que traz metas de resolução dos problemas para o mundo. Cada país fez a 
sua Agenda 21 local. As agendas e os trabalhos realizados foram discutidos na RIO+10, ocorrida em 
2002, 10 anos após a ECO 92. Segundo Geller (1990), na década de 80 falou-se em educação, saúde, 
prevenção de crimes, desabrigados, doenças etc. sem fazer a relação de todos estes assuntos com os 
fatores ambientais envolvidos, mas, pelos títulos e resumos encontrados no presente trabalho, foi 
possível perceber que, mesmo quando o ambiente não é o objetivo principal, aponta-se a sua 
importância no assunto estudado. 
 
 
 
266. O Autoconhecimento no Behaviorismo Radical (Self-Knowledge in Radical Behaviorism). Lidia 
Natalia Dobrianskyj Weber, OLIVIA JUSTEN BRANDENBURG (UFPR) 
 
Resumo/Abstract: O presente trabalho teve como objetivo discutir o conceito do autoconhecimento 
dentro da perspectiva do Behaviorismo Radical e defender a importância deste conceito para melhor 
qualidade de vida do ser humano. Skinner reconceitua o autoconhecimento dentro de uma visão 
monista, funcional e histórica do ser humano. Em primeiro lugar, é importante esclarecer as diferenças 
entre Behaviorismo Radical e Behaviorismo Metodológico, já que este refuta o estudo científico da 
mente, enquanto o Radical aceita e reformula o conceito enquanto comportamento. Skinner restaura a 
introspecção, não se limitando ao observável e ao compartilhado por outros. Enquanto o Metodológico 
só enfatizava variáveis ambientais e o mentalismo as desconsiderava, o Behaviorismo Radical 
restabelece um equilíbrio, levando em conta tanto os eventos públicos como os privados. O evento 
privado pode ser diferenciado por sua acessibilidade limitada, mas não por estrutura ou propriedade 
especiais, o que distingue a concepção explicativa do comportamento no Behaviorismo Radical das 
teorias mentalistas. A concepção dualista e a atribuição de causalidade ao interior do indivíduo limita a 
possibilidade de previsão do comportamento, de controle e de intervenção científica. Skinner avança 
superando a dualidade mente-corpo, explicando os comportamentos pela seleção por conseqüências. 
Tal seleção também é responsável pelos comportamentos encobertos (sentimentos, emoções, 
pensamentos etc.), não tendo estes, um papel causal. Define-se consciência e autoconhecimento como 
comportamentos de descrição dos próprios comportamentos privados e públicos e das variáveis das 
quais eles são função. Nem todos os comportamentos são conscientes, aqueles que o são foram 
discriminados num processo de modelagem pela comunidade verbal. Há maior dificuldade para modelar 
autotatos de comportamentos privados e por isso a comunidade verbal utiliza estratégias especiais. 
Ressalta-se que o autoconhecimento traz vantagens para o indivíduo, como o favorecimento de escolhas 
e a modificação de comportamento pelo autocontrole. O autoconhecimento possibilita a emissão de 
comportamentos que maximizem as possibilidades de reforçamento positivo para o indivíduo. Não se 
pode libertar o indivíduo do controle, mas sim modificar o ambiente e trocar controles coercitivos por 
outros menos coercitivos. Isso fornece ganho para a qualidade de relacionamentos interpessoais e um 
modo de vida mais gratificante. 
 
 
 
267. Estratégias e Táticas Utilizadas Pelos Meios de Comunicação para Modelar, Manter ou Aumentar 
as Respostas Relacionadas ao Comportamento de Consumir e Sua Influência no Repertório 
Comportamental dos Indivíduos (Strategies or Tactics Utilized by the Mass Media to Shape, Maintain, or 
Increase the Responses Related to the Behavior or Consuming and Its Influence on the Individual's 
Behavior Found) (CSE). VIVIAN REDONDO, Ridla Ferreira 
 
Resumo/Abstract: A comunidade funciona como um ambiente reforçador no qual certos tipos de 
comportamentos são reforçados e outros punidos. À medida que cada indivíduo vem se conformar com 
os padrões de conduta, também vem apoiar esse padrão pois seu próprio comportamento conformado 
contribui para o padrão com o qual os costumes são comparados. O comportamento social surge porque 
um organismo é importante para o outro como parte de seu ambiente, e reforço social é a mediação 
pessoal, que varia entre momentos, dependendo da condição do agente reforçador. Os estímulos sociais 
são importantes porque o reforçamento social mantém de comportamentos. O controle exercido pelo 
grupo funciona para desvantagem temporária do indivíduo; pois o efeito deste controle entra em conflito 



com o comportamento primariamente reforçado do indivíduo. Ao mesmo tempo, o indivíduo lucra com 
esses procedimentos porque é parte da sociedade que exerce controle. O comportamento vem se 
conformar com os padrões de uma dada comunidade, quando certas respostas são reforçadas e outras 
não. O reforçamento diferencial é usado para moldar e intensificar o comportamento de outros, no 
controle deliberado.  
 
A comunicação possui o poder de criar realidades e também de fazer com que a realidade deixe de 
existir, por ser silenciada. Quem tem a “palavra” constrói “identidades” pessoais e sociais. Os meios de 
comunicação são fator indispensável na criação, transmissão, mudança, legitimação e reprodução do 
padrão cultural, podendo se caracterizar num mecanismo de alienação social. 
 
Por possuir tais características, a comunicação se torna um privilegiado instrumento de controle social, 
por condicionar respostas e modelar comportamentos; com mensagens diárias que conduzem as 
relações de consumo de acordo com o objetivo pretendido pela indústria publicitária, que na maioria das 
vezes, se dá no sentido de promover, estimular ou reforçar a necessidade de comprar, oferecendo, nas 
entrelinhas, o reforço de possuir determinado produto.  
 
O objetivo deste trabalho é discutir e correlacionar os conceitos apresentados aos mecanismos utilizados 
pela mídia para promover e/ou manter respostas relacionadas ao comportamento de consumir, nos 
indivíduos de uma mesma comunidade verbal, através da revisão teórica dos conceitos e correlação com 
os mecanismos utilizados pela mídia para condicionar, modelar, manter e/ou aumentar o comportamento 
de consumir nos indivíduos. 
 
Grandes são as diferenças entre os indivíduos de um dado grupo, assim, o ambiente social nunca é 
totalmente consistente. É possível despertar os indivíduos para os mecanismos utilizados pela mídia, a 
fim de promover uma modificação, mesmo que sucinta, no comportamento de consumir.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, comportamento de consumir e ambiente social 
 
 
 
268. O Comportamento de Amar sob a Interpretação da Análise do Comportamento (The Behavior to 
Love under an Interpretation of the Analysis of the Behavior.). VIVIAN MONTEIRO MATOS DE SOUSA, 
Liliane Oliveira 
 
Resumo/Abstract: Do latim amore, afeição; vivo desejo, o amor atualmente é tido como um sentimento 
em direção a outrem. Embora não haja uma literatura ampla e diversificada acerca do assunto sob ótica 
da Análise do Comportamento, prosseguiu-se com o objetivo de realizar uma interpretação analítico-
comportamental sobre o fenômeno de amar, recuperando o conceito atual e a maneira como as pessoas 
o entendem à luz da Teoria Skneriana. Para Análise do Comportamento, o sentimento – o amor – deve 
ser entendido como um conjunto de relações interligadas produto de variáveis seletivas filogenéticas, 
ontogenéticas e culturais. Rejeita-se, com isso, a crença de que algo interno possa estar provocando o 
aparecimento do que definimos por amor. O laço amoroso nasce, provavelmente, reforçado pelas 
atitudes que uma pessoa tem pela outra. Para Abordagem Comportamental o amor não é algo que vem 
de dentro para fora, mas é do âmbito das relações: as pessoas não se aproximam de outras porque as 
amam; amam-se outras pessoas porque elas estão próximas de nós, porque precisamos interagir. 
Seguindo os conceitos gregos de amor ágape (recebido com alegria) e eros (amor sexual), Skinner 
relata que, em ágape a direção do reforçamento é invertida. Não é o nosso comportamento, mas o 
comportamento daquele que amamos que é reforçado. E se a maneira pela qual fazemos amor é 
afetada por sinais de que nosso amante sente prazer, então, em eros o reforçamento também tem sua 
direção invertida. Assim, sendo o comportamento reforçado pelo prazer causado ao outro, além de não 
implicar em prazer na pessoa que se comporta, muitas vezes designa sacrifício. Neste sentido, Skinner, 
entende que essas conseqüências reforçadoras são de fato artificiais: inventadas por nossa cultura para 
resolver problemas e sobreviver. Com isto, podemos dizer que acontecimentos culturais determinam 



quem amamos, quando amamos e onde amamos. E embora existam diversas estratégias amorosas e 
distintas maneiras de se entender o comportamento de amar, todas elas diferem de um indivíduo para o 
outro, sendo elas produtos do tempo, da seleção e da evolução. Certamente ainda há muito que se dizer 
sobre o comportamento de amar, entretanto, espera-se que a análise deste fenômeno continue sendo 
construída resgatando a Análise do Comportamento, como algo que, diferente do que algumas pessoas 
acreditam, possa explicar o amor. 
 
 
 
269. Thorndike, Lei do Efeito, e uma Possível Relação com a Psicologia Operante de B. F. Skinner 
(Thorndike, Law of Effect, and a Possible Relation with B. F. Skinner´s Operant Psychology). Luiz Octavio 
Souza de Oliveira, PAULO GUERRA SOARES, Carlos Renato Xavier Cançado (Universidade Federal de 
Minas Gerais) 
 
Resumo/Abstract: Dentre as maiores mentes da Psicologia, pode-se destacar a figura de Edward Lee 
Thorndike (1874-1949). Este cientista foi um dos primeiros psicólogos a ter sua formação inteiramente 
realizada nos Estados Unidos. Na sua trajetória acadêmica como pesquisador, Thorndike destacou-se 
pelo pioneirismo na realização de experimentos controlados, enfatizando descrições detalhadas e 
quantificações do comportamento dos organismos, em detrimento de impressões subjetivas da 
introspecção. Seus experimentos consistiam basicamente em colocar animais famintos no interior de 
“caixas problema”, das quais podiam, mediante ações simples, escapar e alcançar um pouco de 
alimento. Por meio desses estudos, Thorndike formulou a “Lei do Efeito”, descrita, pela primeira vez em 
sua monografia Inteligência Animal: Um Estudo Experimental dos Processos Associativos nos Animais 
(1899), uma de suas maiores contribuições para a ciência da Psicologia. Neste trabalho, procurou-se 
fazer uma possível relação entre as proposições de Thorndike e as de B. F. Skinner. Vale salientar que, 
guardando-se as devidas diferenças de tempo entre a produção de um e de outro, pôde-se “cogitar” uma 
semelhança entre as terminologias cunhadas por esses pesquisadores. Num primeiro instante é muito 
fácil ler as proposições de Thorndike e imediatamente se fazer este paralelo teórico com as de Skinner 
(como se o primeiro “adiantasse” as palavras do segundo). Deve-se, antes de tudo, ressaltar os 
diferentes contextos onde surgiram as idéias dos autores, as influências teórico-filosóficas específicas de 
cada época bem como o avanço da Psicologia como Ciência do Comportamento. Assim sendo, 
tomando-se as devidas precauções, os termos elaborados por ambos podem ser postos lado a lado, 
numa tentativa de apreensão dos pontos em comum, bem como de diferenças entres suas proposições 
teóricas. 
 
 
 
VRB 
 
 
 
 
 
270. Um Estudo Experimental sobre Memória Implícita: Avaliando os Pensamentos Automáticos na 
Ansiedade (A Experimental Study of Implicit Memory: Appraising Automatic Thoughts in Anxiety) 
(Baseado em Dados/Data-Based Presentation). Renata Ferrarez Fernandes Lopes, Gisele Maria Oliveira 
Simões Alves, Ederaldo José Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: A categorização em hierarquias de graus de emoção para a informação percebida, 
seja ela positiva , negativa ou neutra parece ser automática e melhor acessada a partir da tarefa de 
evocação implícita, uma vez que esta tarefa favorece a explicitação de pensamentos automáticos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a memória implícita em sujeitos não-clínicos, que apresentaram 
diferentes níveis de ansiedade, diante de estímulos ameaçadores e neutros. Participaram desta pesquisa 
35 sujeitos, de ambos os sexos, com idade média de 21 anos, nos quais foram aplicadas as escalas 
IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado), BAI (Inventário Beck de Ansiedade) para avaliar o nível 
de ansiedade dos participantes , bem como uma tarefa de evocação insinuada. Esta tarefa consistiu 



na memorização de 15 listas contendo 3 palavras com o mesmo prefixo, mas cujo conteúdo semântico 
correspondia ou à categoria de ameaça física, social ou à categoria neutra ( por exemplo, envenenada, 
envergonhado, envelope, respectivamente). Após a memorização das listas, foram apresentadas partes 
da palavra e então o sujeito deveria completar o a parte restante da palavra a partir da primeira palavra 
que lhe viesse à mente. As freqüências absolutas de cada categoria da palavra indicada foram 
submetidas a um teste de Chi-quadrado (&#967;²) que revelou que as freqüências observadas na 
categoria ameaça física (&#967;² = 18, 71, g.l.= 7, p < 0,01) foram menores que as esperadas, enquanto 
as freqüências observadas nas categorias social (&#967;² = 13,22, g.l. = 7, ns) e neutra (&#967;² = 
10,49, g.l.=9, ns) foram proporcionalmente iguais às esperadas. Esses resultados mostram que para 
uma amostra não-clínica o processamento automático das categorias semânticas neutra e ameaça 
social está de acordo com o esperado para esse tipo de amostra, e que o processamento da ameaça 
física revela um possível mecanismo evitativo frente a esse tipo de estimulação. Nesse sentido, 
processos tais como distorções cognitivas típicas dos pensamentos automáticos dos ansiosos parecem 
encontrar condições favoráveis para implementação , pois já na população não- clínica encontram-se 
evidências de evitação cognitiva de conteúdos ansiogênicos ligados a ameaça física, levando a uma 
diminuição na freqüência de recuperação destas categorias emocionais cuja informação percebida tem 
caráter negativo. 
 
 
 
271. Assessing Relational Learning Deficits in Perspective-Taking in Children with High-Functioning 
Autism (Avaliando Déficits de Aprendizagem Relacional em Crianças com Autismo) (AUT; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). PAMELA A. TIBBETTS, Ruth Anne Rehfeldt (Southern Illinois 
University, USA) 
 
Resumo/Abstract: Perspective-taking is a skill that requires a child to demonstrate awareness of 
informational states in himself or herself and in others. Changing perspectives typically involves an 
understanding of the relations between I-and-You, Now-and-Then, and Here-and-There. Preliminary 
research suggests that children with high-functioning autism spectrum disorders perform poorly on 
perspective-taking tasks, thus putting such children at a disadvantage in participating in conversation, 
planning one’s course of action, and displaying empathy towards others. Behavioral psychologists have 
recently suggested that perspective-taking emerges as generalized operant behavior following a 
reinforced history of relational responding, and that deficits in perspective-taking can be alleviated via the 
establishment of such a history. A procedure for evaluating perspective-taking skills from this perspective, 
known as the Barnes-Holmes protocol, was implemented with typically-developing children and adults; it 
was found that errors decreased as a function of age (McHugh, Barnes-Holmes, & Barnes-Holmes, 
2004). The purpose of this project was to use a computerized version of the Barnes-Holmes protocol to 
evaluate relational learning deficits in perspective-taking with children with high-functioning autism. We 
found that participants demonstrated significantly worse performance on the easier, simpler perspective-
taking tasks, and performed with higher accuracy on the more difficult tasks. In fact, some participants 
scored with substantially higher accuracy than would be expected for their age group. Data collection was 
computer-controlled so responses were not recorded by human observers. 
 
 
 
272. Funções de Processos Autoclíticos em Discussões Polêmicas (Autoclitic Functions in Polemic 
Discussions) (Baseado em Dados/Data-Based Presentation). MARGARETH BERGAMIN, Alexandra 
Iglesias, Elizeu Borloti, Renata Silva, Camila Dalvi (Universidade Federal do Espírito Santo) 
 
Resumo/Abstract: Autoclíticos são unidades verbais concorrentes com outros operantes básicos. Tais 
unidades têm sua ocorrência dependente dos operantes básicos e modificam o efeito desses sobre o 
ouvinte, sendo fundamentais nas negociações verbais em conversas cotidianas. Em Verbal Behavior, 
Skinner descreveu a função de seis processos autoclíticos: descritivos, qualificadores, quantificadores, 
manipulativos, relacionais e de composição. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar a função 
dos principais processos autoclíticos emitidos em uma discussão sobre o tema polemico “adoção de 
crianças por casais homossexuais”. Os participantes foram 03 estudantes da graduação de Psicologia e 



05 de Ciências Sociais que formavam grupos no campus da UFES. Um dos pesquisadores se 
apresentava a cada grupo e, preparado com argumentos, posicionava-se como falante-ouvinte em 
relação aos membros do grupo e posicionava-os entre si durante uma conversa sobre o tema, que foi 
gravada em vídeo, transcrita e interpretada a partir da combinação dos métodos da hermenêutica 
comportamental de Willard Day com a análise argumentativa de Stephen Tolmin. As proposições 
centrais (sentenças argumentativas compostas por tatos e/ou intraverbais modificados por autoclíticos) 
foram discriminadas considerando a função da sua moldura autoclítica. Os resultados indicam que as 
proposições centrais emitidas pelos estudantes da Psicologia focalizam propriedades de “casos” fictícios 
narrados a partir de elos intraverbais contendo operantes do tipo desejo, carinho e situação [por 
exemplo, “O importante é como a criança encara a situação e não a situação em si mesma”]. Por outro 
lado, os das Ciências Sociais focalizam propriedades descritas em operantes do tipo valores ou poder 
[por exemplo, “A formação de uma criança não depende somente de seu círculo social familiar”]. Os 
autoclíticos qualificadores, quantificadores, manipulativos, foram mais freqüentes na discussão entre os 
estudantes da Psicologia ao passo que qualificadores, quantificadores e manipulativos foram mais 
freqüentes no das Ciências Sociais. O autoclítico “não” e “é” foram os mais freqüentes em ambas as 
discussões. Na discussão da Psicologia, os descritivos ”eu acho” e “eu não vejo problema” tiveram 
função de descrever o estado de força das respostas que acompanhavam e qualificar o operante 
problema, indicando o rumo da discussão para acrítica a um suposto problema em relação ao tema. No 
grupo das Ciências Sociais o autoclítico manipulativo “na verdade” e “entendeu?” tiveram função de 
impelir os ouvintes a arranjar e relacionar suas reações aos operantes básicos: homossexual, criança, 
poder, preconceito, valores e cultura do modo julgado adequado pelos falantes que dominaram a 
discussão. 
 
 
 
273. Effect of Nodal Structure on the Partitioning of Equivalence Classes (Efeito da Estrutura Nodal na 
Separa ção de Classes de Equivalência). Mari Watanabe, Lanny Fields (Queens College and CUNY, 
USA) 
 
 
 
274. Avaliação Funcional de Delírios e Alucinações (Functional Assessment of Delirium and 
Hallucinations) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). ILMA A. GOULART DE SOUZA 
BRITTO, Myriam Christina Alves Rodrigues, Daísy Cléia Oliveira dos Santos, Maurícia Aparecida Ribeiro 
(Universidade Católica de Goiás) 
 
Resumo/Abstract: A fala ‘psicótica’ é, na maioria das vezes, incoerente e inadequada. Pessoas 
diagnosticadas como esquizofrênicas podem aprender diferentes falas adaptadas quando existe um 
programa de interações com o ambiente. O presente estudo foi desenvolvido através dos princípios da 
Análise Aplicada do Comportamento para o controle do comportamento verbal de um participante do 
sexo masculino, quarenta e nove anos e diagnosticado como esquizofrênico desde os vinte anos de 
idade. Foram selecionadas para intervenção duas classes de respostas: ‘falas delirantes’ com conteúdos 
alucinatórios e ‘falas adaptadas’. Os procedimentos de reforço e extinção foram realizados pelas 
auxiliares de pesquisa em sessões de uma hora de duração duas vezes por semana. Todas as sessões 
foram filmadas. As duas classes de respostas tanto foram reforçadas como extintas nas fases de 
intervenção, do Delineamento de Reversão ABAB-B, aplicado para o controle dos procedimentos. 
Durante as sessões da Linha de Base (LB-I) as ‘falas delirantes’ e ‘falas adaptadas’ ocorreram mais ou 
menos com a mesma freqüência. Nas sessões da Intervenção I (INT-I) onde as ‘falas delirantes’ foram 
extintas e as ‘falas adaptadas’ reforçadas houve uma acentuada mudança no comportamento verbal do 
participante. As ‘falas adaptadas’ ocorreram com uma freqüência bem maior que na fase de Linha de 
Base I e as ‘falas delirantes’ diminuíram em suas ocorrências. Na fase de reversão, Linha de Base II (LB-
II) ambas as classes de respostas retornaram aos níveis da Linha de Base I. Quando as contingências 
de reforçamento foram reintroduzidas nas fases de Intervenção II (INT-II) e após trinta dias na 
Intervenção III (INT-III), constatou-se mudanças nas freqüências das duas classes de comportamento 
verbal: as ‘falas adaptadas’ reforçadas ocorreram duas vezes acima da freqüência da Linha de Base I e 
o comportamento verbal delirante não reforçado, quase desapareceu. Os dados do estudo sugerem que 



o comportamento verbal da pessoa rotulada como esquizofrênica pode ser controlado pelo reforço social 
combinado com extinção e não precisa necessariamente ser considerado como um sintoma de um 
processo mental ou orgânico hipotético. 
 
 
 
Palavras chaves: Reforço Social e Extinção. Falas Psicóticas. Esquizofrenia. Análise Aplicada do 
Comportamento. 
 
 
 
275. Implicações do Treino de Resolução de Problemas no Auto-relato de Adolescentes em Conflito com 
a Lei (Implications of a Problem-Solving Training in Young Offenders’ Self-Report) (EDC; Baseado em 
Dados/Data-Based Presentation). RICARDO PADOVANI, Lúcia Williams (UFSCar) 
 
Resumo/Abstract: Adolescentes em conflito com a lei sempre fizeram presença em nossa sociedade. O 
jovem envolvido em atos infracionais é um fenômeno universal. O objetivo do presente estudo consistiu 
em analisar as implicações do treinamento em resolução de problemas sob o auto-relato de 
adolescentes em conflito com a lei. O estudo apresentado constituiu parte da dissertação de mestrado 
do primeiro autor. Foi analisado o auto-relato de quatro adolescentes que faziam parte do regime de 
internação provisória de uma instituição vinculada à Vara da Infância e da Juventude de uma cidade do 
interior do estado de São Paulo. Os instrumentos utilizados no treinamento em resolução de problema 
envolveram uma série de exercícios elaborados pelo primeiro autor para avaliar o repertório inicial do 
participante e ensinar novas estratégias de resolução de problema. O programa de intervenção consistiu 
de sete sessões que eram, geralmente, diárias com duração média de uma hora cada. Além de técnicas 
e estratégias de resolução de problemas, as principais estratégias empregadas nessa fase foram: 
técnicas de relaxamento, análise de pensamentos disfuncionais, análise funcional de comportamento 
impulsivo/ agressivo, treino de controle da raiva, treino de assertividade e time-out. As entrevistas 
forneceram dados ricos sobre os perfis dos participantes caracterizados por pouca escolaridade, 
histórico de violência e múltiplas infrações. Os resultados indicaram mudança do auto-relato de todos os 
participantes no sentido de incorporarem as estratégias trabalhadas na intervenção. Notou-se ainda que, 
no exercício que envolvia a análise das conseqüências, os participantes passaram a indicar respostas 
que envolviam conseqüências positivas a médio e longo prazo, e, portanto, mais adequadas socialmente 
Durante os três meses após o término da intervenção notou-se ausência de infrações em três dos 
participantes e uma infração de menor gravidade (quebra de medida sócio-educativa) para o 4º 
participante que tinha um histórico de delitos de maior gravidade. 
 
 
 
276. O Papel de Estímulos Discriminativos Negativos e Neutros na Ansiedade, Avaliado através de duas 
Tarefas de Nomeação de Cores (The Role of Negative and Neutral Discriminative Stimuli in Anxiety, 
Evaluated Through Two Tasks of Colors Nomination) (CBM; Baseado em Dados/Data-Based 
Presentation). ALEXANDRE MONTAGNERO, Ederaldo Lopes, Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
(Universidade Federal de Uberlândia) 
 
Resumo/Abstract: O modelo cognitivo prediz que pessoas ansiosas realizam discriminações de 
estímulos negativos , com grande facilidade e rapidez, o que as mantêm em permanente estado de 
hipervigilância e preocupação. No âmbito experimental um dos instrumentos utilizados para avaliar esta 
discriminação é a tarefa “Stroop emocional”, não existe contudo, estudos no Brasil utilizando esta 
tarefa de nomeação de cores como um mensurador de comportamento operante de discriminação, além 
de serem raros as pesquisas utilizando esta tarefa com amostras não clinicas. O objetivo deste trabalho 
foi comparar o desempenho de sujeitos com diversos graus de ansiedade frente às tarefas de Stroop 
emocional e clássica. Este estudo contou com 60 estudantes universitários, 50 mulheres e 10 homens, 
entre 19 e 32 anos; foram utilizadas a escala IDATE de ansiedade de estado e traço (preenchida 
momentos antes do estudo) e duas tarefas de nomeação de cores: a) Stroop clássico (onde o 
participante nomeia a cor da tinta de palavras que representam cores; na fase controle a cor da tinta 



corresponde à palavra: palavra azul com tinta azul e na fase experimental as cores são incongruentes 
com a palavra: “verde” com tinta vermelha) e b) Stroop emocional (nomeação de cores de palavras 
neutras exemplo: bola, cadeira e palavras ameaçadoras Exemplo: caixão, mutilado, incapaz) ambas 
adaptadas para o programa E–prime®. No tratamento dos dados os sujeitos foram divididos em dois 
grupos; os “menos ansiosos” (N=25) com escores na IDADE abaixo da média normativa brasileira, e os 
“mais ansiosos” (N=35) com escores iguais ou superiores a esta média. Os principais resultados 
demonstraram que os participantes “mais ansiosos” levaram significativamente mais tempo para nomear 
as cores das palavras ameaçadoras que o grupo dos “menos ansiosos” F(1,56)=5,08; p<0,028, não 
houve diferenças significativas entre os grupos na tarefa clássica. Encontrou-se uma correlação 
significativa a p<0,05 entre o escore na ansiedade de traço e o maior tempo de latência na nomeação de 
cores de palavras ameaçadoras. Estes resultados sugerem que existe um aumento dos recursos 
atencionais para estímulos ameaçadores conforme o grau de ansiedade aumenta, o efeito Stroop 
clássico pôde ser percebido em todo o grupo não diferindo a partir do grau de ansiedade, estes dados 
podem ser interpretados com base na demanda da tarefa: as duas tarefas de Stroop demandam 
discriminações acuradas, contudo só a tarefa emocional aciona a percepção de ameaça. Por não haver 
este acionamento na tarefa clássica, os grupos não diferiram de maneira significativa. 
 
 
 
277. A Percepção de Universitários em Relação á Tarefas Conseqüenciadas Positivamente e 
Negativamente (Undergraduate Students’ Perception of Tasks that are Followed by Positive and 
Negative Contingencies) (EAB; Baseado em Dados/Data-Based Presentation). INEZ COELHO, Carlos 
Murata, Viviane Anaia (UMESP), Eliana Hamasaki, Gerson Tomanari (USP) 
 
Resumo/Abstract: O reforçador é definido de maneira positiva se a sua apresentação implica no aumento 
das respostas que o produz (Skinner, 1994). O presente estudo teve por objetivo verificar a influência 
das condições de reforçamento sobre o desempenho, opinião e sentimento de alunos com relação à 
tarefa de construção de frases. Participaram 106 ingressantes do curso de Psicologia. Foram utilizados 
para a coleta o programa Verbal 2.0 (Tomanari e cols.,1999), e duas escalas para avaliação de 
opinião/sentimento (Tomanari, 2003). Os participantes foram divididos em quatro 
grupos conseqüenciados diferentemente. A tarefa consistiu na construção de 72 frases, sendo que as 12 
primeiras não eram conseqüenciadas (linha de base - LB). Posteriormente os alunos respondiam às 
duas escalas. Os resultados mostraram um aumento no desempenho, em relação à LB, principalmente 
nas condições positivas (P: 20,4% e PP: 13,5%), e que, em qualquer consequenciação, a tarefa foi 
considerada "interessante" e "importante". A tarefa era considerada "útil" e "agradável" quando a 
conseqüência era positiva e neutra quando negativa. Nas duas condições, os alunos sentiam-se 
"confortáveis, atentos, calmos, dispostos e relaxados", bem como "desestimulados". Investigações 
posteriores buscarão confirmar a relação entre opiniões/sentimentos com diferentes condições de 
reforçamento.  
 
 
 
278. Comportamento Verbal em Testes Psicológicos: uma Análise de Instruções Dadas por Manuais 
sobre Aplicação (Verbal Behavior in Psychological Tests: An Analysis of Application Intructions Given by 
Manuals). Fernanda Maria Franco, LUCIRLEY GUIMARÃES DE SOUSA ARAÚJO, Tiago Maciel 
Villanova, Sônia dos Santos Castanheira (UFMG) 
 
Resumo/Abstract: O comportamento verbal é um comportamento operante controlado pela presença do 
ouvinte e pela familiaridade da comunidade verbal. Sua especificidade está no fato de o próprio emissor 
do comportamento (o falante) também ser ouvinte, sendo imediatamente reforçado pela própria fala. A 
comunidade verbal (grupo social no qual o episódio verbal acontece) seleciona uma série de operantes 
verbais de acordo com as conseqüências contingentes aos mesmos. Ela pode ensinar formalmente uma 
resposta mais adequada a cada um dos seus membros. Dessa forma, os mecanismos de aprendizagem 
de um operante verbal são os mesmos utilizados para a obtenção de qualquer outro tipo de 
comportamento: modelagem, regras, reforçamento positivo ou negativo, extinção, punição etc., ou seja, 
para aumentar a probabilidade de emissão de uma resposta por parte do falante, é preciso que o ouvinte 



tenha passado por alguma modelagem relativa a esse comportamento, ou que a comunidade verbal 
tenha lhe apresentado tal regra. Como implicação, a resposta verbal do falante é controlada pela 
resposta verbal do ouvinte e pelas variáveis relativas ao mesmo: idade, gênero, nível de instrução, 
naturalidade etc., determinando a forma como o falante irá lidar com a situação e sua postura mais 
adequada. Nesse sentido, a aplicação de um teste psicológico também implica na emissão de operantes 
verbais controlados pelas variáveis inerentes ao(s) sujeito(s). Durante o processo de testagem 
psicológica, o aplicador é, geralmente, responsável por explicar ao(s) sujeito(s) os procedimentos 
adequados para a realização correta das tarefas. Ele ordena, sugere, lê em voz alta as instruções, 
emitindo vários tipos de operantes verbais. Nesse trabalho, portanto, propõe-se uma apreciação das 
instruções para aplicações, devidamente padronizadas, contidas nos manuais de cinco testes 
psicológicos (aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia), utilizando categorias de operantes 
verbais presentes na teoria skinneriana como tatos, mandos, textuais etc. O material foi coletado nos 
manuais dos seguintes testes psicológicos: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala 
Especial; Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III; Inventário Fatorial de Personalidade 
– IFP; Inventário de Habilidades Sociais – IHS e Teste de Desempenho Escolar – TDE. O objetivo desse 
trabalho não é tecer uma análise dos construtos avaliados em cada teste, mas propor reflexões e 
implicações práticas no comportamento verbal do(s) aplicador(es) em situação de testagem. 
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